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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนฉบบันีเ้ปนวารสารฉบบัที ่3 ของป พ.ศ. 2559 และยงัคงไว

ซึ่งบทความที่มีเน้ือหาสาระที่นาสนใจ จํานวน 17 บทความ โดยเปนบทความวิจัยทุกบทความซึ่ง                         

กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิง่วาผูอานจะไดรบัสารประโยชนจากบทความในวารสารฯ ฉบบันี ้ทัง้ประโยชน

ในเชิงทฤษฎีและประโยชนในเชิงปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และ ภาคสังคมและชุมชน

  บทความในฉบับ ประกอบดวยบทความวิจัยดานการบริหารและการจัดการ ไดแก บทความวิจัย        

ทีศ่กึษาเกีย่วกบัผูประกอบการ อาท ิ   ศกึษากลยทุธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑของผูประกอบการ   

OTOP 5 ดาว  และศึกษาการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการ  บทความวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับ         

การจัดการธุรกิจบริการ อาทิ ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า      

จังหวัดนนทบุรี   ศึกษาการรับรูความเสี่ยงของบริการสายการบินตนทุนต่ําและศึกษาการสรางทีมงาน               

โดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

เปนตน  รวมทั้งบทความวิจัยดานการศึกษาอีกหลายบทความ  เชน บทความวิจัยที่ศึกษาการสรางรูปแบบ

การจัดการศึกษาของศนูยการศึกษาอิสลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตและบทความ

วิจัยที่ศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน เปนตน  

  สุดทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ  และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวน

คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ                

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซต

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

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

ผูอานสามารถติดตามอานไดทั้งจากวารสารท่ีจัดพิมพเปนรูปเลม และจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซต

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

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

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า
จังหวัดนนทบุรี

The Development of Tourism Service Quality for Floating Market in 
Nonthaburi Province

อรรนพ  เรืองกัลปวงศ1*, สราวรรณ   เรืองกัลปวงศ2

1,2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เลขที่ 295 ถนนราชวิถี  แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี                     

2) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจคุณภาพ            

ในการใหบริการตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี 4) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดน้ํา              

จังหวัดนนทบุรี วิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย             

1)  การวจิยัเชิงปรมิาณ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื นกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมาทองเทีย่วตลาดน้ําทัง้ 3 แหง   

ในจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดน้ําวัดแสงสิริธรรม ตลาดน้ําไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน จํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิยั คอื แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิตวิเิคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลประกอบดวยองคการบริหาร              

สวนตําบล (อบต.) คนในพื้นท่ี และผูประกอบการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน เคร่ืองมือ             

ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยการสรุป      

การวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวิจยัพบวา ศกัยภาพแหลงทองเท่ียว การบรหิารจัดการทองเท่ียว และความพึงพอใจคุณภาพ

ในการใหบริการอยูในระดับมาก สวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี คือ    

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรจดัสิง่อํานวยความสะดวกและจดังบประมาณสนบัสนนุในดานตางๆ รวมทัง้

สงเสริมใหสือ่สารมวลชนเขามาจัดทํารายการเพือ่เปนการประชาสมัพันธแหลงทองเท่ียวตลาดนํา้  อยางไรก็ตาม

* ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
  อีเมล: aruangk@hotmail.com
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ในสวนของผูดแูลบรหิารจดัการตลาดน้ําตองสรางความแตกตางในการใหบรกิารและอตัลกัษณ  ของตลาดนํา้ 

นอกจากนี้ยังตองทําความเขาใจกับผูประกอบการรวมถึงสรางเครือขายกับผูประกอบการประเภทอื่นๆ                 

ที่เกี่ยวของ 

คําสําคัญ: 
  การพัฒนาคุณภาพการบริการ, แหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า

Abstract
  This research aimed to 1) investigate the potential of the tourism floating market in               

Nonthaburi Province 2) to study the management of the tourism floating market in Nonthaburi    

Province 3) the satisfaction in quality of the service of floating market in Nonthaburi Province 4) find 

ways to improve the quality of the services of floating market in Nonthaburi Province. The study 

employed a mixed research strategy which both quantitative and qualitative research methodologies 

were used to analyze the data. 1) quantitative, the sample used in quantitative research is the 400 

tourists who come to three floating market in Nonthaburi Province: Wat Seangsiritham floating    

market, Sainoi floating market, and Wat Takeian floating market. Data are collected from questionnaire 

and data were analyzed using descriptive statistical analysis: percentage, average, and standard 

deviation. 2) for qualitative research, contributors include community administration organization 

Locals people and entrepreneurs by selecting a specific number of nine persons were collected 

by questionnaires and interviews insights. The data was analyzed by content analysis.

  The results showed that tourism potential, tourism management and customer satisfaction, 

quality of service are at a high level. The development guildelines of quality services market are 

the following:  government agencies should provide facilities and support in budgeting; encourage 

the media to prepare for promoting tourism market. However, the administrative management of 

the market have to make a difference in the service and identity of the market. You also need to 

understand the operators as well as network with other entrepreneurs.

Keywords
  Quality Service Development, Floating Market
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บทนํา
  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยไดสรางรายไดหลักในธุรกิจบริการและสรางความเจริญเติบโต   

ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาล อยางไรก็ตามปจจุบันกระแสความนิยมในการเดินทาง        

ทองเที่ยวของผูคนท่ัวโลกไดเปล่ียนแปลงไป โดยนักทองเที่ยวไดใหความสนใจกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ     

ซึ่งจะไดสัมผัสกับธรรมชาติและไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชีวิตของชาวบานท่ีอยูกับธรรมชาติมากขึ้น        

โดยตลาดนํา้ถือวาเปนแหลงทองเทีย่วท่ีมเีอกลกัษณและวถิชีวีติท่ีไมเหมือนใครพรอมกับเสนหของความเปนไทย

ที่สะทอนภาพการใชชีวิตในอดีตจนกลายเปน สิ่งดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี (พรนภา            

ธนโพธิวริตัน, 2551) หนวยงานทีเ่ก่ียวของจงึควรวางแผนตลอดจนกําหนดนโยบายเพือ่การพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยวท้ังดานการเดินทาง ดานสถานที่ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและดานการบริการตลอดจน        

ดานสถานที่จัดจําหนายของที่ระลึกเพื่อสงเสริมและพัฒนาภาพลักษณตลาดน้ําไทยใหเปนแหลงทองเที่ยว     

ที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได (ชลลดา  มงคลวนิช, 2556)

  จังหวัดนนทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย เชน ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต             

เปนจงัหวัดทีต่ัง้อยูตดิรมิแมนํา้เจาพระยาโดยมหีลายชุมชนอยูตดิรมิแมนํา้เจาพระยาซึง่คนในชมุชนสวนใหญ

ตางก็มีความผูกพันกับสายน้ํามาตั้งแตสมัยอดีตท้ังในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เกษตรกรรม และ     

การคมนาคม แตเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทําใหวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูริมน้ําเปล่ียนไป 

การคมนาคมที่เคยสัญจรทางน้ําก็เปล่ียนไปเปนการคมนาคมทางบกที่มีความสะดวกสบายมากกวา              

ทาํใหตลาดน้ําในปจจุบนัลดจํานวนลงอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดน้ําในเขตจงัหวัดนนทบุรทีีเ่ดิม

เคยมีอยู 4 แหง ปจจุบันคงเหลือเพียง 3 แหง ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้า

วัดตะเคียน ซึ่งมีแนวโนมที่จะลดลงอีกหากขาดการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน        

(ปยะพงษ  มั่นกลั่น, 2554) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมอาทิ  อารยา  อินคชสาร (2554, 45) ; บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548)        

ไดกําหนดศักยภาพแหลงทองเที่ยวในการใหบริการดานการทองเท่ียวแกผูมาเยือน ซึ่งประกอบไปดวย         

ความนาดึงดูดใจของสถานที่ ความสะดวกในการเขาถึง ความประทับใจ และองคประกอบของการบริการ 

นอกจากนี้การบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพประกอบไปดวย การบริหารจัดการรานอาหาร      

รานคา หองนํ้า กิจกรรมทางการทองเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ

คุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้า ซึ่งในการวัดคุณภาพบริการ Parasuraman, Zeithaml & Berry  (1985)   

ไดเสนอแบบจําลองการประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวา SERVQUAL โดย กนกพร  ลีลาเทพินทร,             

พัชญา  มาลือศรี และ ปรารถนา  ปุณณกิติเกษม (2554) ไดอธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL วาเปน         

การประเมินคุณภาพการบริการดวยเกณฑวัดคุณภาพจากผูรับบริการอันไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ 

ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ ความเขาใจและ                

เห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ
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  อน่ึงจากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับตลาดนํา้หลายๆ แหง พบวายังมีปญหาในหลายๆ ดาน  เชน  ปญหา

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปญหาดานการบริการ ปญหาการขาดกิจกรรมดึงดูดที่สรางความประทับใจใหกับ        

นักทองเที่ยว รวมถึงปญหาในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ขาดการวางแผนในระดับชุมชน ปญหา      

ภาพลักษณและรูปแบบของตลาดนํ้าแบบเดิมที่หมดไปแลว ปญหาความสะอาดของหองนํ้า การขาดขอมูล           

การทองเที่ยวที่เปนแผนพับภาษาตางๆ เปนตน (ตลาดนํ้าเสนหชุมชนเพื่อความยั่งยืน, 2556) สําหรับปญหา

ของตลาดนํา้ในจงัหวดันนทบรุ ีพบวาบางแหงมจีาํนวนนกัทองเทีย่วยงัไมมากนกั สนิคาทีข่ายมจีาํนวนไมมาก 

และเอกลักษณของตลาดนํ้ายังไมชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน         

(พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์, ระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ, อนงค  ไตวัลย และ วัชราภรณ  ชัยวรรณ, 2556) นอกจาก

นี้ตลาดนํ้าบางแหงยังมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ยังขาดมาตรฐาน คุณภาพ และรูปแบบ         

ทีเ่หมาะสม (วนัทิกา  หริญัเทศ, 2556) ดวยเหตผุลดังกลาวจึงทําใหคณะผูวจิยัสนใจท่ีจะศกึษาและหาแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี โดยมุงศึกษาเฉพาะตลาดนํ้า              

3 แหงของจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดน้ําวัดแสงสิริธรรม ตลาดน้ําไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน                  

เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี ใหเปน

แหลงทองเที่ยวที่มีเสนห มีคุณภาพและมีชื่อเสียงดึงดูดใจนักทองเที่ยวตลอดไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี

  2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี

  4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี

วิธีการวิจัย
  วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย 1) การวิจัย              

เชิงปริมาณเกบ็รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับ 1.1) ขอมูลสวนบุคคล  คอื เพศ อายุ สถานภาพ และ

การศึกษา 1.2) ศักยภาพแหลงทองเท่ียว คือ ดานความนาดึงดูดใจของสถานที่ ดานความสะดวกใน                  

การเขาถึง ดานความประทับใจ และดานการบริการทองเที่ยว 1.3) การบริหารจัดการการทองเที่ยว คือ           

ดานรานอาหาร รานคา และหองนํ้า ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว และดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            

1.4) ความพึงพอใจคณุภาพในการใหบรกิารตลาดนํา้ไดแก ความเปนรปูธรรมของบริการ ความเชือ่ถอืไววางใจ 

การตอบสนองตอผูรบับรกิาร การใหความมัน่ใจแกผูรบับรกิาร และความเขาใจและเหน็อกเหน็ใจในผูรบับรกิาร

  ประชากรทีใ่ชในการวจิยั ไดแก นกัทองเท่ียวทีม่าทองเท่ียวในจงัหวดันนทบรุี จาํนวน 2,004,376 คน 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ทองเที่ยวในตลาดนํ้า จํานวน 3 แหง ในจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดนํ้า           

วัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยว

ชาวไทยที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน
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  เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพแหลงทองเท่ียว           

การบริหารจัดการทองเท่ียว และความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา         

จังหวัดนนทบุรี การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ไดความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .959 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม   

จากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะห        

เชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2) การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายและยืนยันขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผูใหขอมูลสําคัญ

ในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท้ัง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี   

(ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

กลุมที่ 1 ผูบริหารตลาดนํ้า ไดแก ผูจัดการตลาดนํ้า และผูดูแลตลาดนํ้า กลุมที่ 2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก 

นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และกลุมที่ 3 ผูประกอบการ          

รานคาในตลาดน้ํา ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้นจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ                   

แบบสัมภาษณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการสัมภาษณแบบเจาะลึก      

ในประเด็นเกี่ยวกับ 2.1) ทัศนะเกี่ยวกับปจจัยศักยภาพแหลงทองเที่ยว ความนาดึงดูดใจของสถานที่               

ความสะดวกในการเขาถึง ดานความประทบัใจ ดานการบรกิารทองเท่ียว 2.2) ทศันะเก่ียวกับปจจัยการบรหิาร

จัดการทองเที่ยว ดานรานอาหาร รานคา และหองน้ํา ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว ดานธรรมชาติและ          

สิ่งแวดลอม 2.3) ทัศนะเกี่ยวกับคุณภาพการบริการเพื่อสรางความพึงพอใจกับนักทองเที่ยวไดแก                      

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการให          

ความม่ันใจแกผูรบับรกิาร ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรบับรกิาร สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

จากคําถามปลายเปด ผูวิจัยนําเสนอผลการสัมภาษณแบบเจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี 

ดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทียวที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.75) อายุ        

ระหวาง 31 – 40 ป (รอยละ 51.50) ระดับการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา (รอยละ 37.25) สถานภาพสมรส 

(รอยละ 49.75) อาชีพหลักรับจางทั่วไป (รอยละ 35.50) และรายไดตอเดือน15,001-20,000 บาท                     

(รอยละ 37.00) 

  ดานศกัยภาพแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท้ังสามแหงในภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยดานความสะดวก

ในการเขาถึง (  = 3.67, S.D = 0.38) ไดแก เสนทางคมนาคมของแหลงทองเที่ยวหลักสามารถเช่ือมตอ      

แหลงทองเทีย่วอ่ืนไดโดยงายเปนอนัดับแรก ดานความประทบัใจ ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (  = 3.52, S.D 

= 0.40) ไดแกแหลงทองเที่ยวมีความเปนมาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนไดเปนอันดับแรก 
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  ดานการบริการทองเที่ยวในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.48, S.D = 0.30) ไดแกเจาหนาที่หรือ

พนกังานมคีวามรูสามารถใหการแนะนําสถานทีท่องเทีย่ว และดานความนาดงึดดูใจของสถานที ่(  = 3.47, 

S.D = 0.35) ไดแกความสะอาดของแมนํ้าลําคลองเปนอันดับแรก

  ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ําท้ังสามแหงพบวา การบริหารจัดการการทองเท่ียว          

ในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก                    

(  = 3.45, S.D = 0.33) ไดแก มีการจัดทําปายส่ือความหมายเพื่อใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ                     

การอนรุกัษธรรมชาติ เปนอนัดบัแรก ดานกจิกรรมทางการทองเทีย่ว ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (   = 3.43, 

S.D = 0.28) ไดแกแหลงทองเที่ยวไดรับการจัดการดานภูมิทัศนที่สวยงามสอดคลองกลมกลืนกับสภาพพื้นที่

สงเสริมใหแหลงทองเที่ยวมีความโดดเดนมากขึ้นเปนอันดับแรก สําหรับดานรานอาหาร รานคา และหองนํ้า

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (   = 3.39, S.D = 0.36) ไดแก การปรับปรุงหองนํ้า หองสุขาใหมีจํานวน

เพียงพอตอนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาและมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองนํ้าอยูเสมอ

  สวนดานความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้าทั้งสามแหงในภาพรวมมีความพึงพอใจ   

ในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (   = 3.57, S.D = 0.36) ไดแก ที่จอดรถ          

เพยีงพอตอผูมาใชบรกิาร รองลงมา คอื ดานการใหความม่ันใจแกผูรบับรกิาร (   = 3.55, S.D = 0.45) ไดแก 

ความสุภาพตอผูมาใชบริการ และดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (   = 3.50, S.D = 0.47) ไดแก                  

ความตอเนื่องในการใหบริการตามลําดับ สวนดานความเชื่อถือไววางใจ (   = 3.44, S.D = 0.45) ไดแก      

ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย

  สาํหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการตลาดน้ําทัง้สามแหงในจังหวัดนนทบุร ี มขีอเสนอแนะ

จากผูมีสวนไดเสียดังนี้

  1.  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

    1.1 หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของควรจดัสิง่อาํนวยความสะดวก และจัดงบประมาณสนบัสนุน     

ดานตางๆ ตลอดจนมีการประสานรวมงานกันกับตลาดนํ้าดวยการเขามาดูแลชวยเหลือสนับสนุน                          

ทําลําคลองตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตําบล และทําน้ําในลําคลองใหสวย สะอาด สดใสเพื่อให           

นักทองเที่ยวสามารถนั่งชมวิถีชีวิตทางเรือ

   1.2 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหสื่อสารมวลชนจัดทํารายการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวตลาดนํ้าของจังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางแรงดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว

  2.  ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้า และผูประกอบการรานคา

    2.1 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดนํา้ตองสรางความแตกตางในการใหบริการ และสรางความเปน

อัตลักษณของตน

   2.2 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดนํา้ตองดําเนินการสรางเครอืขายกับผูประกอบการประเภทอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของตลาดนํ้า รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมตางๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
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   2.3 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าควรชี้แจงทําความเขาใจ ขอความรวมมือผูประกอบการ         

รายยอยใหเขาใจถึงหลักของการบริการ 

   2.4 ผู ดูแลบริหารจัดการตลาดน้ําตองดูแลเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยลงในลําคลอง โดย                

ตองควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และผูประกอบการมิใหทิ้งขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลตางๆ             

ลงแมนํ้า ลําคลอง โดยตองจัดพื้นที่สําหรับทิ้งขยะ และมีปริมาณถังขยะที่เพียงพอ

   2.5 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดและชาวชุมชนในแหลงพื้นที่ตลาดนํ้าตองมีการกําจัดวัชพืช      

ในลําคลอง ซึ่งวัชพืชสวนใหญเปนผักตบชวาและสาหรายวัชพืชในน้ําอยางตอเน่ือง และเพื่อใหระบบ               

การระบายนํ้าในลําคลองเกิดประสิทธิภาพ

   2.6 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดและชาวชมุชนในแหลงพ้ืนท่ีตลาดนํา้ควรจดัหากจิกรรมทีด่งึดูด

ความสนใจและสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวทุกครั้งท่ีไดมาเย่ียมเยือน เชนสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑของทองถิ่น จัดกิจกรรมวันพิเศษเนื่องในวันสําคัญตางๆ นอกจากนี้ควรจัดโปรแกรมการทองเที่ยว

เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนการสงตอนักทองเที่ยวใหแกกันและกัน

   2.7 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้า ควรจัดดําเนินการใหเปนตลาดนํ้าที่แสดงวิถีชีวิตของ           

ทองถิ่น ซึ่งไมควรนําของถ่ินอ่ืนมารวมจําหนาย นอกจากน้ีควรจัดกิจกรรมท่ีแสดงวิถีชีวิตของคนทองถ่ินน้ัน   

ทัง้ดานศลิปวัฒนธรรมเพ่ือเปนการอนรุกัษวฒันธรรมทองถ่ินอนัเปนการใหความรูกบัผูทีม่าเยีย่มเยอืนดวย

   2.8 ควรปรับปรุงเสนทางจราจร ใหสามารถจัดเสนทางแบบ One way เพื่อนักทองเที่ยวจะ     

ไดชมสินคาดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

   2.9 ผูประกอบการรานคาควรมกีารตดิปายราคาสนิคาทีจ่าํหนายแกนกัทองเทีย่วอยางชัดเจน 

และเพื่อเปนการดูแลควบคุมราคาสินคาที่เปนธรรมแกนักทองเที่ยว 

   2.10 ผูดแูลบรหิารจัดการตลาดนํา้ในจังหวดันนทบุร ีควรมกีารกาํหนดแนวทางในการจาํหนาย

สนิคารวมกันกบัผูประกอบการรานคา เชน หามใชกลองโฟมเปนภาชนะในการบรรจุอาหาร รวมถงึผูประกอบการ 

รานคา ตองสวมใสเสื้อที่เปนสัญลักษณของตลาดนํ้าแหงนั้นๆ เพื่อสรางความเปนอัตลักษณของ                       

แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เปนตน

   2.11 ผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําในจังหวดันนทบรุ ีตองมกีารพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

รวมถึงคุณภาพการบริการ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันกับตลาดนํ้าแหงอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

   2.12 ผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําในจังหวดันนทบรุคีวรจัดทําระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ที่ทันสมัยเพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า อีกทั้งยังเปน               

สื่อกลางในการเชิญชวนนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวตลาดนํ้า

   2.13 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ําในจังหวัดนนทบุรีควรสงเสริมใหเยาวชนไดมีสวนรวมใน    

การพัฒนาตลาดนํ้าของชุมชน เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดีตอแหลงทองเที่ยวของชุมชน

   2.14 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ําในจังหวัดนนทบุรีควรมีการสรางระบบการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของตลาดน้ํา เชน การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปน        
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ผูประกอบการรานคา นักทองเที่ยว ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตลาดน้ําทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อ       

นาํขอมลูทีไ่ดมาปรบัปรุง แกไข และหาแนวทางพฒันาใหตลาดนํา้เปนแหลงทองเทีย่วท่ีไดรบัความนยิมตลอดไป

   2.15 ตลาดน้ําในจังหวัดนนทบุรีควรพัฒนาในทุกดานเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานการทองเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย
  1.  การศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในภาพรวม  

อยูในระดับมากอันดับแรก คือ ดานความสะดวกในการเขาถึง รองลงมา คือดานความประทับใจ สวนดาน   

ความนาดึงดูดใจของสถานที่เปนอันดับสุดทาย โดยดานความสะดวกในการเขาถึงไดสอดคลองกับอารยา    

อินคชสาร (2554) ซึ่งไดอธิบายวา แหลงหรือทรัพยากรการทองเที่ยวที่จะดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว

ไดมาก หากมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึงและเที่ยวชม เมื่อวิเคราะหเปนรายดานปรากฏผลดังนี้

   1.1 ดานความสะดวกในการเขาถึงในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือเสนทางคมนาคม      

ของแหลงทองเที่ยวหลักสามารถเชื่อมตอแหลงทองเที่ยวอื่นไดโดยงาย เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้า     

ดอนหวาย เปนตน ความเชื่อมโยงกันระหวางแหลงทองเที่ยวหนึ่งกับแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูบริเวณใกลเคียง

กันดังกลาว หากนักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปไดอยางสะดวกไมวาจะเปนการเดินทางดวยรถยนต                  

รถโดยสารประจําทาง หรือรถโดยสารสาธารณะจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดมาก              

ทั้งน้ีสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ เสนทางคมนาคมหลักของตลาดน้ํา             

วัดแสงสิริธรรม ตลาดน้ําไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน สามารถเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวอ่ืนได  

เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้าดอนหวาย เพราะมีเสนทางที่เชื่อมตอกัน

   1.2 ดานความประทับใจ ในภาพรวมอยูในระดบัมาก กลาวคือ แหลงทองเท่ียวมีความเปนมา

ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนได ทั้งน้ีเน่ืองจากตลาดน้ําแตละแหงเปนแหลงเรียนรู                        

ที่มีความเปนมาอยางยาวนาน สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูและวัฒนธรรมของคนในทองถ่ินน้ันๆ 

รวมถึงทรพัยากรการทองเท่ียวทีก่อใหเกิดความสนกุสนาน เชน เทศกาลและประเพณีตางๆ ซึง่สะทอนถงึคุณคา

ของชุมชนท่ีแสดงถึงภูมิปญญาโดยเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวรวมทั้งสินคาและผลิตภัณฑ

ของชุมชนซ่ึงสอดคลองกับอุดม  เชยกีวงศ (2552) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตลาดนํ้าใน             

จังหวัดนนทบุรีวาเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ตลาดนํ้า

ถอืเปนวถิชีวีติทีม่คีวามสมัพนัธกบัดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของคนในชมุชน นอกจากน้ียงัสอดคลอง

กับปยะพงษ  มั่นกลั่น (2554) ที่กลาวเสริมอีกวาตลาดนํ้าในจังหวัดนนทบุรีบางแหงมีประวัติศาสตร รปูแบบ 

และการดาํเนนิการทีแ่ตกตางจากทัว่ไป  คอื การศึกษาดูงานดานโบราณวตัถ ุศาสนสถาน และวถิชีวีติของคน   

ในชุมชน อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณที่กลาววา ตลาดนํ้ามีประวัติ

ความเปนมาในการจัดตั้ง และมีการสงเสริมใหมีประเพณีและการละเลนของทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสืบสาน

และคงอยูตอไปในอนาคต
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   1.3 ดานการบริการทองเที่ยว ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือเจาหนาท่ีหรือพนักงาน        

มีความรูความสามารถใหการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวในปจจุบันไมเพียงแตตองการ

ความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยวหรือการพักผอนจากการทองเที่ยวเทานั้น แตมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

หาความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ดังนั้นจึงตองการผูแนะนําบอกกลาวเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 

โดยตองการผูใหขอมูลที่มีความรูเพียงพอและสามารถตอบคําถามนักทองเท่ียวไดสอดคลองกับจุไรรัตน        

กีรติบูรณะ (2550) พบวา ความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว         

โดยเจาหนาที่หรือพนักงานท่ีมีความรูความสามารถตองสามารถใหการแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเท่ียว        

อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณที่กลาววา มีการจัดนักเรียนที่มีจิตอาสา

มาอบรมใหความรูเปนมัคคุเทศกนอยเพื่อใหคําแนะนําแกนักทองเที่ยว

   1.4 ดานความนาดึงดูดใจของสถานท่ีในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือมีการจัดการ         

การดูแลรักษาความสะอาดของแมนํ้าลําคลองอยางเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากสภาพแวดลอมของ      

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีสําคัญ คือ แมนํ้า ลําคลอง ซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนและนึกถึง         

เม่ือตองการใชบริการ ดังน้ันจึงตองมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือใหแหลงทองเท่ียวมีทัศนียภาพ        

ทีส่วยงาม ซึง่สอดคลองกบัวรวลญัช  สจัจาภริตัน และ กฤช  จรินโท (2556) พบวา การบริหารจัดการการทองเทีย่ว

ตองใหความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยควรปลูกฝงจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนในการรักษา

ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวจะไดสามารถใหคําแนะนําในการอนุรักษ

ธรรมชาติและชวยกันปองกันการทําลายธรรมชาติจากนักทองเท่ียวได อีกท้ังยังสอดคลองกับบทสัมภาษณ

แบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ หนวยงานภาครัฐมีนโยบายใหกําจัดผักตบชวาโดยใชรถแมคโคร และ       

ใชยากําจัดวัชพืชในลําคลองเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  2. การบริหารจัดการทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ          

ดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รองลงมาคือ ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว สวนดานรานอาหาร รานคา         

และหองนํ้าเปนอันดับสุดทาย โดยดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ กฤษฎา  โชติชวง (2556)        

ซึ่งไดกลาววา นักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานการบริการและการจัดการเพื่อรักษาแหลงทองเท่ียวใหอยู

ในสภาพแวดลอมที่ดีและมีเอกลักษณในการออกแบบสิ่งกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

โดยเมื่อวิเคราะหเปนรายดานปรากฏผลดังนี้

   2.1 ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการจัดทําปาย       

สือ่ความหมายเพ่ือใหความรูเกีย่วกบัธรรมชาตแิละการอนรุกัษธรรมชาต ิทัง้นีเ้นือ่งจากแหลงทองเทีย่วตลาดนํา้

ของชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของความตองการใชทรัพยากรเพื่อการทองเท่ียวเปนระยะเวลายาวนาน        

ซึ่งเม่ือเกิดผลกระทบใดๆ ขึ้นก็อาจกระจายไปในวงกวาง สงผลเสียหายตอแหลงทองเที่ยวของชุมชน ดังน้ัน    

จงึตองจัดทาํปายส่ือความหมายเพ่ือใหความรูเกีย่วกบัธรรมชาตแิละการอนุรกัษธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัสอดคลอง

กับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ มีการจัดทําปายสื่อความหมายเพ่ือใหความรู                   

เกี่ยวกับธรรมชาติ และการอนุรักษธรรมชาติแกนักทองเที่ยว
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   2.2 ดานกิจกรรมทางการทองเทีย่วในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเทีย่วไดรบั

การจัดการดานภูมิทัศนที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ สงเสริมใหแหลงทองเที่ยวมีความโดดเดนมากขึ้น 

ทั้งนี้เนื่องจากแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเองมีความโดดเดนเฉพาะตัวของพื้นที่มีทัศนียภาพ ภูมิทัศนที่สวยงาม

สามารถดึงดูดใจไดอยางไมเส่ือมคลาย โดยตลาดนํ้าบางแหง (เชน ตลาดน้ําวัดแสงสิริธรรม) นักทองเท่ียว

สามารถชมวิวทิวทัศนแมนํา้เจาพระยา ทําใหเกิดการพักผอนหยอนใจและผอนคลาย สอดคลองกับศันสนีย  

วฒุยิาภาธรีกุล (2552) ทีก่ลาวถงึการบรหิารจดัการการทองเทีย่วตองมกีารรกัษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเทีย่ว 

รวมทั้งการใชประโยชนพื้นที่และติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทองเที่ยว 

   2.3 ดานรานอาหาร รานคา และหองนํา้ในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง  กลาวคอื มกีารปรบัปรงุ

หองน้ํา หองสุขาใหมีจํานวนเพียงพอตอนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาและมีการดูแลรักษาความสะอาด           

ของหองนํา้อยูเสมอ ทัง้นีเ้นือ่งจากหองนํา้เปนบรกิารทางการทองเทีย่วทีส่าํคญั สอดคลองกบัวรวลัญช  สจัจาภริตัน 

และ กฤช  จรินโท (2556) ที่พบวา การบริหารจัดการการทองเที่ยวมีองคประกอบหนึ่ง คือ การบริหารจัดการ       

ดานรานอาหารและรานคา สถานท่ีทองเที่ยวตางๆ ในทุกชุมชนตองมีรานอาหารและรานคาใหเพียงพอตอ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา และดานหองนํ้า หองสุขา การบริหารจัดการดานนี้ ทางหนวยงานควรมีการจัด

สรางหองนํา้สาธารณะไวใกลกบับรเิวณแหลงทองเทีย่ว เพือ่รองรับการบริการแกนกัทองเท่ียวทีม่าทองเท่ียว

  3. ความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจคุณภาพในการ    

ใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ รองลงมาคือ ดานการ

ใหความมัน่ใจแกผูรบับรกิาร สวนดานความเชือ่ถอืไววางใจเปนอนัดบัสุดทายเมือ่วเิคราะหเปนรายดานปรากฏผล

ดังนี้

   3.1 ดานความเปนรูปธรรมของบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ สถานท่ีทองเท่ียว

มีที่จอดรถเพียงพอตอผูมาใชบริการ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําแตละแหงมีพื้นที่กวางขวางสามารถจอดรถ             

ไดจาํนวนมาก (ตลาดนํ้าวัดแสงสิรธิรรม ประมาณ 100 คัน ตลาดนํ้าไทรนอยประมาณ 250 คัน ตลาดนํ้า        

วัดตะเคยีนประมาณ 150 คัน) นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่คอยดูแลความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว สอดคลอง

กับวันทิกา  หิรัญเทศ (2552) ที่ชี้ใหเห็นวา ตลาดนํ้าไทรนอยมีความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถและ                    

นักทองเที่ยวชาวไทยเลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดนํ้าไทรนอย 

   3.2 ดานการใหความมัน่ใจแกผูรบับริการในภาพรวมอยูในระดบัมาก กลาวคือ ผูประกอบการ

รานคามีความสุภาพตอผูมาใชบริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูดูแลตลาดนํ้ามีความเขมแข็ง อีกท้ังชาวชุมชนและ          

ผูประกอบการรานคา มีความเขาใจที่ตรงกันและมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว และดวยความสุภาพ

ตอผูมาใชบริการ ความมอีธัยาศยัไมตรทีีด่ ีการมมีารยาทเหมาะสม จงึทําใหนกัทองเทีย่วเกดิความประทบัใจและ

กลบัมาเท่ียวซํา้อนัจะทาํใหเศรษฐกิจของชมุชนดยีิง่ขึน้ สอดคลองกบัอรณุพร  อธิมาตรไมตรี,  นวิตัน   สวสัดิแ์กว 

และ สุเทพ  ทิพยธารา (2556) ที่พบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการบริการของพอคาแมคา เชน              

มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองและสอดคลองกับ Chang (2009) พบวา คุณภาพการบริการ        

ดานการติดตอสื่อสารและดานมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอการใหบริการของบริษัทนําเที่ยว 
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   3.3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเที่ยว     

ทีใ่หบริการมีการจัดการบรกิารท่ีมีความตอเนือ่งและเช่ือมโยงกนั เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกบันักทองเท่ียว

โดยเฉพาะ เชน การบริการอาหาร เครื่องดื่ม บริการนําเที่ยว บริการจําหนายสินคาของท่ีระลึกซ่ึงสามารถ      

ตอบสนองความตองการของนกัทองเท่ียวไดสอดคลองกบัอารยา  อนิคชสาร (2554) ทีช่ีใ้หเหน็วา องคประกอบ     

ของการบริการ คือ สถานท่ีทองเที่ยวควรจัดสรรการบริการดานตางๆ ใหกับนักทองเที่ยวเพื่ออํานวย               

ความสะดวกและดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวเหลาน้ี และยังสอดคลอง

กับอนงค  ไตวัลย (2555) ที่พบวา การใหบริการนักทองเที่ยวอยางตอเน่ืองพรอมท้ังระบบรักษาความเปน

ธรรมชาติของทองถิ่นยอมสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได

   3.4 ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ 

แหลงทองเที่ยวมีความสนใจในการดูแลเอาใจใสของพนักงานตอนักทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการให              

ความสนใจและการดูแลเอาใจใสแกนักทองเท่ียวเปนอยางดี จะชวยสรางทัศนคติที่ดีแกนักทองเท่ียว ซึ่งจะ

ทําใหนักทองเที่ยวตั้งใจมาเท่ียวซํ้าอีกในอนาคต  อีกทั้งยังมีการบอกตอในสิ่งดีๆ ใหบุคคลอื่นไดรับทราบ            

โดยชาวชมุชนรับรูและเขาใจเปนอยางดีวาการทองเท่ียวน้ันมีผลทางบวกตอเศรษฐกจิของชุมชนสอดคลองกับ

งานวิจัยของสืบชาติ  อันทะไชย (2554) Hwang, Lee & Chen (2003) ที่พบวาองคประกอบของการรับรู  

คณุภาพการบรกิาร ไดแก ความนาเชือ่ถอื การตอบสนองลกูคา การประกนั การเอาใจใสลกูคา และสิง่จบัตองได 

นอกจากน้ันยังพบวาคุณภาพของการบริการดานการเอาใจใสลูกคา และส่ิงจับตองไดมีความสัมพันธกับ    

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

   3.5 ดานความเชื่อถือไววางใจในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเท่ียวมี            

ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากผูจัดการตลาดน้ําเปนผูที่มีประสบการณ                  

ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเปนอยางดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และตองการพัฒนา          

ใหเปนตลาดนํ้าที่สมบูรณแบบ มีการจัดการความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว 

สอดคลองกับทัศนะของศันสนีย  วุฒิยาภาธีรกุล (2552) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบดานการบริหารจัดการ 

ประกอบดวย การบริหารจัดการดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว การจัดการความปลอดภัย  รักษาสภาพและ

ฟนฟแูหลงทองเท่ียว การใชประโยชนพืน้ที ่  ตดิตามการเปล่ียนแปลงจากการทองเท่ียว และการบรหิารจัดการ

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการใหความรูและการสรางจิตสํานึกชุมชนมีสวนรวม 

  4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี 

   4.1 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และจัดงบประมาณสนับสนุน

ดานตางๆ ตลอดจนมีการประสานรวมงานกนักับตลาดนํา้ดวยการเขามาดูแลชวยเหลอืสนับสนุนทําลําคลอง

ตางๆ ใหสามารถเช่ือมโยงกันระหวางตําบล อําเภอ หรือจังหวัดได และบริหารจัดการใหนํ้าในลําคลองสวย 

สะอาด สดใส เพ่ือใหนักทองเที่ยวสามารถน่ังเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนสองฝงคลอง หรือมีความสะดวก                

ในการเดินทางดวยพาหนะตางๆ  ไปยังแหลงทองเทีย่วอ่ืนไดโดยงาย เชน ตลาดนํา้ลําพญา ตลาดรมิน้ําดอนหวาย 
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ทั้งน้ีเพราะทางภาครัฐมีศักยภาพในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี            

ไมวาจะเปนการคมนาคม และการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เชน การสรางเสนทางเดินเรือ

ทีล่าํคลองตางๆ เชือ่มโยงระหวางกนัหรอืมเีสนทาง/โครงขายขนสงทีส่ามารถตดิตอเชือ่มโยงกบัแหลงทองเท่ียว

อื่นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมไดโดยงายซ่ึงจะเปนการตอบสนอง

ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีความประสงคจะเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ซึ่งไมไกลกันมากนัก 

เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้าดอนหวาย เปนตน

    นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวดวยการ            

ใหชุมชนสองฝงคลองมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว เชน ขายอาหาร ผัก ผลไม ขนมหวาน รวมทั้งของ    

ที่ระลึกตางๆ อันจะเปนการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหกับชุมชนสองฝงคลอง นอกจากนี้ยังคงรักษา

ไวซึ่งวิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูริมนํ้ามิใหเลือนหายไป

   4.2 หนวยงานภาครัฐที่ เ ก่ียวของสงเสริมใหสื่อสารมวลชนเขามาจัดทํารายการเพ่ือ                    

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดน้ําท้ังสามแหงของจังหวัดนนทบุรี ทั้งน้ีเพราะการประชาสัมพันธ           

ผานสือ่ตางๆ ไมวาจะเปนสือ่บคุคล สือ่มวลชน สือ่โทรทัศน อนิเทอรเนต็ หรอืปายประชาสัมพนัธการทองเทีย่ว 

สิ่งเหลานี้เปนการทําการตลาดการทองเท่ียวเพื่อใหตลาดน้ําเปนที่รูจัก อกีทัง้ยงัเปนการกระตุน ชกันาํดงึดดู

ความสนใจใหนกัทองเทีย่วเขามาทองเทีย่วเรว็ข้ึนหรอืมาทองเท่ียวมากขึน้ 

   4.3 ผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําตองสรางความแตกตางในการใหบรกิารและสรางความเปน

อัตลักษณทั้งท่ีมีลักษณะจับตองได และอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมได สําหรับอัตลักษณที่มีลักษณะ      

จบัตองได เชน แมนํา้ ลาํคลอง ทีใ่สสะอาด ปราศจากวัชพชืจําพวกผักตบชวา รานคาทีข่ายผลิตภณัฑพืน้บาน 

เปนตน  สวนอัตลักษณทีม่ลีักษณะจับตองไมได เชน การอนุรักษประเพณกีารละเลน อันไดแก การทอยสะบา 

กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูหลักผูใหญ จัดซุมสรงน้ําพระซึ่งจัดใหมีในชวงเทศกาลวันสงกรานต ทั้งนี้เนื่องจาก         

การใหบริการท่ีแตกตางและมีอัตลักษณเฉพาะตัวจะนําไปสูการสรางจุดขายการทองเท่ียวที่นาสนใจและ

สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวได 

   4.4 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ําตองทําความเขาใจกับผูประกอบการและสรางเครือขายกับ

ผูประกอบการประเภทอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการดาํเนนิการของตลาดน้ํา รวมท้ังการเพ่ิมกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดดู

นกัทองเท่ียว ทัง้น้ีเพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกนั สามารถประสานงานและรวมมอืกันจัดกิจกรรม

ดานการทองเทีย่ว ทาํใหไดรบัผลของการดําเนนิงานรวมกนั  อาทเิชน  การนาํนกัทองเทีย่วสมัผสัวถิชีวีติทองทุง

ชนบท การนําพืชผลทางเกษตรที่สดใหมจากสวนมาจําหนายในราคาถูก การนําอาหารนานาชนิดทั่วทุกภาค

รวมถึงสินคาโอท็อปท่ัวประเทศมาจําหนายภายในตลาดน้ํา นอกจากน้ียังรวมถึงการประสานงานกับ       

ชาวสวนผลไม ชาวสวนดอกไมประดับ ชาวสวนบัว และชาวสวนกลวยไมเพ่ือใหบริการนักทองเที่ยวชม           

สวนเกษตรดวยรถกระแทะ การจัดกิจกรรมทําบุญไหวพระเพื่อเปนสิริมงคลแกตัวเองเปนตน ซึ่งท้ังหมดนี้       

นับเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดนํ้าอีกท้ังยังชวยสรางรายไดใหกับผูประกอบการ/ชาวชุมชนใน     

ทองถิ่นไดเปนอยางดี
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   4.5 ผู ดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าตองช้ีแจงทําความเขาใจและขอความรวมมือกับ                          

ผูประกอบการรายยอยใหเขาใจถึงหลักของการใหบริการทางการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใหบริการที่ดี             

ในทุกๆ ดาน  เชน การมีมารยาทและความสุภาพออนนอมตอนักทองเที่ยว ความใสใจในการใหบริการของ   

ผูประกอบการรายยอย ทั้งนี้เพราะการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวัง นักทองเที่ยวจะสามารถรับ

รูถงึคณุภาพการบรกิารจนเกดิความพงึพอใจ ประทบัใจและตองการกลบัมาเท่ียวซ้ําอกี นอกจากนีย้งับอกตอ

บุคคลใกลชิดใหมาทองเที่ยวอีกดวย

สรุป
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี 

ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน ไดคนพบประเด็นตางๆ ที่สําคัญ

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดนํ้าท้ังสามแหงของจังหวัดนนทบุรี 

คอื ในประเดน็หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของน้ันควรใหความสาํคญักบัการสรางเสนทางเดนิเรือทีล่าํคลองตางๆ 

สามารถเช่ือมโยงระหวางกันหรือมีเสนทาง/โครงขายขนสงท่ีสามารถติดตอเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวอื่น       

ที่อยูบริเวณใกลเคียง ทั้งน้ีเพ่ือใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปเย่ียมชมแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ไดโดยงาย       

สวนผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําตองสรางความแตกตางในการใหบริการและสรางความเปนอัตลักษณเฉพาะตวั

ทั้งที่มีลักษณะจับตองได และอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมไดเพื่อนําไปสูการสรางจุดขายการทองเท่ียว     

ทีน่าสนใจ อกีทัง้ยงัตองมุงเนนการใหบรกิารทีด่ ีเพือ่สรางความประทบัใจใหกบันกัทองเทีย่วจนตองกลบัมาเทีย่วซ้ํา

  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

  1. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี อันไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน

อยางตอเนือ่ง และควรสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยทีม่ชีือ่เสยีงจากแหลงอ่ืนๆ เขามาจําหนาย สนิคาหรือ

ใหบริการในตลาดน้ํา เพื่อใหสินคามีหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ัง          

ผูบริหารตลาดนํ้าควรพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรวมกันเพื่อประโยชนในภาพรวมของพื้นที่

  2. ผูดแูลบริหารจัดการตลาดนํา้ในพ้ืนท่ีควรสรางความรวมมือกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ทีอ่ยูบริเวณ

ใกลเคียงในการสงตอนักทองเที่ยวซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดมีประสบการณในการทองเที่ยวท่ี     

หลากหลาย นอกจากน้ีควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการบริหารจัดการซ่ึงกันและกัน รวมถึงทําบันทึก           

ขอตกลงความรวมมือในดานตางๆ ระหวางกัน

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรทําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) กับตลาดนํ้า               

ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อจัดทําขอมูลในการใชเปนตลาดนํ้าตนแบบแกตลาดนํ้าอื่นๆ

  2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมการพัฒนาคุณภาพบริการของตลาดนํ้าทองถิ่น

  3. ควรศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการพัฒนาคุณภาพการบริการของตลาดนํ้า
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Abstract

  The objective of this research study was to the causal model of Green Innovation Strategy 

to empirical investigate of antecedents and consequences. Through literature reviews, document 

analysis, it was found that the market orientation and pressures of stakeholders effects to green 

innovation strategy consist of green innovation strategy, environmental process development  and 

environmental management form. Which had  positive  to relationship quality and competitive         

efficiency. In addition, relationship quality and competitive efficiency positively effects to green     

innovation strategy. 
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บทนํา
  จากปญหาการเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดเปนปญหาที่สําคัญ         

ในระดับโลกท่ีสงผลกระทบตอสภาพการดํารงคงอยูของสิง่มีชวีติท้ังทางตรงและทางออมอยางหลกีเลีย่งไมได 

ปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาว สงผลตอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการผลิตและการบริโภคเขาสูวิถี            

การผลติและการบรโิภคอยางย่ังยืน รวมถึงขอตกลงและกฎกตกิาใหม ๆ ดานการอนรุกัษสิง่แวดลอมท่ีเขมงวด 

เริ่มเขามามีบทบาทและกดดันทางการคาระหวางประเทศมากขึ้น เห็นไดจากการออกขอกําหนด และ                

กฎระเบียบของประเทศที่พัฒนาแลว เปนผลใหผู ประกอบการไทยตองเรงปรับตัวเพ่ือใหสอดรับกับ                      

กฎระเบียบตาง ๆ ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคากลุมผูบริโภคสีเขียวที่นับวันจะมี

บทบาทและความสําคัญตอเศรษฐกิจการคาโลกมากขึ้น 

  แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเร่ิมข้ึนในทศวรรษ 1990 เน่ืองจากการเกิดมลภาวะที่          

สงผลตอสุขภาพและมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยมากข้ึน จึงเปนที่มาของการไดรับความสนใจในเรื่อง

ของการควบคุมมลภาวะ ซึง่ในป ค.ศ. 1970 สหรฐัอเมรกิาไดออกกฎหมายเก่ียวกับการจดัระเบยีบเร่ืองมลภาวะ

ดานอากาศและนํ้าเปนครั้งแรกในชื่อ “U.S. Environmental Protection Agency” และในทศวรรษที่ 1990 

ไดมีแนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เกิดขึ้น ซึ่งไดกําหนดเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทาง

ในการจัดการสิ่งแวดลอมของหนวยงานตาง ๆ  และนําไปสูความยั่งยืน (Sustainability) จึงเปนสิ่งจําเปนตอง

เรียนรูในเวลาตอมา และสงผลใหเกิดแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น แนวคิดดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญ

กับการจัดการดานสิ่งแวดลอมไดกลายเปนกุญแจสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกิจการ 

(Zhu & Sarkis, 2004 ; Wang, Chen, Lee, & Tsai, 2013) ทีผู่บรหิารควรใหความสาํคญัในการกาํหนดทิศทาง

การจัดการส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ เวทีการคาระดับโลกในปจจุบัน เปนยุคการแขงขันที่มีนวัตกรรมและ           

การสรางสรรคเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การที่ธุรกิจมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนและการมีเกราะเพื่อปองกัน

ความเสี่ยง  จําเปนตองมีการพัฒนาสินคาใหมีความแตกตางและฉีกแนวไปจากตลาด โดยการใชนวัตกรรม

มาสรางมูลคาเพ่ิม (Valued Creation) สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน นวัตกรรมนับ          

เปนกญุแจสาํคญัสาํหรบัผูประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน รวมถงึโอกาสจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

เพื่อสรางธุรกิจและบริการที่แตกตางจากคูแขง (Guidice, Heames, & Wang, 2009) การนําแนวคิด                 

การจดัการเพ่ือสิง่แวดลอมมาประยุกตใชรวมกบัแนวคดิการจดัการนวตักรรม เปนทางเลอืกใหมในการดาํเนนิ

ธรุกจิเพือ่ความยัง่ยืน หลายธุรกจิตางปรบัตวัใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงดวยการสรางหรือเปลีย่นทศิทาง

การดําเนินธรุกจิไปสูความยัง่ยนื โดยใชแนวคิดของความเปนมติรกับสิง่แวดลอมมาใชกาํหนดกลยุทธองคกร

เพ่ือทําใหธุรกิจอยูควบคูไปไดกับสังคมและส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน มีกําหนดเปาหมายทางธุรกิจดวยการ

ใหความสําคัญกับการไปสู “สีเขียว” ซึ่งสงผลใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี เกิดภาพลักษณที่ดีและเปนโอกาส
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เพิ่มความสามารถทางการแขงขัน (Chou & Chou, 2012, 448 ; Yang, Lu, Haider & Marlow, 2013, 60)         

โดยการนําแนวคิดของการสรางความย่ังยืนดวยความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชรวมกับแนวคิดการ

สรางสรรคนวัตกรรมผานกลยุทธ “นวัตกรรมสีเขียว”  

  นวัตกรรมสเีขยีวอาจมชีือ่เรยีกอยางอืน่ทีแ่ตกตางกนั เชน นวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดลอม (Environmental 

Innovation) นวัตกรรมเชิงนิเวศ (Ecological Innovation) ซึ่งหมายถึง การสรางสรรคหรือการประดิษฐ

ผลิตภัณฑและบริการใหมหรือการพัฒนาของเดิมใหดีขึ้นอยางชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทํา        

การตลาด การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ซึ่งอาจเปนเร่ืองท่ีจงใจหรือไม

จงใจใหเกิดข้ึนก็ได ที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาทางเลือกท่ีเปนอยูในปจจุบัน เปนนวัตกรรม   

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม คือผลิตภัณฑใหมและกระบวนการตาง ๆ ที่ชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ             

อยางมีนัยสําคัญ และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยลงอยางเห็นไดชัด (Fussler & James, 1996)      

เปนกระบวนการใหมหรือแกไขเทคนิคการปฏิบัติระบบและผลิตภัณฑเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดอันตราย                   

ตอสิ่งแวดลอม (Beise & Rennings, 2005) เปนผลรวมของผลิตภัณฑสีเขียว กระบวนการ และการบริหาร

จัดการนวัตกรรม มีผลกระทบตอกิจกรรมและผลการดําเนินงานขององคกร (Chen, 2008) เก่ียวของกับ

เทคโนโลยี องคกรทางสังคม หรือการเปล่ียนแปลงองคกรที่เอื้อตอการลดลงของภาระดานส่ิงแวดลอม             

จากกระบวนการผลติและผลิตภณัฑ (Rennings, 2000 ; Chen  Lai, & Wen, 2006) รวมถงึนวัตกรรมเทคโนโลยี

ที่มีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน การปองกัน มลภาวะ รีไซเคิล ขยะ การออกแบบผลิตภัณฑสีเขียว            

หรือการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกร (Chen, Lai, & Wen, 2006, 534)  

  จากการประมวลและสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวแลว ผูวิจัยจึง       

ขอนําเสนอขอบเขตหรือองคประกอบของนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางสรรรคผลิตภัณฑ           

สเีขียว  2) การพฒันากระบวนการเพือ่ส่ิงแวดลอมและ 3) รปูแบบการจดัการทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กลยุทธ

นวัตกรรมสีเขียวชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ ตลอดจนสงผลตอผลการดําเนินงาน          

ขององคกร ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถระบุผลลัพธที่ไดจากกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว ดังนี้                 

(1) คณุภาพความสมัพนัธกบัลกูคา (2) ประสิทธภิาพในการผลติ และ (3) ผลการดําเนนิงานของธุรกจิ หากธรกุจิ

สามารถลดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมลงได นอกจากจะเปนการเพ่ิมความตองการในกลุมลูกคาที่มี         

ความใสใจสิง่แวดลอมไดแลว ยงัมีผลตอผลการดาํเนนิงานทีบ่รรลผุลสาํเร็จได  และยังชวยลดตนทุนในระยะยาว 

เนื่องจากมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เปนผลใหตนทุนตํ่าลง              

เพ่ิมโอกาสทางการคา สามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในอนาคต 

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑสีเขียวชวยใหธุรกิจสรางความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน          

การแขงขันของธุรกิจ (Pujari, 2006 ; Dangelico & Pujari, 2010) การจัดการสิ่งแวดลอมยังมีความสัมพันธ

ในเชงิบวกตอผลการดาํเนินงานของธุรกจิ (Molina-Azorín, Claver-Cortés, Pereira-Moliner & Tarí, 2009)
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  จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตัวแปรของปจจัยสาเหตุและผลลัพธ       

ของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว เพ่ือแสดงความสัมพันธของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธในการสรางคุณภาพ       

ความสัมพันธกับลูกคา ประสิทธิภาพในการแขงขัน และผลการดําเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมตาง ๆ

 

วัตถุประสงค
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรปจจัยสาเหตุและผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
  เพ่ือสรางความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบเชิงสาเหตุและผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว            

เพื่อนําเสนอรูปแบบ (Model) สาเหตุและผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว 

ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัย
  การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาตัวแปรสาเหตุปจจัยและผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งตัวแปร

สาเหต ุ(Antecedent Variable) และตัวแปรผลลพัธ (Consequence Variable) สามารถอธิบายไดเปน 3 กลุม 

ดังนี้

  กลุมที่ 1 กลยุทธนวัตกรรมสีเขียวดานการสรางสรรคผลิตภัณฑสีเขียว ดานการพัฒนากระบวนการ

เพื่อสิ่งแวดลอม และรูปแบบการจัดการที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอคุณภาพความสัมพันธกับลูกคา 

และประสิทธิภาพในการแขงขันของธุรกิจ

  กลุมที่ 2 คุณภาพความสัมพันธกับลูกคา และประสิทธิภาพในการแขงขันที่สงผลตอผลการดําเนิน

งานของธุรกิจ

  กลุมที่ 3 การมุงเนนการตลาด และแรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว

ทัง้ 3 ดาน คอื ดานการสรางสรรรคผลิตภัณฑสเีขียว การสรางสรรคกระบวนการทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ

รูปแบบการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใชในการวิจัย
  การวจิัยในคร้ังน้ี ผูวจิัยไดศกึษาทฤษฎทีี่สามารถใชเปนกรอบในการอธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ

และผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ประกอบดวย 3 ทฤษฎี คือ

  1. ทฤษฎีความสามารถเชงิพลวัต (Dynamic Capability Theory) เปนการดาํเนนิกลยุทธขององคกร

ที่มุงเนนความสําคัญของการเปล่ียนแปลงเชิงพลวัตและการเรียนรูขององคกร ซึ่งหากองคกรมีการเรียนรู 

สามารถปรบัปรงุพฒันาการดําเนินงานขององคกรใหทนัตอการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม นัน่ยอมหมายถึง

การบรรลุเปาหมายความสําเร็จและเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Winter, 2003) 

ธุรกิจจึงจําเปนตองแสวงหากลยุทธการดําเนินงานรูปแบบใหมในการใชความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic 
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Capabilities) หรือความสามารถทีเ่ปลีย่นแปลงสินคา กระบวนการผลิต หรือความสามารถในการตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีเกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธนวัตกรรม     

สเีขียว ซึง่ประกอบดวย การสรางสรรรคผลิตภัณฑสเีขียว การพฒันากระบวนการเพือ่ส่ิงแวดลอม และรปูแบบ

การจดัการเพือ่สิง่แวดลอม ซึง่เปนความสามารถเชิงพลวตัเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงทรัพยากรและความสามารถ

ขององคกร (Robert & Grover, 2012) และนําไปสูผลลัพธที่ดี (Robert & Grover,  2012 ; Griffith, Huergo, 

Mairesse & Peters, 2006 ; Chien & Tsai, 2012) ในที่นี้คือ คุณภาพความสัมพันธกับลูกคา ประสิทธิภาพ

ในการแขงขัน และผลการดําเนินงานขององคกร 

  2. ทฤษฎีการตัดสนิใจตามสถานการณ (Contingency Theory) ทฤษฎีการตัดสนิใจตามสถานการณ 

เปนการรวบรวมแนวคิดที่เหมาะสมระหวางกลยุทธและพฤติกรรมองคกรในการตัดสินใจเพื่อนําไปสู                  

ผลการดาํเนนิงานขององคกร (Chandler, 1990) ซึง่พฒันาขึน้ในทศวรรษที ่1960 โดย  Lawrence (2002, 62) 

อธิบายการกาํหนดแนวทางพัฒนาความสามารถการบรหิารจดัการใหประสบความสาํเร็จจะใชวธิทีีแ่ตกตางกนั

ไปเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณของสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานองคการ หลักคิด   

ทฤษฎีนี้  คือ สถานการณเปนตัวกําหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม ไมมีวิธีที่ดีที่สุดเพียง

วธิเีดยีวในการบรหิารจดัการ (Robbins & Coulter, 2009, 52 ; Schermerhorn, 2011, 6) การศกึษาวจิยัคร้ังนี้  

ใชทฤษฎกีารตดัสินใจตามสถานการณมาใชอธบิายการวเิคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทีส่งผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เชนงานวิจัยของ Guide Jr, Jayaramanb & Linton (2003, 259) ใชแนวคิด

การบริหารตามสถานการณมาวางแผนและควบคุมตามสถานการณของการดําเนินงานโดยนําผลิตภัณฑ    

กลับมาใชใหม นอกจากนี้ Lai, Wong, Lun & Cheng (2013, 74) อธิบายการออกแบบการปฏิบัติการขนสง

สเีขยีวท่ีอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎกีารตัดสนิใจตามสถานการณซึง่เกิดจากนโยบายของบรษิทัซึง่นาํไปสูการปฏบิตัิ

สีเขียวขององคการท่ีมีรูปแบบการดําเนินงานตามสถานการณ นั่นคือแนวคิดการตัดสินใจตามสถานการณ    

มีผลกระทบตอการกําหนดโครงสราง กลยุทธการดําเนินงาน โดยการแลกเปล่ียนดานเศรษฐกิจและสังคม     

กับผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมตอการปรับตัวและแกไขปญหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

อยางเหมาะสม (Sousa & Voss, 2008, 700) ดงันัน้ การกาํหนดกลยทุธนวตักรรมสเีขียวตองคํานงึถึง การมุงเนน

การตลาด (Market Orientation) 

  3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) เปนทฤษฎีที่พิจารณาบนพ้ืนฐาน

ของกระบวนการมีความสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อใชอธิบายพฤติกรรมของกลุมคนในสังคมอันซับซอน             

มุงอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการแลกเปล่ียนระหวางบุคคลสองฝาย ความสัมพันธของ                   

การแลกเปลีย่นของมนษุยทีเ่กิดจากการวิเคราะหผลประโยชนสวนตวัเปรยีบเทียบกับทางเลอืกการดาํเนนิงาน             

ทางเศรษฐกิจ (Tekleab, Takeuchi & Taylor, 2005,149) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใชทฤษฎีการแลกเปลี่ยน

ทางสังคมมาอธิบายปจจัยสาเหตุของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว ดานแรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสีย

  การศกึษาวจิยัคร้ังนี ้ไดศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของกบักลยทุธนวัตกรรม

สีเขียว ดังนี้
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  1. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Stategy) 

   “นวัตกรรมสีเขียว” อาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน เชน นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental 

Innovation) นวัตกรรมเชิงนิเวศ (Ecological Innovation) ซึ่งหมายถึง การสรางสรรคหรือการประดิษฐ

ผลิตภัณฑและบริการใหมหรือการพัฒนาของเดิมใหดีขึ้นอยางชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทํา        

การตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทางธุรกิจ ซึ่งอาจเปนเรื่อง      

ทีจ่งใจหรอืไมจงใจใหเกิดข้ึนก็ได ทีจ่ะนาํไปสูการพฒันาสิง่แวดลอมใหดขีึน้กวาทางเลอืกทีเ่ปนอยูในปจจุบนั 

(Mold, 2009,19) นวัตกรรมสีเขียว คือผลิตภัณฑใหมและกระบวนการตาง ๆ ที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ธุรกิจอยางมีนัยสําคัญและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยลงอยางเห็นไดชัด (Fussler & James, 1996) 

เปนกระบวนการใหมหรือแกไขเทคนิคการปฏิบัติระบบและผลิตภัณฑเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายตอ            

สิ่งแวดลอม (Beise & Rennings, 2005) เปนนวัตกรรมที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี องคกรทางสังคม หรือ         

การเปลี่ยนแปลงองคกรที่เอ้ือตอการลดลงของภาระดานสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 

(Rennings, 2000 ; Chen, Lai, & Wen, 2006) รวมถงึนวตักรรมเทคโนโลยทีีม่สีวนรวมในการประหยดัพลังงาน 

การปองกัน มลภาวะ รีไซเคิล ขยะ การออกแบบผลิตภัณฑสีเขียว หรือการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

(Chen, Lai, & Wen, 2006, 534) สอดคลองกับแนวคิดของ Oltra & Saint Jean (2009 , 567) ที่กลาววา 

นวัตกรรมสีเขียว ประกอบดวย กระบวนการใหม หรือแกไขการปฏิบัติ ระบบและผลิตภัณฑ ที่เปนประโยชน

ตอส่ิงแวดลอมและเพ่ือนําไปสูความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถ      

จําแนกองคประกอบของนวัตกรรมสีเขียว ออกเปน

   1.1 การสรางสรรรคผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product Creativity) หมายถึง การผลิตสินคา

ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมหรือการปรับปรุง

ผลิตภัณฑเดิมใหมลีกัษณะสาํคัญคือ นาํวัตถุดบิอะไหลหรือช้ินสวนท่ีผานกระบวนการรีไซเคลิกลับมาผลติใหม 

เพื่อประหยัดพลังงาน ลดปริมาณของเสียหรือมลภาวะ ใหความสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม โดยการใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมและไมเปนภัยตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการ

ซากผลติภณัฑหลงัใชงาน (Chen, Lai & Wen, 2006 ; Santamaría, Nieto & Miles, 2012 ; Brunnermeier          

& Cohen, 2003 ; Chiou, Chan, Lettice & Chung, 2011; Huang & Wu, 2010 ; Conding, Habidin, Zubir, 

Hashim & Jaya, 2012) นอกจากนี้ Durif, Boivin & Julien (2010) ไดสรุปนิยามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ                      

ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมวา ผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมตองคํานงึถงึหลักการ 3R คอื การลดการปลอย

ของเสีย (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และนํากลับมาใชใหม (Recycle) 

   1.2 การพฒันากระบวนการเพือ่สิง่แวดลอม (Environmental Process Development) หมายถึง 

การประยุกตใชแนวคิดในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการ ในการผลิตสินคา      

รวมถึงกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจส่ิงแวดลอมและ           

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการลดการใชวัตถุดิบ การปองกันผลกระทบตอ               

สิ่งแวดลอม การลดของเสียหรือสารพิษ การรีไซเคิลหรือการนําวัตถุดิบที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม ตลอดจน
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การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชเพ่ือปองกันมลพิษ (Chen, Lai  & Wen, 2006 ; Santamaría, Nieto &             
Miles, 2012 ; Brunnermeier & Cohen, 2003 ; Chiou, Chan, Lettice  & Chung, 2011 ; Conding, Habidin, 
Zubir, Hashim  & Jaya, 2012) เปนการประยุกตใชความคิดสรางสรรคที่นําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ
ของผลิตภัณฑและการดําเนินงานที่สงผลกระทบกับสภาพแวดลอมนอยที่สุด
   1.3 รูปแบบการจัดการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Environmental Management From)     
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานท่ีจะตรวจสอบความคิดใหมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานดาน    
สิ่งแวดลอมขององคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนการทําความเขาใจสิ่งแวดลอม                  
ความตองการของลูกคาที่หันมาใหความสนใจผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนพฤติกรรมของ    
คูแขงและปจจัยอ่ืน ซึ่งตองนํามาพิจารณาสรางสรรคกระบวนการหรือผลิตภัณฑ เปนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การพัฒนาความคิดใหมทางการตลาด การนําเสนอผลิตภัณฑ และสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูเก่ียวกับ       
การสรางนวัตกรรมสีเขียวในองคกรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Nunes, Bennett &  Shaw, 2013) เปน           
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทางธุรกิจ ซึ่งอาจเปนเร่ืองท่ีจงใจหรือ   
ไมจงใจใหเกิดขึ้นก็ได ที่จะนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาทางเลือกท่ีเปนอยูในปจจุบัน (Mold, 
2009, 19) ความสามารถในการบริหารจัดการของธุรกิจในดานตาง ๆ เชน การกําหนดโครงสราง นโยบาย   
การดําเนินงาน การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม              
ซึง่เปนความสามารถขององคกรเพือ่พัฒนาและปรับปรงุทรพัยากรและความสามารถขององคกรในการตอบสนอง
ตอความตองการของลกูคาทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Robert, 2012) และนําไปสูผลลพัธทีด่ ี(Robert & Grover  2012 ; 
Chien & Tsai, 2012) จากการประมวลและสังเคราะหวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกับนวตักรรมสเีขียว ซึง่เปนไปตาม    

กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Framework) ตามทีน่กัวจิยัแตละทานระบไุว สามารถสรปุไดดงัตารางที ่1

ตารางท่ี 1 

สรปุการใหคาํจาํกดัความนวตักรรมสีเขยีว (Green Innovation) 

   
Del Río, 
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ตารางที่ 1 
สรุปการใหคําจํากัดความนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) (ตอ)

   
Oltra &  Saint - 
Jean (2009) 

Environmental 
Innovation 

 
 
 

Frondel, Horbach 
& Rennings (2004) 

Environmental 
Innovation 
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Kemp & Pearson 
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Bernauer, Engel, 
Kammerer & Sejas 
Nogareda (2007) 

Environmental 
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  2. ผลกระทบของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวที่สงผลตอคุณภาพความสัมพันธกับลูกคา และ

ประสิทธิภาพในการแขงขัน

   2.1 ผลกระทบของกลยุทธนวตักรรมสเีขยีวทีส่งผลตอคณุภาพความสัมพนัธกบัลกูคา 

    คณุภาพความสัมพันธกบัลูกคา (Relationship Quality) เปนตัวช้ีวดัหนึง่สําหรับการสราง

และรักษา ความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา (Eid, 2007) ใชวัดความสามารถของธุรกิจดานการจัดการ    

ความสมัพนัธทีแ่นบแนนกบัลกูคา (Battor, Is mail & Battor, 2011) คณุภาพความสมัพนัธกบัลูกคา เปนตัวชีว้ดั  

ความสามารถในการจัดการลกูคาเชิงสมัพนัธภาพของธรุกจิ ซึง่ตวัแปรทีถ่กูใชในการกาํหนดความสาํเร็จสราง

และรักษาความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา ประกอบดวยความเชื่อใจจากลูกคา (Trust) ความพึงพอใจ    

ของลูกคา (Satisfaction) และขอตกลงที่องคกรมีตอลูกคา (Commitment) (Meyer & Kolbe, 2005)

    จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ธุรกิจพยายามสรางสรรคผลิตภัณฑและพัฒนา

กระบวนการผลติท่ีรปูแบบการจัดการองคกรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือเสนอแกผูบริโภค โดยธรุกิจจะไดรบั

ประโยชนจากการวางตาํแหนงสนิคาในใจของผูบรโิภคได  ซึง่นาํมาสูความสัมพนัธอนัดใีนระยะยาวกบัลกูคา 

(Kang & Hur,  2012)  เนือ่งจากปจจบุนั ผูบรโิภคจํานวนมากทีใ่หความสาํคญัและตระหนกัถงึปญหาดานสิง่แวดลอม 

(Auger, Burke, Devinney  & Louviere, 2003) สงผลใหหลายธุรกิจตางมุงสูธุรกิจสีเขียว ซึ่งสงผลตอ             

การสรางและรักษาความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา (Chen, Lai & Wen, 2006 ; Hart, 1995 ; Peattie, 
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1995 ;  Porter & van der Linde, 1996 ; Shrivastava, 1995 ; Chang & Fong, 2010) จากการสังเคราะห

วรรณกรรมดังกลาวนําไปสูขอเสนอที่ 1ก - 1ค

   Proposition1ก: การสรางสรรรคผลิตภัณฑสเีขียวสงผลกระทบเชงิบวกตอคุณภาพความสมัพันธ

กับลูกคา

   Proposition1ข: การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดลอมสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพ          

ความสัมพันธกับลูกคา

   Proposition1ค: รูปแบบการจัดการเพื่อส่ิงแวดลอมสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพ                 

ความสัมพันธกับลูกคา

  2.2 ผลกระทบของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวที่สงผลตอประสิทธิภาพในการแขงขัน 

   ประสิทธิภาพในการแขงขัน (Competitive Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอ

บรกิารใหม ๆ  ใหเขาสูตลาด และความสามารถในการตอบสนองความตองการของลกูคาไดเปนอยางด ีปจจัย

สําคัญท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิภาพในการแขงขัน ไดแก 1) เง่ือนไขทางดานปจจัยการผลิต (Factor    

Conditions) 2) เงือ่นไขทางดานความตองการหรอือุปสงค (Demand Condition) 3) อตุสาหกรรมทีส่นบัสนนุ

และเกี่ยวเนื่อง (Supporting and Related Industries) และ 4) กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขัน      

ของผูผลติ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) นอกจากนีย้งัขึน้กบัรฐับาล (Government) และเหตสุดุวสิยั

หรือโอกาส (Chance) (Porter, 1985) 

   จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีการศึกษาของนักวิจัยหลายคนที่ระบุวา นวัตกรรมสีเขียว  

สงผลกระทบในเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการแขงขัน (Porter & Van der Linde, 1996 ; Klassen &            

Whybank, 1999 ; Rao & Holt, 2005 ; Chen, Lai  & Wen, 2006 ; Chen, 2008) เนื่องจากกลยุทธนวัตกรรม

สีเขียวชวยใหการใชวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายดานวัตถุดิบและการกําจัดของเสีย 

(Young, 1991) นอกจากนี้ นวัตกรรมสีเขียวนําไปสูการแสวงหาวิธีการใหมในการเปล่ียนแปลงหรือกําจัด    

ของเสีย ลดตนทุน สงผลใหรายไดเพิ่มขึ้น (Porter & Van der Linde, 1996) หรือสงผลตอศักยภาพ                       

ในการจัดการมลพิษ ปลอยสารพิษตํ่ากวาระดับการปฏิบัติขององคกร (Hart, 1995) นอกจากน้ี ยังเปน             

การดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากการสังเคราะหวรรณกรรมดงักลาวนําไปสูขอเสนอที่ 2ก - 2ค

   Proposition 2ก: การสรางสรรรคผลิตภัณฑสีเขียวสงผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

แขงขัน

   Proposition 2ข: การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดลอมสงผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพ

ในการแขงขัน

   Proposition 2ค: รูปแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอมสงผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพใน

การแขงขัน
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  3. ผลกระทบของคณุภาพความสัมพนัธกบัลกูคาและประสทิธภิาพการแขงขนัสงผลตอผล

การดําเนินงานของธุรกิจ 

   ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ          

ดําเนินงานของธุรกิจ ทําใหทราบถึงสถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยเนนท่ีผลประโยชนที่องคกรไดรับ   

ซึ่งวัดจากผลการดําเนินกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบดวย การเติบโตของ

ยอดขาย การเติบโตของสวนแบงทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน และการมผีลการดาํเนนิงาน   

ที่บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ Nunta, Ooncharoen, & Jadesadalug (2012, 40) กลาววา                      

ผลการดําเนินงานของธุรกิจหมายถึง ผลลัพธที่ไดรับจากการดําเนินงาน แบงเปนผลลัพธที่เปนตัวเงิน ไดแก 

รายไดจากการดําเนินงาน สวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้น และผลลัพธที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก ภาพลักษณองคกร               

ที่สงผลตอความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น

   จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับคุณภาพความสัมพันธกับลูกคาท่ีสงตอผลการดําเนินงาน

ขององคกร พบวา ความสําเร็จของการจัดการความสัมพันธกับลูกคาท่ีวัดไดจากคุณภาพความสัมพันธ            

กับลูกคา สงผลตอการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Abu Kasim & Minai, 2009) สอดคลองกับการศึกษา      

ของ Day & Van den Bulte (2002) ทีพ่บวา ความสามารถในการจดัการความสมัพนัธกบัลกูคามคีวามสัมพนัธ

กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ Battour, Ismall & Battor (2011) ที่ศึกษาพบวา ความสามารถในการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่วัดคุณภาพความสัมพันธกับลูกคา มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน           

ของธุรกิจ เนื่องจากการจัดการคุณภาพความสัมพันธกับลูกคาทําใหธุรกิจเรียนรูความตองการของลูกคา        

และวิธีการปฏิบัติที่ดี  ในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การรักษาลูกคา และการสรางผลกําไรดวย       

การตอบสนองความตองการของลูกคา

   และจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประสิทธิภาพในการแขงขันกับผลการดําเนินงาน           

พบวา การบริหารประสิทธิภาพทางการแขงขันและความสําเร็จของการดําเนินงานมีความสัมพันธกัน                

(รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และ สุรชัย อุตมอาง, 2554) ผลการดําเนินงานขององคกรเปนตัวแปรที่นําเสนอถึง      

ความสมัพันธของประสิทธิผลขององคกร (Jiménez- Jiménez & Cegarra-Navarro, 2007) จากการสังเคราะห

วรรณกรรมดังกลาวนําไปสูขอเสนอที่ 3ก-3ข

   Proposition 3ก: คณุภาพความสมัพันธกบัลกูคาสงผลกระทบเชงิบวกตอผลการดาํเนนิงานของ

ธุรกิจ

   Proposition 3ข: ประสทิธิภาพในการแขงขันสงผลกระทบเชงิบวกตอผลการดําเนินงานของธรุกิจ

  4. ปจจัยสาเหตุที่สงผลตอกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว 

   4.1  การมุงเนนการตลาด (Market Orientation) ที่สงผลตอกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว

การมุงเนนการตลาด เปนวัฒนธรรมองคกรที่องคกรมุงม่ันในการสรางคุณคาท่ีเหนือกวาสําหรับลูกคาอยาง

ตอเน่ือง หรือการมุงเนนตลาดเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมคานิยมเก่ียวกับการติดตามตลาด เพ่ือท่ีจะ

สามารถนาํเสนอคุณคาทีม่ากกวาใหกบัลกูคาของบรษิทั (Slater & Narver, 1996) เปนการปฏบิตัติามแนวคดิ
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ทางการตลาด ประกอบดวยการมุงเนนลูกคาและการประสานงาน ซึ่งเสนอแนะวาการมุงเนนตลาดนํามาสู

การทีแ่ตละฝายมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมุงสูการพฒันาความเขาใจในความตองการปจจบุนัและความตองการ

ในอนาคตของลูกคา และเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการของลูกคา มีการถายทอดความเขาใจ      

เกี่ยวกับความตองการของลูกคาไปยังฝายตาง ๆ ขององคกร ซึ่งมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ           

ตอบสนองความตองการของลูกคา (Kohli & Jaworski, 1990) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การมุงเนน

ตลาดมีความสัมพันธทางตรงและทางออมกับผลการดําเนินงานผานกลยุทธนวัตกรรมและความตระหนักถึง

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมไปยังผลการดําเนนิงานซึง่เปนความสมัพันธทางบวก (ณชยัศกัดิ ์จณุณะปยะ, 

2552) สอดคลองกับ Sin, Alan, Heung & Yim (2005) ที่พบวาการมุงเนนตลาดเปนสิ่งสําคัญเกี่ยวของกับ

กระบวนการทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง และนําไปสูกลยุทธการแขงขันของธุรกิจ (Atuahene - Gima & 

Patterson, 1993, 275-293) จากการสังเคราะหวรรณกรรมดังกลาวนําไปสูขอเสนอที่ 4ก-4ค

   Proposition 4ก: การมุงเนนการตลาดสงผลกระทบเชิงบวกตอการสรางสรรรคผลิตภัณฑสเีขียว

   Proposition 4ข: การมุงเนนการตลาดสงผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนากระบวนการเพ่ือ           

สิ่งแวดลอม

   Proposition 4ค: การมุงเนนการตลาดสงผลกระทบเชิงบวกตอรูปแบบการจัดการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

   4.2 แรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Pressures) ที่สงผลตอกลยุทธ

นวัตกรรมสีเขียว

    แรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง บุคคลและกลุม ผูซึ่งอาจมีผลตอหรือไดรับ     

ผลกระทบจากความสาํเร็จของภารกิจขององคกร (Freeman, 1982) สอดคลองกับ Lawrence (2002) ใหนยิาม

ผูมีสวนไดเสียคือบุคคลหรือกลุม ซึ่งมีผลกระทบหรือไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจดานนโยบายและ          

การปฏิบัติขององคกร การศึกษาของ Zhang, Yuan, Liu, & Bu (2008) แสดงใหเห็นถึงแรงกดดันของชุมชน 

มีบทบาทในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการมีสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม   

ดังน้ัน ธุรกิจมีหนาท่ีในการปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 

และผู มีสวนไดสวนเสียซึ่งการจัดการนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจไดรับการปฏิบัติอยางแพรหลายและ               

กวางขวาง (Christmann &Taylor, 2001; Zhang, Yuan, Liu, & Bu, 2009) และเพ่ือรักษาความถูกตอง       

ตามกฎหมายซึ่งแตกตางกันในแตละประเทศ บริษัทขามชาติอาจใชมาตรการเชิงรุกดานส่ิงแวดลอมเพ่ือ      

ตอบสนองความตองการของเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย (Jiang & Bansal, 2004) 

   Proposition 5ก: แรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสียมีผลกระทบเชิงบวกตอการสรางสรรรค

ผลิตภัณฑสีเขียว

   Proposition 5ข: แรงกดดนัของผูมสีวนไดสวนเสยีมผีลกระทบเชิงบวกตอการพฒันากระบวนการ

เพื่อสิ่งแวดลอม
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   Proposition 5ค: แรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสียมีผลกระทบเชิงบวกตอรูปแบบการจัดการ     

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

วิธีการวิจัย
  การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาตัวแปรเพื่อทําความเขาใจปจจัยสาเหตุและผลลัพธของกลยุทธ

นวัตกรรมสีเขียว โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การวิเคราะห

เอกสาร (Document Analysis) ภายใตแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3 ทฤษฎี คือ  ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต

ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ และทฤษฎีการแลกเปลีย่นทางสังคม โดยศึกษาจากแหลงขอมูลทุตยิภูมิ 

(Secondary Data) รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก งานวิจัย วารสาร และการสืบคน

ขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนผานอินเตอรเน็ต ไดแก Science Direct, Scopus, Google Scholar และ      

Business Source Complete เปนตน โดยคําสําคัญ (Keywords) ที่ใชในการสืบคนจากชื่อเรื่อง (Title)           

เชน Green Innovation, Eco Innovation, Green Organizational และ Firm Innovation เปนตน

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาทบทวนวรรณ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับตัวแปรสาเหตุและผลลัพธของกลยุทธ

นวัตกรรมสีเขียว สามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ ดังภาพประกอบ 1

   
(Green Innovation 

Strategies) 
 

 
(Market 

Orientation)  (Relationship 
Quality) 

 
(Competitive 
Efficiency) 

 
(Business 

Performance) 

 
(Stakeholder 
Pressures) 

  
(Green Product Creativity) 

 (Environmental 
Process Development) 

 (Environmental 
Management From) 

     ภาพที่ 1 แสดงผลกระทบของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวกับผลลัพธ

     ที่มา: ผูเขียน
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บทสรุปและอภิปรายผล
  ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและความแตกตางจากขอคนพบของนักวิชาการ    

ทีผ่านมาเก่ียวกบัปจจัยสาเหตแุละผลลพัธของกลยุทธนวัตกรรมสเีขียวของธรุกิจการผลิต  ทัง้น้ีจากการทบทวน

วรรณกรรมพบวา ตัวแปรอิสระกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางสรรรคผลิตภัณฑสีเขียว 

2) การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดลอม และ 3) รูปแบบการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของนักวิจัยหลายทาน เชน Santamaría, Nieto, & Miles  (2012), Chiou, Chan, Lettice, & 

Chung (2011), Kemp & Pearson (2007), Chen, Lai, & Wen  (2006), Bernauer, Engel, Kammerer & 

Sejas (2007) และ Rennings (2000) เปนตน 

  ผลการศกึษาผลกระทบของกลยทุธนวตักรรมสีเขยีว พบวา กลยทุธนวตักรรมสเีขยีวสงผลตอคณุภาพ

ความสัมพันธกับลูกคา โดยธุรกิจพยายามสรางสรรคผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการผลิต และมีรูปแบบ          

การจัดการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอแกผูบริโภคซ่ึงนํามาสูความสัมพันธอันดีในระยะยาวกับลูกคา 

(Kang & Hur,  2012)  เนื่องจากปจจุบัน ผูบริโภคจํานวนมากที่ใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหา            

ดานสิ่งแวดลอม (Auger, Burke, Devinney & Louviere, 2003) สงผลใหหลายธุรกิจตางนําแนวคิดการ         

ไปสูธุรกิจสีเขียวซึ่งสงผลตอการสรางและรักษาความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา (Chen, Lai & Wen,      

2006 ; Hart, 1995 ; Peattie, 1995 ; Porter & Van der Linde, 1996 ; Shrivastava, 1995; Chang & Fong, 

2010) และนวัตกรรมสีเขียวสงผลกระทบในเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการแขงขัน  สอดคลองกับการศึกษา

ของนักวิจัยหลายคน เชน Porter & Van der Linde (1996), Klassen & Whybank (1999), Rao & Holt 

(2005), Chen, Lai & Wen (2006) และ Chen (2008)

  นอกจากน้ี ความสําเร็จของการจัดการความสัมพันธกับลูกคาที่วัดไดจากคุณภาพความสัมพันธกับ

ลูกคาสงผลตอการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Abu Kasim & Minai , 2009) สอดคลองกับการศึกษาของ    

Day & Van den Bulte (2002) ที่พบวา ความสามารถการจัดการความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธกับ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ Battour, Ismail & Battor (2011) ที่ศึกษาพบวา ความสามารถการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีวัดคุณภาพความสัมพันธกับลูกคา มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

เน่ืองจากการจัดการคุณภาพความสัมพันธกับลูกคาทําใหธุรกิจเรียนรูความตองการของลูกคาและวิธีการ

ปฏิบัติที่ดีในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาการรักษาลูกคา และการสรางผลกําไรดวยการตอบสนอง

ความตองการของลูกคา และการบริหารประสิทธิภาพทางการแขงขันและความสําเร็จของการดําเนินงาน        

มคีวามสมัพนัธกนั (รฐันนัท พงศวริทิธิธ์ร  และ  สรุชยั อตุมอาง, 2554) ผลการดาํเนนิงานขององคกร เปนตวัแปร

ที่นําเสนอถึง      ความสัมพันธของประสิทธิผลขององคกร (Jiménez- Jiménez & Cegarra-Navarro, 2007)

  ผลการศกึษาปจจัยสาเหตทุีส่งผลตอกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว พบวา การมุงเนนตลาดมคีวามสมัพันธ

ทางตรงและทางออมกับผลการดําเนินงานผานกลยุทธนวัตกรรมและความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง    

สภาพแวดลอมไปยงัผลการดําเนินงานซึง่เปนความสมัพันธทางบวก (ณชัยศักด์ิ จณุณะปยะ, 2552) สอดคลอง

กับ Sin, Alan, Heung, & Yim (2005) ที่พบวาการมุงเนนตลาดเปนสิ่งสําคัญเกี่ยวของกับกระบวนการทาง            



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 35

การตลาดที่เฉพาะเจาะจง และนําไปสูกลยุทธการแขงขันของธุรกิจ (Atuahene - Gima & Patterson, 1993, 

275-293) และแรงกดดันของผูมีสวนไดสวนเสียสงผลกระทบตอกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว พบวา แรงกดดัน

ของชุมชน สงผลตอการมสีวนรวมในการปรับปรงุกลยุทธของธุรกิจอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (Zhang, Yuan, 

Liu & Bu, 2008)  นอกจากน้ี การจัดการนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจไดรับการปฏิบัติอยางแพรหลาย                   

และกวางขวางและเพ่ือรักษาความถูกตองตามกฎหมายซึ่งแตกตางกันในแตละประเทศ บริษัทขามชาติ        

อาจใชมาตรการเชิงรุก (Christmann  & Taylor, 2001 ; Zhang, Yuan, Liu & Bu, 2008) 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสาเหตุและผลลัพธ    

ของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว การศึกษาในอนาคตควรทําการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อทดสอบปจจัยสาเหตุและ

ผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียวสําหรับกลุมเปาหมายหรือองคกรที่ตองการศึกษาตอไป
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กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑผาไหมยกดอก OTOP 5 ดาว 
ของผูประกอบการในจังหวัดลําพูน

Differentiation Strategy of Thai Silk OTOP 5 Stars 
Entrepreneurs in Lumphun Province

สุธาวัลย  สัจจสมบูรณ1* ,  ภูษณิศา  เตชเถกิง2 **

1,2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ
เลขที่ 63 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290

บทคัดยอ
  งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะของผูประกอบการและธุรกิจผาไหมยกดอก          

ที่เปน OTOP 5 ดาวของจังหวัดลําพูน 2) วิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและ                    

ผูประกอบการชุมชน  3) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและ              

ผูประกอบการชมุชน และ 4) ศกึษากลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ OTOP 5 ดาว ประเภทผา 

(ผาไหมยกดอก) ของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพใช   

การสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 4 ราย ไดแกผูประกอบการ OTOP ผาไหมยกดอก             

ระดับ 5 ดาว ที่ดําเนินงานธุรกิจมามากกวา 10 ป ประกอบดวยผูประกอบการเจาของคนเดียว 2 ราย และ      

ผูประกอบการชุมชน จํานวน 2 ราย โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ ในการวิเคราะหขอมูล

  ผลการวจิยัพบวา ธรุกิจและผูประกอบการทีเ่ปนเจาของคนเดยีวมีลกัษณะการดาํเนนิธุรกิจท่ีทนัสมยั 

กลาลงทุนเพ่ือเพิ่มรายได กําไร ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการชุมชนท่ีเนนเปนรายไดเสริมจากการทํางาน    

ประจาํ เมือ่วิเคราะหสภาพการแขงขันแลว ผูประกอบการเจาของคนเดียวมีสภาพการแขงขันท่ีสงูและสามารถ

มอีาํนาจตอรองไดในทุกๆ ดาน เนือ่งจากมเีงนิทนุสามารถซ้ือในจํานวนมากได ซึง่ตางจากผูประกอบการชุมชน

มีสภาวะการแขงขันไมมากนัก มีกําลังซื้อนอย ไมสามารถซื้อวัตถดุิบในจํานวนมากได ทําใหมีอํานาจตอรอง

ไดนอย โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เลือกใชมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชดั ตั้งแตการออกแบบ

ลวดลาย ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย และการจัดราน การออกแบบลวดลายของ           

* ผูเขียนหลัก
    อีเมล:  sutawan_lee@hotmail.com
 ** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ, อาจารยที่ปรึกษา
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ผูประกอบการเจาของคนเดียวมีความทันสมัย ราคาคอนขางสูง สามารถเขาถึงไดงาย การจัดตกแตง                

รานสวยงาม ขณะที่ผูประกอบการชุมชนมีการออกแบบลวดลายแบบงายๆ ราคายอมเยา เขาถึงเฉพาะกลุม 

การเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียว มีการนําเอานวัตกรรมเขามา 

ใชในการออกแบบเพ่ือสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑที่โดดเดน เพิ่มมูลคาแกตัวสินคาและราคาสูงกวา

ทองตลาดเน่ืองจากมีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกจากน้ียังมีการสรางความแตกตางดานการเพ่ิมชองทางเพื่อ  

จัดจําหนายสินคา เชน การเพิ่มสาขาทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด มีการเปดขายทางสื่อออนไลน และจัดสง

ทางไปรษณียเพื่ออํานวยความสะดวกและเขาถึงตัวสินคาไดงายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธทาง              

สื่อออนไลน ออกบูธตางๆ  ควบคูไปกับการสรางตราสินคา สําหรับผูประกอบการชุมชนไดเนนการลดตนทุน

ทางการจัดการ ซึ่งแตละชุมชนภาครัฐจะเปนผูสนับสนุนกี่ทอผาและมีการสรางความแตกตางดานการทอผา

และประยุกตลายแตเปนการประยุกตแบบงายๆ ไมยุงยากซับซอน สาํหรบัชองทางการจัดจําหนายเปนไปแบบ

งายๆ สรางกลุมสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน (Line Application) สําหรับลูกคาในวงแคบเทานั้น เนนการ

ประชาสัมพันธโดยผานเทศบาล ธุรกิจและผูประกอบการทั้งสองกลุมมีกลยุทธที่แตกตางกันอยางชัดเจน

คําสําคัญ
  กลยุทธการสรางความแตกตาง, ผาไหมยกดอก, OTOP ระดับ 5 ดาว, ผูประกอบการชุมชน

Abstract
  The objectives of this research are  to study the characteristics of entrepreneurs and  the 

characteristics of 5 stars Thai silk OTOP businesses, to analyze the 5 forces of  competitive position 

analysis, to study  marketing mix factors and to study the of differentiation strategies of 5 stars Thai 

silk OTOP entrepreneurs and community entrepreneurs in Lamphun province. This qualitative    

research, an in-depth interview was used to collect data through 4 target samples that are                 

entrepreneurs in 5 stars Thai silk OTOP and running their business over ten years (two entrepreneurs 

and two community entrepreneurs 

  The result shows that characteristics of entrepreneurs and their businesses are up to date 

operation, risk taking to increase profit in contrast to community entrepreneurs that emphasize as 

extra income from routine work. Moreover, entrepreneurs have higher competitiveness and bargaining 

with suppliers’ power than community entrepreneurs. For marketing mix factors, the results indicate 

that the product design of entrepreneurs are in trend, with high price, reachable, interesting shop 

decoration while community entrepreneurs have simple design products, cheap price, and            

specific group to reach. Finally, for differentiation strategy of entrepreneurs, they apply innovation 

to their product design as unique product, and value added for higher price. Moreover, entrepreneurs 
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expand their distribution channel by setting more branches within the province and others, in        

addition selling online is also established as well as the delivery service is provided. These            

strategies can help entrepreneurs reaching easily to customers, including with online advertising, 

booth setting together with brand creation. While community entrepreneurs focus in cost deduction 

in management, in which government agency would support mechanism in cloths production.       

For the differentiation strategy of community entrepreneurs are simple design or application basic 

design and selling through “Line” chat application creating a group for only specific customers, in 

addition they only do publicity through government agency like the municipality. In conclusion, this 

research can show obviously the differences between entrepreneurs and community entrepreneurs’ 

differentiation strategy.

Keywords
  Differentiation strategy, Thai Silk in Lumphun, OTOP 5 Stars, Entrepreneurs, 

Community's Entrepreneurs

บทนํา
  โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP) เปนนโยบายสําคัญของ

รัฐบาลที่ตองการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได และนําเอา

ทรัพยากรและภูมปิญญาทองถิน่มาพฒันาสนิคาใหมคีุณภาพ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจระดบัรากหญาสูรากแกว 

โดยเร่ิมโครงการต้ังแตป พ.ศ. 2544 เพ่ือใหไดมาตรฐานซ่ึงเปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และสรางรายไดใหแก

ประเทศเปนจาํนวนมากโดยมอีตัราเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง ซึง่ยทุธศาสตรมุงเนนขดีความสามารถทางการแขงขนั 

ซึง่กรมพัฒนาชมุชนมุงเปาหมายท่ีปละ 100 ลานบาท โดยประมาณการในไตรมาสสุดทายป  พ.ศ. 2558  ถงึ 100,120 

ลานบาท และเมื่อสิ้นไตรมาสทํารายไดถึง 108, 565 ลานบาท (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2556)            

ซึ่ง OTOP ของจังหวัดลําพูนท่ีมีชื่อเสียงและสามารถทํารายไดใหแกจังหวัดคือผาไหมยกดอก*** ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑทีผ่ลิตจากวัตถุดบิจากธรรมชาติ สสีนัสวยงาม มคีวามแวววาวของเสนไหมท่ีมคีณุภาพไดมาตรฐาน 

และใชภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ               

เพิ่มมูลคา โดยสงจําหนายในจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญรวมท้ังกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑดังกลาวเปน               

ที่ตองการของนักทองเท่ียวที่นิยมสวมใสผาทอ โดยผาไหมยกดอกลําพูนไดรับการรับรองใหเปนส่ิงบงช้ี                 

ทางภูมิศาสตร (GI: Geographical Indication) ซึง่เปนสินคาจากไหมรายแรกของโลกทีไ่ดรับการขึน้ทะเบยีน

*** ผาไหมยกดอกมีลักษณะเดน คือ ในผืนผาจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัส ผายกดอก จะมีความนูนของผืนผาแตละชิ้น แตกตางกัน  
   ขึ้นอยูกับลวดลายแตละลาย สวนใหญลายจะใชฝาย หรือไหมสีเดียวกัน ตลอดทั้งผืน บางครั้งอาจมีการจกฝายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
   ความเดนของลวดลายก็ได
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ซึ่งจะชวยแกปญหาการลอกเลียนแบบลวดลายโดยผูทอผาไหมในจังหวัดอ่ืนได (กรมทรัพยสินทางปญญา, 

2550) ซึ่งรายไดจากธุรกิจผาไหมตอครัวเรือนเฉลี่ย 231,818.33 บาทตอป  (วราภรณ  ปามุทา, 2555)

  จากขอมลูขางตนแสดงใหเหน็วาสนิคาหนึง่ตาํบลหน่ึงผลติภณัฑของจงัหวดัลาํพนูสามารถขับเคลือ่น

เศรษฐกจิและสรางอาชพีอยางย่ังยนืแกผูประกอบการ ผูประกอบการท่ีมคีวามสามารถในการพฒันานวตักรรม

มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงความไดเปรียบทางการแขงขัน       

ซึง่สอดคลองกับแนวคดิของ Byrd & Turner (2001) ทีก่ลาววา ความไดเปรียบในเชงิการแขงขนัของธุรกจิอาจ

จะเปนไดในหลายมิติ เชน การมีนวัตกรรม ตําแหนงทางการตลาด การมีลูกคาจํานวนมาก และการยากที่จะ

ลอกเลียนแบบในตัวสินคาหรือบริการ (ภูษณิศา เตชเถกิง, 2559) ทําใหเห็นถึงศักยภาพในการเพ่ิมขีด            

ความสามารถทางการแขงขนัเพ่ือเพิม่ยอดขายและมุงสูตลาดทัง้ภายในและตางประเทศ (อญัชล ี ภูทอง, 2558) 

และเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนนั้นจะตองมีการปรับตัวของผูประกอบการและมีการวางแผนกลยุทธ

การตลาดท่ีทันสมัย  ทั้งนี้กลยุทธการสรางความแตกตางเพื่อสรางความไดเปรียบคูแขงขันมีอยู 5 ดาน        

(Kotler, 1999)  คือ ดานการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ คุณภาพสินคา          

ความคงทน มาตรฐานในการผลิต ภาพลักษณขององคกร และนวตักรรมตางๆ ดานบรกิาร ซึง่ไดแกการบรกิาร

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากบริการหลังการขาย การจัดสงสินคา ความงายในการส่ังสินคา  ดานตัวบุคคล เชน     

ความสามารถในการตอบขอซักถามดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ความชํานาญ ความสุภาพ การมีจิตบริการ         

ความไววางใจได ความซือ่สตัย  การบริการลกูคาอยางรวดเร็ว ดานภาพลักษณ เชนภาพลักษณของตราสินคา 

คุณสมบัติพิเศษที่เปนจุดเดนของราน บรรยากาศภายในราน และดานชองทางการจัดจําหนายท่ีสามารถ       

เขาถงึขอมลูไดงายเนือ่งจากมกีารนําสือ่ออนไลนเขามาใช  การเปดสาขาทีห่ลากหลาย การจดัการสนิคาคงคลัง 

เปนตน  ซึ่งความแตกตางดานผลิตภัณฑและบริการเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินกลยุทธซึ่งในการดําเนิน

ธรุกิจมีปจจัยหลายดาน  ซึง่ในการดาํเนินธุรกิจผาไหมยกดอก  พนกังานขายและการตกแตงรานดานกายภาพ

และกระบวนการก็มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือเน่ืองจากเปนสินคาเฉพาะดาน การดูแลรักษาตองไดรับคําแนะนํา

จากผูรู  และควรมีพัฒนาทุก ๆ ดานไปพรอมกัน เน่ืองจากมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและสงผลตอ          

การแขงขันในตลาด  ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s (Kotler, 1999)  ซึ่งมี

ทั้งหมด 7 ดาน ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานขาย กายภาพ

และกระบวนการ โดยผูประกอบการจะตองมีการวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Porter,1985 ) ซึ่งมีทั้งหมด          

5 ดาน ดานแรกคืออํานาจตอรองจากผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออรซึ่งมีผลตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจ 

ดานอาํนาจการตอรองจากผูซือ้สนิคามผีลตอการกาํหนดราคาสนิคา ดานขอจาํกดัการเขาสูอตุสาหกรรมของ

คูแขงขันรายใหมเพ่ือประเมินคูแขงขันรายใหม ดานแรงผลักดันจากสินคาทดแทน และดานสุดทายคือ            

การแขงขนัระหวางคูแขงขนัในอตุสาหกรรมเดียวกันเพ่ือประเมินคูแขงขนัในตลาดและกําหนดจุดยนืในตลาด      

ใหชดัเจน จากการวิเคราะหสภาพการแขงขันดานตางๆ จะทําใหทราบสถานภาพของธรุกิจตนเองและประเมนิ

คู แขงขันในตลาดเพื่อหากลยุทธที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของตนเองใหดีที่สุด และเพื่อสราง                  

ความไดเปรียบทางการแขงขัน 
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  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาลักษณะของผูประกอบการ วิเคราะหสภาพการแขงขัน ศึกษาปจจัย       

สวนประสมทางการตลาดบริการและการใชกลยทุธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ OTOP ผาไหม

ยกดอกเจาของคนเดยีวและผูประกอบการชุมชน****  ในจังหวัดลาํพนูเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกจิอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
  1. ศกึษาลักษณะของผูประกอบการและธรุกจิผาไหมยกดอกท่ีเปน OTOP 5 ดาวของจงัหวดัลาํพนู 

  2. วิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  

  3. ศกึษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดยีวและผูประกอบการชุมชน 

  4. ศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการ OTOP 5 ประเภทผา (ผาไหมยกดอก) 

ของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  

วิธีการวิจัย
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนผูประกอบการผาไหมยกดอก ระดับ 5 ดาว โดยมีทั้งหมดจํานวน 14 

ราย (สาํนกังานพฒันาชุมชนจังหวัดลาํพนู, 2549) ใชวธิสีุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

โดยคดัเลอืกกลุมตวัอยางผูประกอบการทีอ่ยูในอาํเภอเมอืง จงัหวดัลําพนูและดาํเนนิงานธรุกิจมามากกวา 10 

ป ประกอบดวยผูประกอบการเจาของคนเดียว  2 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ และ ผูประกอบการชุมชน 2 ราย 

ซึง่เก็บจากผูนาํชุมชน เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็ขอมูลคือแบบสมัภาษณแบบก่ึงโครงสราง(Semi – Structured 

Question) มกีารตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการนําแบบสมัภาษณผานการตรวจสอบความถูกตองหรือความเท่ียง

ตรง (Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการ ไดทําการตรวจสอบแกไข พิจารณา

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความสมบูรณของแบบ สัมภาษณ เพื่อนําแบบสัมภาษณ

ที่ไดไปปรับปรุงแกไขใหชัดเจนและครอบคลุมในการศึกษาวิจัยมากท่ีสุด โดยผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไป

ทดลองใช (Pre - test) กับกลุมตัวอยาง ผูประกอบการเจาของคนเดียว 1 ราย ผูผระกอบการชุมชน 1 ราย (ไม

ซํา้กับกลุมตัวอยางท่ีตองนํามาวิเคราะห) เพ่ือทดสอบความความเท่ียงตรงของเนือ้หา และความสมบรูณของ

แบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการเชน 

อายุ รายได ลักษณะกิจการ ยอดขายเฉลี่ย และกลยุทธในการสรางความแตกตาง 

  ดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลู ทาํการตรวจสอบความถกูตองของขอมูล จากน้ันจงึจะทําการวิเคราะหขอมลู

โดยใชการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลผูประกอบการผาไหมยกดอก 

ระดับ 5 ดาว จังหวัดลําพูน โดยผูศึกษาไดนําเอาขอมูลปฐมภูมิ   ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห 

และแปลความหมาย

**** ผูประกอบการชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งดานการผลิต การคา 
และการเงิน รายไดและอาชีพ ดานสังคม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ โดยผานการประกอบกระบวนการของชุมชน
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ผลการวิจัย
  1.  ลกัษณะผูประกอบการเจาของคนเดยีวและผูประกอบการชุมชน ลกัษณะธรุกจิเจาของ

คนเดียวและธุรกิจชุมชน

      ลักษณะผูประกอบการและลักษณะของธุรกิจ จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจ

ผาไหมยกดอกระดับ 5 ดาว ผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน เปนเพศหญิงและเปน    

ผูกอตั้งกิจการ โดยมีอายุ ตั้งแต 55 – 65 ป มีเพียงผูประกอบการเจาของคนเดียว  1 ราย ซึ่งเปนผูสืบทอด

กจิการตอจากมารดา และดาํเนนิธุรกิจน้ีมาและสามารถพัฒนามาสู OTOP ระดับ 5 ดาวได และจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในขณะท่ีผูกอต้ังกิจการท้ังท่ีเปนผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน    

ไมจบในระดับอุดมศึกษา

   สําหรับคุณลักษณะผูประกอบการชุมชนมีลักษณะเดนในดานความความอดทน เขมแข็งและ     

มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนประกอบการ ตางจากผูประกอบการเจาของคนเดียว นอกจากน้ีเปาหมายของ    

การประกอบธุรกิจของผูประกอบการชุมชนคือรายไดเสริมหลังจากการทํางานประจําของสมาชิกในกลุม        

สรุปไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ลกัษณะผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน ลกัษณะธรุกจิเจาของคนเดียวและธรุกจิชมุชน
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  2. การวิเคราะหการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 

   สภาพการแขงขันทางการตลาดของผูประกอบการ พบวา ดานอํานาจการตอรองราคากับผูขาย

วตัถดุบิ ผูประกอบการเจาของคนเดียวมอีาํนาจตอรองราคาเน่ืองจากมกีารซ้ือขายกันมาเปนเวลานาน ชนดิ สี 

ขนาดของไหมจะเปนที่รูกัน และเชื่อใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาจําหนายซึ่ง ผูประกอบการใหขอมูลวา

หากซ้ือรานไหนแลวไมควรเปลี่ยนเน่ืองจากสีอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได ดานผูซื้อมีอํานาจตอรองราคาได

เพียงเล็กนอยเนื่องจากเปนชิ้นงานที่ตองใชเวลา และเปนงานฝมือ ผูซื้อจึงมีอํานาจตอรองราคาไดนอย            

ดานคูแขงขันรายใหมซึ่งมีผูประกอบการผาไหมยกดอกซ่ึงปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใหไดรับการคัดสรร    

ระดับ 5 ดาว อาจมีผลกระทบบางเล็กนอยเน่ืองจากมีตัวเลือกใหแกผูซื้อไดเลือกเพ่ิมขึ้น แตเนื่องจากลูกคา

ของทางรานเปนลูกคาประจําท่ีซื้อขายมาเปนเวลานานประกอบกับทางรานมีชื่อเสียงดานผาไหมยกดอก     

อยางกวางขวางทําใหอาจมีผลกระทบไมมากนักและดานสินคาทดแทนไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจ ในขณะ  

ที่ผูประกอบการชุมชนไมมีอํานาจตอรองราคาเนื่องจากเปนไหมเคมี การสั่งซ้ือนอย เน่ืองจากมีขอจํากัด        

ดานการลงทุน ซึ่งไหมเคมีมีการยอมที่ดี สีไมตกมากทําใหสีไมซีดงาย ยืดอายุการใชงานไดยาวขึ้น ดานผูซื้อ

มีอํานาจตอรองราคาเล็กนอยเน่ืองจากราคาไมแพง และหากซื้อจํานวนมากจะไดในราคาขายสงและ              

ดานสินคาทดแทนมีผลตอผูประกอบการมากเนื่องจากสินคาผาไหมยกดอกมีราคาแพงเม่ือเทียบกับผาฝาย

ซึ่งเปนผาทอมือ ซึ่งมีราคาตางกันถึงสามเทาเมื่อมองภาพรวมจากการวิเคราะหสภาพทางการแขงขันของ       

ทั้งผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชนมีความเห็นเหมือนกันคือ มีสภาพการแขงขันที่สูง

เน่ืองจากกลุมผูนิยมมีจํานวนไมมาก หากผูขายตองการขายจึงตองยอมลดราคาลง นอกจากน้ีผูประกอบการ

ผาไหมยกดอกมีจํานวนมากราย สรุปไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 
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ตารางที่ 2  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  (ตอ)

  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการ

ชุมชน 

   ผูประกอบการมีการจัดสวนประสมทางการตลาดท่ีตางกันเชน ดานผูประกอบการเจาของ            

คนเดียวนั้น มีการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรกราฟฟค เพ่ือออกแบบลวดลายใหมีความปราณีต งดงาม        

มกีารนาํวสัดอุืน่ๆ เชน ดิน้เงนิ ดิน้ทอง ไหมทอง ใหเกดิความแวววาวเพือ่เพิม่มลูคาแกสนิคา มกีารสรางตราสนิคา

ของตนเองเพื่องายตอการจดจํา การต้ังราคาเปนการตั้งราคาที่สูงกวาทองตลาดเนื่องจากมีขั้นตอนและ

กระบวนการทีส่ลับซับซอน แตกตางจากผูประกอบการรายอืน่ๆ  การสงเสริมการจดัจําหนายทีมุ่งขยายตลาด 

เปดสาขาเพื่อจําหนายสินคาในกรุงเทพฯ และเพิ่มเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสามารถเขาถึงไดงายโดยผาน

ชองทางสื่อออนไลน เชน Facebook , Line และจัดสงทางไปรษณีย  ดานการสงเสริมการตลาดมี                          

การประชาสัมพันธทางออนไลนและการใชการขายผานอนิเตอรเน็ตโดยใหมกีารชาํระเงินผานบตัรเครตดิหรอื     

การชําระเงินออนไลนเพื่อความสะดวกในการซื้อ การออกบูธจําหนายสินคาตามที่ตางๆ ที่ภาครัฐสงเสริม     

การขายสินคา OTOP และจัดทําใบปลิวเพ่ือแนะนําราน สนิคา เพ่ือใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง โดยการออก

จําหนายแตละครั้งจะมีการใหสวนลดเพื่อเปนการดึงดูดผูซื้อตางถิ่นที่สนใจซื้อผาไหมยกดอก ดานพนักงาน

ขาย สามารถตอบขอซักถามไดเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําชวยผูซื้อในการตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว 

เปนกันเอง และมีความนาเช่ือถือ สามารถปดการขายไดอยางรวดเร็ว ดานกายภาพ มีการจัดสถานที่ใหมี  

ความสวยงาม โปรง สบาย ไมอดึอดั และมทีีจ่อดรถสะดวกสบาย ดานการจดักระบวนการมกีารจดัหมวดหมู     

ผาไหมยกดอกตามสีผาและลวดลายเพื่อความสวยงามและงาย สะดวกตอการหยิบใหลูกคาเลือก ในขณะที่       

ผูประกอบการชุมชน มีการประยุกตลวดลายแบบงายๆ โดยยึดเอาลายโบราณเปนท่ีพื้นฐาน มีการกําหนด

ราคาตามลวดลายและความยากงายในการทอ ดานราคาเนือ่งจากตนทุนสวนใหญ ภาครฐัเปนผูสนับสนนุจึง

สามารถขายในราคาไมสงูมากนกั ดานชองทางการจัดจาํหนายมกีารเพ่ิมชองทางการจัดจาํหนายโดยการขาย
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ผานส่ือออนไลน โดยจัดกลุมลูกคาท่ีมีความสนใจและเคยซ้ือสินคาจากกลุมชุมชนเพื่องายตอการเสนอขาย

สินคาช้ินตอไป โดยผานแอพพลิเคชั่น Line และ Facebook  มีบริการสงถึงท่ีหากอยูในอําเภอเมือง              

จังหวัดลําพูนและหากอยูตางอําเภอหรือตางจังหวัดจะทําการสงทางไปรษณีย เนนการประชาสัมพันธ            

ผานเทศบาล ปากตอปากและการทําใบปลิวเชิงวิชาการ โดยการจัดหมวดหมูสินคาตามสีและลวดลาย           

เพื่อความสวยงามและสะดวกในการนําเสนอตอผูซื้อ สรุปไดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน 
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ตารางที่ 3 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน  (ตอ)
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  4. กลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการ

ชุมชน

   การใชกลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียว มกีารนาํนวัตกรรมใหมๆ  

เขามาใชในการออกแบบ โดยการออกแบบผานคอมพิวเตอร และทําการแกะลายเพื่อทําการทออีกขั้นหน่ึง 

โดยลวดลายที่ไดจะมีความปราณีต วิจิตร สวยงาม มีลักษณะเดนบอกถึงเอกลักษณของผูประกอบการ             

อีกทั้งหากมีการหลุดของไหมสามารถนํามาซอมแซมได โดยมีบริการจัดสงสินคาและอํานวยความสะดวก      

ในการใหขอมูล การส่ังซ้ือ  โดยมีพนักงานเปนสวนหน่ึงโดยจะตองทําหนาท่ีตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 

สามารถใหคําแนะนําชวยผูซื้อในการตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือ สามารถปดการขาย

ไดควบคูไปกับการสรางตราสินคาเปนของตนเองเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

นอกจากรานคาซึ่งเปน   ที่ตั้งหลักแลวมีการเปดขายที่กาดขัวมุง ตรงขามวัดพระธาตุหริภุณไชย ซึ่งเปนแหลง

นักทองเท่ียวซ้ือของฝาก ผลิตภัณฑพื้นเมือง เปนศูนยรวมของแหลงผาไหมยกดอกจังหวัดลําพูน อีกท้ังยังมี

การขายออนไลนใน  Facebook และ Thai Tombon ของภาครัฐ และการประมูลขายผานกลุม “ผาทอมือ” 

และจัดสงทางไปรษณยี ในขณะท่ีกลยทุธการสรางความแตกตางของกลุมผูประกอบการชมุชนดานผลิตภัณฑ 

เนนลวดลายแบบโบราณ แตประยุกตใหมีความทันสมัย และคงทนโดยจะทอผาใหแนนเปนมาตรฐานทุกผืน 

เพ่ือยืดอายุการใชงาน      ใหยาวนาน โดยหากมีไหมหลุดสามารถนํามาใหทางชุมชนดูเพ่ือหาวิธีการซอมแซม

ได ซึ่งผาทุกผืนจะมีประวัติความเปนมาจากลวดลายผาโบราณ ดานบริการมีบริการจัดสงถึงท่ีบริเวณ          

อําเภอเมือง โดยตางอําเภอหรือ  ตางจังหวัดจัดสงทางไปรษณีย พนักงานขายเปนสมาชิกในกลุมชุมชน          

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทําหนาท่ี ซึ่งแตละคนมีความรูดานผาไหมยกดอกเปนอยางดี ในดานการ              
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ดูแลรักษา การเลือกสีและลวดลาย โดยเปนการแนะนําท่ีเปนกันเอง ใชภาษาส่ือสารเขาใจแบบงายๆ              

ดานภาพลักษณเปนท่ีจดจําไดงายเน่ืองจากเปน OTOP 5 ดาว รายเดียวของตําบล ดานชองทางการจดัจําหนาย

มีการเปดสาขาที่กาดขัวมุง และการตั้งกลุมลูกคาเดิม และผูที่สนใจผาน แอพพิเคชั่น Line โดยเมื่อมกีารทอ

ผาลายใหม จะมีการถายรูปและขายสินคาตั้งแตยังไมเสร็จ การโฆษณา ประชาสัมพันธนั้นจะทําควบคูไปกับ

เทศบาล ซึ่งสนับสนุนกลุมทอผาชุมชน สรุปได  ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 

กลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเจาของคนเดียวและผูประกอบการชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
  ดานลักษณะผูประกอบการและลักษณะธุรกิจน้ันพบวา ผูประกอบการทั้ง 4 ราย ดําเนินธุรกิจมา

มากกวา 30 ป คณุลักษณะของผูประกอบการเจาของคนเดยีว จะมีความเชือ่ม่ันในตนเองสงู มคีวามกลาเส่ียง 

มีเงินทุนเปนของตนเอง มีเครือขายมากและมุงหวังกําไรเพื่อความม่ังค่ังของธุรกิจซ่ึงสอดคลองกับ                         

ฝนทิพย  ฆารไสว (2555) ; Thechatakerng  (2009) ; Potasin & Thechatakerng (2014) ; Ruangkrit & 

Thechatakerng  (2015) ที่กลาววาคุณลักษณะของผูประกอบการที่จะประสบความสําเร็จมี 9 องคประกอบ 

คือ ดานความเปนตัวของตวัเอง ดานความใฝใจในความสําเร็จ ดานความมีนวัตกรรม ดานความมุงม่ันอดทน 

ดานความคิดสรางสรรค ดานความกลาเส่ียง ดานความมั่นใจในตนเอง ดานการตอบสนองกับปญหาอยาง

ทันทีทันใด และดานความรับผิดชอบ

  มีการใหความสําคัญในการใชกลยุทธการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ เชน การออกแบบ

ลวดลายผาไหมยกดอกที่มีความปราณีตสวยงาม ทันสมัย ซึ่งปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ประยุกตเพ่ือการออกแบบที่ทันสมัยแตยังคงความสวยงามแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคลองกับ (Thechatakerng, 

2009 และ สิปปศิณี  บาเรย, 2555, 120) ที่กลาววา ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ                 

และบริการมีความสําคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Byrd & Turner (2001) ที่กลาววา           

ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของธุรกิจอาจจะเปนไดในหลายมิติ เชน การมีนวัตกรรม ตําแหนงทาง           

การตลาด การมลีกูคาจาํนวนมาก และการยากทีจ่ะลอกเลียนแบบในตวัสนิคาหรือบรกิาร (ภษูณิศา เตชเถกงิ, 

2559)  และ (ศรวณะ  แสงสุข, 2557, 56) ที่กลาววาความแตกตางดานคุณภาพสินคาเปนหัวใจสําคัญใน   

การสรางความแตกตางของสินคาท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจจนในท่ีสุดจะกลายเปนความภักดี                   

ตอสินคา ในขณะที่ผู ประกอบการดานชุมชนใหความสําคัญในการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ                   

ที่เนนลวดลายแบบโบราณ มีการประยุกตแบบงายๆ และดานตัวบุคคลซ่ึงผูประกอบการกลุมชุมชนมี            

ความอดทน ขยันหม่ันเพียร มีผูนําที่เขมแข็ง มีความซ่ือสัตยแตขาดการกลาตัดสินใจ เนื่องจากไมมีเงินทุน  

เปนของตนเองซ่ึงสอดคลองกบั (Ruangkrit & Thechatakerng, 2015) ทีอ่ธิบายถงึลักษณะของผูประกอบการ

ชุมชนที่ควรมีการปรับปรุงในดานความกลาเสี่ยงและความเชื่อมั่นในตนเอง มีสมาชิกที่ทําการทอผาได               

มคีวามรูความสามารถในการใหคาํแนะนําอยางเปนกนัเองและเกดิความประทบัใจ  ซึง่สอดคลองกับ (ปวารณา  

อัจฉริยบุตร, 2547, 130) ที่กลาววามาตรฐานดานบุคลากรคือความตองการใหบริการที่มีความออนนอม          

มีความชํานาญทางดานบริการและสามารถสื่อสารไดเขาใจ เพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร อาจกลาวได

วามาตรฐานดานบุคลากรนบัเปนปจจยัสาํคญัในการประกอบธรุกจิ และการสรางความแตกตางดานผลิตภณัฑ

ใหประสบความสําเร็จ 
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สรุป
  ลักษณะผูประกอบการและลักษณะธุรกิจมีผลตอการเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางซ่ึง        

ในกลุมผูประกอบการผาไหมยกดอก ระดับ 5 ดาว ธุรกิจเจาของคนเดียวนั้น การสรางความแตกตาง                 

ดานลวดลายของผลิตภัณฑ เปนการสรางความแตกตางท่ีเปนจุดเดนท่ีทันสมัยอยางชัดเจนโดยการนํา

นวัตกรรมเพื่อออกแบบลวดลายใหงดงาม ออนชอย สวยงาม ราคาสูงกวาทองตลาด ในขณะที่ธุรกิจชุมชน     

มีการสรางความแตกตางดวยการประยุกตลวดลายโดยมีลวดลายโบราณเปนสําคัญ โดยผูประกอบการ          

ทั้งสองลักษณะควรพัฒนาการออกแบบลวดลายอยูเสมอเพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ อีกทั้งการใสใจ          

ในการใหบริการของพนักงานขาย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดําเนนิธุรกิจไดอยางยั่งยืน  โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัย

เบื้องตน มีขอจํากัดดานกลุมตัวอยาง ดังนั้น หากมีการทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษากลุมผูประกอบการ    

ผาไหมยกดอกในพื้นที่ตางๆ  ของจังหวัดลําพูน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
A Synthesis of The Internal Educational Quality Assurance 
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บทคัดยอ
  การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะห 

1) ขอมลูทัว่ไปของงานวิจยั 2) สภาพและปญหาในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 3) องคประกอบของ

รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ 4) แนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ           

การศึกษาภายใน   แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  การคนควาอิสระ

และงานวิจยัของอาจารยและนกัวิชาการทีเ่ก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงเปนงานวจิยัท่ีแลว

เสร็จและตีพิมพในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 153 เรื่อง โดยงานดังกลาวไดมา           

จากฐานขอมูลวิทยานพินธ ThaiLIS (Thai Digital Collection) ซึง่เปนฐานขอมูลงานวิจยัฉบบัเตม็ ทีไ่ดรวบรวม

จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศไทย    เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบบันทึกผลการวิเคราะหรายละเอียด

ของงานวิจัย   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา                         

ผลการสังเคราะหพบวา  ผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมดประกอบดวยผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก      

7 เรื่อง  ระดับปริญญาโท 145 เรื่อง และงานวิจัยทุนของอาจารย 1  เร่ือง  โดยสวนใหญเปนผลงานวิจัย         

ของสาขาบริหารการศกึษา  มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพปญหา ผลการดาํเนนิการและแนวทางการพัฒนา

งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ใชรูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

กับผูบริหารและครูเปนหลักโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและวิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี  รอยละ               

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบวาสภาพผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ   

การศึกษาภายในประกอบดวยกระบวนการควบคุมคุณภาพ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: yaowatiwa1111@gmail.com
** ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  ประจําคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อาจารยที่ปรึกษา
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และกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมผูบริหารและครู มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง              

ถึงระดับมากโดยมีปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ดาน ไดแก            

ดานการบริหาร ดานบุคลากร และดานปจจัยสนับสนุน ปญหาท่ีสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสรุปไดทัง้หมด 6 ประเด็น คอื 1) บคุลากรขาดความตระหนัก ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ

การศึกษา  2) ขาดการทํางานอยางเปนระบบ ตอเนื่องและมีการนําขอมูลยอนกลับมาใชในการพัฒนานอย  

3) ขาดแคลนงบประมาณ  4) ขาดความรวมมือและใหความสําคัญกับชุมชนนอย  5) การบริหารระบบ

สารสนเทศขาดประสิทธิภาพ และ 6) ขาดเคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลาย  การใชรูปแบบในการประเมิน         

ไมเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา องคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา

ประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้  1)  เปาหมายของรูปแบบการประกันคุณภาพภาพการศึกษาภายในฯ          

2) มาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ  3) การดําเนินการประกันคุณภาพการ

ศกึษาภายในตามมาตรฐานและตัวบงช้ี ประกอบดวย ผูรบัผิดชอบ  วธิคีวบคุมคุณภาพ  วธิตีรวจสอบคุณภาพ 

วิธีประเมินคุณภาพและเกณฑการประเมิน และ 4) รายงานผลและการกําหนดแนวทางในการพัฒนา                 

ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย          

12 แนวทาง จําแนกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานบุคลากร มี 2 แนวทาง ประกอบดวย 1.1) อบรมใหความรูและ

สรางความตระหนักในคุณคาของการประกันคุณภาพภายใน 1.2) พัฒนาดานเทคนิควิธีการสอน                         

การวัดประเมินผลและการวิจัยชั้นเรียน 2) ดานการบริหารจัดการ มี 7 แนวทาง ประกอบดวย 2.1) บริหาร

จัดการโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร  2.2) บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของผูปกครองและ     

ชุมชน  2.3) วางแผนงานโดยจัดทําโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา               

2.4) จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับโครงการอยางเหมาะสม  2.5) ดําเนินการและติดตามผลตามวงจร PDCA  

2.6) จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเหมาะสม และ 2.7) ประเมินติดตามผลแลวดําเนินการปรับปรุง          

อยางตอเนื่อง 3) ดานสนับสนุนอื่น ๆ  มี 3 แนวทาง ประกอบดวย 3.1) พัฒนาฐานขอมูลของโรงเรียนอยางเปน

ระบบ 3.2) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา และ 3.3) พัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน     

คูมือการใชงานรูปแบบฯ ใหเหมาะสมกับองคกรและบุคลากรใหมากขึ้น

คําสําคัญ
  การสังเคราะหงานวิจัย  การประกันคุณภาพการศึกษา  

Abstract
  The purposes of synthesis of this research were 1) to synthesize the general data                   

researches 2) to synthesis status and problems of internal educational quality assurance model    

3) to synthesis factors of internal educational quality assurance model 4) to synthesis the guidelines 

to develop internal educational quality assurance. The data resource of this study were 153 thesis 
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of graduate, Independents study and lecturer’s research and educators that studied about internal 

educational quality assurance during 1999-2012 all . All 153 researches were full text downloaded 

from ThaiLIS (Thai Digital Collection) in all around Thailand’s university.  The research instrument 

was research analysis record. The data was analyzed by using frequency, percentage and content 

analysis. The synthesis of 7doctorate degree researches, 145 master degree researches, and 1 

university’s lecturer.  The result of synthesize the general data researches were: 1) most of the 

researches were in educational administration area 2) the purposes of the researches were to find 

out present situation, result of complementation, and guidelines to develop internal educational 

quality assurance 3) most of the researches were in descriptive research from 4) collected data 

from administrators, and teachers who responded for internal educational quality assurance system 

5) the research instruments were questionnaires  and 6) the data was analyzed by using frequency, 

percentage , mean and standard deviations. The result of synthesis present situation and problems 

of internal educational quality assurance found that: the totally complementation of internal              

educational quality assurance was in middle to high level. The factors that support to quality of 

internal educational quality assurance system were administration factor, staff factor, and supporting 

factor. There were 6 important problems in complementation of internal educational quality                

assurance that were: 1) the staffs did not have knowledge and internal educational quality                  

assurance 2) there was not system in working and did not use feedback data to improve the system 

3) there was lack of budget to improve internal quality assurance 4) there was lack of participation 

from community and others 5) the school did not have effective in information technology and 6) 

the school did not have variety tools to evaluated and models to evaluate did not fit the school 

context. The result of synthesis factors of internal educational quality assurance found that: 1) 

model’s purposes of internal educational quality assurance 2) standards and indicators of internal 

educational quality assurance 3) the complementation of internal educational quality assurance 

according to standards and indicators consist of persons who responded for the controlling system, 

the methods of controlling for qualities, the methods of checking for qualities, the methods of 

evaluating for qualities, and the criterion of evaluating.

  The result of synthesis the guidelines to develop internal educational quality assurance 

found that there were 12 guidelines form into 3 part included 1) personal which have 2 guidelines 

include 1.1) train and raising awareness about the value of internal assurance and 1.2) develop 

technical of teaching, assessment and classroom research. 2) Management which have 7 guidelines 

include 2.1) manage by participation of staff 2.2) manage by participation of parents and                  
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community 2.3) plan the project according to standards and indicators of education quality 2.4) 

set activity according to project 2.5) implement and audit by PDCA cycle 2.6) set sufficient budget 

and 2.7) assessment and revising continuous. 3) Other support which have 3 guidelines include 

3.1) develop school information system 3.2) promoting cooperation between schools and 3.3) 

construct internal quality assurance model , and handbook of model that suitable with school and 

staff.

Keywords
  Synthesis  Research,  Educational Quality Assurance

บทนํา
  การประกันคุณภาพทางการศึกษาของไทยเกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการไดแก  1) วิกฤต

ทางการศึกษาของไทย 2) การแขงขันทางธุรกิจการศึกษา 3) พระราชบัญญัติ  ขอมูล  ขาวสาร 4) หลักบริหาร

จัดการที่ดี และ 5) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  สาเหตุเหลานี้ลวนเกี่ยวของสัมพันธ

กันและมีสวนใหบุคคลในสังคมไทยเรียกรองถึงคุณภาพของการศึกษามากยิ่งขึ้น  (รัตนะ บัวสนธ, 2555, 44)   

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  หมวด 6  วาดวยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  

มสีาระทีส่รปุไดวา  สถานศึกษาทุกแหงตองดาํเนินการประเมนิตนเองทุกป  และตองเปดเผยผลการดาํเนนิงาน

ของตนเองตอสาธารณชนและพรอมจะถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผลภายนอกในทุก 5 ป            

ทั้งนี้บุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  และผูเกี่ยวของตองมี          

สวนรวมในการประเมนิผลและทาํการพัฒนาปรบัปรุงการดาํเนนิงานของสถานศกึษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด (สวุมิล  วองวาณิช, 2543, 29)   การประกนัคณุภาพการศกึษาแบงออกเปน 2 สวนไดแก  การประกนั

คุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality               

Assurance)  โดยการประกันคุณภาพท้ังสองสวนมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ผลจากการประกันคุณภาพ      

การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา พทุธศักราช 2542  (ฉบบัปรับแก  พทุธศักราช 2545)  สงผลใหวงการ

ศึกษาไทยมีการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง  โดยไดมี       

การศึกษาวิจยัเพ่ือพัฒนาดานการประกนัคุณภาพทางการศึกษาและการบรหิารการประกนัคุณภาพการศกึษา

ตั้งแตป พ.ศ.  2542 เปนตนมา ประกอบดวย การคนควาอิสระ วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย 

ซึ่งจัดทําแลวเสร็จและตีพิมพในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 จํานวนมากถึง 153 เรื่อง1 จากฐานขอมูล

วิทยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มรวบรวมจากมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศไทย โดยแตละเรื่องมีจุดประสงคในการศึกษาคลายคลึงกัน อุทุมพร  จามรมาน (2531) กลาววา  

1 สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากคําสําคัญ “การประกันคุณภาพการศึกษา”
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การสังเคราะหงานวิจัยเปนกิจกรรมที่นักวิจัยตองทํากอนการทําวิจัย เพื่อใหไดผลสรุปของการวิจัยนั้น ๆ        

อยางมีระบบและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง ดังนั้นหากมีดําเนินการสังเคราะหผลงานวิจัยที่ผานมา            

เพ่ือสรางขอสรุปรวมเปนองคความรูที่ไดจากการวิจัย ยอมเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาศาสตรและ  

การดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ใหดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค  
  1. สังเคราะหขอมูลทั่วไปของงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

  2. สังเคราะหสภาพและปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

  3. สังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 

  4. สังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

วิธีการวิจัย
  1. แหลงขอมลู คอื รายงานการคนควาอสิระ  วทิยานิพนธระดับบณัฑติศกึษา  งานวิจยัของอาจารย 

นักวิชาการท่ีเปนงานวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงจัดทําแลวเสร็จและตีพิมพ                  

ในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 จํานวน 153 เรื่อง จากฐานขอมลูวิทยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital 

Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย  

  2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

   2.1 สาํรวจรายช่ืองานวจิยั การคนควาอสิระ วทิยานพินธระดับบัณฑิตศึกษาและงานวจิยัของ

อาจารยและนักวิชาการท่ีเปนงานวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ซึ่งจัดทําแลวเสร็จและ  

ตีพิมพในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 จํานวน 153 เรื่อง จากฐานขอมูลวิทยานิพนธ ThaiLIS 

(Thai Digital Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

   2.2 ดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดวยการ Download เอกสารงานวจิยั ฉบับสมบูรณ

   2.3  ทําการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล

   2.4  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเชิงเนื้อหาและเชิงปริมาณ

   2.5  ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งดําเนินการในระหวาง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2555

  3.  การวิเคราะหขอมูล   

   3.1 ขอมูลท่ัวไปของการวจิยัและองคประกอบของรปูแบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในฯ   

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ  

   3.2 สภาพและปญหาตลอดจนแนวทางในการพฒันาระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ฯ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
  1. ขอมูลทั่วไปของงานวิจัย พบวา ผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมดประกอบดวยผลงานวิจัย

ระดับปริญญาเอก 7 เรื่อง  ระดับปริญญาโท 145 เรื่อง และงานวิจัยทุนของอาจารย 1  เรื่อง  โดยสวนใหญ  

(รอยละ 77.78) เปนผลงานวิจัยของสาขาบริหารการศึกษา รองลงมาสาขาการวัดและประเมินผล                     

(รอยละ12.14) และตพีมิพมากทีส่ดุในชวงป พ.ศ.  2549 – พ.ศ. 2552 (รอยละ 50.33)  สวนใหญ (รอยละ 61.81) 

มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหา  ผลการดําเนนิการและแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษา โดยรูปแบบการวจิยัเปนการวจิยัเชงิบรรยายมากทีส่ดุ (รอยละ 83.66) รองมาคอื รปูแบบการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (รอยละ 5.88) และมีขอบเขตของการวิจัยสวนใหญศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(รอยละ 83.01) รองลงมา คือ การจัดการศึกษาระดับอาชีวะ/เทคโนโลยี (รอยละ 11.11)   และระดับปฐมวัย 

(รอยละ 2.61)  ตามลําดับ และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารครูเปนสําคัญ  โดยเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยสวนใหญ (รอยละ 71.24) ใชแบบสอบถาม รองลงมา คือ การใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

(รอยละ 9.80) และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยความถี่  รอยละ  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน             

รองลงมาคือ การทดสอบคาเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  ตามลําดับ

  2. ผลการสังเคราะหสภาพและปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พบวาสภาพ            

การดาํเนนิงานดานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมกีารศกึษาอยู 3 ประเดน็ ไดแก 1) การศกึษาเกีย่วกบั

กระบวนการและขัน้ตอนการดาํเนนิงานของระบบประกนัคณุภาพภายในฯ ของสถานศกึษา โดยประกอบดวย

การดําเนินงาน 3 กระบวนการ 13 ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 1.1) กระบวนการควบคุมคุณภาพ มี 4 ขั้นตอน 

ไดแก แตงตั้งผูรับผิดชอบ  การเตรียมความพรอมบุคลากร  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและวางแผนและ         

จัดเก็บขอมูล 1.2) กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ มี 5 ขั้นตอนไดแก แตงตั้งผูรับผิดชอบ  การพัฒนา

เขาสูมาตรฐานดวยกระบวนการ PDCA  ตรวจสอบภายในโดยสถานศึกษา การนําผลมาปรับปรุงงานและ    

จดัทาํรายงานประเมนิความกาวหนา  1.3) กระบวนการประเมนิคณุภาพ ม ี4 ขัน้ตอนไดแก แตงต้ังผูรบัผิดชอบ  

ประเมินผลการดาํเนนิงาน การรายงานผลและทบทวนคณุภาพ   2) ศกึษาเก่ียวกบัความพึง่พอใจของ ผูบริหาร 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ อยูใน

ระดับปานกลางถึงระดับมาก  3) การศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภายในฯ 3 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานบุคลากรและดานปจจัยสนับสนุน  1) ดานบริหารประกอบดวย

ปจจัยยอย 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนาํ ดานการบริหารจัดการและปจจัยดานการนิเทศ กาํกับ ตดิตาม 

2) ดานบุคลากรประกอบดวยปจจัยยอย  5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานทัศนคติ  ดานความรูความเขาใจและ   

ความตระหนัก   ดานการทํางานเปนทีม ดานแรงจูงใจในการทํางานและปจจัยดานคุณภาพการสอน  3)       

ดานปจจัยสนับสนุนประกอบดวยปจจัยยอย 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานคูมือระบบคุณภาพและขอบขาย      

ความรับผิดชอบ ดานการสื่อสาร ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา ดานความรวมมือ       

และการสนับสนุนจากแหลงอื่น เชน ชุมชน ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานลักษณะและวัฒนธรรมองคกร



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 61

และปจจัยดานสิ่งแวดลอมโดยปญหาท่ีสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสรุปไดทั้งหมด               

6 ประเดน็ตามลาํดับ ดงัน้ี 1) บคุลากรขาดความตระหนกั  ความรูความเขาใจในการประกนัคุณภาพการศกึษา  

2) ขาดการทาํงานอยางเปนระบบ ตอเนือ่งและมกีารนําขอมลูยอนกลับมาใชในการพัฒนานอย  3) ขาดแคลน

งบประมาณ  4) ขาดความรวมมือและใหความสําคัญกับชุมชนนอย  5) การบริหารระบบสารสนเทศขาด

ประสิทธิภาพ และ 6) ขาดเคร่ืองมอืประเมินท่ีหลากหลาย  การใชรปูแบบในการประเมินไมเหมาะสมกับบรบิท

สถานศึกษา 

  3. ผลการสังเคราะหองคประกอบของรปูแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในฯ จากผลงานวจิยั 

8 เรื่องซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย 4 องคประกอบ

คอื 1) การกําหนดเปาหมายของรูปแบบการประกนัคณุภาพภาพการศกึษาภายในฯ  2) การกาํหนดมาตรฐาน

และตัวบงชีใ้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ฯ  3) วธิดีาํเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตาม

มาตรฐาน  ตัวบงชี้ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ  วิธีควบคุมคุณภาพ  วิธีตรวจสอบคุณภาพ วิธีประเมินคุณภาพ

และเกณฑการประเมิน 4) การรายงานผลและการกําหนดแนวทางในการพัฒนาโดยประเด็นท่ีทุกผลงาน     

วิจัยมีความเห็นเหมือนกันมีทั้งหมด 12 ประเด็นไดแก 1) รายละเอียดการสังเคราะหปรากฏผล ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 

ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

 

1.  

       
        

2.          

3.            

    3.1          

      3.1.1          

      3.1.2  

          
        

      3.1.3          

     3.1.4         
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ตารางที่ 1 

ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ)

  4. ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา 

ประกอบดวย 12 แนวทาง ไดแก 1) การอบรมหรือประชุมชี้แจง สัมมนา สรางความตระหนักในคุณคาของ

การประกันคุณภาพภายในบุคลากรทั้งองคกรและผูเก่ียวของ 2) ควรบริหารแบบมีสวนรวม สนับสนุนให

บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการประกันคุณภาพ 3) ควรมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยาง

เปนระบบ ตลอดจนประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตงิานประจําปอยางตอเน่ืองดวยวงจร PDCA 
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และมีเครือ่งมอืในการประเมนิท่ีหลากหลาย 4) ควรมกีารจัดสรรงบประมาณ วสัดุอปุกรณทีจ่าํเปนแกโรงเรยีน

ในการดําเนินประกันคุณภาพภายในอยางเพียงพอ ทั้งโดยภายในองคกรและประสานความรวมมือกับ         

องคกรภายนอกและชุมชน 5) ควรเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีบทบาทในการพัฒนาและรวมดูแลผูเรียน 

ตลอดจนพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 6) ครูควรไดรับการอบรมพัฒนา

ดานเทคนิควิธีการสอนแบบใหม ๆ ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู การวัดประเมินที่หลากหลาย และ          

การวิจัยในช้ันเรียน 7) ควรมีการกําหนดการปฏิบัติงานเปนโครงการคูกันและทําการประเมินอยางตอเน่ือง 8) 

ควรมีการสรางระบบฐานขอมูลของโรงเรียนอยางเปนระบบ 9) ควรสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเพื่อใหเกิด   

การรวมมือกันระหวางสถานศึกษาโดยสถานศึกษาที่มีความพรอมใหความชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก               

ที่มีปญหาการประกันคุณภาพภายใน 10) การจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ ตองมีความสอดคลองและ

ครอบคลมุมาตรฐานและตวับงชีแ้ละในหนึง่โครงการจะมกีจิกรรมหลากหลายกจิกรรมทีเ่ปนหมวดหมูเดยีวกนั 

ไมควรมโีครงการมากเกนิไป เพือ่สะดวกตอการกาํกบัติดตามและการประเมนิผลโครงการ 11) ควรมีการตรวจสอบ 

ทบทวนคณุภาพการศกึษา และนาํผลการประเมนิไปใชไดจรงิ 12) ควรมีการพัฒนารูปแบบการประกันคณุภาพ

ภายในฯ และคูมือใหเหมาะสมกับองคกรและบุคลากรใหมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการสังเคราะหขอมูลท่ัวไปของงานวิจัย พบวา มีผลงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหทั้งหมด              

153  เรือ่ง และมาจากหลากหลายสาขาวชิาโดยมวีตัถปุระสงคสวนใหญเพ่ือศกึษาสภาพปญหา  ผลการดาํเนนิการ

และแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในฯ ของสถานศึกษาเปนสวนใหญแสดงใหเห็นระบบ      

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบใหมสําหรับการศึกษาไทยและมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ         

การศกึษา ตลอดจนสนบัสนุนการปฏิรปูการศกึษาของไทยใหประสบความสาํเร็จ เปนไปตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาปพุทธศักราช 2542 หมวด 6 ที่กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับการประเมินภายนอก

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 คร้ังในทุกระยะ 5 ป (สุวิมล           

วองวาณิช, 2543, 1) โดยรูปแบบการวิจัยสวนใหญเปนการวิจัยเชิงบรรยายมากท่ีสุดถึงรอยละ 83.66            

แสดงใหเห็นวาการวจิยัและพัฒนาดานระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของประเทศไทยยงัมีการวจิยัในระดบั

พื้นฐานเพ่ือแกไขและพัฒนาเฉพาะสถานศึกษาเปนสวนใหญ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบประกันคุณภาพ    

การศึกษาในประเทศไทยมีเปาประสงคหลักเพื่อสรางผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูความสามารถและ                 

มคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและตามความมุงหวังของสงัคม ตลอดจนสรางความเช่ือม่ัน

ตอผูปกครอง ชมุชน สงัคม วาการดาํเนนิงานของสถานศึกษา ไดเปนไปตามพันธกจิทีไ่ดรวมกนักําหนดไวมาก

นอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรุง แกวแดง (2545) ที่ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา     

คอื การสรางความเชือ่ม่ันตอผูปกครอง ชมุชน สงัคม วาการดาํเนนิงานของสถานศกึษาไดเปนไปตามพนัธกจิ

ที่ไดรวมกันกําหนดไวเพียงใด 
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  จากผลการสงัเคราะหสภาพและปญหาในการประกันคุณภาพการศกึษาภายในฯ ทีพ่บวาปจจัยสําคัญ

ที่สงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 3 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานบุคลากร             

และ   ดานปจจัยสนับสนุนสอดคลองกับผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพ        

การศึกษาภายในของ OFSTED (1998)  ซึ่งพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน การประเมินผลภายในมี

หลายประการไดแก 1) ความเปนผูนาํเขมแขง็ของผูบรหิาร 2) การจัดการอยางจริงจงัของบุคลากรระดับสงู 3) 

ความชัดเจนของแผนปฏบิตังิาน 4) ความตัง้ใจจริงของครใูนการปรับปรุงขอบกพรอง 5) การสือ่สารทีด่รีะหวาง

โรงเรียนและผูปกครอง 6) ความสําเร็จในการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 7) การพัฒนา       

แผนสําหรับหลักสูตรแหงชาติและโครงการตามรายวิชา และ 8) การบริหารจัดการดานการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ และสุวิมล วองวานิช (2543, 97) ที่พบวา ปจจัยที่ควรมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประเมิน

ผลภายในประกอบดวย 1) ความสามารถของผูบริหาร 2) ความสามารถของบุคลากรภายใน 3) การรวมกัน

ทํางานเปนทีม 4) ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน และ 5) เวลาที่ใชในการประเมิน     โดยปญหาที่สําคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ สรุปไดทัง้หมด 6 ประเด็นตามลาํดับ ดงัน้ี 1) บคุลากรขาดความตระหนัก 

ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ขาดการทํางานอยางเปนระบบ ตอเนือ่งและมีการนาํ

ขอมลูยอนกลับมาใชในการพัฒนานอย  3) ขาดแคลนงบประมาณ  4) ขาดความรวมมือและใหความสําคัญ    

กับชุมชนนอย  5) การบริหารระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ และ 6) ขาดเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย  

การใชรูปแบบในการประเมินไมเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Sanders (1999 

อางถึงใน สุวิมล วองวานิช, 2543, 97) ที่กลาววา ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความกาวหนาของโรงเรียน ไดแก 

1) ครูขาดการฝกอบรมดานการประเมินผล 2) ขอจํากัดในเรื่องเวลาที่ใชในการประเมิน  ที่เปนทางการ และ 

3) ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานมีนอยมากหรือไมมีเลย ไมวาจะเปนเครื่องมือที่ใช ในการประเมินหรือ        

งบประมาณในการประเมิน

  ผลการสงัเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน พบวาประกอบดวย 

4 องคประกอบ ดังนี้  1)  การกําหนดเปาหมายของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                               

2) การกําหนดมาตรฐานและตวับงช้ีในการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 3) วธิดีาํเนนิการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายในตามมาตรฐาน  ตวับงชี ้ประกอบดวย ผูรบัผดิชอบ  วธิคีวบคมุคณุภาพ  วธิตีรวจสอบคุณภาพ 

วิธีประเมินคุณภาพและเกณฑการประเมิน 4) การรายงานผลและการกําหนดแนวทางในการพัฒนา                   

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักประเมิน Nevo, 1994 ; Keefe, 1994 ; Stufflebeam, 1988 ; Airasian, 1999 

(อางถึงใน สุวิมล วองวานิช, 2543,77) สรุปวา หากตองพัฒนาระบบการประเมินผลภายในส่ิงท่ีตองพิจารณา

เปนลําดับแรก คือ ใครเปนผูรับผิดชอบในการทําการประเมิน และจะประเมินอะไร  เพ่ือจุดมุงหมายอะไร      

การตอบคําถามประเมินนั้นตองการขอมูลอะไร  ขอมูลนั้นไดมาอยางไร จะประมวลผลอยางไร และ                     

จะใชประโยชนจากผลการประเมินอยางไร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วาสนา   แสงงาม (2543)       

เสารวันดี  ผานเมือง (2544) สุจิตรา  พะหงษา (2544) มงคล ไชยธงรัตน (2551) ชนมชกรณ  วรอินทร (2549) 

ทิภาวรรณ  เลขวัฒนะ (2551)  สุเทพ ชิตยวงษ (2551) ไมตรี บุญทศ (2554)  Dale  (1995) Murgatroyd & 
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Morgan (1994) ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดและผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

และผลการศึกษาวาองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก 1) เปาหมายการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2) มาตรฐานและตัวบงชี้ 3) วิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก 

ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

4) การรายงานผลและกําหนดแนวทางในการพัฒนา ประกอบดวยการเผยแพรผลการประเมินตนเอง                   

สูสาธารณชนและการทบทวนคุณภาพ  ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ      

การศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย 12 แนวทาง สอดคลองกับมโนทัศนทีถ่กูตองของการประเมินผลภายใน ฯ       

10 ประการ (สวุมิล วองวานชิ, 2544, 12) ไดแก 1) การประเมนิเปนการใหขอมูลทีช่วยใหมกีารปรับปรุงตนเอง

ใหทาํงานไดดขีึน้ 2) การประเมนิเปนงานทีต่องทําในวงจรการทํางานอยูแลว ไมใชการเพิม่ภาระ 3) การประเมิน

เปนงานท่ีตองทําอยางตอเนื่อง 4) การประเมินเปนงานของทุกคนไมใชการสรางผลงานทางวิชาการของใคร 

5) การประเมินเปนงานที่ตองทําดวยใจเปนกลาง สะทอนผลตามความเปนจริง 6) การประเมินเปนงาน               

ที่ทุกคนตองทําดวยความเต็มใจและอยากทํา 7) การประเมินเปนงานท่ีตองทําใหถูกตองตามหลักวิธีการ          

ผูทําตองมีความรูในการประเมิน 8) การประเมินเปนเรื่องที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมมือกันทําใหสําเร็จ 9) 

การประเมินเปนงานที่ตองเอาผลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง และ 10) การประเมินเปนงานที่ตอง     

เผยแพรผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ 

สรุป
  จากผลการสังเคราะหงานวิจยัทีเ่กีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในฯ พบวา การดาํเนนิการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประกอบดวย 3 กระบวนการไดแก การควบคุม การติดตามตรวจสอบ         

และการประเมินผล โดยปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก การบริหาร 

บุคลากรและปจจัยสนับสนุน  และมี 4 องคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดแก 

เปาหมาย  มาตรฐานและตัวบงชี้  การดําเนินการและการรายงานผล โดยมีปญหาในการดําเนินการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายในฯ ทัง้หมด 6 ประการและม ี12 แนวทางในการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในฯ ซึง่ขอมลูทัง้หมดลวนเปนขอสรปุรวมเก่ียวกบัผลการวจิยัเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาตาง ๆ 

ที่มีการศึกษาภายใตประเด็นวิจัยเดียวกัน แตอาจมีความแตกตางในวิธีการดําเนินการ หรือแนวทางการ      

แกไขปญหา หรือสภาพบริบทเงื่อนไขท่ีตางกัน นํามาสูขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ               

การศึกษาตลอดจนเปนแนวทางในการวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางถูกตองและชัดเจนตอไป 
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การใชหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดรองออ*
Using the Integrated Learning Units on Local Wisdom-Based 

Traditional Music and Dramatic Arts for PrathomSuksa 5 Students, 
Wat Rong Or School

สุทธิรา  แกวมณี1**

1ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ 239  ถนนสุเทพ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

บทคัดยอ
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรี   

และนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ         

กลุมเปาหมาย มี 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 เปนผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร ในการ              

ตรวจสอบหนวยการเรยีนรูบรูณาการ และแผนการจดัการเรียนรูทีส่รางข้ึน จาํนวน 3 คน และกลุมที ่2 เปนกลุม       

ผูใชหนวยการเรียนรูบรูณาการและแผนการจดัการเรยีนรูทีส่รางข้ึน ประกอบดวย ครูจาํนวน 1 คนและนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดรองออ อําเภอเมือง          

จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือท่ีใชประกอบดวยหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน         

โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบทดสอบความรูแบบประเมินทักษะ          

การเลนดนตรีและการฟอนและแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอหนวยการเรียนรู            

บูรณาการ วิเคราะหขอมูลคะแนนผลการทดสอบความรูและการประเมินทักษะการเลนดนตรีและการฟอน  

โดยหาคาเฉลี่ยและรอยละเทียบเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 วิเคราะหขอมูลที่เปนความคิดเห็นของนักเรียน

และครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการดวยการสรุปและเขียนบรรยาย

* เรียบเรียงจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง การบูรณาการหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
  ในบริบทของโรงเรียนวัดรองออ
** ผูเขียนหลัก
   อีเมล: Sudthira.Kaew@gmail.com
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  ผลการวิจัยพบวา การสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ ทําใหได

หนวยการเรียนรูบูรณาการ เร่ือง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูบูรณาการ  จํานวน 9 แผน  รวมเวลา     

18 ชั่วโมงและหลังจากท่ีใชหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูพบวา  ความรูและทักษะการปฏิบัติ

ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของนักเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 84.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว นักเรียน               

รอยละ 65 เห็นวาหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สื่อท่ีใชมีทั้งส่ือของจริง รูปภาพ ซีดีเพลงและ        

วีดีทัศนมีการวัดประเมินผลทั้งความรูทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

และอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  สวนครูผูสอนเห็นวาหนวยการรูแบบบูรณาการเปน  

การจดัการเรยีนการเรยีนรูโดยการบรูณาการเนือ้หาสาระดนตรีและนาฏศลิปพืน้บาน  จดัความรูเปนแบบองครวม  

นักเรียนไดรับความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ครูสามารถใชหนวยการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ       

สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการไปจัดทําเปนหนวยการเรียนการเรียนรูในสาระอื่นๆ ได

คําสําคัญ
  หนวยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น    ความสามารถทางดนตรี    นาฏศิลปพื้นบาน

Abstract
  This research was aimed at constructing integrated learning units and studying the effect 

of using the integrated learning units on local wisdom-based traditional music and dramatic arts 

for PrathomSuksa 5 students, WatRongOr School, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. 

There were 2 target groups. The first one included 3 experts with experiences on curriculum           

development to verify the integrated learning units and learning plans having been constructed, 

and the second one included the users of the constructed integrated learning units and learning 

plans including 1 teacher and 20 elementary education students enrolled in the 2nd semester of 

2011 academic year at the School.The tools used were the integrated learning units on local    

wisdom-based traditional music and dramatic arts for PrathomSuksa 5 students, achievement tests, 

form for evaluating musical and dancing skills, and a questionnaire asking the teacher’s and        

student’s opinion. The data were analyzed in terms of mean and percentage against the set            

criterion of 65% and the comments were concluded in descriptive form. It was found that the learning 

units has passed the verification of the experts resulting the learning units on traditional music and 

dramatic arts for PrathomSuka 5 students and 9 integrated lesson plans taking 18 hours. After the 

use of the learning units and learning managing plans, it was found that the student’s knowledge 

and skills on traditional music and dramatic arts came up at 84.56% which was higher than the set 
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65% criterion. The students reflected that the learning units were composed of various activities 

and media which both of authentic objects, picture, song C.D., and VDO. The assessment was 

done on knowledge, practical skills, and characteristics. The teacher reflected that the integrated 

learning units were organized by integrating contents and substances on traditional music and 

dramatic arts and knowledge was organized in comprehensive form. The students acquired      

knowledge both in theory and practice. The teacher could effectively implement the learning units 

and could apply the integrated instructional models in setting up the learning units in other learning 

substances as well. 

Keywords 
  Integrated Unit,  Local Dance and Music Ability,  Local Wisdom 

บทนํา
  การจัดการศึกษาที่สําคัญประการหน่ึงคือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ

เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และแกไข (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงเนน             

การกระจายอาํนาจทางการศึกษาใหทองถิน่และสถานศกึษาไดมบีทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลกัสูตร

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความตองการความเปนมาของทองถ่ิน (สาํนักนายกรัฐมนตรี, 2542) และการปฏิรปู

การเรียนรูเปนแนวคิดเชิงหลักการที่ใชเปนหลักของการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพ่ือเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูเรียนโดยมีหลักการสําคัญ คือ ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดทุกที่ทุกเวลา           

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีการพัฒนารอบดานอยางสมดุลและเรียนรูอยางมีความหมาย บูรณาการสัมพันธ   

กับชีวิตจริง  นําไปใชประโยชนไดโดยที่ผูเรียนไดคิด ไดปฏิบัติจริง สามารถสรุปและสรางความรูดวยตนเอง

  จากการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว กรมวิชาการ (2551, 1) ไดกลาวถึงกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ          

วาเปนกลุมสาระที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม            

มีสุนทรียภาพซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ          

สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ัน             

ในตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดโดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระ

ในศิลปะแขนงตางๆทางดานดนตรีใหมีความรู ความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรี                  

อยางสรางสรรค วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึกทางดนตรีอยางอิสระช่ืนชมและ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคา

ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย รองเพลงและเลนดนตรีในรูปแบบตางๆ

เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรมอีกท้ังดานนาฏศิลปใหมคีวามรูความเขาใจองคประกอบ
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นาฏศลิป แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วเิคราะหวพิากษวจิารณคณุคานาฏศลิป ถายทอดความรูสกึ

ความคิดอยางอิสระสรางสรรค  การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน          

เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตรวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดก            

ทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

  สําหรับคุณภาพผูเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (กรมวิชาการ, 2551, 

4) ทางดานดนตรแีละนาฏศลิปอนัไดแกรูและเขาใจเก่ียวกบัเสยีงดนตร ี เสยีงรอง  เครือ่งดนตร ีและบทบาทหนาท่ี

รูถงึการเคล่ือนทีข่ึน้ลงของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี รองและบรรเลงเคร่ืองดนตรี สามารถใชดนตรี

ประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและการเลาเรื่องรูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิตประเพณี

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตางๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคา

ดนตรีทีม่าจากวัฒนธรรมตางกนั  เหน็ความสมัพันธในการอนุรกัษรูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  สามารถ

แสดงภาษาทานาฏยศพัทพืน้ฐานสรางสรรคความเคลือ่นไหวและการแสดงนาฏศลิปถายทอดลลีาหรืออารมณ

การแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทยนั้น สามารถ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการภายในวิชากลุมสาระการเรียนรูศลิปะทางดานดนตรแีละนาฏศิลปเปนการเช่ือมโยง

ศาสตรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเพ่ือใหเกิดความสมดุลในการเรียนรูอยางมีความหมาย     

ลดความซ้ําซอนของเน้ือหาวิชา  ลดเวลาของผูสอนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูความสามารถและ

ทักษะที่หลากหลาย

  สภาพทัว่ไปในชมุชนของโรงเรยีนวัดรองออเปนชมุชนศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลกัษณของชุมชนเชน

ดนตรีและนาฏศิลปพืน้บานแตจากการสํารวจเบือ้งตนในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนวัดรองออพบวา

ครสูอนเนือ้หาตามแผนการจดัการเรยีนรูและเนนสิง่ทีไ่กลตวัผูเรยีน  เม่ือผูเรยีนเรยีนแลวไมสามารถเชือ่มโยง

ความรูและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได อีกท้ังผูเรียนขาดความเขาใจ ความรัก ความภาคภูมิใจ            

ในวัฒนธรรมทองถิ่นของตนซึ่งไมตอบสนองกับเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตร

ของโรงเรียน ดังน้ัน จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายหากไมมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการเรียน

การสอน

  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เปนการจัด            

การเรียนการสอนในรายวิชาที่จะนําสาระดนตรีและนาฏศิลปเขามาบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่นที่เขากับ

บริบทของโรงเรียนวัดรองออเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจและภาคภูมิใจความรักและความผูกพัน           

ในทองถิ่น ตระหนักถึงคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตนเองและพัฒนาใหยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ
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  2. เพือ่ศกึษาผลการใชหนวยการเรยีนรูบรูณาการเร่ืองดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญา

ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

วิธีการวิจัย
  1.  กลุมเปาหมาย

   กลุมเปาหมายมี 2 กลุมคือกลุมท่ี 1 เปนผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร       

ในการตรวจสอบหนวยการเรียนรูบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นจํานวน 3 คน และกลุมที่ 2    

เปนกลุมผูใชหนวยการเรียนรูบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนประกอบดวยครู จํานวน 1 คน   

และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดรองออ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   2.1 หนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 9 แผน                 

รวมเวลา 18 ชั่วโมง 

   2.2 แบบทดสอบความรูเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนแบบ

เลือกตอบ  จํานวน 20 ขอ

   2.3 แบบประเมินทักษะการเลนดนตรี

   2.4 แบบประเมินทักษะการฟอน

   2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรูบูรณาการ

   2.6  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการ

  3.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ

   3.1 การสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

    3.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

    3.1.2  วเิคราะหหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดรองออ  กลุมสาระการเรยีนรู  ศลิปะ 

(ดนตรีและนาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

    3.1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนวยการเรียนรูการบูรณาการและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

    3.1.4   ศกึษาภูมปิญญาทองถิน่ทางดานดนตรีและนาฏศลิปพืน้บานในชุมชนวดัรองออ

    3.1.5  นาํขอมลูทีไ่ดจากการศึกษามาออกแบบและสรางหนวยการเรยีนรูบรูณาการเรือ่ง

ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ซึ่งประกอบ

ดวยแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 9 แผน  รวมเวลา 18 ชั่วโมง
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    3.1.6  นําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไข

    3.1.7  นําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และขอสังเกตของ             

ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูปรับกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผานกิจกรรมที่

หลากหลาย เชน การสนทนาซกัถามวิทยากรภูมปิญญาทองถ่ินในขัน้นาํเขาสูบทเรยีน และขัน้สอน ใหวทิยากร

สาธิตการเลนเคร่ืองดนตรี และการฟอนเพ่ือใหนักเรียนไดเห็นคุณคาส่ิงท่ีไดเรียนรู ไดเพ่ิมกิจกรรมท่ีเนน            

ใหนักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติ ประกอบดวยกิจกรรมที่เปนกลุม เปนคู และเปนรายบุคคล ใหนักเรียน            

ไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเขียนสะทอนคิดตลอดจนเพ่ิมสื่อการเรียนรูที่เปนใบความรู ใบงาน 

รูปภาพ ของจริง ซึ่งทําใหนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู จึงทําใหไดหนวยการเรียนรูที่

สมบูรณ และนําไปใชกับนักเรียนกลุมเปาหมาย

   3.2 การสรางแบบทดสอบความรูเรือ่งดนตรีและนาฏศิลปพืน้บานโดยใชภมูปิญญาทองถิน่

    3.2.1  ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ

    3.2.2  วเิคราะหจดุประสงคและเนือ้หาเพือ่สรางแบบทดสอบความรูใหครอบคลมุเนือ้หา

และจุดประสงคการเรียนรู  จํานวน 20 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

    3.2.3  นาํแบบทดสอบความรูไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงและครอบคลมุ

จุดประสงค

    3.2.4  นาํแบบทดสอบความรูมาปรบัปรุงแกไขโดยการปรบัขอสอบใหครอบคลมุเน้ือหา

ที่สอน คําถามมีความชัดเจน เนนความเขาใจและการนําไปใชเรียงลําดับความยากงายของขอสอบ จึงทําให

ไดแบบทดสอบที่สมบูรณและนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

   3.3 การสรางแบบประเมินทักษะการเลนดนตรีและทักษะการฟอน

    3.3.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของกบัการสรางแบบประเมนิทักษะปฏิบตัแิละ

เกณฑการใหคะแนน

    3.3.2  สรางแบบประเมินทกัษะการเลนดนตรีและทกัษะการฟอนโดยกําหนดพฤติกรรม

การปฏิบัติและกําหนดเกณฑการใหคะแนน

    3.3.3  นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนไปใหผู เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองและ

ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีจะประเมินผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา รายการที่จะประเมินและเกณฑการใหคะแนน   

ยังไมชัดเจน ดังนั้น จึงปรับรายการประเมนิและเกณฑการใหคะแนนใหมีความสอดคลองกัน

    3.3.4  นําแบบประเมินไปใชกับกลุมเปาหมาย

   3.4 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีตอหนวยการเรียนรู

บูรณาการ

    3.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
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    3.4.2  สรางแบบสอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนท่ีมตีอการเรียนดวยหนวยการเรียนรู

บูรณาการและแบบสอบถามคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเปนแบบปลายเปดโดยมี

ประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนดานการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลและการนํา            

ความรูไปประยุกตใชและประเด็นความคิดเห็นของครูดานความรูความเขาใจเก่ียวกับหนวยการเรียนรู            

ความรูทีน่กัเรียนและครไูดรบัจากการใชหนวยการเรยีนรูและการนาํไปประยกุตใชในการพฒันาการเรยีนการสอน

    3.4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นไปใหผู เช่ียวชาญตรวจสอบและ                    

ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็น

    3.4.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับกลุมเปาหมาย

   3.5 การดําเนินการวิจัย

    3.5.1  เตรียมตัวผูสอนและเตรียมตัวผูเรียนในการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่อง

ดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญาทองถิน่ สาํหรับนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที ่5 โรงเรียนวดัรองออ

    3.5.2  ดาํเนนิการจดักิจกรรมการสอนโดยครผููสอนสอนตามหนวยการเรียนรูบรูณาการ

ทีส่รางขึน้  ซึง่ประกอบดวยแผนการจัดการเรยีนรู 9 แผน  รวมเวลา 18 ชัว่โมง  และในแผนท่ี 4, 5, 6  จะประเมิน

ทักษะการเลนดนตรีของนักเรียนและในแผนที่ 7, 8, 9  จะประเมินทักษะการฟอนของนักเรียน

    3.5.3  ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบความรูเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดย

ใชภูมิปญญาทองถิ่น  จํานวน 20 ขอ

    3.5.4  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรู

บูรณาการ

    3.5.5  ใหครูผู สอนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการใชหนวยการเรียนรู

บูรณาการ

   3.6  การวิเคราะหขอมูล

    3.6.1  ขอมูลที่เปนคะแนนที่ไดจากการทดสอบภาคความรูและภาคปฏิบัติที่มีตอ           

การเรียนรูโดยใชหนวยการเรียนรูบูรณาการนําผลการทดสอบภาคความรูและภาคปฏิบัติมารวมกันแลวหา   

คาเฉลี่ยรอยละและเทียบเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

    3.6.2  ขอมูลที่เปนความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรู         

บูรณาการนํามาสรุปและเขียนบรรยาย

ผลการวิจัย
  1.  ผลการสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการ เร่ือง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

   การสรางหนวยการเรียนรูบรูณาการ เรือ่ง ดนตรีและนาฏศิลปพืน้บานโดยใชภมูปิญญาทองถ่ิน     

ไดดําเนินการสรางโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551และทําการวิเคราะห



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 75

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีนาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู      

ตวัช้ีวัดสาระการเรยีนรู  ศกึษาหลักการเกีย่วกบัการเขยีนหนวยการเรยีนรูแบบบรูณาการและแผนการจดัการ

เรยีนรูตลอดจนรวบรวมขอมลูเก่ียวกบัภมูปิญญาทองถ่ินทางดานดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานในชุมชนวดัรองออ

จากน้ันนาํขอมลูมาออกแบบและสรางหนวยการเรยีนรูบรูณาการดนตรีและนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญา

ทองถิ่น ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน รวมเวลา 18 ชั่วโมง ดังรายละเอียดดังนี้

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ประวัติดนตรีพื้นบาน เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 ประวัตินาฏศิลปพื้นบาน เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 พื้นฐานดนตรีพื้นบาน เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 บรรเลงเพลงลองแมปงทอนที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การบรรเลงเพลงลองแมปงทอนที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การบรรเลงเพลงลองแมปงทอน 1 และ 2 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การฟอนเล็บทาออกและทา 1-8 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 8 การฟอนเล็บทา 9-16 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การฟอนเล็บประกอบการบรรเลงเพลงลองแมปง เวลา 2 ชั่วโมง

 

  เม่ือสรางเสร็จไดนําหนวยการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ดังนี้ ปรับกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย 

เพ่ิมส่ือการเรียนรูทีเ่ปนใบความรู ใบงาน รปูภาพ ของจริง จากนัน้นําหนวยการเรยีนรูไปใหครูผูสอนจดักิจกรรม

การเรียนการสอน จากการสังเกตพบวา ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตั้งแตขั้น

นําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป ใชสื่อการเรียนรูไดถูกตองและเหมาะสมตรงตามจุดประสงคการเรียนรู

สามารถวัดประเมินผลโดยใชเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดอยางครอบคลุมและเที่ยงตรงจากผลการใชหนวย

การเรียนรูบูรณาการดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 9 แผน พบวาเปนหนวย     

การเรียนรูที่มีความเหมาะสม นักเรียนไดเรียนรูครอบคลุมทั้งในดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

  2. ผลการใชหนวยการเรียนรูบรูณาการเรือ่งดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญา

ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

   2.1 ความรูความสามารถของนักเรียนหลังการเรียนท่ีครูจัดการเรียนการสอนดวยหนวย          

การเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 

คะแนนและคารอยละของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการเรียนที่ครูจัดการเรียนการสอนดวยหนวย

การเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

คนที่  คะแนน   คะแนน             คะแนน               คิดเปน  เกณฑ

        ความรู (20)      ทักษะ (60)        รวม (80)           รอยละ  ผาน

  1  19    51    70   87.50  ผาน

  2  16    54                70            87.50      ผาน

  3  20    60                80  100.00    ผาน

  4  18    57                75  93.75  ผาน

  5  19    59                78  97.50  ผาน

  6  19    43                62  77.50  ผาน

  7  18    43                61  76.25  ผาน

  8  19    55                74  92.50  ผาน

  9  18    49                67  83.75  ผาน

10  15    44                59  73.75  ผาน

11  16    57                73  91.25  ผาน

12  19    42                61  76.25  ผาน

13  17    60                77  96.25  ผาน

14  18    41                59  73.75  ผาน

15  18    45                63  78.75  ผาน

16  17    58                75  93.75  ผาน

17  19    49                68  85.00  ผาน

18  13    44                57  71.25  ผาน

19  19    42                61  76.25  ผาน

20  20    43                63  78.75  ผาน

               คาเฉลี่ยรอยละ           84.56  ผาน
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  จากตาราง 1 พบวานักเรียนมีความรูและทักษะปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานคะแนนเฉลี่ย       

รอยละ 84.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 

  2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหนวยเรียนรูบูรณาการในดานกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานสื่อการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล และดานการนําความรูไปประยุกตใช สรุปไดดังนี้

   2.2.1 ดานกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย         

นาสนใจไดรับทั้งความรู ทักษะปฏิบัติทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยเรียนรูผานกิจกรรมกลุมและ     

มีความสนุกสนานในการเรียน

   2.2.2 ดานสื่อการเรียนรูพบวามีสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อของจริง รูปภาพ ซีดีเพลง วีดีทัศนและ

วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรูความสามารถทางดานดนตรีพื้นบานและนาฏศิลปพื้นบาน

   2.2.3 ดานการวัดผลประเมินผลพบวา มีการวัดประเมินผลทั้งความรู ทักษะปฏิบัติ

และคุณลักษณะ มีการประเมินเปนกลุมและเปนคูและรายบุคคลโดยมีครูผูสอนเปนผูประเมิน

   2.2.4 ดานการนําความรูไปประยุกตใชพบวา สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันและเขารวมกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปของโรงเรียน ตลอดจนอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป

  2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการ

   2.3.1 ดานความรูความเขาใจเกีย่วกบัหนวยการเรยีนรูบรูณาการพบวา  ครมูคีวามรูความเขาใจ

เกีย่วกบัหนวยการเรยีนรูแบบบูรณาการ  วาเปนการจดัการเรียนรูทีบ่รูณาการเนือ้หาสาระดนตรีและนาฏศลิป

พื้นบาน มีการจัดความรูเปนแบบองครวม จัดลําดับการเรียนรูจากงายไปหายากและมีการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริง

   2.3.2 ดานประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการใชหนวยการเรียนรูพบวา นักเรียนไดรับความรู      

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นน้ีมีความสามารถเฉพาะดาน ทําใหนักเรียนเกิด               

ความศรัทธาอยากเรียนรูและสนุกสนานกับการเรียน

   2.3.3 ดานประโยชนที่ครูไดรับจากการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการพบวา ครูมีความรู            

ความเขาใจในการสรางหนวยการเรียนแบบบูรณาการโดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ            

วัดผลประเมินผลผูเรียนไดตามสภาพจริง ตลอดจนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น

   2.3.4 ดานการนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนพบวา ครูสามารถนํารูปแบบ      

การสอนแบบบูรณาการไปใชในการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะหนวยการเรียนรูในสาระอื่นๆ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. การสรางหนวยการเรียนรูบรูณาการไดมกีารสรางอยางเปนข้ันตอนโดยเร่ิมต้ังแตการศึกษาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ศกึษาและวเิคราะหหลักสูตรสถานศกึษามาตรฐานการเรยีนรู    

ตวัช้ีวัดสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสราง        
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หนวยการเรียนรู ศึกษาบริบทของโรงเรียนวัดรองออจากเอกสาร การสัมภาษณและสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น

ทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานเพ่ือนําขอมูลมากําหนดกรอบสาระหนวยการเรียนรูและวางแผนจัด

กระบวนการเรียนรูของนักเรียนใหสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียนวัดรองออจากน้ันไดสรางหนวย        

การเรยีนรูและนาํไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน  3 ทาน พจิารณาตรวจสอบเพือ่ปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรู 

โดยใหผู เรียนเรียนรูโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมท่ีเปนกลุม เปนคู หรือเดี่ยว                      

ใหนักเรียนไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเขียนสะทอนคิด ตลอดจนเพิ่มสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 

จงึทาํใหหนวยการเรียนรูทีส่รางข้ึนมคีวามเหมาะสมเม่ือนาํไปใชสอนพบวา คะแนนความรูและคะแนนทักษะปฏบิตัิ  

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

  2. ลักษณะของหนวยการเรียนรูมีลักษณะเปนหนวยการเรียนรู บูรณาการสาระการเรียนรูดนตรี     

พื้นบานและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูและกําหนด         

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวอยางเปนระบบโดยมีชื่อเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดสาระสําคัญ       

จดุประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สือ่และแหลงการเรยีนรู และการวัดผลประเมินผล ครูสามารถ

นาํไปดําเนินการสอนไดดงัท่ี เสริมศรี ไชยศร (2528, 134) ไดกลาววา ลกัษณะของหนวยการเรียนรูเปนลักษณะ

การวางแผนสาํหรับท่ีจะนําไปใชในสถานการณการเรียนการสอนไดทนัทีเปนการวางขัน้ตอนการเรยีนการสอน

ตามลําดับขั้น โดยละเอียดซึ่งสอดคลองกับวัฒนาพร ระงับทุกข (2545, 130) ที่กลาววาการจัดทําหนวย            

การเรียนรูเปนการนําเอาสาระการเรียนรูที่กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน       

ไดเรียนรูในลักษณะองครวมและเพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู

  3. สาระการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่สรางขึ้นมีสาระการเรียนที่เก่ียวของกับดนตรีพื้นบานและ

นาฏศิลปพื้นบานทางภาคเหนือซ่ึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของนักเรียนท้ังสวนท่ีเปนความรูและ

ประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนและชุมชนอันเปนภูมิปญญาในทองถ่ินจึงทําใหนักเรียนเกิด  

ความสนใจท่ีจะเรียนรูซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดกําหนด

แนวทางจดัการศกึษาไวในมาตรา 23 วาการจดัการศึกษาตองเนนความสาํคญั ทัง้ความรูคณุธรรม กระบวนการ

เรยีนรูและการบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดบัการศกึษาในเร่ืองตอไปน้ี  ความรูเกีย่วกับตนเอง

ความสัมพันธของตนเองกับสังคมและความรูเกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและ  

การประยุกตใชภูมิปญญา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, 25-26) 

  4. กระบวนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่สรางขึ้นไดออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู        

โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญัไดเรยีนรูโดยผานกจิกรรมทีห่ลากหลายทัง้กจิกรรมกลุมกจิกรรมคูและกจิกรรมเดีย่ว

เชน การศกึษาใบความรู การทาํใบงาน การอภปิราย การสาธิต และการไดปฏิบตัจิริงจากการเลนเครือ่งดนตรี  

พื้นบานและการฟอนประกอบเพลงซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ไดเรียนรูดวยตนเองและทํางาน

รวมกับผูอื่นและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชซึ่งตรงกับแนวการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู        

อยางมีความสุขท่ีกลาวไววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนตองมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบคุคลเปดโอกาสใหนกัเรยีนทกุคนมีสวนรวมในกจิกรรม ทาํใหนกัเรียนรูสกึมีอสิระไดสมัผสัส่ิงแวดลอม
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คุนเคยและเรียนรูความเปนจริงของชีวิตและธรรมชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ

สํานักงานโครงการพิเศษ, 2541, 22) 

  5. สือ่และแหลงการเรียนรูในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดใชสือ่การเรียนรูทีห่ลากหลาย เชน

ใบความรู ใบงานเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ซีดีเพลง วีดีทัศน การฟอนและวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน                 

ที่มีความรู ความสามารถทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานจึงทําใหผูเรียนไดรับความรูประสบการณ              

มีความสนใจกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูโดยเฉพาะการถายทอดความรูของวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและเห็นคุณคาสิ่งที่ไดเรียนรูเพราะวิทยากรเปนบุคคลท่ีนักเรียนใหความเคารพ

นับถือเปนบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของทองถ่ินซึ่งสอดคลอง             

กับพิกุลทอง  คําศรี (2543, 53) ที่กลาวถึงการใชวิทยากรในทองถิ่นวาเปนสวนที่ชวยพัฒนาหนวยการเรียน

การสอนไดเปนอยางดีเน่ืองมาจากเปนบุคคลที่นักเรียนรูจักคุนเคยทําใหนักเรียนกลาท่ีจะถามกลาเสนอ      

ความคิดเห็น วิทยากรมีความรูถองแทชัดเจนทําใหนักเรียนเกิดความศรัทธาเช่ือม่ันมีความม่ันใจและ            

อยากเรียนอีก

  6. การวัดผลประเมนิผล มกีารวัดประเมนิผลครอบคลมุทัง้ดานความรู ทกัษะปฏบิตัแิละคุณลกัษณะ

ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544, 17) ที่กลาววาการวัดผลประเมินผล ครูผูสอนจะตองวัดและประเมินผล

ใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม

สรุป
  การสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น       

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน

ซึ่งไดบูรณาการดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานไวอยางเหมาะสมซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางหนวยบูรณาการ        

อยางมีระบบโดยเริ่มจากศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานในชุมชนวัดรองออ

วเิคราะหจดุประสงคสาระการเรยีนรู กระบวนการจดัการเรยีนรู สือ่และแหลงการเรยีนรูและการวดัประเมนิผล

แลวสรางหนวยการเรียนรู บูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ใหผูเรียนไดคิดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวม       

ในการทํากิจกรรม รวมท้ังสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนวัดรองออและภูมิปญญาทองถ่ินทางดานดนตรี    

และนาฏศิลปที่มีความรูความสามารถมาถายทอดความรูใหแกนักเรียน หนวยการเรียนรูบูรณาการไดถูก    

ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญวามีความเหมาะสมและเม่ือนําไปใชจึงพบ วานักเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ีย        

ความรูและทักษะปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 65 และนักเรียนเห็นวา

หนวยการเรียนรูบูรณาการมีกิจกรรมและสื่อท่ีหลากหลาย นําไปใชไดจริงและเปนการอนุรักษสืบสาน

ภูมิปญญาทองถ่ิน  สวนครูผูสอนเห็นวา มีการจัดความรูแบบองครวม นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ  

จัดทําในสาระอ่ืนๆ ได ดงันัน้ครผููสอนดนตรีและนาฏศิลปในโรงเรียนตางๆ สามารถนําผลการวิจยันีไ้ปปรบัใช  

ใหเกดิความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองได
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Development of Learning Provision Model for 21st Century Learners 
to Promoting Statistical Thinking Among Higher Education Students

ปริวัตร  เขื่อนแกว1*  ,  ทิพรัตน นพฤทธิ์2**
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เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

บทคัดยอ
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและ 2) ศึกษาผลการใช       

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา       

ในระดับอุดมศึกษา  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้น ไดแก  ขั้นที่ 1  รางรูปแบบ

การจัดการเรียนรู  ขั้นที่ 2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ขั้นที่ 3  นํารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช        

ขั้นที่ 4  ปรับปรุงรปูแบบการจดัการเรียนรู   กลุมเปาหมายทีใ่ชในการวจิยัมี 2 กลุม  ประกอบดวยกลุมทีใ่ชใน  

ขัน้พฒันารปูแบบ  จาํนวน 34 คน  และกลุมทีใ่ชในขัน้นาํรปูแบบการสอนท่ีพฒันาขึน้ไปใช จาํนวน 26 คน  และ

ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนท้ังหมด 4 คน  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําการ

วเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิตแิบบบรรยาย  ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวเิคราะหเน้ือหาและทาํการสรุป

เปนความเรียง ผลการศึกษาพบวา  รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา  รูปแบบการจัดการเรียนรู   

ที่สอดคลองกับผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา                       

(IO Model) มีองคประกอบของรูปแบบ 4 องคประกอบ ไดแก  1)  ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู                    

2)  รปูแบบการจดัการเรยีนรู  3)  การนาํรปูแบบการจดัการเรียนรูไปใช  และ 4)  ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการเรียนรู   

โดยผลการใชรปูแบบการจดัการเรียนรูโอไอ  พบวา  นกัศกึษามรีะดบัการคดิเชิงสถติสิงูข้ึนในทุกดานภายหลัง  

ไดรบัการจดัการเรยีนรูตามรปูแบบ  และมเีจตคตทิีด่ตีอการจดัการเรียนรูตามรปูแบบการจัดการเรียนรู  
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คําสําคัญ   
  หองเรียนยอนกลับ  กรณีศึกษาเปนฐาน  การคิดเชิงสถิติ   ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

Abstract
  The purpose of this research were to develop the instruction model and study the result of 

using the instruction model for 21st century learners to promoting statistical thinking among higher 

education students. The research methodology was research and development design. Research 

design was 4 steps including: 1 creating model, 2 develop model, 3 using model and 4 re-develop 

model. There were two target groups were 2 group of undergraduate students of the management 

sciences faculty, majoring business computer, Chiang Mai Rajabhat University which consisted 

first group consisted of 34 and 26 students. Stakeholders were 4 Lecturers. Quantitative and 

qualitative data were collected. Quantitative data was analyzed by using descriptive statistics and 

non-parametric statistics. Qualitative data was analyzed using content analysis.  The findings were 

as follow: 

  The instruction model meeting the needs of 21st century learners for promoting statistical 

thinking among higher education students was named “OI Model”. It consisted of 4 components: 

1) Sources of the model  2)  Instruction model 3) Conditions for Implementation  4) Result of the 

model.  Result of using OI model found that all students of the target group were higher statistical 

thinking level in every aspect; most of students were quantitative level of statistical thinking and 

positive attitude. 

Keywords
  Flip Classroom, Case-Based Learning, Statistical Thinking, 21st Century Students

บทนํา
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (2552, 10) ไดกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ พ ศ  2552 ในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คือ  “สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา  สามารถประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา    

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอมลู  ประมวลผล  แปลความหมาย  และนาํเสนอขอมลูสารสนเทศ

อยางสมํ่าเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได”  ซึ่งสอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบัน             
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ที่ตองใชเทคนิคทางสถิติในการจัดการขอมูลขาวสารท่ีมีจํานวนมหาศาลโดยผลท่ีไดจะใชในการอางอิง            

เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ถือไดวาสถิติเปนเทคโนโลยีของวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางหนึ่ง  สถิติถูกใชเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  ในชวง 20 ป      

ที่ผานมามีการใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนสถิติศาสตรเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ (Garfield, 1993 ; 

Becker, 1996 ; Moore, 1997 ; Garfield & Ben-Zvi, 2009 ; McGillivray & Pereira-Mendoza, 2011)        

ในขณะเดียวกันในการทํางานวิจัยของนักศึกษามักจะพบปญหา  นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปรายงานการวิจัยได  แตไมสามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใชสถิติได             

รวมท้ังไมสามารถนําเสนอกระบวนการทางสถิติตั้งแตเร่ิมตนได  ปญหาเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวาการจัดการ

เรยีนรูทีเ่นนไปทีเ่น้ือหาวชิาทาํใหนกัศกึษาขาดทักษะทางสถิตแิละความสามารถท่ีถกูตอง  การใชขอสรุปทีไ่ด

จากระเบียบวิธีทางสถิติในการปฏิบัติงานวิชาชีพของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพ  ผลที่ตามมาจากการ             

ขาดทักษะการคิดเชิงสถิติ (รามนรี  ภูดีบุตร, 2556)  ซึ่ง  McGillivray & Pereira-Mendoza (2011)  กลาววา  

การคดิเชงิสถติติองคอยๆ สรางขึน้จากความคดิรวบยอด  ความเขาใจ  การใชทกัษะทีผู่เรียนสะสมมาประกอบ

กบับริบทจริงและประสบการณการเรียนรูทีแ่ทจริง  ดงัน้ันผูสอนควรจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความเขาใจแนวคดิ

ทางสถิติโดยภาพรวม  และใหความสําคัญกับการสอนกระบวนการทางสถิติกอนที่จะใชเครื่องมือทางสถิติ  

เนนใหผูเรยีนใชขอมลูจริง  ไดลงมือปฏิบตัแิละมสีวนรวมในการเรยีนรู  สงเสรมิการใชเทคโนโลยใีนการพฒันา

ความเขาใจ ความคดิรวบยอด และการวิเคราะหขอมูล  และใชกรณีศกึษาทีเ่ปนรูปธรรมชวยกระตุนใหผูเรียน

พัฒนาการคิดเชิงสถิติพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางสถิติ (Howell, 2007 ; Chance, 2002 ; Pfannkuck & Wild, 

2002 ; Binnie, 2002 ; Lane-Getaz, 2006)  

  Tishkovskaya & Lancaster (2012) ไดเสนอแนวทางการปฏิรปูการสอนสถิตโิดยบูรณาการเทคโนโลยี

และคอมพวิเตอรเปนฐานการสอนสถติ ิโดยใชเปนเครือ่งมอืสําคญัสาํหรบัการสงเสรมิการสอนและกระบวนการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการใชกรณีศึกษาที่หลากหลายทั้งกรณีที่เปนจริงและสถานการณ        

จําลองเพื่อใหเกิดการอภิปรายโตแยง  กระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนในการหาทางแกไขปญหา   

ทัง้ในและนอกช้ันเรียน  ซึง่จะชวยใหผูเรียนมีพฒันาการดานทักษะการคดิสูงข้ึน การกาํหนดใหผูเรียนไดทดลอง

เกบ็รวบรวมขอมลูในบรบิทจรงิ  ประกอบกบัการใหผูเรียนใชโปรแกรมทางสถติใินการวเิคราะหขอมูลโดยจัดทาํ

คูมือการใชโปรแกรมทางสถิติ  ใหผูเรียนไดสรางกรณีศึกษาใหมดวยตนเองจะชวยสงเสริมการคิดเชิงสถิติ      

ใหนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Boland, 2003 ; Binnie, 2002 ; Gould, Kreuter &  Palmer, 2006 ; 

Wang, 2007)  ทั้งน้ีการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ใหผลดีกวาการสอนปกติ

แบบบรรยาย (Julian, Kinzie & Larsen, 2000) โดยสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยวิธีการหลากหลาย 

(สุวิทย มูลคา และ อรทัย มูลคํา, 2551)  และใชกระบวนการแกปญหา (Kim & Hannafin, 2008) เพื่อกระตุน

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายกลุมยอย  เนนการทํางานเปนทีมมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน

และระหวางผูเรียนดวยกันเอง  มีการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนกับชีวิตจริงหรือการทํางานซึ่งมีประโยชน         

อยางมากตอการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเพราะเปนวิธีการที่ชวยใหนักศึกษาเห็น              
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ความสาํคญัของเนือ้หาเหลานัน้  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศกัดิ,์ 2546, นริมล  ศควฒุ,ิ 2547, ธรีะชยั  ปรูณโชต,ิ 

2554)  และชวยทําใหผูเรียนเขาใจแนวคิด  หลักการ ทฤษฎี  เสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการและทักษะ       

ในเร่ืองของการคิดวเิคราะห  ตดัสนิใจ  การใหเหตผุลในการแกปญหาของผูเรยีน (Harwell & McCambell, 2002)

  โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทําใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง สังคมโลกจะกาวไปสูสังคมแหงความรู ความรู              

จะกลายเปนสิง่ทีท่กุคนสามารถเขาถงึไดหมด  การจดัการเรยีนรูในระดบัอดุมศึกษาจึงตองมีการเปลีย่นแปลง

โดยสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีในปจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู

แบบใหมทีน่าสนใจ  เปนการจดัการเรียนรูแบบหองเรยีนยอนกลับ  (ตะวนั  เทวอักษร, 2555, 17)  โดยมีหลักการ

สําคัญ  คือ  การเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครูเปนผูสอนในหองเรียนและใหผูเรียนกลับไปทําการบาน

เปนผูเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเองผานเทคโนโลยี    ที่ครูจัดหาใหทั้งกอนเขาช้ันเรียน  ขณะเดินทาง

หรอืในเวลาวาง  โดยใชอปุกรณเคร่ืองมอืตางๆ เชน คอมพิวเตอร  แท็บเล็ต  สมารทโฟน หรอืแล็บทอ็ป เปนตน  

รวมทัง้ผูเรียนท่ีขาดเรยีนหรอืผูเรียนท่ีเรียนรูชาก็สามารถเขาไปทบทวนเรยีนซ้ําไดตามตองการ โดยท่ีครูไมตอง

เสียเวลาไปสอนซํ้าในหองเรียน (Sams, Bergmann, Daniels, Bennett, Marshall & Kari, 2014)  และ           

ในชั้นเรียนจะเนนการทํากิจกรรมที่ผู เรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา (ตะวัน              

เทวอักษร, 2555, วิจารณ พานิช, 2556, ฟาฏินา วงศเลขา, 2556)  ดังน้ัน  รูปแบบการจัดการเรียนรู                        

ที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาควรจะมีลักษณะที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเนน      

กิจกรรมกลุมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองได  ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู          

สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและ         

การจัดการเรียนรู โดยใชกรณีศึกษาเขาดวยกันและการเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนอง                   

ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทั้งกอนและหลัง              

เขาช้ันเรยีนไดในทกุท่ี ทกุเวลา โดยใชระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอนิเทอรเน็ตมีการเช่ือมโยง

การเรียนรูระหวางนอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา  หองเรียนแบบยอนกลับชวยเพ่ิมเวลา              

การจัดกิจกรรมในหองเรียนใหมีมากข้ึนซ่ึงทําใหผู สอนสามารถนํากรณีศึกษาท่ีหลากหลายมาใช                            

ในการอภิปรายทั้งแบบเปนกลุมและรายบุคคลซึ่งชวยตอบสนองความสนใจของผูเรียน  จากเหตุผลที่ได     

กลาวมาในเบ้ืองตนน้ันทําใหผู วิจัยเชื่อวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู             

ตามแนวคิดหองเรยีนแบบยอนกลบัและการจัดการเรียนรูโดยใชกรณศีกึษาเขาดวยกนัจะสามารถนําไปใชได         

อยางเหมาะสม   ในการจัดการเรยีนการสอนระดบัอุดมศึกษาและชวยสงเสริมการคดิเชิงสถิตใินระดบัอุดมศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิด

เชิงสถิติของนักศึกษาผูใหญในระดับอุดมศึกษา

  2. เพือ่ศกึษาผลการใชรปูแบบการจัดการเรยีนรูทีส่อดคลองกับผูเรยีนในศตวรรษที ่21 เพือ่สงเสริม

การคิดเชิงสถิติของนักศึกษาผูใหญในระดับอุดมศึกษา

วิธีการวิจัย
  ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21  เพื่อสงเสริมการคิด

เชิงสถิติในระดับอุดมศึกษา  ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนา 4 ขั้น  ดังนี้  

  1. ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

   1.1 ขัน้ที ่1  รางรูปแบบการจดัการเรียนรู (Research-R1: Analysis and Design)  โดยทําการ

สงัเคราะหแนวคดิ  ทฤษฎ ี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิการคดิเชงิสถติ ิ หองเรยีนแบบยอนกลับ  

ทฤษฎีการศึกษาผูใหญ  การจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา และทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม

กับผูมีสวนไดสวนเสีย คือ  อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ที่เคยเปนผูสอนรวมในกระบวนวิชา  

การวิจยัทางคอมพวิเตอรธรุกิจ  สงักัดคณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม จาํนวน 3 ทาน        

โดยทําการบันทึกในแบบบันทึกสนาม  นําผลการสังเคราะหที่ไดมารางแนวทางการจัดการเรียนรู  และ       

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21

   1.2 ขั้นท่ี 2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (Development-D1: Development Model)    

โดยนาํรปูแบบการจัดการเรียนรูทีไ่ดไปทดลองใชกบันกัศกึษาระดบัปริญญาตร ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม  

ทีล่งทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาการวจิยัทางคอมพิวเตอรธรุกิจ  ในภาคเรียนที ่1 ปการศกึษา 2557 จาํนวน 34 คน  

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติโดยใชวิธี       

การประเมินแบบสามเสา  ทําการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิด           

เชิงสถิติ ตัดสินผลตามเกณฑการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ  ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน

ตามสภาพจรงิเพ่ือแปลผลระดับการคิดเชงิสถติใินแตละกระบวนการยอย  โดยวเิคราะหความถี ่ รอยละ  และ

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต  สัมภาษณ  สนทนากลุมยอย  และการสะทอนคิดของผูเรียน             

การสะทอนคิดของผูสอน  การสนทนากลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 4  ทาน  คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย   

กลุมเดิมกับอาจารยประจําสาขาวิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่เคยมี

ประสบการณในการสอนวิชาสถิตใิหกบักลุมนักศึกษากลุมตัวอยาง  อกี 1 ทาน  บนัทึกขอมูลท่ีไดในแบบบนัทึก

สนาม และทําการวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและทําการ

ปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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   1.3 ขั้นที่ 3  นํารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช (Research-R2: Implement)  กับนักศึกษา

ทีล่งทะเบียนเรียนในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จาํนวน 26 คน  ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมิน

ระดบัการคดิเชิงสถติ ิ บนัทกึขอมลูลงในแบบบนัทกึผลการประเมนิความสามารถในการคดิเชงิสถติ ิ โดยตดัสนิผล

ตามเกณฑการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ  ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใชการวิเคราะหความถ่ีและ        

รอยละ  ขอมลูทีไ่ดจากการสงัเกต  สมัภาษณ การสนทนากลุมยอยและการสะทอนคิดของผูเรียนการสะทอนคิด

ของผูสอน  นําไปวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

   1.4 ขั้นที่ 4  ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู (Development-D2 : Evaluation)  ทําการ

วเิคราะหผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูและการนํารปูแบบการเรยีนรูไปใชเพือ่สรุปผลการใชรปูแบบ

การจัดการเรียนรูและจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ

  2. เกณฑการแปลผลระดับการคิดเชิงสถิติ

   ในการแปลผลการประเมินระดับการคดิเชงิสถติติามกรอบแนวคดิของการคิดเชงิสถติทิีส่งัเคราะห

ขึ้นโดยบูรณาการแนวคิดของ Roger & Ronald (2002) :  Wild & Pfannkuck (1999) และ Jones, Thornton, 

Langrall,  Mooney,  Perry & Putt,  (2000)  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

แสดงรายละเอียดเกณฑในการประเมินการคิดเชิงสถิติ
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ตารางที่ 1 

แสดงรายละเอียดเกณฑในการประเมินการคิดเชิงสถิติ (ตอ)

ผลการวิจัย
  นําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน โดยตอนท่ี 1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา   และตอนที่ 2  ผลการ

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้
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  1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ      

สงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

   ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้น 

ไดแก  1)  รางรูปแบบการจัดการเรียนรู  2)  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  3)  นํารูปแบบการสอนที่พัฒนา

ขึ้นไปใช  และ 4)  ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู   ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียน          

ในศตวรรษที ่21 เพ่ือสงเสรมิการคิดเชงิสถติขิองนกัศึกษาในระดบัอดุมศกึษาทีม่อีงคประกอบการจดัการเรียนรู

ตามแนวคิดของ Joyce & Weil (1996) 4 สวน  ไดแก

   1.1 สวนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู  บูรณาการตามแนวคิดทฤษฏีสรางสรรค

ความรูเชิงสังคม  แนวคิดทฤษฏีการศึกษาผูใหญ  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับ         

การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาและการเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความเปล่ียนแปลง      

อยูตลอดเวลา  นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทั้งกอนและหลังเขาช้ันเรียนไดในทุกที่      

ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  มีการเช่ือมโยงการเรียนรูระหวาง

นอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา  ประกอบดวย

    1) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติ                

ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

    2) หลักการในการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย

     2.1) เขตรอยตอการเรียนรู (The Zone of Proximal Development: ZPD)      

รปูแบบการจดัการเรียนรูนี ้  เปดพืน้ทีใ่หผูเรยีนกับผูเรยีนและผูเรยีนกับผูสอนไดมโีอกาสในการรวมมือกนัสราง 

ความหมาย  ความรูและสติปญญาข้ึนมาท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  ผานกิจกรรมกลุมในช้ันเรียน     

การอภิปรายกรณีศึกษารวมกันโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  นอกจากนี้ผูเรียนสามารถสรางองคความรูใหม

ดวยการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จากสื่อการเรียนและแหลงเรียนรูตางๆ ไดดวยตนเอง

     2.2) การเสรมิตอศกัยภาพ (Scaffolding) การอภิปรายรวมในกรณศีกึษาทีผู่เรียน

ใหความสนใจ  หรือใกลเคียงกับเร่ืองท่ีผูเรียนสนใจ  ชวยทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการคิดเชิงสถิติได          

อยางมีประสิทธิภาพ  การตอบสนองจากผูสอนอยางทันทวงทีทั้งโดยตรงและทางออมผานเทคโนโลยี                 

จะชวยใหผูเรียนลดความกังวลในการทํางาน  และพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

     2.3) ตัวสื่อกลาง (Mediation)  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้เนนการพัฒนาการคิด

เชิงสถิติผานการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน  โดยใชกรณีศึกษา

เปนส่ือเว็บไซต และแอพลิเคช่ันตางๆ  เปนตน  และใชกิจกรรมลูกปดหลากสี   ประกอบดวยกลองบรรจุลูกปด   

สีขาว จํานวน 4,000 เม็ด และสีแดง จํานวน 1,000 เม็ด พรอมไมตักลูกปดเจาะรู 50 รู  และกลองบรรจุลูกปด

สีเหลืองและสีเขียว จํานวนสีละ 300 เม็ด สีแดงและสีดําสีละ 900เม็ด  และลูกปดสีแดง จํานวน 2,100 เม็ด 

พรอมไมตักลูกปดเจาะรู 45 รู  เปนตัวสื่อกลางในการสงเสริมการคิดเชิงสถิติ
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ภาพที่ 1: ภาพตัวอยางกลองบรรจุลูกปดที่ใชจัดกิจกรรมลูกปดหลากสี

ที่มา:  ถายที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

     2.4) บริบททางสังคม (Social Context)  แบงเปน 3 ระดับ ประกอบดวย

      (1) ระดับหองเรียน  การทาํกจิกรรมกลุมในช้ันเรยีนโดยใหผูเรียนพดูคุย  อภิปราย

กลุมรวมกันชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกันในกลุมและเมื่อเกิด

ประเด็นที่ไมสามารถสรุปไดลงตัว  ผูสอนจะเปนผูไกลเกลี่ยขอขัดแยงและรวมอภิปรายสรุป

     (2) ระดับนอกหองเรียน  การลงมือปฏิบัติงานนอกชั้นเรียนชวยทําใหผูเรียนเกิด

ทักษะการคิดเชิงสถิติผานประสบการณตรง

     (3) ระดับหองเรียนเสมือนจริง  การสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับ    

ผูสอน ทั้งแบบรายคนและแบบกลุมสามารถเกิดขึ้นไดผานเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม  

   1.2 สวนที่ 2  รูปแบบการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย

    1) ขัน้ตอนการจัดการเรยีนรู  แบงเปน 2 ตอน  ไดแก  ตอนที ่1 การจัดการเรียนรูกอน

ชัน้เรยีน  และตอนที่ 2 การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  มีรายละเอียดดังนี้

          1.1) ตอนที ่1  การจดัการเรียนรูกอนชัน้เรยีน (O : Online Classroom)  เปนการ

เรยีนรูดวยตนเองผานระบบอนิเทอรเนต็และโปรแกรมสนบัสนนุทีห่ลากหลาย  มขีัน้ตอนการจดัการเรยีนรู  5 ขัน้ตอน 

ไดแก  ขั้นที่ 1 การรับรูวัตถุประสงค  ขั้นที่ 2  การเรียนรูผานสื่อที่หลากหลาย (วีดีทัศน  แอนิเมชั่น E-text book, 

โปรแกรมจําลอง เปนตน)  ขัน้ที ่3  การวเิคราะหกรณศีกึษา  ขัน้ที ่4  ขัน้แลกเปล่ียนเรยีนรู   และขัน้ที ่5 ขัน้ประเมินผล  

     1.2) ตอนที ่2  การจัดการเรยีนรูในช้ันเรยีน (I : In Classroom)  เปนการจัดการ

เรยีนในช้ันเรียนที่ผูเรียนและผูเรียนสอนมีปฏิสัมพันธกัน  มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นที่ 1  

ทบทวนความรู  ขั้นที่ 2  วเิคราะห  ขั้นที่ 3  อภิปรายประเด็นปญหาและหาทางเลือก  ขั้นที่ 4  อภิปรายแนวทาง

การแกไขปญหา  ขั้นที่ 5  วิเคราะหสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และขั้นที่ 6  ประเมินผล 

      (1) ระบบสังคม  การเรียนรูตามรูปแบบนี้   ผูเรียนตองเปนผูรับผิดชอบ          

การเรียนรูทั้งของตนเองและของกลุม นอกจากนี้ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และมีปฏิสัมพันธกับ        

ผูสอนอยาง   ตอเนือ่งผานชองทางทีห่ลากหลายนอกจากในชัน้เรยีน  เชน  หองสนทนา  โซเชยีลมเีดยีตางๆ  เปนตน  

รวมทัง้การลงมือปฏิบัตินอกชั้นเรียนกับผูเรียนกลุมอื่นๆ 
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    (2) หลักการตอบสนอง  การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใช  ตองคํานึงถึงการ   

ตอบสนองตอนักศึกษาในระหวางการเรียนรูตามรูปแบบดังตอไปนี้

     (2.1) ผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งกอน ระหวาง

และหลังการเรียนในชั้นเรียน

     (2.2) ผูสอน  ผูเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทั้งกอน  ระหวาง       

และหลังช้ันเรียน  รวมท้ังการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งนอกและในช้ันเรียนเพ่ือกระตุ นการคิด                       

ของนักศึกษาอยางตอเนื่อง

     (2.3) ผูสอนดูแล และติดตามใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและรวมมือกันเปนกลุม  

     (2.4) ผูสอนสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะของการเปนผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 อยางตอเนื่อง

    (3) ระบบสนับสนุน  ผูสอนเปนผูจัดบรรยากาศการเรียนรูในเชิงบวก  จัดเตรียมวัสดุ

และอุปกรณการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาและเปาหมายของการเรียนรู  จัดหากรณีศึกษาซึ่ง

มีประเด็นและมุมมองหลากหลายท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาคนควา อภิปราย และตัดสินใจ         

รวมทัง้แสวงหาเทคโนโลยสีนบัสนนุการจดัการเรียนรูทีท่นัสมยัสาํหรบัทัง้ในและนอกช้ันเรยีน  เทคโนโลยีและ

สื่อการเรียนรูที่ใชกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิง

สถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ปรากฏดังตารางที่ 2

   1.3 สวนท่ี 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช  ในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ     

การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิตินั้น  ผูสอนและผูเรียนตองมี     

บทบาทหนาที่ที่สัมพันธกันอยางยิ่ง  ไดแก

    1) ผูสอนตองแสวงหาวิธีการในการเขาถึงผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชเครื่องมือใน         

การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  ซึ่งผูสอนตอง

ชี้แจงเหตุผลหรือบอกขอดีของการติดตอสื่อสารผานหลายชองทาง  เนื่องจากผูเรียนอาจเกิดความระแวงใน

ตัวผูสอนหรือตองการรักษาความเปนสวนตัวมากขึ้นหากไมเขาใจ

    2) ผูสอนตองใหความสําคัญในความแตกตางของผูเรียนทั้งรายกลุมและรายบุคคล  

    3) ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนรูเพ่ิมเติมท้ังใน

และนอกหองเรยีน  เพือ่ใหผูเรยีนสามารถเพิม่พูนความรูและสามารถเสาะแสวงหาความรูดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย

ดวยตนเองไดทั้งในและนอกหองเรียน

    4) ผูสอนกระตุนและใหอิสรภาพแกผูเรียนในการแสดงออกทางการคิด

    5) ผูสอนสรางบรรยากาศที่มีเหตุผล  เปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษาหารือและชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

    6) ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ  แบงปน  ตอรอง  แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกันและลงมือปฏิบัติจากประสบการณจริง
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ตารางที่ 2 

แสดงรายละเอียดของเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู ที่ใชกับรูปแบบการจัดการเรียนรู จําแนกตามดาน                 

การคิดเชิงสถิติ 

   1.4 สวนที่ 4  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู  ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูโดยใช            

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา        

ในระดับอุดมศึกษา  ไดแก  ทําใหผูเรียนมีระดับการคิดเชิงสถิติสูงขึ้นและมีผลพลอยได คือ ทําใหผูเรียน            

มีทักษะที่เกี่ยวของกับการแสวงหาความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. ผลการใชรูปแบบการจดัการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัผูเรียนในศตวรรษที ่21 เพือ่สงเสริม

การคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

   ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2  เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยนําเสนอเปน 3 สวน 

ไดแก  1)  ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช   2) ผลการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเชิงประจักษ  และ 3) ผลการนํารูปแบบการจดัการเรียนรูไปใช  มีรายละเอียดดังนี้
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  2.1 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช

    ในข้ันการรางรูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวจิยัไดใหผูมสีวนไดสวนเสยี พจิารณาความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  และส่ือประกอบการจัดการเรียนรู  พบวา  ผูที่ใชรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูนีต้องมีความรูความเขาใจและมีทกัษะในการใชคอมพวิเตอร  อาจตองใชเวลาในการพฒันา

สือ่นานและทํายาก  กจิกรรมกลุมอาจทาํใหนกัศึกษาบางคนไดเรียนรูเน้ือหาไมครบหรอืไมเพียงพอและผูเรียน

อาจจะไมมีเวลาเรียนดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต 2 รอบ  ทั้งนี้การจัดการเรียนรูหลังเรียนอาจเปนการ

สรุปเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกดิขึ้นในชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนยอนหลังได

   ในข้ันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยทดลองใชกับนักศึกษา  จํานวน 34 คน  โดยทําการ

บนัทกึภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว  ตวัอยางผลงานของนกัศกึษา  และบนัทกึหลังการสอนของผูวจิยั  ใหผูมสีวนได

สวนเสียพิจารณา  โดยแสดงความเห็นรวมกันวาผูสอนท่ีนาํรูปแบบการจดัการเรยีนรูนีไ้ปใชนาจะนําไปประยกุต

ใชไดงายข้ึนเม่ือมีคู มือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาส่ือออนไลนและเห็นวารูปแบบการจัด                

การเรียนรูนี้เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา  เนื่องจากผูเรียนในระดับนี้มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู

ดวยตนเองได  ผูเรียนสวนใหญมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาใชระบบอินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา

  2.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ  ในข้ันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู                    

ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 34 คน  พบวา

   1) ระดับการคิดเชิงสถิติ  

    1.1) นักศึกษามากกวารอยละ 80  มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณทั้ง 2 ดาน     

โดยในดานการใหเหตุผลโดยใชตัวแบบทางสถิติ  ประเด็นยอยการใหเหตุผลในการใชตัวแบบทางสถิติ            

ดานการใหเหตุผลโดยใชตัวแบบทางสถิติ  ประเด็นยอยการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และดานความรู  

ในบริบทความรูทางสถิติและการสังเคราะหพบวา ในระหวางการเรียนในชั้นเรียนนักศึกษาทุกคนมีระดับการ

คิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ

    1.2)  ผลการประเมินหลังเรียน พบวา นักศึกษา 1 ราย มีระดับการคิดเชิงสถิติในดาน    

การใหเหตุผลโดยใชตัวแบบทางสถิติ  ประเด็นยอยการใหเหตุผลในการใชตัวแบบทางสถิติ เปล่ียนเปน            

ขั้นวิเคราะหและนักศึกษา 6 ราย มีระดับการคิดเชิงสถิติในดานความรูในบริบท ความรูทางสถิติและ                    

การสังเคราะหเปลี่ยนเปนขั้นวิเคราะห

    1.3) ผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติในดานตระหนักถึงความตองการของขอมูล    

หลังเรียนในชั้นเรียน พบวา  มีนักศึกษาจํานวน 6 คน มีระดับการคิดอยูในขั้นวิเคราะห  สวนนักศึกษาที่เหลือ

มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณ  และผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติในดานการแปลงจํานวน  

และดานการพิจารณาในเร่ืองของความแปรปรวน  หลังเรียนในช้ันเรียน พบวา  นักศึกษาทุกคนมีระดับ           

การคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ  ทั้งนี้ในดานการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน  มีนักศึกษา 14 ราย   

มีระดับการคิดอยูระหวางระดับขั้นปริมาณกับขั้นวิเคราะห
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   2) ความคิดเห็นของผูเรียน  พบวา  

    2.1) ผูเรยีนเช่ือวาการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนทาํใหเขาสามารถพัฒนาตนเอง

ไดและเชื่อวาการเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน

    2.2) ผูเรียนมีเจตคติทางบวกตอกระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนและการใชเทคโนโลยีการสือ่สารเสมอืนจรงิ  นอกจากนีผู้เรียนยงัเหน็ประโยชนจาก

การลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเกิดการเรียนรูดวยการสะทอนความคิดดวยตนเอง

    2.3) ผูเรียนรูสึกมีความมั่นใจในตนเองมากย่ิงข้ึนเพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น             

ไดมีสวนรวมในการทํางานและประสบความสําเร็จรวมกันสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการกลุม

    2.4) ผูเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอบทบาทของผูสอน  เนื่องจากสามารถเขาถึงผูสอน  

ไดงายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  และการนําเอานวัตกรรมใหมมาใชในชั้นเรียนทําใหผูเรียนรูสึกตื่นเตน

และกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมในชั้นเรียน

   3) ปญหาและอุปสรรค  

    เกิดจากประสิทธิภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสัญญาณอินเตอรเน็ตของนักศึกษา

ทําใหไมสามารถเขาใชระบบการเรียนการสอนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   4) ขอคนพบระหวางการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

    4.1) การใชแอพพลิเคชั่นแฮงคเอาท (Google Hangout) ชวยเพิ่มพ้ืนท่ีในการติดตอ

สื่อสารแบบเสมือนจริงนอกชั้นเรียนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพและไมมีคาใชจาย  ผูเรียนมากกวา 1 คน 

สามารถ  เรียนรู  แลกเปลี่ยนประสบการณ  อภิปรายรวม  และสอบถามปญหากับผูสอนไดโดยตรง  โดยตอง

มกีารนดัหมายเวลาในการพบปะกนัลวงหนาใหชดัเจนเพือ่ใหผูเรียนมีเวลาในการเตรียมความพรอมของตนเอง

และอุปกรณที่ใช

    4.2) การเช่ือมตอความรู/ความคิดจากกิจกรรมกอนหนา  การลงมือปฏิบัติ  และการ

ทบทวนตนเอง  ชวยใหระดับการคิดเปลี่ยนแปลงได

    4.3) กิจกรรมลูกปดหลากสีสามารถเชื่อมโยงการคิดเชิงสถิติหลายดานรวมกันได

โดยเฉพาะดานการแปลงจํานวนและดานการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน

    4.4) รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ทําใหผูเรียนมีเวลามากพอที่จะวางแผนและ

ดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลจรงิดวยตนเอง  ทาํใหมปีระสบการณตรงและเกิดความตระหนกัตอการไดขอมูล

ที่มีคุณภาพ

  2.3  ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช

    ในขัน้นาํรปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ไปใชกบันกัศกึษา จาํนวน 24 คน  พบวา  ผลการประเมนิ

ระหวางเรียนในช้ันเรียน  นักศึกษามากกวารอยละ 80  มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณทุกดาน            

เม่ือพจิารณารายดานพบวา  ดานตระหนกัถึงความตองการของขอมูล ระหวางเรียนในชัน้เรียน พบวา  นกัศึกษา

ทุกคนมีระดับการคิดอยูในข้ันปริมาณ   สวนดานการแปลงจํานวนและดานการพิจารณาในเรื่องของ              
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ความแปรปรวน  พบวา  นักศึกษามากกวารอยละ 80  มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณ  และการ        

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตอเน่ืองกันทั้งคาบเรียนโดยใชเทคโนโลยีออนไลน (Google Sheet) รวมกัน            

ชวยทําใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยไดประยุกตแนวทางการนําเสนอรูปแบบการสอนของ 

Joyce & Weil (1996) ซึ่งใหความสําคัญกับหลักการ วัตถุประสงค  กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไข

ของการนํารูปแบบการสอนไปใช   จึงทําใหรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีความชัดเจน เปนท่ีเขาใจตรงกัน   

รวมทั้งสามารถนําไปใชไดจริง  มีชื่อวา  รูปแบบการจัดการเรียนรูโอไอ (OI Model) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรู

โดยการบูรณาการแนวคิดหองเรยีนแบบยอนกลับ  การจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต  และการจัด   

การเรียนรูดวยกรณีศกึษา  โดยคาํนึงถึงสถานการณของโลกในปจจุบนัทีเ่ทคโนโลยเีขาบทบาทในการสงเสริม     

การเรียนรูของผูเรยีนมากยิง่ขึน้  และบรบิทของผูเรยีนท่ีเปนนกัศกึษาผูใหญทีม่คีวามสามารถเรยีนรูดวยตนเอง  

สอดคลองกับแนวคิดของสุวัฒน  วัฒนวงศ (2544)  ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชพบวา  ผูเรียน

สวนใหญมีระดับการคิดเชิงสถิติสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Powell (1994) Binnie (2002) และ Boland 

(2003)  ทีพ่บวาการจัดการเรยีนรูโดยใชกรณศีกึษาเปนฐานน้ันผูสอนสามารถพัฒนาผูเรยีนใหมคีวามสามารถ

ดานการคิดในระดับสูงได  ผูเรียนสามารถที่จะโตแยงและอภิปรายกันในเชิงสถิติ  อกีทั้งยังเกิดการคิดอยาง  

มวีจิารณญาณเก่ียวกบัขอมลู  และการไดลงมอืปฏบิตัเิพือ่ใหไดขอมลูจรงิเปนแรงผลกัดนัใหนกัเรยีนสามารถ

หาขอสรุปอีกทั้งการใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมีสวนชวยในการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูในเน้ือหา           

ไดครบถวนรวมกับการใชกรณีศกึษาไดด ีชวยแกไขปญหาท่ีพบได  การนํารูปแบบการจดัการเรียนรูโอไอไปใช

ทําใหผูเรียนเช่ือวาการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนทําใหเขาสามารถพัฒนาตนเองได  และเช่ือวา    

การเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน  โดยผูเรียนไดมีประสบการณการเรียนผานแอพพลิเคช่ัน        

แฮงคเอาท (Google Hangout)  และพบวาสามารถสื่อสารกับผูสอนและเพื่อนไดพรอมๆ กัน  ไมไดแตกตาง

จากการเรียนในชั้นเรียน 

  การเรียนรูดวยตนเองผานระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหนักศึกษาสามารถ    

ใชความรูที่ไดชวยแกไขปญหาในกรณีศึกษาที่กําหนดใหไดดี   ดังท่ี  Howell (2007) ; Chance (2002) ; 

Pfannkuck & Wild (2002) ; Binnie (2002) ; Lane-Getaz (2006) ; Pratt  (2008)  เหน็ตรงกันวา  การสงเสริม

ใหใชเทคโนโลยีในการพัฒนาความเขาใจความคิดรวบยอดและการวิเคราะหขอมูลและใชกรณีศึกษา                    

ที่เปนรูปธรรมชวยกระตุนใหนักเรียนพัฒนาการคิดเชิงสถิติพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางสถิติ  และสอดคลอง   

กับ Ward (1998)  ที่พบวา  กรณีศึกษาเปนการจําลองสภาพที่เหมือนจริง หรือการนําเสนอปญหาที่เปนจริง 

เพ่ือจัดสถานการณใหกับผูเรียนตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการ               
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คิดวิเคราะห  สังเคราะห  ประยุกตแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห และตัดสินใจ  

  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเครือขายออนไลนกอนเขาชั้นเรียนและในช้ันเรียนมีการระดม      

ความคิดเห็นภายในกลุม  มีการรวมมือกันภายในกลุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม  นักศึกษา

สามารถแบงงานกันทําภายในกลุมและเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทัง้น้ีนกัศึกษา

ที่มีประสบการณในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตมากอนมีแนวโนมจะเปนกลุมคนที่สามารถใหเหตุผล  

เชิงสถิติไดดีกวานักศึกษาท่ีไมมีประสบการณในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  ดังน้ัน ผูสอนจึงตอง            

มีบทบาทในการชวยเหลือ แนะนํา  และกระตุนใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและแนะนํา

ใหผูเรียนพิจารณาสภาวะที่เกี่ยวของกับการแกปญหาในกรณีศึกษานั้นๆ ดวยทั้งในและนอกชั้นเรียน

สรุป
  รูปแบบการจัดการเรียนรูโอไอ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนผูศึกษาคนควาหาความรู   

ดวยตนเอง  ผานสือ่เทคโนโลยีทีผู่สอนจดัหาใหกอนเขาช้ันเรยีน และใชเวลาทีอ่ยูในชัน้เรยีนเปนการทาํกจิกรรม 

พูดคุย  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมชั้นและผูสอน  สามารถสงเสริมการคิดเชิงสถิติของ       

ผูเรยีนได การจดัการเรยีนรูผานกรณศีกึษาทาํใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา คดิวเิคราะห และเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดอภิปรายกลุมยอยรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง และสามารถหา

ขอสรปุเกีย่วกบักรณศีกึษา  และความรูทีไ่ดจากการรวมอภปิรายเกีย่วกบักรณศีกึษานัน้ หรือสามารถใชเหตผุล 

หลักการของความรูในการตัดสินใจในสถานการณใหมๆ ได  อยางไรก็ตามผูที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียน

รูโอไอไปใชควรศึกษาวิธีการพัฒนาสื่อการสอนท้ังแบบออนไลนและแบบออฟไลน  รวมท้ังเตรียมสื่อ วัสดุ  

อุปกรณ ที่จะใชจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  บริบทของชั้นเรียน  และจํานวนผูเรียน  

ตองใหความสาํคัญกับนักศึกษาทีไ่มมปีระสบการณหรือไมมคีวามพรอมในการเรยีนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  

เพราะจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน  การทํากิจกรรมกลุมในช้ันเรียนตองมีการแบงหนาที่ของนักศึกษา     

ไวอยางชัดเจน  เพ่ือใหการทํากิจกรรมกลุมสามารถดําเนินไปไดอยางเหมาะสม  สําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป

ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการชวยใหนักศึกษาสามารถนําความรูหรือประสบการณเดิมจากการเรียน

กระบวนวิชากอนหนามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

Team Building by Using The Principles of Corporate Governance of 
The Industrial Textile Enterprises in Samut Sakhon Industrial Estate

อินทิรา  มีอินทรเกิด1*

1สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขที่ 248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาล      

ของสถานประกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอในนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัสมทุรสาคร 2) เพ่ือทดสอบความแตกตาง

ของทีมงานทีส่รางข้ึน โดยใชหลกัธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ทอในนคิมอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรสาคร  และ 3) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใช                                                         

หลกัธรรมาภิบาลสําหรับผูบรหิารระดบัตนและผูบรหิารระดบักลางของสถานประกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอใน                                   

นิคมอุตสาหกรรม  จังหวัดสมุทรสาคร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ             

ผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 33 สถานประกอบการ จํานวน 1800 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 540 คน โดยมีผูบริหารระดับตน     

จํานวน 270 คน  ผูบริหารระดับกลางจํานวน 270 คน  การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางอยางงาย คํานวณ

ขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G power การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

ใชสถิติเชิงอนุมานไดแก สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) ผลการวิจัยพบวา การสรางทีมงาน

และหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรม มีความสัมพันธกัน       

ทางสถิติที่ระดับ .01 การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ          

ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โมเดลความสัมพันธ

เชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน                         

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

*ผูเขียนหลัก
 อีเมล: indhira_me@hotmail.com
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คําสําคัญ
  การสรางทีมงาน   หลักธรรมาภิบาล  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

Abstract
  The purpose of this research are to 1) investigate the relationship between the team and 

the corporate governance of enterprises in the industrial textile industry offense 2) test the difference 

of the team that built using principles corporate governance of enterprises in the industrial textile 

industry offense 3) develop causal models, team building, using the principles of corporate           

governance for senior management and middle management of the establishment. Samut Sakhon 

Province Textile Industry in line with empirical data. The survey population is the executive early 

and middle management of the establishment of the textile industry in the province, with 33              

establishments of 1800, the sample of 540 people, with senior executives from a total of 270 people, 

the chief executive. medium 270 people sampling using simple random sampling. The sample size 

was calculated using the G power analysis Descriptive statistics were used to analyze the data. 

Using inferential statistics, including statistics One-way analysis of variance classification. Correlation 

and Sons. Analysis and structural equation model (Structural Equation Modeling) results showed 

that the principles of team building and corporate governance of enterprises in the industrial textile 

industry has a level of statistical correlations. 01. Team building, using the principles of corporate 

governance of enterprises in the industrial textile industry offense. No difference at the level of 

statistical significance 05. Model causal relationships, team building, using the principles of good 

governance of enterprises in the industrial textile industry offense consistent with the empirical data.

Keywords
  Team Building,  Good Governance,  Textile Industry, Samut Sakhon  Industrial Estate

คําสําคัญ
  ปจจุบันการทํางานหลายๆ ประเภทของมนุษยไมสามารถทํางานไดเพียงผูเดียวตองมีทีมงานใน         

การรวมกันทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จและประสิทธิภาพของงาน วรวิมล บุตรอามาตย (2550) ศึกษา         

ถึงประโยชนของทีมงานพบวา ผลการปฏิบัติงานของกลุมหรือทีมงานจะมีประสิทธิผลดีกวาการทํางานโดย

บุคคลเพียงคนเดียว มีการเปรียบเทียบการตัดสินใจโดยกลุมกับการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว พบวา  

การตัดสินใจโดยกลุมจะมปีระสิทธภิาพมากกวาและแกปญหาไดอยางมปีระสิทธภิาพสูง  คณุภาพการใชชวีติ
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ประจาํวนัสงูขึน้เพราะกลุม เนือ่งจากไดมกีารแบงงานกนัทาํตามความเช่ียวชาญของแตละคนและถาปราศจาก

การรวมมือกันระหวางคนเราแลว กลุมและองคการทั้งหลายยอมอยูรอดไมได

  จิริตา เชาวลิต (2549) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการทํางานเปนทีมพบวา                    

ในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลจะตองมีองคประกอบที่ดีครบทั้ง 4 ดานไดแก ดานการจัดรูปงาน ดานการ

จัดองคประกอบ ดานการจัดบริบท และดานการจัดกระบวนการ นอกจากน้ีทีมงานที่มีประสิทธิผลมักจะมี

คุณลักษณะที่ตรงกันไดแก การใหความอิสรเสรีในการทํางานแกสมาชิก การไดใชทักษะและความสามารถ

อันหลากหลายจากสมาชิก การไดทํางานที่มีลักษณะเปนภาพรวมที่จบส้ินทุกขั้นตอนในตัวเอง การมีโอกาส

ทํางานท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบกับคนสวนใหญ ทีมงานตองมีบุคคลซ่ึงมีความเช่ียวชาญทางดาน

เทคนิค ตลอดจนทักษะอื่น ๆ เชน การแกปญหา การตัดสินใจ มีความเปดเผยตรงไปตรงมา (Extraversion) 

มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีคุณลักษณะเขากับคนอื่นไดงาย มีความสามารถควบคุม

สติสัมปชัญญะไดดี และมีความฉลาดทางอารมณสูง ทีมงานตองมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการทํางาน                 

มีผู นําท่ีดี มีระบบการประเมินงานและการใหผลตอบแทนอยางยุติธรรม และทีมงานท่ีมีประสิทธิผล           

สมาชิกจะตองยดึมัน่ตอวัตถุประสงครวมกัน มเีปาหมายเฉพาะทีเ่ปนของทมี สมาชิกมีความเชือ่ม่ันในศักยภาพ

และความสามารถของตนและทีมงาน ทีมงานมีความขัดแยงที่อยูในระดับที่สามารถจัดการได และมีสมาชิก

ที่เอาเปรียบคอยหลีกเลี่ยงและออมแรงทางสังคม (Social Loafing) อยูนอยมาก

  จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการทํางานเปนทีม การบริงานงานโดยใช                 

หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบท่ีสัมพันธกับการทํางานเปนทีม คือ หลักการมีสวนรวม ศิริยา โถแกว  (2549) 

ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ                       

ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความคุมคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสงูสุด กวี เจะหมัด และ นพรัตน ชัยเรือง (2558) 

ศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม               

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ                       

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก          

เมือ่พจิารณาในแตละดาน พบวา มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลอยูในระดบัมาก

ทุกดาน สําหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกกลุมตัวอยางตามบทบาทหนาที่     

วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานในภาพรวมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           

ที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส                         

หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 

สวนหลักการมีสวนรวมไมแตกตางกัน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559102

  จากประกาศราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 10 มกราคม 2542 ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย ดานหลักนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส 

ดานความมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และ ดานความคุมคา (สาํนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 

2542) ในสวนของสถานประกอบการเอกชนการบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตอพนักงาน ผูบริโภค สังคม สิ่งแวดลอม         

อยางเหมาะสม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549) กอใหเกิดความเชื่อมั่นของลูกคา

ในคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่องคการผลิตพรอมยินยอมใหบริการอยางตอเนื่อง 

  สาํหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย หลักธรรมาภบิาลมคีวามเช่ือมโยงกับทุกหนวยงาน

หลักของสถานประกอบการท้ังองคการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดจาก          

การสงออกใหกับประเทศเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟาและอีเล็กทรอนิกสในชวงระหวาง 

พ.ศ. 2554 เปนตนมา อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทย มีมูลคาสงออกทั้งสิ้น 4830.32 

ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลงรอยละ 15.33 เมื่อเทียบกับ ปพ.ศ. 2554 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)  

โดยเฉพาะจังหวดัสมทุรสาครมสีถานประกอบการสิง่ทอเพือ่การสงออกเปนจาํนวนมาก ดงันัน้ผูวจิยัสนใจศกึษา

การบริหารทีมงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใช

หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคการวิจัย
  1.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  2.  เพื่อทดสอบความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  3.  เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ                

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจังหวดัสมทุรสาครสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจักษ

สมมติฐานการวิจัย  
  1. ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความสัมพันธกันเชิงบวก

  2. ความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

  3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
  อินทิรา มีอินทรเกิด และ อนุพงษ อินฟาแสง (2557) ไดศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล        

ของผูบริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏวา ดานหลักนิติธรรม      

พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นดานหลักความรับผิดชอบ  หลักการมีสวนรวม       

หลกัความคุมคา หลกัคุณธรรม และหลกัความโปรงใส อยูในระดบัปานกลางตามลําดบั และ ทศัน ีตัง้วรรณวทิย 

และอนุพงษ อินทรฟาแสง (2557) ศึกษาบทบาทของทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอสมรรถนะการทํางานเปนทีม

ของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 

ปจจัยดานการบริหารแบบทีมงานมี 5 ปจจัย สามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังน้ี                 

1) ดานการรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ 2) ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีม  3) ดานการกําหนด

ภารกิจและเปาหมายของทีมงาน  ดานการกระจายอํานาจ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ   

นอกจากนี้ ฉัตรยุพิน บายเที่ยง (2552) และ อริศรา ขาวพล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช

หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถิ่น พบวา การบริหารงาน                

โดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม และ ไชยา ระกาศรี (2549) ไดศึกษาการสราง

ทีมงานของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การสรางทีมงานของผูบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดับมาก สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการ

วิจัยแสดงได ดังภาพที่ 1

 
-   

 

-  

-  

 

-  

-

 
-  

-  

-  

-  

-  

-  

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร คือ ผูบริหารที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 33 สถานประกอบการ ประกอบดวยผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลาง จํานวน 1800 คน 

  2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารระดับตน  จํานวน 270 คน ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 270 คน 

ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดสมุทรสาคร รวมจํานวน 540 คน การสุมตัวอยาง

ใชการสุมตัวอยางอยางงาย  การคํานวณขนาดตัวอยางใชโปรแกรม G power ในการคํานวณขนาดตัวอยาง

ตองทําการสํารวจลวงหนาพบวามีคา Effect size = 0.2 คาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางเปน 0.05  

และอํานาจการทดสอบ (Power of the Test)เปน 0.95 คํานวณไดขนาดตัวอยางเปน 262 คน งานวิจัยนี้      

แยกวิเคราะหเปน 2 กลุม คือ กลุมหัวหนางานระดับตน 270 คน และกลุมหัวหนางานระดับกลาง 270 คน 

รวมทั้งหมด 540 คน 

  3. พืน้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ทอ จงัหวัดสมุทรสาคร

  4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถาม  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื

ใชการตรวจตอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน การวิเคราะหคา    

ความตรงเชิงเนื้อหาใชคา IOC พบวาคา IOC มากกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหา 

การตรวจสอบคาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบแอลฟา          

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha) มีคาเทากับ 0.781 ซึ่งมากกวา 0.7 แสดงวาแบบสอบถามมี

ความเที่ยง 

  5. การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถามในการถามหัวหนางานระดับตนและหัวหนางาน    

ระดับกลางท่ีทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 540 คน โดยเก็บ   

จากหัวหนางานระดับตนและหัวหนางานระดับกลางที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ       

จังหวัดสมุทรสาคร ระดับละ 270 คน โดยแบบสอบถามผานการตรวจสอบความสมบูรณในการเก็บขอมูล             

ทกุฉบบั

  6. การวิเคราะหขอมูล

               ใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน                    

การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One ways ANOVA) สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson   

Correlation) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling)

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลทั่วไป

   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชความถ่ี รอยละแสดงการวิเคราะหไดดัง

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  

เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและประสบการณการทํางานของหัวหนางาน

   
 300 55.56 

 240 44.44 

 540 100.00 
   

21 - 25  61 11.30 

31 - 35  134 24.81 

36 - 40  259 47.96 

41  86 15.93 

 540 100.00 
   
/ . 4 0.74 

/ . 67 12.41 

 305 56.48 

 164 30.37 

 540 100.00 
   

10,001–15,000  30 5.56 

15,001–20,000  153 28.33 

20,001-25,000  259 47.96 

 25,001  98 18.15 

 540 100.00 
   

 5  153 28.33 

2.5-10  282 52.22 

 10  105 19.44 

 540 100.00 
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  จากตารางที่ 1 ปรากฏวา หัวหนางานสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 55.56 

สําหรับเพศหญิงมี จํานวน 240 คน คิดเปน รอยละ 44.44 หัวหนางานสวนใหญอายุ 36 - 40 ป จํานวน 259 

คน คิดเปนรอยละ 47.96   รองลงมาอายุ 31 - 35 ป และ 41 ปขึ้นไป จํานวน 134 คน และ 86 คน คิดเปน 

รอยละ 24.81 และ 15.93 ตามลําดับ สําหรับหัวหนางานอายุ 21 - 25 ปมีนอยที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปน

รอยละ 11.30

  หัวหนางานสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 305 คน คิดเปน รอยละ 56.48 รองลง

มาจบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และ อนุปริญญา/ปวส.   จํานวน 164 และ 67 คน คิดเปนรอยละ 30.37 

และ 12.41 ตามลําดบั  สาํหรับหวัหนางานจบการศึกษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มนีอยทีส่ดุ จาํนวน 4 คน  

คิดเปนรอยละ 0.74  หัวหนางานสวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาท  จํานวน 259 คน คิดเปน

รอยละ 47.96  รองลงมามีรายไดตอเดือน 15,001–20,000 บาท และมากกวา 25,001 บาท จํานวน 153 คน 

และ 98 คน คดิเปนรอยละ 28.33 และ18.15 ตามลาํดับ สาํหรบัหัวหนางานมีรายไดตอเดอืน 10,001–15,000 

บาทมีนอยท่ีสดุ จาํนวน 30 คน คดิเปนรอยละ 5.56  หวัหนางานสวนใหญมปีระสบการณในการทาํงาน 5 – 10 

ป จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 52.22  รองลงมามีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป จํานวน 153 คน  

คิดเปนรอยละ 28.33  สําหรับหัวหนางานมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีนอยที่สุด จํานวน 105 คน 

คิดเปน รอยละ 19.44

  2. ระดบัหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร

           ระดบัหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการอตุสาหกรรมส่ิงทอ ในจงัหวดัสมทุรสาครนาํเสนอ

การวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมสิง่ทอในจงัหวดัสมทุรสาครดานหลักความคุมคามคีาเฉล่ียสงูสดุ คอื 4.39 คะแนน สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเปน 0.27 คะแนน รองลงมา คอื ดานหลักความรับผิดชอบและหลักความโปรงใสมีคาเฉล่ียเปน 4.36 

คะแนน และ 4.34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.27 คะแนน  และ 0.34 คะแนน ตามลําดับ            

สาํหรบัดานหลกันติธิรรมและดานหลกัการมีสวนรวมมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื 4.29 คะแนนเทากนัสวนเบีย่งเบน

มาตรฐานเปน 0.33 คะแนน และ 0.38 คะแนน ตามลําดับ สําหรับภาพรวมระดับความสําคัญของ                      

หลักธรรมาภิบาลสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉลี่ยเปน 4.33 คะแนน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.32 คะแนนระดับความสําคัญอยูในระดับมาก

  3. ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการ

          ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการนําเสนอการวิเคราะหดวยคาเฉล่ีย และ        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การสรางทีมงานในองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสิน

ใจมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.37 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน 0.34 คะแนน ระดับความสําคัญของ           

การสรางทีมงานในองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับมาก สําหรับภาพรวมของระดับ    

ความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร
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มีคาเฉลี่ยเปน 4.34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.31 คะแนน ระดับความสําคัญของการสราง           

ทีมงานอยูในระดับมาก

  4. การหาความสมัพันธระหวางการสรางทมีงานและหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

        การหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัสมุทรสาครใชสถิตสิหสมัพันธของ Pearson แสดงการวิเคราะห

ได ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน    

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   

  

 

 

 

1.  .280** .156** .145** .135** .113** .112** 

2.   .226** .115** .182** .148** .171** .154** 

3.   .299** .159** .112** .110** .169** .171** 

4.   .291** .193** .115** .143** .120** .153** 

5.

  

.205** .126** .145** .131** .250** .156** 

6.  .284** .164** .182** .145** .238** .193** 

       

**  .01 
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   ความสมัพันธระหวางการสรางทีมงานและหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการอตุสาหกรรม     

สิง่ทอในนคิมอุตสาหกรรมจงัหวัดสมุทรสาครพบวา การสรางทีมงานในดานกําหนดภารกิจและเปาหมายของ

ทีมงาน  การรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน ในภาพรวมพบวา การสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของ        

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับ .01

  5. การทดสอบความแตกตางของทีมงานท่ีสรางข้ึนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ               

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   การทดสอบความแตกตางของทมีงานท่ีสรางข้ึนโดยใชหลักธรรมาภบิาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว

แสดงได ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

การทดสอบความแตกตางของการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups .353 4 .088 .889 .470 

Within Groups 267.496 2695 .099   

Total 267.849 2699    

  จากตารางที่ 3 การทดสอบความแตกตางของทีมงานที่สรางข้ึนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ            

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใชสถิติการวิเคราะห          

ความแปรปรวน (One ways ANOVA) พบวา การสรางทีมงานโดยใชหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกัน (Sig>.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .05

  6. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ                

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทร แสดงไดดังตารางที่ 4 – 5
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ตารางที่ 4

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอ               

ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทร

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Y1 1           

Y2 .273 1          

Y3 .242 .132 1         

Y4 .205 .188 .150 1        

Y5 .231 .192 .155 .115 1       

X1 .280 .156 .145 .135 .113 1      

X2 .226 .115 .182 .148 .171 .289 1     

X3 .299 .159 .112 .110 .169 .282 .283 1    

X4 .291 .193 .115 .143 .120 .152 .151 .299 1   

X5 .205 .126 .145 .131 .250 .211 .230 .165 .232 1  

X6 .284 .164 .182 .145 .238 .239 .232 .238 .140 .185 1 

  Y1 คือ ดานกําหนดภารกิจ และ เปาหมายของทีมงาน  Y2   คือ ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน

  Y3 คือ  ดานการไดรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ       Y4   คือ ดานการกระจายอํานาจ 

  Y5 คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ                               X1  คือ หลักนิติธรรม 

  X2 คือ หลักคุณธรรม                                             X3  คือ หลักความโปรงใส 

  X4 คือ หลักการมีสวนรวม                                        X5  คือ หลักความรับผิดชอบ

  X6 คือ หลักความคุมคา
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  จากภาพท่ี 2 พบวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ     

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจังหวดัสมทุรสาครสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจักษ

เนื่องจากคา P_value = 0.0732 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และ                  

พบวาความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยคือ หลักความโปรงใส           

หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และ หลักการมีสวนรวมโดยมีคานํ้าหนัก

องคประกอบเปน 0.18 , 0.16, 0.14, 0.14, 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ สําหรับความสําคัญของการสราง       

ทีมงานเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยพบวาดานกําหนดภารกิจ และ เปาหมายของทีมงาน                 

ดานการรบัรูขอมลูขาวสารในทมีงาน ดานการไดรบัมอบหมายงานตามความรบัผิดชอบ ดานการกระจายอาํนาจ 

และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.21, 0.14, 0.13, 0.13 และ  0.11 

ตามลําดับ การตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใช     

หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแสดงได 

ดังตารางที่ 5

  การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ                   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจังหวดัสมทุรสาครสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจักษ         

หรือไม โดยใชโปรแกรม Lisrel 9.1 เวอรชั่นนักเรียนแสดงผลการวิเคราะหได ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ 

                อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
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ตารางที่ 5 

ดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ           

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   
2 /df 1.33  

GFI 0.982  

AGFI 0.971  

CFI 0.987  

NFI 0.952  

RMSEA 0.025  

RMR 0.003  
  

  จากตารางที่ 4.27 พบวา  X2df. = 1.33 ( นอยกวา 2 ) GFI = 0.982,  AGFI = 0.971, CFI=0.987,

NFI=0.952  ( มากกวา 0.95)  และ RMSEA=0.025  RMR=0.003 (นอยกวา 0.05) หมายความวาดัชนี      

ความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับของ      

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม

อภิปรายผลการวิจัย
  สมมติฐานความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความสัมพันธกันเชิงบวก ผลการวิจัย พบวา        

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน   

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การสรางทีมงานในองคกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ         

มีความสัมพันธกับหลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา ชมพู (2554) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ

การบรหิารงานของเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ ซึง่มีความสมัพันธกบัหลักธรรมาภบิาลผลการศึกษาความสมัพันธ

ระหวางความสมัพันธระหวางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ พบวา ตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธกับการบริหารงานของเทศบาล  คือ  หลักนิติธรรม          

หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา                           

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ

กบัประสทิธภิาพการบรหิารงานของเทศบาลสาํหรับงานวจิยัทีศ่กึษาการสรางทีมงานโดยใชหลกัธรรมาภิบาล

โดยตรงยังไมมี
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  สมมติฐานความแตกตางของทีมงานท่ีสรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวจิยัพบวาการทดสอบความแตกตางของทมีงานท่ีสรางขึน้โดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน                 

(One ways ANOVA) พบวา การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม    

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย      

ไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กวี เจะหมัด  และ นพรัตน ชัยเรือง (2558) ที่ศึกษา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ใน             

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวาระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชนสอนศาสนา อสิลามในจงัหวัดนครศรธีรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เม่ือพจิารณา

ในแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน 

สาํหรบัผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลกัธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศกึษา

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกกลุมตัวอยางตามบทบาทหนาที่ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณการทํางานในภาพรวมมีเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ              

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 สวนหลักการมีสวนรวม   

ไมแตกตางกัน

  สมมติฐานโมเดลความสัมพนัธเชงิสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมสิง่ทอในนคิมอุตสาหกรรมจงัหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจกัษ ผลการวจิยัพบวา

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและความสําคัญของ                  

หลักธรรมาภิบาลเรยีงลําดับความสาํคัญจากมากไปนอย คอื หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักนิตธิรรม 

หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักการมีสวนรวมโดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเปน 0.18, 0.16, 

0.14, 0.14, 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ สําหรับความสําคัญของการสรางทีมงานเรียงลําดับความสําคัญ       

จากมากไปนอยพบวา ดานกําหนดภารกิจ และเปาหมายของทีมงาน ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน 

ดานการไดรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ ดานการกระจายอํานาจและดานการมีสวนรวมใน               

การตัดสินใจโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.21,  0.14, 0.13, 0.13 และ 0.11 ตามลําดับ การตรวจสอบ

ดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับ            

ผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร               

พบวา X2df. = 1.33 (นอยกวา 2)  GFI = 0.982 ,  AGFI = 0.971 , CFI=0.987, NFI=0.952  ( มากกวา 0.95)  

และ RMSEA=0.025  RMR=0.003 (นอยกวา 0.05) หมายความวา ดัชนีความสอดคลองของโมเดล              

ความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
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สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม  ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานสอดคลอง

กับงานวิจัยของฉัตรยุพิน บายเท่ียง (2552) และ อริศรา ขาวพล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน      

โดยใชหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถิ่น พบวา  การบริหารงาน

โดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมสําหรับ ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม (2549) ที่ศึกษา

การบริหารแบบการมสีวนรวมและการทาํงานเปนทีมพบวา  การบริหารงานแบบมสีวนรวมสงผลตอการทํางาน

แบบทีมงาน สงผลใหเกิดความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองคกร ความตองการในการพัฒนางานของ

องคกร การเพิม่พนูประสทิธภิาพการทํางานของบคุลากรใหสงูข้ึน ลดความเฉือ่ยชาในองคกร สรางความสําเรจ็

ของงานท่ีมปีระสิทธภิาพสรางบรรยากาศท่ีดใีนการทํางาน ลดความขัดแยงหรือการตอตานจากบุคลากรระดบั

ปฏิบัติการและสรางความรูสึกความเปนเจาของและสวนหนึ่งขององคกร  สําหรับการศึกษาที่ทําทํานองเดียว

กับการศึกษานี้ยังไมพบดังนั้นในการอภิปรายผลเกี่ยวกับโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงาน        

โดยใชหลกัธรรมาภบิาลสาํหรบัผูบรหิารระดบัตนและผูบริหารระดบักลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครยังไมมีผลการวิจัยที่สอดคลองโดยตรง

สรุป
  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือตัวแบบ

ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 

คือ หลักความโปรงใส  หลักความคุมคา  หลักนิติธรรม  หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักการ      

มีสวนรวมโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.18,  0.16 , 0.14, 0.14 , 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ สําหรับ

ความสําคัญของการสรางทีมงานเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานกําหนดภารกิจ และ              

เปาหมายของทมีงาน ดานการรบัรูขอมลูขาวสารในทมีงาน ดานการไดรบัมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ 

ดานการกระจายอํานาจ และดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจโดยมคีาน้ําหนักองคประกอบเปน 0.21,  0.14, 

0.13, 0.13 และ 0.11 ตามลําดับ

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ศึกษาการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในนิคมอุตสาหกรรมอื่น

  2. เปรียบเทียบการสร างทีมงานโดยใช หลักธรรมาภิบาลในนิคมอุตสาหกรรมอื่นและ                            

นิคมอุตสาหกรรมอื่นวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการ
เพื่อการบริหารองคกรแบบดุลยภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในเขตภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย
Guidelines for Leadership Potential Development of Entrepreneurs on 
Balanced Scorecard Administration for Small and Medium Enterprises 

in Upper Northern Thailand

รัฐนันท  พงศวิริทธิ์ธร1* ภาคภูมิ ภัควิภาส2 และ สุธีมนต ทรงศิริโรจน3

1,2คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เลขที่  128  ถนนหวยแกว  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300

3คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ
เลขที่  20/12  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300

บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงบทบาทศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการในการสราง     

ศกัยภาพภาวะผูนาํ และทราบถงึแนวทางการปฏบิตัขิองผูประกอบการท่ีบริหารองคกรแบบดุลยภาพสาํหรับธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม        

จากผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ “สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต” ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยในเขตภาคเหนือ ตอนบน โดยประชากรและ        

กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการเขารวมโครงการฯ จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ                    

ไมใชความนาจะเปนซึ่งเปนผูประกอบการท่ีสมัครใจในการเขารวมโครงการและยินดีใหขอมูลในการวิจัย       

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของเปนผูประกอบการในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก (  = 3.10, S.D. = 

0.41) โดยผูประกอบการใหความสําคัญในการมุงการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการทํางานประจําหรือ    

จากความรูที่มีภายในตัวผูประกอบการ การเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจและจากผูที่เกี่ยวของและ              

เปดโอกาสใหพนกังานสามารถเสนอแนะขอมลูใหกบัฝายบรหิารได สวนระดบัความคดิเห็นเก่ียวกับการบริหาร

องคกรแบบสมดุลในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.33, S.D. = 0.89) โดยใหความสําคัญในการติดตอ

*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
 อีเมล: dr_tok2029@hotmail.com
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สื่อสารและการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหมและ               

ความสามารถในการทํากําไร โดยแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาวะผูนําของผูประกอบการเพ่ือใหเกิด

การบริหารแบบสมดุลควรมุงเนน 1) สรางบทบาทหนาท่ีของภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจ        

การรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 2)             

การบริหารวิสาหกิจที่ใชแนวทางการบริหารตามหนาที่ การบูรณาการภาวะผูประกอบการกับการบริหาร        

การตลาด การบรหิารการผลติ การบรหิารองคการ และการบริหารการเงิน และ 3) การพฒันาภาวะผูประกอบการ

ตองมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาท่ีตองการใหแหลงเงินทุนตนทุนตํ่า       

ใชงบประมาณ การติดตามเพื่อใหเกิดผลทางตรงและมีความรวดเร็วในการพัฒนาธุรกิจ

คําสําคัญ
  ภาวะผูประกอบการ  การบริหารองคกรแบบสมดุล  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Abstract
  This research aims to study the leadership capabilities of the entrepreneurs in order to 

contribute leadership potential and guidelines of balanced scorecard administration of small and 

medium enterprises in Northern Thailand. Data was collected from 400 entrepreneurs who               

participated in “Productivity improvement loan project” supported by   small and medium enterprise 

development bank. Questionnaire was created according to the objective and the framework of 

the research as a tool to collect data from entrepreneurs who willing to give useful information. 

Nonprobability Sampling was applied. The results of the research showed that leadership of the 

entrepreneurs was at a relatively high level (  =3.10, S.D. = 0.41) which consisted of the following 

first, the entrepreneurs first, on business opportunities recognition from their works or from the 

knowledge within themselves.  Second, to see the opportunities for the business and people            

involved, this will lead to the opportunities that the employees are able to present the information 

to the management board. The level of agreement regarding the Balanced Scorecard administrative 

in overall was at high level (  = 3.33, S.D. = 0.89). Each individual subject was at a high level, 

such as the first, effective communication and information exchange between the departments. 

Second, the growth of new customers, and profitability. The guidelines for leadership potential 

development of entrepreneurs on balanced scorecard administration should focus on ; 1) Create 

the role of leadership of the entrepreneurs in terms of decision making, recognize the opportunities 

and  manage business opportunities, 2) The enterprise management that uses the approach of the     

role-administration, the integration of entrepreneurs with the marketing management, production 
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management, organization management, and financial administration, and 3) Leadership in              

entrepreneurs’ development needs both government and private sectors to support the development 

policies that require low-cost sources of fund, budgeting and monitoring for directly achievement 

and rapid business development.    

Keywords
  Leadership of Entrepreneurs, Balanced Scorecard Administration, Small and Medium 

Enterprises  

บทนํา
  ในหลายทศวรรษที่ผานมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-Sized                 

Enterprise - SME) ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจที่มีจํานวนมากท่ีสุดในทุกประเทศ และดานเศรษฐกิจ                 

ที่มีจํานวนมากท่ีสุดในโลกน้ันไดแก วิสาหกิจ ซึ่งกลุมวิสาหกิจน้ีเปนแหลงสําคัญของระบบเศรษฐกิจใน           

การสรางผลผลิตและทาํใหเกดิการจางงานเปนจาํนวนมากในทุกๆ ประเทศ จากการสรปุรายงานสถานการณ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมป พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามภายใตความสําคัญทางเศรษฐกจิดงักลาววสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมไดมลีกัษณะและขอจํากัดในการดาํเนนิธุรกิจทีแ่ตกตางไปจากวสิาหกจิขนาดใหญ

จากขอไดเปรียบในการแขงขันบางประการ เชน การเริ่มตนทําธุรกิจไดรวดเร็ว ความยืดหยุนในการประกอบ

ธรุกิจและความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนตน แตวสิาหกิจ

ที่มีขนาดเล็กเหลานี้สวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดานตั้งแตเรื่อง                    

การขาดแคลนเทคโนโลยี  การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุนและที่สําคัญก็คือ

การบริหารจัดการกิจการท่ีขาดแคลนบุคลากรสงผลใหสวนมากไมสามารถรักษาธุรกิจในระยะยาวและ          

กาวไปสูการแขงขันในระดบัทีส่งูข้ึนไปได  วสิาหกิจในระดบันีจ้าํนวนมากจงึมีผลการประกอบการอยูในระดบั

ทีไ่มคอยดี และในท่ีสดุกต็องเลิกกจิการไปหลงัจากทีเ่ริม่ดาํเนินกจิการไดไมนาน  ในประเทศตางๆ ไดมองเหน็

ความสาํคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังในดานปรมิาณและดานคุณภาพควบคูกนัไป 

เชนเดียวกันกับของประเทศไทย โดยประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมโดยการสรางผูประกอบการรายใหม ขณะท่ีกระบวนการในการพัฒนาผูประกอบการใหเขมแข็ง     

ไดอยางมีประสิทธิผลก็ไดมกีารเพ่ิมแผนการดาํเนินการมากยิง่ข้ึน   จากสถติกิารจัดต้ังวิสาหกิจในประเทศไทย

ในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวนการจัดตั้งวิสาหกิจใหมเฉลี่ยปละกวา 45,000 ราย และจากรายงาน Global 

Entrepreneurship Monitor ประจําป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีประชากรวัยทํางานท่ีมีสวนรวม

ในการกอต้ังธุรกิจใหมหรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ (Total Early-Stage Entrepreneurial      

Activity) อยูในระดับคอนขางสูง (Bosma & Harding, 2013) แตก็เปนที่นาวิตกที่กรมพัฒนาธุรกิจรายงานวา

มีวิสาหกิจที่ประกอบการอยูจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการเฉล่ียปละมากกวา 20,000 ราย โดยมีสาเหตุ                   
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ที่แตกตางกัน ซึ่งแนนอนวาในจํานวนวิสาหกิจที่เลิกกิจการนี้สวนมากจะเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ           

ขนาดยอม การจดทะเบียนยกเลิกกิจการเปนจํานวนมากยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศอยางแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจางงาน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง       

และขนาดยอม, 2556) ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ประเทศไทยไดมีการเสริมความเขมแข็งในการพัฒนา

ผูประกอบการเพ่ือความอยูรอดโดยทมีรฐับาลทีไ่ดวางการพฒันาโดยมุงเนนการสรางความรวมมือแบบประชารัฐ

ระหวางรัฐบาลและเอกชน สงเสริมใหธุรกิจเปนแนวหนาเร่ืองการคากับตลาดโลกเพื่อยืนยันใหนักธุรกิจ          

เช่ือมัน่วาขณะนีป้ระเทศไทยยังไมถงึข้ันวิกฤต ซึง่รัฐบาลและทีมเศรษฐกจิของประเทศไทยไดมภีารกิจเรงดวน

ที่สําคัญ คือ การกอบกู  ชวยเหลือเกษตรกร  SMEs  กลุมผูมีรายไดนอย ใหสามารถประคองตนเองผาน          

ชวงระยะเวลานี้ไปได ไดแก กระจายเงินทุนหมุนเวียนของรัฐใหเร็วที่สุด สรางทองถิ่นใหมีความแข็งแรงดวย

ตัวเอง มีการลงทุนโดยภาครัฐใหมีการเบิกจายใหเร็วท่ีสุดและชวยเหลือ SMEs ในระยะส้ัน ใหอยูรอด               

แลวจึงเริ่มสรางความเขมแข็งให SMEs ในอนาคต (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

2557) จากขอมูลการกอตั้งและการอยูรอดของวิสาหกิจในประเทศไทย ทําใหเห็นวาแมจะมีวิสาหกิจ             

ขนาดกลางและขนาดยอมทีไ่ดรบัการสนบัสนนุในปจจัยหลายๆ อยางจากภาครฐัและเอกชน ซึง่มีผูประกอบการ

จาํนวนหนึง่มีผลประกอบการทีด่ทีาํใหกจิการสามารถอยูรอด เติบโตเจรญิกาวหนาได แตกม็วีสิาหกจิอีกจํานวน

ไมนอยทีต่องลมเหลว   ทัง้ๆ ทีว่สิาหกิจเหลานัน้บางกลุมประกอบธรุกจิอยูในสภาพแวดลอมของอตุสาหกรรม

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน  ปจจัยการดําเนินงานหลักดานใดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มี           

ผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิดความอยูรอด ผลการประกอบการน้ันขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญที่      

เชื่อมโยงกับตัวผูประกอบการ (Raymond & St-Pierre, 2011) โดยเฉพาะวิสาหกิจในระดับนี้ถูกมองวา             

ขับเคล่ือนโดยปจจัยการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship-Driven) เน่ืองจากลักษณะของการเปน            

ผูประกอบการน้ันเปนลักษณะที่มีบทบาทท่ีสําคัญมากตอองคการเมื่อนําไปเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ        

การเปนผูประกอบการมอีาํนาจครอบคลมุการดาํเนนิกิจการทัว่ท้ังองคการโดยไมขึน้อยูกบัสายการบงัคับบัญชา 

(Welsh & White, 2011) ในเชิงมโนทศันนัน้การสรางความไดเปรียบในการแขงขนัของวสิาหกจิเปนการดําเนนิการ

ผานกระบวนการการทํางานของภาวะการเปนผูประกอบการ โดยวิสาหกิจจะตองสรางส่ิงใหมๆ ที่สามารถ

แขงขันไดและกระทําสิ่งนั้นใหเกิดเปนจริงได (Schumpeter, 2012) ซึ่งลักษณะของการเปนผูประกอบการ      

ที่ทําใหตองตัดสินใจใชกลยุทธทางเลือกที่ดีที่สุดและมีสวนรับผิดชอบอยางมากตอผลการประกอบการ           

ภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรพัยากร โดยเฉพาะอยางยิง่สาํหรับบริบทวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ของประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือเปนการหาแนวทางในการสรางและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ของประเทศใหมีความย่ังยืน เพื่อการปรับปรุงผลการประกอบการและลดจํานวนการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

จึงควรมีการศึกษาในเร่ืองปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (The Influence of Entrepreneurship om SME Performance) อยางจริงจงัเพ่ือทีจ่ะนําเอาผลลัพธ

ที่ไดมาใชเปนแนวทางกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาการเปนผูประกอบการเปนการเฉพาะ  ซึ่งผลที่ไดรับ

ตามมา  คือ  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศใหมีโอกาสสรางผลการประกอบการ
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ที่ดีอยางยั่งยืน เปนการชวยประเทศทางดานเศรษฐกิจมหภาคท้ังในดานผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและ

การจางงาน ดังนั้นเพื่อสรางรูปแบบภาวะผูนําของภาวะผูประกอบการท่ีดีมีศักยภาพที่สามารถแขงขันและ

สรางการบริหารองคกรแบบสมดุลเพื่อเปน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตของการ  

กระตุนใหธุรกิจดังกลาวมีการดําเนินการที่สามารถแขงขันไดในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนแหลงเศรษฐกิจภูมิภาคจึงเปนสวนสําคัญตอการขับเคล่ือน

เศรษฐกจิของประเทศไทย ผูประกอบการธรุกจิในภาคเหนอืสวนใหญเปน SMEs ทีเ่ปนตวัชวยขับเคล่ือนกลไก

ทางเศรษฐกจิในเขตภาคเหนอื โดยเปนธรุกจิเกษตรอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ธรุกจิคาสงคาปลกี

และธรุกจิการบรกิารตามศกัยภาพของพืน้ที ่ซึง่เปนฐานการผลติดานเกษตรและเปนจดุหมายของการทองเท่ียว

ที่สําคัญ ในหลายจังหวัดทําใหเอื้อตอธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง และจากภูมิศาสตรที่เชื่อมโยงกับประเทศ       

เพื่อนบาน มีจุดผานแดนที่สําคัญทั้งดานชายแดนกับประเทศพมาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุมนํา้โขงดวย ดงันัน้จงึมธีรุกจิคาชายแดนอยูในพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่เีขตตดิตอ

กับประเทศเพื่อนบาน แตอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาผูประกอบการในเขตภาคเหนือนั้น คือ การบริหาร

จัดการองคกรของนโยบายผูประกอบการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิตเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยให SMEs สามารถพัฒนาสินคาไดตามมาตรฐานและ                

ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมดานการตลาด ทําให SMEs 

สามารถขยายพ้ืนท่ีการตลาดและนําเสนอสินคาและบริการไปในผูบริโภควงกวางไดมากขึ้น (สํานักงาน           

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) การรวบรวมความรูความเขาใจดานภาวะผูนําของ                 

ผูประกอบการที่เปนศักยภาพพ้ืนที่ของเขตภาคเหนือตอนบนในประเทศไทยที่มีอยูเพื่อเปนแนวทางใน              

การพัฒนาภาวะผูนําผูประกอบการที่สามารถสรางศักยภาพและใหการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนไมให     

เสียประโยชนหรือผลประโยชนทีจ่ะไดนอยกวาการลงทนุใหกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กอใหเกิดการจาง

งาน การสรางงาน การบริหารองคกรแบบสมดุลและอยูรอดในการแขงขันทั้งปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค
  เพื่อทราบถึงบทบาทศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการในการสรางศักยภาพภาวะผูนํา และ        

ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของผูประกอบการที่บริหารองคกรแบบดุลยภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ    

ขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  การวิจยัมุงศกึษาแนวคิดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การบรหิารองคกรแบบสมดลุ ภาวะผูนาํ

ของผูประกอบการและการวัดผลปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ โดยสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีไดดังนี้

  1. แนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจที่มีลักษณะการบริหารงานอยางอิสระ 

ผูบริหารเปนเจาของกจิการ การจัดหาเงนิมาลงทนุทําธุรกิจเปนเงินทุนสวนตัว และการดาํเนินงานจะทาํภายใน
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ทองถิ่น มีการกําหนดจํานวนพนักงาน เงินลงทุน สินทรัพยแบงตามขนาดและการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยแบงเปน 3 กลุมใหญ ๆ  ไดแก ธรุกิจการผลิต ธรุกิจการคา และธรุกิจการบริการ 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557)

  2. แนวคิดภาวะผูนําของผูประกอบการ (Entrepreneurship) หรือการกระทําของผูประกอบการใน

ชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษาในหลากหลายมุมมอง Gregoire, Noel & Bechard  (2006)                

ไดทําการวิเคราะหแนวโนมของการศึกษาเหลาน้ีจากการวิเคราะหการอางอิงรวม (Co-Citation Analysis)   

ของบทความที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูประกอบการที่ตีพิมพในวารสาร Frontiers of Entrepreneurship            

Research ในกรอบระยะเวลา 24 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1981 จนถึงป ค.ศ. 2004 ซึ่งทําใหสามารถสรุปแบงกลุม

หัวขอหลักที่ไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูประกอบการออกเปนดานตางๆ 7 ดานประกอบ

ดวย เร่ือง การช้ีบงและการใชประโยชนจากโอกาส (Identification and Exploitation of Opportunities)     

เรือ่ง ปจจยัทีม่ากอนและผลทีเ่กดิตามมาจากนวัตกรรมและพฤตกิรรมของภาวะผูประกอบการระดบัองคการ 

(Antecedents and Consequences of Innovation and Entrepreneurship Firm-Level Orientation/      

Behaviors) เรื่อง สภาวะแวดลอมแบบพลวัตที่มีผลตอการกอตั้งวิสาหกิจและผลประกอบการ (Dynamics 

Surrounding New Venture Emergence and Performance) เร่ือง คณุลกัษณะสวนบคุคลของผูประกอบการ 

(Individual Characteristics of Entrepreneurs) เรื่อง ความอยูรอดและการเติบโต (Survival and Growth) 

เรื่อง การปฏิบัติของธุรกิจรวมลงทุนและผลที่มีตอวิสาหกิจ (The Practice of Venture Capitalists and The 

Contribution to Firms)  และเร่ือง อทิธิพลของเครอืขายทางสงัคมในภาวะผูประกอบการ (Influence of Social 

Networks in Entrepreneurship) (Wennekers, 2006) ซึ่งไดแก ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) 

ภาวะผูนาํแบบการเปลีย่นแปลงประกอบดวยลกัษณะปจจยัทีแ่สดงออกของภาวะผูนาํประเภทนี ้แบงออกตามได

เปนปจจัย 4 ดาน ประกอบดวย 1) การเปนผูที่มีอํานาจบารมีเชิงอุดมคติ (Idealized Influence) 2) การเปน

ผูที่มีมุมมองเชิงปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 3) การเปนผูกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation) และ 4) การเปนผูจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) โดยสรุปแลวภาวะผูนํา

ทั้งแบบการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบการแลกเปล่ียนมีแนวคิดของทฤษฎีที่เปนคุณลักษณะสวนหน่ึง

ที่สามารถนํามาอธิบายภาวะผูประกอบการได โดยภาวะผูนําในภาวะผูประกอบการจะตองสามารถสราง

แบบแผนของวิสัยทัศนที่ถูกนําไปใชในการสรรหารวบรวมทรัพยากรและชักนําผูตามใหมีความมุงม่ันตอ        

วิสัยทัศนเพื่อคนหาและดําเนินการเพื่อยกระดับในการสรางผลประโยชนทั้งตอตนเองและตอองคกร

  3. การวัดผลปฏิบัติการแบบดุลยภาพ  การวัดผลปฏิบัติการของธุรกิจแบบดุลยภาพน้ัน มุงที่ผลลัพธ

ที่เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาหรือผู รับบริการและสรางความพึงพอใจแกบุคลากรในองคการโดยประยุกต                

จากแนวคิดการวัดผลปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecards หรือ BSC) ของ Garrison, Noreen 

& Brewer (2012, 445- 446) ซึ่งประกอบดวย  1) ดานการเงิน (Financial Perspective)  2) ดานลูกคา      

(Customer Perspective) 3) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ 4) ดานการ
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เรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) และแนวคิดทางดาน Balanced Scorecard   

ที่สําคัญๆ กลาววา BSC เปนเครื่องมือทางดานการจัดการที่ใชในการนํานโยบาย กลยุทธ นําไปสูการปฏิบัติ 

โดยอาศัยการประเมินผลที่ชวยใหองคการเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหเกิดความสมดุล

ของการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ดังนั้นจากมุมมองทั้ง 4 ดานตามแนวคิดของการวัดผล             

การปฏิบัติงานแบบดุลยภาพจะมีความสัมพันธระหวางกันในเชิงเหตุและผล โดยเร่ิมตนจากมุมมองทาง       

ดานการเรียนรูและการเติบโตจะสงผลไปยังการพัฒนาอยางตอเน่ืองของมุมมองดานกระบวนการภายใน     

และเมือ่กระบวนการภายในเกิดประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานสูงสุด ทาํใหลกูคาเกิดความพึงพอใจกบักิจการ

มากขึ้น จะนําไปสูผลการดําเนินงานทางการเงินที่กิจการตองการในระยะยาว

  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของนํามาประยุกตใชกบังานวจิยั สามารถเขยีนเปนกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. เครื่องมือในการวิจัย 

       การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งไดสรางตาม

ความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ปจจัย               

สวนบคุคลของผูประกอบการ ตอนที ่2 ขอมลูระดบัความคดิเหน็เก่ียวกบัภาวะผูนาํ บทบาทการเปนผูประกอบการ 

ตอนที่ 3 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองคกรแบบสมดุล โดยตอนที่ 2 และตอนที่ 3                         

ใชแบบประมาณคามาตรวัด 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) ใหผูตอบแบบสอบถามเลือก คือ 1 หมายถึง 

ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด ถึง ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดและใชเกณฑการแปล              

ความหมายของคาเฉลี่ย 5 ระดับ โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคาโดยคาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง            

มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึงระดับความคิดเห็นคอนขางนอย คาเฉล่ีย        
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2.61- 3.40 หมายถึงมรีะดับความคดิเหน็คอนขางมาก คาเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถึงคาเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็

ระดับมากและคาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และตอนที่ 4 คําถามปลายเปด

เกี่ยวกับแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการเพื่อใหเกิดการบริหารแบบสมดุล

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากร ไดแก ผูประกอบการท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ “สินเชื่อเพื่อพัฒนา    

ผลิตภาพการผลติ” ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

เขตพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน ลําปาง นาน แพร จํานวนทั้งสิ้น       

823 ราย โดยกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ จํานวน 400 ราย เปนกลุมตัวซึ่งทําการคัดเลือก  

โดยใชวธิกีารเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) การสุมเลือกกลุมตวัอยาง

ดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากขอมูลในการประกอบธุรกิจ

มีความสําคัญและตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการดังกลาว

  3.  วิธีวิเคราะหขอมูล

       การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนาในแบบสอบถามตอนท่ี 1- 3 เปน       

การอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางจะใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวน  

ตอนที ่4 คาํถามปลายเปดจะใชการรวบรวมผลดวยการวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) โดยเทคนิคเดลฟาย

และเอกสาร เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดท่ีครอบคลุมความมุงหมายองคประกอบและแนวการพัฒนา          

ภาวะผูนําของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผลตอการบริหารองคกรแบบสมดุลของ      

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะนําไปประยุกตใชจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของตามกรอบงานวิจัย 

ผลการวิจัย
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.00 เพศชาย คิดเปนรอยละ 

35.00 มอีาย ุ31-40 ป   อาย ุ41-50 ป  อาย ุ51 ปขึน้ไป และอาย ุ20-30 ป คดิเปนรอยละ 35.00,  31.00, 19.00 

และ 15.00 ตามลําดบั โดยมรีะดบัการศกึษาปริญญาตร ีคดิเปนรอยละ 60.0 อนปุรญิญา คดิเปนรอยละ 10.4 

สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.00 และตํ่ากวามัธยมตน คิดเปนรอยละ 4.00 ประสบการณในการ          

ทําธุรกิจระยะเวลา 11-15 ป  มากกวา 15 ป  นอยกวา 5 ป และ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 56.00,  18.00,  14.00 

และ 12.00 ตามลําดับ สวนตําแหนงในธุรกิจเปนหุนสวนของกิจการ คิดเปนรอยละ 38.00 เจาของกิจการ     

คิดเปนรอยละ 35.00 หัวหนางาน คิดเปนรอยละ 14.00 และเจาหนาที่ภายในองคกร คิดเปนรอยละ 13.00 

ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจการผลิต และธุรกิจบริการ คิดเปนรอยละ 53.00,  30.00 

และ 17.00 สวนจํานวนการจางงานไมเกิน 25 คน คิดเปนรอยละ 59.00 ไมเกิน 50 คน คิดเปนรอยละ 37.00 

และไมเกิน 200 คน คดิเปนรอยละ 4.0 โดยมีผลการดําเนินงานกาํไรลดลง  กาํไรคงท่ีและกาํไรเพ่ิมข้ึน คดิเปน

รอยละ 52.00, 33.00 และ 15.00 ตามลําดบัระดบัความคดิเหน็เก่ียวกบัภาวะผูนาํ บทบาทการเปนผูประกอบการ

ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก (   = 3.10, S.D. = 0.41) โดยระดับความคิดเห็นแตละรายขอของ       
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ภาวะผนูาํบทบาทการเปนผูประกอบการอยูในระดบัมาก ไดแก การมองเหน็โอกาสทางธุรกจิจากการทาํงานประจาํ

หรือจากความรูที่มีภายใน ตัวผูประกอบการ (  = 3.93, S.D. = 0.78) การเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจ

และจากผูทีเ่ก่ียวของ  (  = 3.67, S.D. = 3.07)  เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะขอมูลใหกบัฝายบริหาร

ได (  = 3.54, S.D. = 0.99) การนําความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชในการดําเนินงาน (  = 3.33,              

S.D. = 1.03)  การเปนตัวอยางที่ดีและมีความสําเร็จในการทํางาน  (  = 3.32, S.D. = 1.91) การมีวิสัยทัศน

ทางธุรกิจ  การเนนการดําเนินการเชิงรุก (  = 3.24, S.D. = 1.16)  ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับคอน

ขางมาก ไดแก  การเนนการสือ่สารจากบนลงสูลาง (  = 3.12, S.D. = 1.71)  การพบปะสนทนากับเครือขาย

ทําใหผูประกอบการไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ (  = 3.12, S.D. = 1.28) การมุงเนนใหพนักงานรวมกนักาํหนด

เปาหมายในการทํางาน (  = 3.11, S.D. = 1.41)  และการบริหารความเส่ียงในการดําเนนิการทางธุรกจิอยางสมํา่เสมอ 

(  = 2.84, S.D. = 1.32)  ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทการเปนผูประกอบการในภาพรวมอยูในระดับ

คอนขางมาก (  = 3.07, S.D. = 0.51)  โดยรายขอแตละขออยูในระดบัมาก ไดแก พนกังานยดึถอืเอาตวัผูประกอบการ

เปนแบบอยางในการทํางาน (  = 3.60, S.D. = 2.72) พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในการทํางาน

ใหผูประกอบการเปนผูตัดสินใจ (  = 3.37, S.D. = 1.27) พนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางาน

รวมกัน (  = 3.33, S.D. = 1.03) พนักงานไดรับการสื่อสารบอกกลาวจากผูประกอบการถึงวัตถุประสงค    

ขององคกรจนเปนทีเ่ขาใจเสมอ (  = 3.29, S.D. = 0.51)  ซึง่มรีายขอทีม่รีะดบัความคดิเหน็อยูในระดบัคอนขางมาก 

ไดแก พนักงานไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกจนสามารถทํางานไดตามท่ีมอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค       

(  = 3.07, S.D. = 1.18) พนักงานมีความมั่นใจในการทํางานใหกับองคกรเสมอ  (  = 2.99, S.D. = 1.29) 

วิสัยทัศนธุรกิจของผูประกอบการไดรับการยอมรับหรือเห็นดวยจากผูรวมงาน  (  = 2.91, S.D. = 1.36)         

ผูประกอบการไดแนะนําวิธกีารทํางานใหกบัพนักงานจนงานนัน้ประสบความเสร็จตามเปาหมาย (  = 2.80,           

S.D. = 1.32) การรวมมือกันทํางานเปนทีมของพนักงานนั้นเกิดมาจากการส่ังการของผูประกอบการ                        

(  = 2.83, S.D. = 1.21) และพนักงานไดปฏิบัติหนาที่เกินกวางานที่ผูประกอบการไดมอบหมายอยูประจํา  

(  = 2.79, S.D. = 1.15)  ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการบริหารองคกรแบบสมดลุในภาพรวมอยูในระดบัมาก 

(  = 3.33, S.D. = 0.89)  โดยในรายขอแตละขออยูในระดบัมาก ไดแก การตดิตอส่ือสารและการแลกเปลีย่น

ขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ  (  = 3.74, S.D. = 1.02)  การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหม (  = 3.67, 

S.D. = 1.01)  ความสามารถในการทํากําไร (  = 3.29, S.D. = 1.18)  ลูกคากลับมาใชบริการซํ้าเพิ่มขึ้น         

(  = 3.28, S.D. = 1.14)  พนักงานมทีกัษะและสมรรถนะหลัก (  = 3.25, S.D. = 1.27)  ตนทนุการดําเนนิงาน

ลดลง (  = 3.12, S.D. = 1.23) พนักงานมีความมุงม่ันในการทาํงาน (  = 2.91, S.D. = 1.36) พนักงานไดรบั

ขอมูลที่มีความถูกตองและรวดเร็ว (  = 2.84, S.D. = 1.32)  พนักงานมีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน 

(  = 2.84, S.D. = 1.32)  รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น (  = 2.83, S.D. = 1.20)  ความพึงพอใจของลูกคา

เพิ่มขึ้น (  = 2.81, S.D. = 0.96)  
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สรุปและอภิปรายผล
  ปจจัยศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการธุรกิจที่มีผลตอการบริหารองคกรแบบสมดุลของ            

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ         

ภาวะผูนํา บทบาทการเปนผูประกอบการในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยผูประกอบการสวนใหญ   

มุงเนนภาวะผูนํา บทบาทการเปนผูประกอบการ ไดแก การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการทํางานประจํา

หรือจากความรูที่มีภายในตัวผูประกอบการ การเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจและจากผูที่เก่ียวของ               

เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะขอมูลใหกับฝายบริหารได การนําความคิดสรางสรรคมาประยุกต   

ใชในการดําเนินงาน การเปนตัวอยางที่ดีและมีความสําเร็จในการทํางาน การมีวิสัยทัศนทางธุรกิจ การเนน   

การดําเนนิการเชงิรกุซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ วทิรู เจยีมจิตตตรง (2553) ทีไ่ดกลาวไววา ภาวะผูประกอบการ

นั้นเชื่อมโยงกับผลประกอบการของธุร กิจ ซ่ึงได รับ รู  โอกาสทางธุรกิจ  ไม ว าจะมาจากความรู                                                               

ทีม่ปีระสบการณ หรือจากการเชือ่มโยงกบัเครือขายเปนองคประกอบทีเ่ปนจุดเร่ิมตนท่ีทาํใหธรุกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมมองเห็นโอกาส รวมถึงปรับปรุงหรือพัฒนาสินคาและบริการที่ทําใหเกิดการตัดสินใจใน             

การดําเนินการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมสินคาหรือบริการ  การลดความเส่ียงและการดําเนิน                       

การตลาดเชิงรุก นอกจากน้ีการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจท่ีไดมา โดยการประยุกตใชกบัทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกัด

ใหเกิดประโยชน ซึ่งจะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ผลลัพธของการตัดสินใจบริหารจัดการของ      

ผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการควรจะตองผานการดําเนินการ        

ดวยการทํางานของบุคลากรในธุรกิจ  ภาวะผูนําในองคการจะชวยใหองคการยกระดับการดําเนินการจาก

ผลลัพธของการตัดสินใจบริหารจัดการของผูประกอบการ ดวยการสรางบันดาลใจ โนมนาวใจ และการจูงใจ 

ใหทุกคนมีความมุงม่ันรวมกันดําเนินการเพ่ือใหประสบความสําเร็จ ซึ่งการพัฒนาภาวการณที่มีผลตอการ

บริหารองคกรแบบสมดุลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สิ่งสําคัญที่สุดที่จะตองพิจารณาและคํานึงถึง

มากที่สุด 2 ปจจัย คือ ดานภาวการณของผูประกอบการและดานบทบาทการเปนผูประกอบการที่เปน               

ตัวบงบอกถึงการบริหารองคกรแบบสมดุล ไดแก ผูประกอบการเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจและจาก           

ผูที่เกี่ยวของ ผูประกอบการสามารถวางแผนการใชทรัพยากรที่คุมคาและมีตนทุนไดอยางเหมาะสมและ

พนักงานมีความม่ันใจในการทํางานใหกับองคกรเสมอ โดยตองใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ    

ใหเกิดการสรางนวัตกรรมสินคาใหม โดยสวนใหญผูประกอบการเห็นวาพนักงานยึดถือเอาตัวผูประกอบการ

เปนแบบอยางในการทาํงาน  พนกังานมักจะนําเสนอแนวคดิใหมๆ  ในการทาํงานใหผูประกอบการเปนผูตดัสินใจ 

พนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน พนักงานไดรับการสื่อสารบอกกลาวจาก                         

ผูประกอบการถึงวตัถปุระสงคขององคกรจนเปนทีเ่ขาใจเสมอ ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดของ Matzler, Schwarz, 

Deutinger & Harms (2008) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยนและสวนรวมในการตัดสินใจ คือ

ภาวะผูนาํของผูประกอบการท่ีเหมาะสมตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึง่มีสวนในการเปล่ียนแปลงองคกร 

โดยภาวะผูนําของผูประกอบการจะตองสามารถสรางแบบแผนของวิสัยทัศนที่ถูกนําไปใชในการสรรหา 

รวบรวมทรัพยากรและชักนําผูตามใหมีความมุงม่ันตอวิสัยทัศนคนหาและดําเนินการเพื่อยกระดับใน                
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การสรางผลประโยชนทัง้ตอตนเองและตอองคกร โดยการมุงความสําเร็จของการบริหารขององคกรท่ีจะสงผล

ไปสูความสําเร็จขององคการ มีผลตอความสามารถของภาวะผูนําของผูประกอบการท่ีจะใหผูอื่นมีสวนรวม   

ในการสรางพันธกิจแรงจูงใจ วิสัยทัศน การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ   

บรรลุวัตถุประสงครวมกัน  ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนผูนําท่ีมุงท้ังงานและคนโดยใชแนวความคิด             

ผูนําเชิงคุณลักษณะ  แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ และการนํามาประยุกตใช           

เพื่อเปนผูนําที่ดีมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัฒน

  การบริหารองคกรแบบสมดุลในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูประกอบการไดดําเนินการธุรกิจโดย         

มุงเนนในการตดิตอสือ่สารและการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานทีม่ปีระสิทธภิาพ การเพิม่ข้ึนของลูกคา

ใหม ความสามารถในการทํากําไร ลูกคากลับมาใชบริการซํ้าเพิ่มขึ้น พนักงานมีทักษะและสมรรถนะหลัก 

ตนทุนการดําเนินงานลดลง พนักงานมีความมุงมั่นในการทํางาน พนักงานไดรับขอมูลที่มีความถูกตองและ

รวดเร็ว พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน รายไดจากการขายเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจของลูกคา

เพิ่มขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และ สุรชัย อุตอาง (2553) ที่ไดกลาวไววา        

การประกอบธุรกจิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ไมมคีวามไดเปรียบทาง   

การแขงขันเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ เนื่องจากไมมีความแตกตางกันดานการผลิต การตลาด การบริหาร

จัดการและการสรางนวัตกรรมและนํามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ ดานการเงินไมมีการจัดทําบัญชี      

และการบริหารจัดการตนทุน ไมมีเครือขายความรวมมือกันทางธุรกิจ และแนวทางแกไขปญหาควรมุงเนน 5 

ประการ ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพอยางยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการดานผลิต 

การตลาด และการบริหารจัดการ 2) นําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูเฉพาะดานมา        

ใชการดําเนินธุรกิจ 3) แสวงหาโอกาสในการขยายตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได โดยเฉพาะตลาดในประเทศและ    

ขยายเครอืขายการตลาดจากตลาดในประเทศและตางประเทศในภมูภิาคใกลเคียง 4) การบรหิารจดัการตนทุน 

ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม และการประกันความเส่ียง 5) ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ           

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เชน E-commerce, Online Marketing ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ดังนั้น  จากการสรุปผลขางตนของปจจัยศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการที่มีผลตอการบริหาร

องคกรแบบสมดุลสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย                   

ควรมีแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการเพื่อใหเกิดการบริหารแบบสมดุลดังนี้

  1. สรางบทบาทหนาท่ีของภาวะผูประกอบการ ทั้ง 4 ดาน คือ ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ                

การตดัสนิใจ การรบัรูโอกาสธรุกจิอยางผูประกอบการและการบรหิารจดัการโอกาสทางธรุกจิอยางผูประกอบการ

  2. การบริหารธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมท่ีใชแนวทางการบรหิารตามหนาที ่การบูรณาการภาวะ

ผูประกอบการกับการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารองคการ และการบริหารการเงิน 
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  3. การพัฒนาภาวะผูประกอบการตองมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนนโยบาย           

การพัฒนาท่ีตองการใหแหลงเงินทุนตนทุนตํ่า การใชงบประมาณ การติดตามเพ่ือใหเกิดผลทางตรงและมี          

ความรวดเร็วในการพัฒนาธุรกิจ โดยแสดงไดดังภาพที่ 2  

 
 

    ภาพที่ 2: ปจจัยศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการที่มีผลตอการบริหารองคกรแบบสมดุลสําหรับ

                     ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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การรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า
Risk Perception of Low-Cost Airline Service
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เลขที่ 85 ถนนสถลมารค  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม 

และอิทธพิลทางสงัคมท่ีมตีอการรบัรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทนุตํา่ กลุมตวัอยาง คอื ผูทีเ่คย

ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศไทย จํานวน 419 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.813 – 0.905 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ

  ผลการวิจัยพบวา ความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม มีผลตอ     

การรับรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทุนตํา่อยางมนียัสําคัญทางสถติ ิ ทีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิาย

การผนัแปรของการรบัรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทุนต่ําไดรอยละ 30.90 จงึควรใหผูประกอบการ

คดิวางแผนการตลาด ประชาสมัพันธ และจดัโปรโมช่ัน ใหเหมาะสมกบักลุมผูใชบริการสายการบนิตนทนุตํา่

คําสําคัญ
  ความกังวลความเปนสวนตัว   การรับนวัตกรรม   อิทธิพลทางสังคม   การรับรูความเสี่ยง 

สายการบินตนทุนตํ่า

Abstract
  This research aims to study influencing privacy concern, customer innovativeness, social 

influences such risk perception of low-cost airline service. The study involved 419 users who used 

low-cost airlines in Thailand and it used questionnaires with a reliability of 0.813 – 0.905. The data 

were analyzed by frequencies, percentages, means, Pearson’s correlation and multiple linear     

regressions.
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  The findings were that privacy concern, customer innovativeness and social influences are 

effective in risk perception, at 0.05 significant. These results can be explained to show the variety 

of risk perceptions of low cost airline at 30.90 percent. These results of study might contribute to 

entrepreneurs’ planning, especially marketing promotion and public relations that fit customers’ 

tastes and preferences.

Keywords
  Privacy Concern, Customer Innovativeness,  Social Influences,  Risk Perception,  Low-Cost 

Airline

บทนํา
  การดาํเนินชีวติในแตละวันของประชากรโลกในยุคเศรษฐกจิท่ีมกีารเติบโต และแขงขันกันอยางรุนแรง 

การคมนาคมขนสงนับเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินชีวิต และการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ                   

ซึ่งการเดินทางทางอากาศ ทําใหผูคนสามารถไปมาหาสูทําการคาไดรวดเร็วและงายข้ึน (วิทวัส อุดมกิตติ, 

2549) ในปจจุบันมีบริษัทที่ดําเนินการเก่ียวกับสายการบินเกิดขึ้น เพื่อดําเนินธุรกิจดานการคมนาคมขนสง    

ไมวาจะเปนสายการบินแหงชาติ หรือสายการบินของบริษัทเอกชน การบริการขนสงทางอากาศเปนธุรกิจ     

การบริการท่ีขึ้นอยูกับความตองการในธุรกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเปนความตองการตอเน่ือง      

แตในการขนสงสินคาหรือผูโดยสารในแตละเท่ียวบินนั้น เจาของธุรกิจหรือสายการบินแตละแหงตองคิดหา

กลยุทธตางๆ มาใชเพ่ือเปนการลดตนทุนในดานคาใชจายในสวนน้ีใหไดมากที่สุด ดวยเหตุนี้เองจึงทําให           

มีการเปดตัวสายการบินตนทุนตํ่าหรือสายการบินราคาประหยัด (Low-Cost Airlines) ขึ้นเพื่อใชเปนกลยุทธ

ในดานการแขงขัน และเปล่ียนทัศนคติของผูโดยสารกับการเดินทางโดยเคร่ืองบินเสียใหมวา การเดินทาง    

โดยเครื่องบินจะไมเปนการเดินทางที่เสียคาใชจายที่สูงอีกตอไป (เทอดศกัดิ์ พรรณนาม, 2552)

  สายการบินตนทนุตํา่ (Low Cost Airline) มอีตัราเตบิโตอยางรวดเร็ว สาํหรับประเทศไทยมกีารเตบิโต

ของปริมาณเท่ียวบินของสายการบินตนทุนต่ําผานทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของการทา

อากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) ทั้ง 6 แหง ในชวงป พ.ศ.  2553 – พ.ศ. 2557 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 

25 ตอป โดยเฉพาะสนามบินดอนเมอืง หลังจากทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) มนีโยบายวางตาํแหนง

ทางการตลาดเปนสนามบินสําหรับสายการบินที่ทําการบินแบบจุดตอจุด (พอยต ทู พอยต) ควบคูไปกับการ

สงเสริมใหเปนศูนยกลางการบินของสายการบนิตนทนุต่ํา และปจจุบนัประเทศไทยเปนผูนาํตลาดการใหบริการ

สายการบินตนทุนตํ่า (นิตินัย ศิริสมรรถการ, 2558)

  จากการใชกลยุทธในการดาํเนินธรุกจิสายการบนิดวยการลดคาใชจายของเครือ่งบิน  เชน เคร่ืองแบบ

พนักงาน อาหารที่บริการบนเครื่องบิน เพ่ือสามารถจําหนายบัตรโดยสารในราคาตํ่า (อุทุมพร ธรรมนิยาม, 

2557) ทําใหประชาชนเริ่มหันมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับความเหมาะสมของราคา
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คาโดยสารเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทาง (วิทวัส อุดมกิตติ, 2549) จากเหตุผล  ขางตน ทําใหประชาชนเริ่ม   

หนัมาใชบริการสายการบนิตนทนุต่ําเปนจํานวนมากขึน้ โดยในเดือนมกราคม   พ.ศ. 2556 มจีาํนวนผูโดยสาร 

อยูที ่1,497,521 คน และปรับตัวเพิม่ข้ึนอยางรวดเรว็จนกระทัง่  ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 จาํนวนผูโดยสาร

ของสายการบินตนทุนตํ่าอยูที่ 2,376,441 คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 60 แสดงใหเห็นวาประชาชน          

ใหความนิยมในการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสายการบินตนทนุตํา่เขามาใหบรกิาร 

ซึง่มีราคาท่ีแตกตางกบัสายการบินท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ อยูถงึประมาณรอยละ 50 ทาํใหประชากรในประเทศ 

และนักทองเที่ยวตางชาติ ไดมีตัวเลือกในการเดินทางเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงชองทางท่ีมคีวามสะดวกรวดเร็ว สงผล     

ใหธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และสงผลใหการทองเท่ียวภายในประเทศไทยมี         

จํานวนนักทองเท่ียว และรายไดเขาประเทศเพิ่มมากข้ึนถึงรอยละ 20 (บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน), 2558)

  เม่ือนําขอมูลทางสถิติแตละประเภทของการเดินทางท้ังหมดมาเปรียบเทียบ พบวา การเดินทาง       

โดยการเดนิเทาเปนการเดินทางทีผู่เดินทางมโีอกาสประสบอบุตัเิหตจุากภยัอนัตรายตาง ๆ มากทีสุ่ด ในขณะที่

การเดนิทางโดยเครือ่งบนิเปนการเดนิทางท่ีขึน้ชือ่วา  “ปลอดภัยท่ีสดุ” ซึง่ความเปนไปไดทีเ่คร่ืองบนิจะประสบ

อบุตัเิหตนุัน้ตํา่กวาการเดินทางโดยรถยนตถงึ 15 เทา และตํา่กวาการเดนิทางโดยเทาถงึ 176 เทา อยางไรกต็าม

ถาสัมภาษณคนเดินทางโดยทั่วไป คําตอบที่ไดมักจะตรงกันขาม  คือ การเดินทางโดยเคร่ืองบินนั้น              

เปนการเดินทางที่มี  “ความเสี่ยงสูงท่ีสุด”  เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางประเภทอื่น ๆ ถึงแมวาโอกาส              

ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินจะมีความเปนไปไดที่คอนขางตํ่า แตเมื่อเปรียบเทียบจากระดับความรุนแรง

ของความเสียหายอุบัติเหตุทางเครื่องบินที่เกิดขึ้น มีโอกาสที่จะทําใหผูเดินทางเสียชีวิตมากกวาการเดินทาง

ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหตนทุนในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง (ตั้งแตสนามบินจนถึงในเคร่ืองบิน)         

มีจํานวนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่บริษัทสายการบินไดรับจากการขายตั๋วโดยสาร แตเนื่องจาก

ระบบการบรหิารงานสายการบนิเปนเรือ่งทีล่ะเอียดออนจาํเปนตองมกีารทํางานประสานกนัในหลาย ๆ  กจิกรรม 

เชน วิศวกรที่จะตองตรวจสอบเครื่องทุก ๆ จุด ในทุก ๆ ครั้ง กอนมีการออกบิน นักบินตองมีสมาธิที่ดี และ        

มปีระสบการณในการบินสงู ผูบรหิารเห็นถงึความสาํคญัของการลดอบุตัเิหตุจากเครือ่งบิน พรอมท่ีจะจายเงนิ

ในการติดตั้งระบบตาง ๆ และฝกอบรมพนักงาน ดวยสาเหตุของความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดจากหลาย ๆ 

กรณี ในการที่จะทําใหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง โดยเครื่องบินหมดไปนั้น จึงเปน  “สิ่งที่เปนไปไม

ได”  แตสิง่ทีบ่รษิทัสายการบินสามารถทําไดก ็คอื การพยายามลดความเสีย่งใหเหลือนอยท่ีสดุ และตามสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินกวารอยละ 68 เกิดขึ้นในระหวางการขึ้น และลงจอดของเครื่องบิน ซึ่งเปนชวง

เวลาทีส่ัน้มาก เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาในการบนิท้ังหมด แสดงวาตนทุนท่ีถกูจายสวนใหญกค็อืการจาย

เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในชวงเวลานั้น (พิริยะ ผลพิรุฬห, 2550)

  จากอัตราการเติบโตของจํานวนเคร่ืองบิน และจํานวนผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

และสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสามารถเกิดขึ้นไดจากหลาย ๆ กรณี ทําใหผู วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา               

เก่ียวกับการรับรู ความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนต่ํา โดยมุ งศึกษาปจจัยความกังวล
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ความเปนสวนตัว  การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม ที่มีตอการรับรูความเส่ียงของการบริการ                  

สายการบนิตนทนุตํา่ การทราบปจจยัเหลานีช้วยใหธรุกจิสามารถนาํไปปรบักลยทุธเพือ่ลดการรบัรูความเสีย่ง

ของผูใชบริการใหเหลือนอยที่สุด และตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการไดอยางตรงจุด

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอ

การรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  1. ความกังวลความเปนสวนตัว (Privacy Concern)

       ความกังวลความเปนสวนตัว (Privacy Concern) หมายถึง ความคิด ความรูสึก ซึ่งทําใหเกิด

ความวิตกกังวลในเร่ืองความเปนสวนตัวของตนเองจากการเปดเผยขอมูลใหกับผูใหบริการ โดยเฉพาะการ

จองตั๋วโดยสารผานเว็บไซต หรือตัวแทนจําหนายของสายการบิน

   แนวคิดเกีย่วกบั Concern for Information Privacy: CFIP เปนการตระหนกัถงึความเปนสวนตวั

ของขอมูลของผูใชบริการ Smith, Millberg & Burke (1996) ประกอบไปดวย 4 สวน คือ

   1.1 การจัดเก็บขอมูล (Collection)

   1.2  การเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสม (Improper Access)

       1.3  ความผิดพลาดของขอมูล (Errors)

       1.4  การนําขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต (Secondary Use)

      2. การรับนวัตกรรม (Consumer Innovativeness)

        การรับนวัตกรรม (Consumer Innovativeness) หมายถึง การรับรูของผูใชบริการท่ีพรอมรับ

นวัตกรรมที่จะเขามาในชีวิต หรือเกิดจากความตองการหาความแปลกใหมใหกับชีวิต โดยมีความเปน

เอกลักษณที่ไมเหมือนใคร และยังมีตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ มากกวาที่จะทําตาม       

คนสวนใหญ

   Roehrich (2004) ไดทําการศึกษา และสรุปเก่ียวกับมาตรวัดการรับนวัตกรรมของผูบริโภค 

(Consumer Innovativeness Measurements) ไวดังนี้

   2.1 มาตรวัดการรับนวตักรรมของผูบริโภคในภาพรวม ไดแก มาตรวัดของ Raju, มาตรวัดของ 

Baumgartner and Steenkamp, มาตรวัดของ Roehrich และมาตรวัดของ Le Louam

   2.2  มาตรวัดการรับนวัตกรรมของผูบริโภคแบบเฉพาะเจาะจงสินคา/บริการ ไดแก มาตรวัด

ของ Goldsmith & Hofacker

       ผูวิจัยไดเลือกใชมาตรวัดของ Goldsmith & Hofacker (1991) เปนมาตรวัดการรับนวัตกรรม

แบบเจาะจง เน่ืองจากเปนมาตรวดัท่ีมกีารวัดท้ังในแงการยอมรบันวตักรรมทีเ่กิดจากการประเมินตนเองเพยีง
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คนเดียว และการประเมินโดยเปรียบเทียบกับผูอื่น ซึ่งการเปดรับสารของผูใชบริการเกิดจากองคประกอบ      

ของปจจัยตาง ๆ หลายประการ จึงเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่ทําใหบุคคลยอมรับนวัตกรรม

  3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influences)

       อิทธิพลทางสังคม (Social Influences) หมายถึง การรับรูพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง หรือสังคม

รอบขางไมวาจะเปนความคิดเห็น หรือการกระทําตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมการทําตาม 

คลอยตาม และการตัดสินใจในการบริการสายการบินตนทุนตํ่า

   แนวคิด MPCU: Model of PC Utilization อทิธิพลทางสงัคมคลายกบัการคลอยตามคนรอบขาง 

และสะทอนผลกระทบของปจจัยทางสภาพแวดลอม เชน ความคิดเห็นของเพื่อน คนที่มีความสัมพันธ และ

หัวหนางาน ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรม (Venkatesh ; Morris ; Davis, G. B ; Davis, F.D., 2003) ดังนี้

   3.1 บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective Norm)

        3.2  ปจจัยทางสังคม (Social Factor)

        3.3  การถูกยอมรับในสังคมหรือภาพลักษณ (Image)

  4. การรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า

       การรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า หมายถึง การรับรูความเปนไปได

ที่อาจเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน หรือเปนการเสียโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตอกัน

ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการของสายการบินตนทุนตํ่า อันเนื่องมาจากการบริการทั้ง 6 ดาน ไดแก 

ดานการเงิน (Finance Risk) ดานการบริการ (Performance Risk) ดานกายภาพ (Physical Risk) ดานจิตวทิยา 

(Psychological Risk) ดานสังคม (Social Risk) และดานเวลา (Time Risk)

   จากการศึกษาของ เกริดา โคตรชารี (2555) เร่ืองการรับรูความเสี่ยงไมไดมีการศึกษาเฉพาะ           

ในชองแบบด้ังเดิมเทาน้ันแตยังรวมถึงการศึกษาถึงการรับรูความเส่ียงออนไลนดวย ซึ่งจะเปนการประยุกต   

ใชแนวความคิดด้ังเดิมใหเขากับบริบทในการสื่อสาร และการซ้ือขายสินคาท่ีเปลี่ยนไปจากในอดีต แลวยัง     

ไดสรุปองคประกอบการรบัรูความเสีย่งท่ีเปนท่ีนยิม มอีงคประกอบของการรับรูความเสีย่ง 6 ดานสําคัญ ไดแก

   4.1 ความเสี่ยงดานการเงิน (Finance Risk)

       4.2  ความเสี่ยงดานการทํางานของสินคา (Performance Risk)

       4.3  ความเสี่ยงดานกายภาพ (Physical Risk)

       4.4  ความเสี่ยงดานจิตวิทยา (Psychological Risk)

       4.5  ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk)

        4.6  ความเสี่ยงดานเวลา (Time Risk)

              ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

ผลการสรุปตัวแปรที่มีผลตอการรับรูความเสี่ยง

 ( )

Manzano et al. (2008)       

Chu and Li (2008)       

Alessandro, Girardi and 

Tiangsoongnern (2012)
        

Kesharwani and Bisht (2012)       

Thakur and Srivastava (2014)       

 

 

 

 

 

 ( )

  (2553)               

  (2553)         

  (2554)       

  (2554)       

  (2555)

Chen (2008)         

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของในตารางที่ 1 ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้ ตัวแปรตาม คือ 

การรับรูความเสี่ยง ตัวแปรอิสระมี 3 ตัวแปร คือ 1) ความกังวลความเปนสวนตัว 2) การรับนวัตกรรม และ      

3) อิทธิพลทางสังคม แสดงดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Perceived Risk) 

-  (Finance Risk) 

-  (Performance Risk) 

-  (Physical Risk) 

-  (Psychological Risk) 

-  (Social Risk) 

-  (Time Risk) 

 

(Privacy Concern) 

 

(Consumer Innovativeness) 

 

(Social Influences) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

        ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศไทย 

ระหวางเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 จํานวน 29,901,650 คน (บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด, 

2558)

        กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี ้คอื ผูทีเ่คยใชบรกิารสายการบินตนทนุตํา่ภายในประเทศไทย 

จํานวน 419 คน โดยใชสูตรของ  Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน

ที่ยอมรับไดไมเกิน 5%  จะตองใชกลุมตัวอยางในการวิจัยอยางนอย 400  คน
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  2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   2.1 ศึกษาคนควาจากตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางแบบสอบถามให
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
   2.2 นาํขอมลูทีไ่ดมาสรางเคร่ืองมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถาม ใหครอบคลมุตามวัตถปุระสงค
ของการวิจัย
   2.3 นาํแบบสอบถามทีส่รางข้ึนไปตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตองดานโครงสรางเน้ือหาภาษา และความเขาใจในคําถาม กอนนําไปทดลองใช (Try out) ผูวิจัย     
ไดดําเนินการ ดังนี้
    1) การตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม    
ทีส่รางขึน้ใหผูเชีย่วชาญ 4 ทาน ตรวจสอบความถกูตองดานโครงสรางเนือ้หาภาษาทีใ่ช แลวนาํผลการพิจารณา
ของผูเชีย่วชาญมาคาํนวณคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Congruency: IOC) (ธานินทร  ศลิปจาร,ุ 2553)
           ผลการตรวจสอบคาความสอดคลองเคร่ืองมือวิจัย (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 
0.50 – 1.00 กลาวคือ ถาคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวาใชได แตถาคา IOC นอยกวา 0.50 ควรปรับปรุง
ขอคําถามใหม ทั้งนี้ขอคําถามที่มีปญหาทุกขอตองไดรับการปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะไวภายใต
การพิจารณา  ของอาจารยที่ปรึกษา
         2) การวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability Analysis) เพ่ือวัดความสอดคลองกันของ
ตัวแปร ซึ่งผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try out) กับกลุมผูที่เคยใชบริการสายการบิน
ตนทุนต่ํา เพ่ือหาคุณภาพรายขอ (Item Total Correlation) และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ในแตละสวน 
โดยใชคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึง่จะมคีาระหวาง 0 – 1 (Zikmund ; Babin ; 
Carr & Griffin, 2010)
     ผลการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาคในการรับรูความเสีย่งของการบรกิาร
สายการบินตนทุนตํ่าพบวา ในกลุม Try Out 30 ชุด ไดคุณภาพรายขอ และการหาคาความเชื่อมั่นมีระดับ   
ความสอดคลองกันดถีงึดมีาก ซึง่มคีาเฉล่ียอยูที ่0.715 – 0.942 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตวัอยาง
ใหระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก ไดแก การรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนต่ํา (0.942)  
อิทธิพลทางสังคม (0.925) การรับนวัตกรรม (0.859) และความกังวลความเปนสวนตัว (0.715)  และใน       
กลุมตวัอยาง 419 ชดุ ไดคณุภาพรายขอ และการหาคาความเชือ่มัน่มีระดบั ความสอดคลองกนัดมีาก ซึง่มคีาเฉลีย่
อยูที่ 0.813 – 0.905 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า 
(0.905)  อิทธิพลทางสังคม (0.863) ความกังวลความเปนสวนตัว (0.831) และการรับนวัตกรรม (0.813)
  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
       ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทางสื่อออนไลน และเครือขายสังคมออนไลน เชน     
จากเวบ็ไซตทีส่ามารถโฆษณาฟร ีเปนจํานวนกวา 100 เวบ็ไซต เชน http://ofrenda.net/index.php? topic=83 
647.new, http://ads.wunnee.com/index.php?to pic=24673.new และเครือขายสังคมออนไลน เชน         

เฟสบุค ไลน เปนตน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559
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  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

            สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ         

เพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

       กลุมตัวอยางจํานวน 419 คน พบวาเปนเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 55.1 มีอายุ

ในชวง 26 – 35 ป รอยละ 37.5 สถานภาพโสด จาํนวน 303 คน คดิเปนรอยละ 72.3 มรีะดบัการศึกษาปริญญาตรี 

รอยละ 59.9 ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รอยละ 32.9 มรีายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท 

รอยละ 42.2 ภูมิลําเนาอยูภาคกลาง รอยละ 49.4 มีการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําบอยท่ีสุด                 

คอื  ไทย แอรเอเชยี (Thai Air Asia) รอยละ 40.8 ไดรบัขอมลูขาวสารประชาสมัพนัธเกีย่วกบัสายการบินตนทนุต่ํา

สวนใหญ คือ อินเทอรเน็ต/เว็บไซต รอยละ 73.8 นิยมชําระเงินคาตั๋วโดยสารดวยวิธีชําระผานบัตรเครดิต 

(Credit Card) มากที่สุด รอยละ 41.3 และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด คือ ตนเอง 

รอยละ 70.6
   ความกังวลความเปนสวนตัวของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ระดับความคิดเห็นของ          
กลุมตวัอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากบั 3.38 เม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตวัอยาง
ใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก การกรอกขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญอาจจะไมถูกตอง เชน ชื่อ-สกุล 
เบอรโทร อีเมล จนเปนเหตุใหยุงยากในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวที่ใหไวกับทางสายการบิน  (Mean = 
3.58) และการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของสายการบินตนทุนตํ่า ไมมีความปลอดภัย (Mean = 3.42)               
กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ไดแก การใหขอมูลสวนบุคคลในการซ้ือตั๋วโดยสาร     
ผานเว็บไซต เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทร อีเมล เปนตน (Mean = 3.29) และเมื่อตองใหขอมูลสวนบุคคล        
ที่จําเปน เชน หมายเลขประจําตัวประชาชน วัน/เดือน/ปเกิด เปนตน ทําใหรูสึกถูกละเมิดความเปนสวนตัว 
(Mean = 3.23)
   การรับนวัตกรรมของผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง         
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก มีการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหมอยูเสมอ (Mean = 
3.41) กลุมตวัอยางใหระดับความคิดเหน็ในระดบัปานกลาง ไดแก มคีวามรูเร่ืองเก่ียวกบัสายการบนิตนทนุตํา่
เปดใหม มากกวาคนอื่น ๆ (Mean = 3.19) โดยสวนใหญแลวมักจะเปนคนแรกในกลุมเพื่อน ๆ ที่ทราบวา     
ตอนนี้มีสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหมกําลังเปนที่นิยม และนาจะเปนที่นิยมตอไปในอนาคต (Mean = 3.13) 
โดยสวนใหญแลวมักจะเปนคนแรกในกลุมเพื่อน ๆ ที่ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหม (Mean = 2.99) 
และเมื่อทราบวามีสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหม มักจะไปใชบริการทันที (Mean = 2.95) และกลุมตัวอยาง   
ใหระดับความคิดเห็นในระดับนอย ไดแก เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ทานไมนิยม ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
เปดใหม (Mean = 2.59)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559136

   อทิธิพลทางสงัคมของผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา ระดบัความคดิเหน็ของกลุมตัวอยางโดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็น   

ในระดับมาก ไดแก คนใกลชิดนิยมใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า เนื่องจากประหยัดเงิน ประหยัดเวลา             

มีความปลอดภัย (Mean = 3.95) คนใกลชิดกลาวถึงการบริการสายการบินตนทุนต่ําในดานท่ีดี จึงทําใหมี

ความเชื่อมั่นไววางใจในการใหบริการสายการบินตนทุนตํ่ามากขึ้น (Mean = 3.59) คนใกลชิดเคยใชบริการ

สายการบินตนทุนต่ําจึงทําใหอยากลองใชบริการบาง (Mean = 3.58) และการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 

เนื่องมาจากคนใกลชิดนิยมใชบริการ (Mean = 3.41) กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ไดแก คนใกลชิดใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าเปนสิ่งที่เพิ่มภาพลักษณใหดูดีและทันสมัย (Mean = 3.22)

   การรับรูความเส่ียงในการใชงานของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ระดับความคิดเห็นของ            

กลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา                 

กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก การรับรูความเสี่ยงดานการบริการ (Mean = 3.71) 

และการรับรูความเส่ียงดานการเงิน (Mean = 3.66) กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ไดแก การรับรูความเสี่ยงดานเวลา (Mean = 3.39) การรับรูความเสี่ยงดานกายภาพ (Mean = 3.17) และ  

การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา (Mean = 3.02) และกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับนอย ไดแก 

การรับรูความเสี่ยงดานสังคม (Mean = 1.95)

  2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย

         อิทธิพลของความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอการ     

รับรูความเสี่ยงของการบรกิารสายการบินตนทุนตํ่า

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

กอนการวิเคราะหตองทาํการตรวจสอบความสัมพนัธระหวางตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) ซึง่ตามเงือ่นไข

ของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณตองตรวจสอบ 3 คา ดังนี้ (1) คา Tolerance ตองมีคามากกวา 0.19 

(2) Variance Inflation Factor (VIF) ตองมีคานอยกวา 5.30 และ (3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน    

ตองมคีา r ไมเกนิ 0.80 ถาผานการตรวจสอบแสดงวาตวัแปรอสิระไมมคีวามสมัพนัธกนัเอง (ปวณีา คาํพกุกะ, 

2557) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
 

 X1 X2 X3 
Toleranc

e 
VIF 

  (X1) 1 0.191** 0.281** 0.905 1.105 

 (X2)  1 0.455** 0.778 1.286 

 (X3)   1 0.603 1.658 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  จากตารางท่ี 2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ความกังวล    

ความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม พบวา (1) คา Tolerance เทากับ 0.603 – 0.905  

ซึ่งมีคามากกวา 0.19 (2) คา VIF เทากับ 1.105 – 1.658 ซึ่งมีคานอยกวา 5.30 และ (3) คาสัมประสิทธ์ิ           

สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.191 – 0.455 ซึ่งมีคาตํ่ากวา 0.80 ซึ่งผานเงื่อนไขทั้ง 3 ขอ แสดงวาตัวแปรอิสระ      

ทั้ง 3 ไมมีปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกันเอง

ตารางที่ 3

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า
 

 
 

b SE b Beta t p-value 

 1.388 0.175  7.909** 0.000 

 0.238 0.031 0.334 7.770** 0.000 

 0.227 0.034 0.306 6.598** 0.000 

 0.092 0.040 0.119 2.272* 0.024 

R = 0.556, R2 = 0.309, Adjust R2 = 0.303, SEE = 0.542, F = 46.363, Sig of F = 0.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  จากตารางที่ 3 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของความกังวลความเปนสวนตัว           

การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอการรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า             

มีคา F = 46.363 มีคา Sig of F = 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 แสดงวาความกังวลความเปนสวนตัว                             

การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม 
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สามารถอธบิายการเปล่ียนแปลงของการรบัรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทุนต่ํา ไดรอยละ 30.90

  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชงิพหคุณูสามารถอธบิายไดดงัน้ี ความกังวลความเปนสวนตวั มคีา Beta 

เทากับ 0.334 หมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในความกังวลความเปนสวนตัวเพิ่มขึ้น

หน่ึงหนวย จะทําใหมีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนต่ําเพ่ิมข้ึน 0.334 หนวย แตถา     

ความกังวลความเปนสวนตัวลดลงหนึ่งหนวยจะทําใหมีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุน

ตํ่าลดลง 0.334 หนวย การรับนวัตกรรม มีคา Beta เทากับ 0.306 หมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางใหระดับ

ความคิดเห็นในการรับนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนหนึ่งหนวย จะทําใหมีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบิน

ตนทุนตํ่าเพ่ิมขึ้น 0.306 หนวย แตถาการรับนวัตกรรมลดลงหน่ึงหนวย จะทําใหมีการรับรูความเส่ียงของ       

การบรกิารสายการบนิตนทนุตํา่ลดลง 0.306 หนวย และอทิธิพลทางสงัคม มคีา Beta เทากบั 0.119 หมายความวา 

เม่ือกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในอิทธิพลทางสังคมเพ่ิมข้ึนหนึ่งหนวย จะทําใหมีการรับรูความเส่ียง

ของการบริการสายการบินตนทุนตํ่าเพิ่มขึ้น 0.119 หนวย แตถาอิทธิพลทางสังคมลดลงหนึ่งหนวย จะทําให 

มีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่าลดลง 0.119 หนวย จากขางตนพบวา ความกังวล

ความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการ      

สายการบินตนทุนตํ่าอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากผลการวิจัย พบวา ความกังวลความเปนสวนตัวมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการ    

สายการบินตนทุนตํ่าซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตยาภรณ ธีรานุวรรตน (2553) ที่พบวา ปจจัยดาน             

การตระหนักถึงความเปนสวนตัวของผูใชงาน Location – Based Services มีผลตอการรับรูถึงความเสี่ยง     

วีรญา ศรีวัชรกมล (2553) ที่พบวา ปจจัยการคํานึงถึงความเปนสวนตัวในการใชบริการของการสํารอง                

ที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบินทางเว็บไซตของสายการบินไทยแอรเอเชียมีผลตอการรับรูความเสี่ยงในการใช

บริการของการสํารองที่นั่ง Chen (2008) ที่พบวา ปจจัยการคํานึงถึงความปลอดภยั (Security Concerns) 

และการคํานึงถึงความเปนสวนตัว (Privacy Concerns) มีผลตอการรับรูถึงความเสี่ยงที่ไดรับจากการใชงาน 

(Perceived Risk) และ Alessandro, Girardi & Tiangsoongnern (2012) ที่พบวา  ความกังวลความเปน

สวนตัวมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของผูซื้อสินคาออนไลน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิด Concern for 

Information Privacy: CFIP ของ Smith, Millberg & Burke (1996) เนื่องจากความกังวลความเปนสวนตัว

เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน การเปดเผยขอมูลที่สําคัญของผูใชบริการกับทางสายการบิน เชน  ชื่อ     

ที่อยู เบอรโทรศัพท หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต ในการจองต๋ัวโดยสารผานเว็บไซตหรือ

ตัวแทนจําหนาย ทําใหผูใชบริการรูสึกกังวลในความไมปลอดภัยของการจัดเก็บขอมูล ความปลอดภัย              

ของขอมูล ความถูกตองของขอมูลหรือการขายตอขอมูลสวนบุคคล สิ่งเหลานี้ลวนสงผลใหผูใชบริการรับรูถึง

ความเสี่ยง ความกังวล หรือความลังเลใจตอการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าทั้งสิ้น
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  2. จากผลการวิจัย พบวา การรับนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการรับรูความเส่ียงของการบริการ                    

สายการบินตนทุนตํ่า สอดคลองกับงานวิจัยของ Aldás-Manzano ; Lassala-Navarré  ; Ruiz & Blas (2008)       

ที่พบวา นวัตกรรมของผูบริโภคที่ใชระบบธนาคารออนไลนมีผลตอการรับรูความเสี่ยง  Chu &Li (2008)             

ทีพ่บวา ประสบการณการซ้ือผลิตภณัฑออนไลน และการรับนวัตกรรมของผูบรโิภคมีผลตอการรบัรูความเสีย่ง 

และ Thakur & Srivastava (2015) ทีพ่บวา นวตักรรมมผีลตอการลดการรบัรูความเสีย่ง และความตัง้ใจชอปปง

ออนไลน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการรับนวัตกรรมแบบเจาะจงสินคา/บริการของ Goldsmith & 

Hofacker (1991) เนื่องจากสายการบินตนทุนตํ่าเปนธุรกิจการบินที่มีลักษณะธรรมดา เรียบงาย ไมมีบริการ

เสิรฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบิน ไมมหีองรับรองพิเศษ ใหบริการผูโดยสารในระดบัเดียว (Single Class) 

ไมมีการคืนเงินคาตั๋ว เนนการจองตั๋วออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต จึงประหยัดคาใชจายในการจัดพิมพตั๋ว 

และคาคอมมิชช่ันใหกับตัวแทนจําหนายตั๋ว รวมถึงการประหยัดคาเชาพ้ืนท่ีสํานักงานขายของสายการบิน 

นิยมใหบริการดวยเครื่องบินรุนเดียวกันทั้งหมด เพราะชวยประหยัดคาซอมบํารุง เนนเสนทางบินที่มีระยะสั้น 

จึงทําใหสายการบินตนทุนตํ่าแขงขันในดานการลดตนทุนใหไดมากที่สุด เพื่อใหไดราคาตั๋วโดยสารที่ถูกที่สุด  

ทําใหผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางสามารถเขาถึงการใชบริการไดมากข้ึนตามไปดวย ดังน้ันบุคคลใดที่

สามารถปรับตัวและเขาใจกับลักษณะของสายการบินท่ีไมเนนบริการพิเศษแลวจะสามารถยอมรับกับ          

ความเสี่ยงในการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าได

  3. จากผลวิจัยพบวา อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอการรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบิน

ตนทุนต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของฐิตยาภรณ ธีรานุวรรตน (2553) ที่พบวา ปจจัยดานอิทธิพลจากสังคม   

ของผูใช Location-Based Service มผีลตอการรบัรูถงึความเสีย่ง ภาณวุฒัน กองราช (2554) ทีพ่บวา อทิธพิล

ทางสังคมของเครือขายสังคมออนไลนมีผลกับการรับรูความเสี่ยงในการใชเครือขายสังคมออนไลน จักรพงษ 

สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554) ที่พบวา ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมมีผลตอความตั้งใจในการใชงานบริการ MIM 

และ Kesharwani & Bisht (2012) ทีพ่บวาอิทธิพลทางสงัคมมผีลตอกับการรบัรูความเสีย่งในใชบริการธนาคาร

ทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎี MPCU: Model of PC Utilization ของ Venkatesh ;     

Davis, G. B. ; Davis, F. D. (2003) เนื่องจากบุคคลที่ทําใหเกิดพฤติกรรมคลอยตามมักเปนบุคคลใกลชิด 

ไดแก พอ แม พี่ นอง เพื่อน คนรัก โดยบุคคลใกลชิดเหลานี้ตางเคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าแลวเกิด

ความเชื่อม่ันไววางใจ มีการกลาวถึงการบริการสายการบินตนทุนต่ําในดานที่ดี เชน ทําใหประหยัดเงิน    

ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัย ทาํใหรูสกึไดวาสายการบนิตนทนุตํา่มภีาพลักษณทีด่แีละมีความทันสมยั 

ทําใหกลายอมรับกับความเสี่ยงในการใชบริการ จนทําใหอยากลองใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า

สรุป
  1. จากผลการวิจัยพบวา ความกังวลความเปนสวนตัวมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการ     

สายการบนิตนทนุตํา่อยางมนียัสาํคัญ จงึควรใหผูประกอบการสายการบนิตนทนุต่ํามกีารประชาสมัพนัธหรือ

สือ่สารใหผูใชบริการหรอืลูกคาไดรบัทราบถงึระบบการจดัเกบ็ขอมูลท่ีมคีวามปลอดภยัสูงสุด เพ่ือทําใหลกูคา
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ไมมีความกังวลกับขอมูลสวนตัวที่เคยใหไวกับทางสายการบิน

  2. จากผลการวจิยัพบวา การรบันวตักรรมมผีลตอการรบัรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบินตนทนุตํา่

อยางมีนัยสําคัญ จึงควรใหผู ประกอบการสายการบินตนทุนตํ่าคิดวางแผนการตลาด ใหเหมาะกับ                     

กลุมบุคคลท่ีมีความช่ืนชอบหรือบุคคลท่ีรับนวัตกรรมใหม ๆ เชน ควรจัดโปรโมชั่นราคาประหยัด สําหรับ       

กลุมบุคคลที่มีรายไดนอย เชน นักศึกษาจบใหมหรือนักทองเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร ไดซื้อทัวรโปรแกรม      

การผจญภยั (Adventure) พรอมต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ และทีพ่กัราคาถกู เมือ่เกิดการใชบรกิารแลวจะเกิดการบอกตอ 

(Word of Mouth) เพราะกลุมนักศึกษาจบใหมหรือนักทองเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอรสวนใหญมีอายุระหวาง 

19 – 36 ป เปนกลุมเจนเนอเรช่ันวาย ทีม่ลีกัษณะชืน่ชอบเทคโนโลยี นยิมบอกเลาประสบการณในการทองเท่ียว

ที่มีความประทับใจ ซึ่งจะทําใหเปนการประชาสัมพันธสายการบินตนทุนตํ่าทางออม

  3. จากผลการวิจัยพบวา อิทธิพลทางสังคมมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบิน

ตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูประกอบการสายการบินตนทุนต่ําควรจัดโปรโมชั่นสําหรับบุคคลใกลชิด

เฉพาะเสนทางเปดใหม เชน ใหคนในครอบครัวไดซื้อตั๋วราคาถูกเม่ือนําหลักฐานหางบัตรมาแสดงเพือ่ขอรับ

สวนลด

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ในงานวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาคนควาตัวแปรที่นาจะมีผลตอการรับรู            

ความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทนุตํา่ เชน ความรู การมสีวนรวม ทศันคต ิความพึงพอใจ การโฆษณา        

การรับรูเทคโนโลยี ความต้ังใจ และการออกแบบเว็บไซต เพ่ือเปนประโยชนตอธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา

ภายในประเทศตอไป

  2. งานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาการรับรูความเสี่ยงของสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทยเทานั้น       

ในงานวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูความเสี่ยงระหวางสายการบินตนทุนต่ําภายใน

ประเทศกบัตางประเทศทีก่าํลังเปนท่ีนยิมในปจจุบนั เพ่ือผูประกอบการสายการบนิจะไดนาํไปใชเปนประโยชน

ตอไป

  3. เนื่องจากบางสายการบินไมคิดคาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิต ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังตอไป            

เห็นควรใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะกลุมผูชําระเงินผานบัตรเครดิต เพราะเปนกลุมที่กําลังไดรับ            

ความนิยมมากในปจจุบัน

  4. ในงานวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาตัวแปรการรับรูความเสี่ยงเปนตัวแปรกลาง 

และตัวแปรความตั้งใจเปนตัวแปรตาม และเสนอใหใชการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรดวย

เทคนิค Structural Equation Model: SEM
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กัมพูชา คือ โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ โดยประยุกตเกณฑ

มาตรฐาน HA และ JCI เปนกรอบแนวคดิในการวจิยั และเนนการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูบริหาร

และเจาหนาที่ และมีขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามผูที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก                       

ของโรงพยาบาลรอยลัองักอรอนิเตอรเนชัน่แนล จาํนวน 387 คน และโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ จาํนวน 396 คน 

เปนสวนประกอบ

  ผลการวิจัย พบวา กระบวนการใหบริการในแผนกผูปวยนอกโดยรวม เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

HA และ JCI ที่กําหนดเปนนโยบายจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย และสามารถสะทอนไดจาก          

ความคิดเห็นของเจาหนาที่และความพึงพอใจของผูรับบริการซึ่งอยูในระดับสูง (  = 4.20, SD = .33)         

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คือ การมีผูบริหารที่ไดรับมอบนโยบายโดยตรง

จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย รวมทั้งการกําหนดจัดวางระบบและกระบวนการทํางานกอนที่จะ             

มีการเปดใหบริการของแผนกและมีการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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Abstract
  The purpose of this study was to examine the effects of the implementation of administrative 

policies made by Bangkok Hospital on medical practice in the outpatient units of Royal Angkor 

International Hospital and Royal Phnom Penh Hospital in the Kingdom of Cambodia which are      

affiliated with Bangkok Hospital.  Both HA and JCI Accreditation standards were applied as        

frameworks for this qualitative study.  The data were collected by interviewing administrators and 

staff of the hospitals.  Also, the quantitative data were collected from 387 outpatients using medical 

service at Royal Angkor International Hospital and 396 outpatients of Royal Phnom Penh Hospital.

The results of this study revealed that the processes of medical service provided by the outpatient 

units in both Royal Angkor International Hospital and Royal Phnom Penh Hospital in the Kingdom 

of Cambodia were complied with HA and JCI Accreditation standards set forth as a policy of Bangkok 

Hospital in Thailand. This reflected from the opinion of medical working staff and the level of           

satisfaction among outpatients which was found at a high level (  = 4.20, SD = .33).  The compliance 

of medical practices was resulted from the fact that the hospital administrators had planned and 

set medical service systems based on the policies prescribed by Bangkok Hospital prior to the 

opening of outpatient units.  Finally, there were the processes of monitoring, follow-up, and          

evaluating medical practices on a regular basis.

Keywords
  Hospital,   Outpatient Department,   HA,   JCI

บทนํา
  ในยุคปจจบุนั กจิการโรงพยาบาลจัดเปนกจิการหนึง่ทีท่กุคนใหความสาํคญัเปนอยางมาก เนือ่งดวย

โรงพยาบาลเปนสถานที่ใหบริการครอบคลุมท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค ดานการรักษา

พยาบาล ดานการฟนฟู และจะตองมีบริการทีม่คีณุภาพควบคูกนัไปดวย โดยเปาหมายหลัก คอื เพ่ือการบริการ

รักษาพยาบาลใหประชาชน ทั้งดานรางกาย อารมณ และจิตใจ  โรงพยาบาลจึงเปนสถานบริการสุขภาพ           

ที่จําเปนแกประชาชนผูปวยท่ีมารับบริการซ่ึงการใหบริการสุขภาพแกประชาชนน้ัน โรงพยาบาลจะตองให

บริการที่สอดคลองตามความตองการ ความคาดหวัง รวมถึงความพึงพอใจของผูปวยที่มารับบริการ                    

บนพืน้ฐานของการใหบริการท่ีดแีละมคีณุภาพมาตรฐาน เนือ่งจากการรกัษาพยาบาลมลีกัษณะเปนการบรกิาร
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ที่กระทําโดยตรงตอชีวิตของประชาชน (ขวัญตา นอยเจริญ, 2552)

  กิจการดานการดูแลสุขภาพมีความเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงอายุ

เฉลีย่ของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ เชนเดีย่วกบัการเกดิการรักษาและเทคโนโลยีใหมๆ    ดวยเหตุนี ้โรงพยาบาลตางๆ 

จึงมุงเนนเร่ืองคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหโรงพยาบาลมี                   

ความไดเปรยีบทางการแขงขัน (Zineldin, 2006)   เพราะฉะน้ันแลวเรือ่งคณุภาพในการบรกิารจงึเปนเรือ่งทีเ่ก่ียวของ

กับความพึงพอใจของผูรับบริการและเปนสิ่งที่สําคัญตอองคกรดานการแพทย และถือเปนความรับผิดชอบ

ของเจาหนาท่ีทุกคนในโรงพยาบาล   ผูใหบริการในประเทศท่ีกําลังพัฒนาจึงเริ่มท่ีจะนําหลักของการ          

ประกันคุณภาพ อันไดแกการออกแบบคุณภาพ (Quality Design) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) มาใช (Koeck, 1997 ; Shortell & Kaluzny, 2000)

  โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ                

พ.ศ. 2515 และมีการขยายเครือโรงพยาบาลออกไป จํานวน 33 แหง ทั่วประเทศไทย รวมท้ังในราชอาณาจักร

กัมพูชา จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 

ไดกําหนดนโยบายสําคัญในการเปนสถานพยาบาลท่ีเปนเลิศ ดวยการนําระบบเกณฑการรับรองมาตรฐาน

ตางๆ เขามาใชเพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐานของการบริการใหมคีณุภาพสงูสุด ทัง้น้ีเกณฑการรับรองคณุภาพ

ที่สําคัญที่โรงพยาบาลกรุงเทพไดประยุกตในการพัฒนาการใหบริการ คือ

  1. หลักมาตรฐานคุณภาพของ Hospital Accreditation (HA) ที่เปนกระบวนการรับรองคุณภาพ  

สถานพยาบาลในประเทศไทย โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ประเทศไทย (Hospital Accreditation 

Institute of Thailand) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ 8 ดาน ประกอบดวย (1) Accessibility เขาถึงบริการ      

หรือมีบริการใหเมื่อตองการ (2) Continuity ความตอเนื่องของการดูแล (3) การบริการที่มีประสิทธิภาพ            

(4) Safety การบริการท่ีมีความปลอดภัย (5) Competency ผูใหบริการมีความรูและทักษะเหมาะสม                  

(6) Acceptability เปนที่ยอมรับและตรงตามที่ผูปวยคาดหวัง (7) Efficiency มีความเทาเทียมกันในการรับ

บริการ และ (8) Appropriateness ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ

  2. หลักมาตรฐานคุณภาพของ Joint Commission International (JCI) ซึ่งเปนการรับรอง                  

สถานพยาบาลท่ีใชไดกบัสถานพยาบาลท่ัวโลก โดย Joint Commission International ซึง่เปนหนวยงานระหวาง

ประเทศภายใต The Joint Commission on Accreditation of Hospital and Organization (JCAHO)          

ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ ประกอบดวย (1) Access to Care and Continuity   

of Care การเขาถึงบริการและความตอเนื่องในการดูแลผูปวย (2) Medication Management and Use        

การจัดการดานยาและการใชยา (3) International Patient Safety Goals ปลอดภัยผูปวยสากล (4) Care      

of Patient การดูแลรักษาผูปวย (5) Patient and Family Education ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ (6)             

Assessment of Patient การประเมินผูปวย และ (7) Patient and Family Rights สทิธขิองผูปวยและครอบครัว 

ดวยมาตรฐานการรกัษาและกระบวนการจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพสงูของทีมแพทย-พยาบาล ผสานเทคโนโลยี

การแพทยที่ทนัสมัยในการรกัษา 6 โรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไดรับรางวัล
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และการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” พรอมกันถึง 6 โรค              

ดงัตอไปนี ้ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคปวดหลัง โรคเบาหวาน  โรคภาวะหัวใจลมเหลว โรคภาวะกลามเนือ้หวัใจ

ตายเฉียบพลัน โรคมะเร็งเตานม จากสถาบัน JCI ( Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา                          

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 –  พ.ศ. 2558 (โรงพยาบาลกรุงเทพ, ม.ป.ป.)

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากราชอาณาจักรกัมพูชายังเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและมีสภาพแวดลอม     

ที่อาจจะไมเอ้ือใหเกิดการพัฒนาทางดานการแพทยตามที่ควรจะเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทาง                

การแพทยยงัขาดทกัษะดานวชิาชพี ในขณะทีอ่ปุกรณทางการแพทย ยารกัษาโรค และ เคร่ืองมือในการผาตดั

ฉุกเฉินก็มีความขาดแคลน (นพรัตน พาทีทิน และ มนฑกานต วรนิติกุล, 2558)   ดวยความทาทายที่มีตอ    

การพัฒนาคุณภาพและบริการตามเกณฑมาตรฐาน HA และ JCI ซึ่งเปนนโยบายหลักในการบริหารจัดการ

และการใหบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการปฏิบัติตามนโยบายทาง  

การบริหารโดยการสะทอนผลจากผูปฏิบัติและผูรับบริการในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลรอยัลอังกอร

อินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาผลการนาํนโยบายทางการบรหิารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏิบตักิบัโรงพยาบาลในเครือ 

โดยเฉพาะในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลท่ีตัง้อยู ณ ราชอาณาจกัรกมัพูชา ซึง่ประกอบดวย โรงพยาบาล

รอยัลองักอรอนิเตอรเนช่ันแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ และวเิคราะหและสงัเคราะหเหตุปจจยัสาํคญั

ที่มีผลตอการนํานโยบายทางการบริหารไปปฏิบัติ

วิธีการวิจัย
  1. ผูใหขอมูลสําคัญและกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล

       1.1 ผูใหขอมูลสําคัญ

             ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ ประกอบดวย (1) ผูบริหารของโรงพยาบาลรอยัล           

อังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ จํานวน 2 คน และ (2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ            

ในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลรอยลัอังกอรอนิเตอรเนชัน่แนล และโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ ซึง่มีอายุ

การทํางานมากกวา 2 ป รวมท้ังหมด จาํนวน 14 คน ประกอบดวย บคุลากรในการรักษา ไดแก แพทย พยาบาล 

เภสัชกร เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการและบุคลากรสนับสนุนการรักษา ไดแก เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ี                    

การตลาด เจาหนาที่เวชระเบียน

   1.2  กลุมตัวอยาง

             กลุมตัวอยาง ประกอบดวย (1) ผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล

รอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ันแนล จํานวน 387 คน และ (2) ผูปวยท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอกของ               

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ จํานวน 396 คน   กลุมตัวอยางดังกลาว เปนการคํานวณบนพื้นฐานของขอมูล
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จาํนวนผูปวยทัง้หมดของแตละโรงพยาบาลท่ีมารับบริการ ณ เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2557 โดยใชสตูรของยามาเน 

(Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยเลือกเฉพาะผูปวยที่มีอายุ 15 ป           

ขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะดี และสามารถชวยเหลือตัวเองไดเทานั้น

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา

   จากการศึกษานโยบายของโรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา โรงพยาบาลมุงเนนการดําเนินงาน         

ตามหลักมาตรฐานคุณภาพ HA ที่เปนกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย และยังเปน

กลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลอยางเปนระบบท่ัวทั้งองคกร ควบคูกับ                   

หลักมาตรฐานคุณภาพ JCI เพ่ือสงเสรมิคุณภาพและความปลอดภัยในการใหบริการ และใหความสําคัญกับ    

ความปลอดภัยของผูปวยโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยนั้น  ผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยทําการเทียบเคียงกับแนวคิดของ Parazuraman, Zeithaml & Berry (1990)                    

โดยแจกแจงได ดังตอไปน้ี (1) เขาถึงบริการหรือมีการใหบริการเม่ือตองการและความตอเน่ืองของการดูแล 

สอดคลองกับการเขาถึงบริการและความตอเนื่องในการดูแลผูปวย และสอดคลองกับความสะดวกในการใช

บริการและอัธยาศัยไมตรี (2) การบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการจัดการดานยาและการใชยาและ

สอดคลองกับความนาเช่ือถือไววางใจ (3) การบริการที่มีความปลอดภัยสอดคลองกับความปลอดภัยของ        

ผูปวยและสอดคลองกับความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล (4) ผูใหบริการมีความรูและทักษะเหมาะสม

สอดคลองกับการดูแลรักษาผูปวยและการใหคําแนะนําผูปวยและญาติและสอดคลองกับการใหความรู           

คําแนะนําและการใหคําปรึกษา (5) เปนที่ยอมรับและตรงตามท่ีคาดหวังสอดคลองกับการประเมินผูปวย    

และสอดคลองกับความเปนรูปธรรมของการบริการ (6) ถูกตองเหมาะสมทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ    

และความเทาเทียมกันในการรับบริการสอดคลองกับสิทธ์ิผูปวยและครอบครัวและสอดคลองกับจริยธรรม    

ของเจาหนาที่

   Spitzer (1988, 12-13) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการรับบริการทางการแพทยวาส่ิงท่ีสาํคัญท่ีสดุ ไดแก

คุณภาพของการรักษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางกายภาพและจิตใจโดยมีตัวชี้วัดของคุณภาพ คือ                       

(1)  ความเปนมติร เปนกนัเอง และอัธยาศยัทีด่ ี(2) การไดรบัการดูแลเอาใสใจ และใหความสนใจกบัผูมารบับริการ 

(3) ไดรับการดูแลเปนสวนตัว (4) มีการใชเทคโนโลยีทันสมัยในการรักษาพยาบาล (5) มีทีมแพทยทีม่ีชื่อเสียง 

และไดรับการยอมรับ มีความนาเชื่อถือ (6) มีบริการที่ครบทกุแผนกในการรักษาพยาบาล (7) สถานที่สะดวก

สบายในการเขาไปรับบริการ

   Zeithaml & Bitner (2000) ไดกลาววา สวนประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการของ             

โรงพยาบาล คือ (1) ดานผลิตภัณฑบริการ (Product or Service) เพื่อตอบสนองความตองการและ                

ความจําเปนดานสุขภาพ (2) ดานราคา (Price) เพื่อใหผูรับบริการตัดสินความคุมคาโดยพิจารณาจากราคา

คาบริการที่ไดรับ (3) ดานชองทางการใหบริการ (Place) เพื่อใหผูปวยนอกที่มารับบริการไดรับความสะดวก

ในการเขารับบริการ (4)  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อเปนการจูงใจใหผูรับบริการตัดสินใจ

เลือกรับบริการ (5)  ดานบุคลากร (Personnel) มีการทํางานเปนทีมและมีความสามารถในการใหความรู       
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แกผูรับบริการ (6) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ี              

ใหบริการใหสวยงาม (7) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) มีการจัดการเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ     

ที่รวดเร็ว ขั้นตอนไมยุงยากซับซอน 

  จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยไดแปลงใหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการวิเคราะหขอมูล

       3.1 แบบสัมภาษณทีเ่ปนภาษาไทยสาํหรบัผูตอบชาวไทย และภาษากมัพชูาสําหรบัผูตอบ   

ชาวกัมพูชา โดยกําหนดประเด็นคําถามไวจํานวน 7 ดาน คือ ดานที่ 1 ความสะดวกในการใชบริการ ดานที่ 

2 อัธยาศัยไมตรี ดานท่ี 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ ดานท่ี 4 การใหความรูคําแนะนําและคําปรึกษา            

ดานที่ 5 ความนาเชื่อไววางใจ ดานที่ 6 ความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล และดานที่ 7 จริยธรรมของ     

เจาหนาที่   โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

   3.2 เครือ่งมอืท่ีใชในการเกบ็ขอมูลเชงิปรมิาณเปนแบบสอบถามภาษากมัพูชาทีไ่ดรบั

การตรวจสอบความถกูตองทางดานเน้ือหาและทางดานภาษาจากผูเช่ียวชาญแลว โดยเปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของผูปวยนอกท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอกท้ังของ             
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โรงพยาบาลรอยลัอังกอรอนิเตอรเนชัน่แนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ ซึง่จําแนกประเดน็คําถามเชนเดยีวกบั

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ          

และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประกอบการวิเคราะหกับขอมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
  1. สรุปผลการสัมภาษณ

      1.1 ดานความสะดวกในการใชบริการ พบวา โรงพยาบาลกรุงเทพมีการกําหนดนโยบาย     

การดําเนินงานใหกับโรงพยาบาลในเครือท้ังหมด รวมทั้งโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ันและ                   

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ   นอกจากนี้ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือจะมี           

การสื่อสารนโยบายอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาระบบงานและแนวปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการใหบริการ

อยางชัดเจน พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเปนการกํากับ

และติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกฝายในการใหบริการแกผูรับบริการ

   1.2 ดานอัธยาศัยไมตรี พบวา ผูบริหารจะมีการกําหนดใหบุคลากรทุกระดับไดรับการ           

ฝกอบรมในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออกอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังมีการกําหนดใหผูรับบริการสามารถ

ประเมินความพึงพอใจ ใหขอเสนอแนะ หรือรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับบริการที่ดีได   

    1.3 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา ทางโรงพยาบาลมีนโยบายในการปรับปรุง

และพฒันาสถานท่ี สิง่อาํนวยความสะดวก รวมท้ังอุปกรณและเครือ่งมือทางการแพทยใหอยูในสภาพปลอดภัย

และพรอมใชงานตลอดเวลา โดยมีหนวยงานการบริหารงานทั่วไป ทําหนาที่ในการตรวจติดตามประเมินและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   1.4 ดานการใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา พบวา โรงพยาบาลเนนการพัฒนา      

ความรูผานกระบวนการฝกอบรมและศกึษาดงูาน ผลการวจิยัพบวา การดาํเนนิงานมีความสอดคลองกบัเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ HA ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “Competency ผูใหบริการมีความรู

และทักษะเหมาะสม” และสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “Patient and Family 

Education ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ” โดยทางโรงพยาบาลจะทําการสงบุคลากรไปฝกอบรมทั้งภายใน

ประเทศและที่ประเทศไทย   นอกจากน้ีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ             

เฉพาะทางเพื่อประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะแพทยและพยาบาล

   1.5 ดานความนาเชื่อไววางใจ พบวา ทางโรงพยาบาลจะมุงเนนนโยบายในการพัฒนาใน      

ดานอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ โดยพิจารณาวาจะสงผลใหผูรบับริการมีความเช่ือถือไววางใจในการใหบริการ โดยเฉพาะ

ทางดานการตรวจรกัษา ซึง่มีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ   HA 

ในเรื่อง Safety การบริการที่มีความปลอดภัย และ เรื่อง “Acceptability เปนที่ยอมรับและตรงตามที่ผูปวย

คาดหวัง” โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกบัมาตรฐานกระบวนการดูแลผูปวยและผลลัพธของการดูแลผูปวย
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   1.6 ดานความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล พบวา บุคลากรของโรงพยาบาลทั้งสอง     

มีเพียงพอที่จะรองรับการใหบริการ   ทั้งนี้จากการสัมภาษณพบวาทางโรงพยาบาลทั้งสองที่ยังขาดเครื่องมือ

หรืออุปกรณบางประเภทโดยเฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีมูลคาสูง   

   1.7 ดานจริยธรรมของเจาหนาท่ี พบวา นโยบายดานหนึง่ของโรงพยาบาล คอื การเก็บรักษา

ความลับของผูปวย ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการใหบริการทางการแพทยทั่วไป รวมท้ัง

เนนการใหบรกิารท่ีเปนไปตามลาํดบักอนหลัง โดยจะมกีารฝกอบรมใหกบับคุลากรท่ีเกีย่วของกับการคัดกรอง

ผูปวยหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับการรับบริการ 

  2. สรุปผลจากการแจกแบบสอบถาม

       ขอมูลที่ไดรับจากการแจกแบบสอบถามท้ังในสวนของโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ัน 

และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ พบวาผูรับบริการของท้ังสองโรงพยาบาลมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน       

โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1

ความคิดเห็นของผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล
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ตารางที่ 2

ความคิดเห็นของผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ดานความสะดวกในการใชบรกิาร  พบวา โรงพยาบาลกรงุเทพมกีารกาํหนดนโยบายการดาํเนนิงาน

ใหกับโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด รวมท้ังโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นและโรงพยาบาลรอยัล

พนมเปญ   นอกจากน้ีผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือจะมีการสื่อสารนโยบาย     

อยางตอเน่ืองและมีการพัฒนาระบบงานและแนวปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการใหบริการอยางชัดเจน           

พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเปนการกํากับและติดตาม

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกฝายในการใหบริการแกผูรับบริการซึ่งความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ      

หลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ “Access to Care and Continuity of Care (ACC)”  กลาวคือ โรงพยาบาล

ตองมีการสงเสริมใหเกิดการเขาถึงบริการและการดแูลรักษาอยางตอเน่ือง   โรงพยาบาลควรมกีารวางนโยบาย

ทางการบริหาร โดยพิจารณาถึงความสามารถในการดูแลผูปวยใหสอดคลองกับปญหาสุขภาพของผูปวยเอง 

และสอดคลองกบัแนวคดิของ Zeithaml & Bitner (2000) ทีไ่ดกลาวถงึองคประกอบดานหนึง่ของการใหบรกิาร

ของโรงพยาบาล คือ ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ซึ่งหมายถึง การที่โรงพยาบาลตองมีการจัดการ

เกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว ไมซับซอน และใหผูปวยนอกที่มารับบริการมีสวนรวม ไดแก การเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ เปนตน   

  2. ดานอัธยาศัยไมตรี พบวา ผูบริหารจะมีการกําหนดใหบุคลากรทุกระดับไดรับการฝกอบรม           

ในเร่ืองบุคลิกภาพและการแสดงออกอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังมีการกําหนดใหผูรับบริการสามารถประเมิน     

ความพึงพอใจ ใหขอเสนอแนะ หรอืรองเรียนในกรณทีีไ่มไดรบับรกิารท่ีดไีด สอดคลองกบัแนวคิดของ Spitzer 

(1988, 12-13) ที่กลาววา สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการรับบริการทางการแพทย คือ คุณภาพของการรักษา
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พยาบาล ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางกายภาพและจิตใจ ดังนั้นการใหบริการที่ดีจึงตองแสดงออกดวย              

ความเปนมิตร เปนกันเอง และอัธยาศัยที่ดี รวมทั้งการดูแลเอาใสใจและใหความสนใจกับผูมารับบริการเปน

อยางดี เปนตน   

  3. ดานความเปนรูปธรรมของบรกิาร พบวา ทางโรงพยาบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันา

สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยใหอยูในสภาพปลอดภัยและ    

พรอมใชงานตลอดเวลา โดยมีหนวยงานการบริหารงานทั่วไป ทําหนาท่ีในการตรวจติดตามประเมินและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่องซึ่งมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของหลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “ Care of Patient 

การดแูลรักษาผูปวย” จากประเด็นดงักลาวโดยพ้ืนฐานแลวมคีวามสอดคลองกับหลักการ 5 ส ซึง่เปนหลักการ

ที่ไดรับการประยุกตในกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทั่วไป  

  4. ดานการใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา พบวา โรงพยาบาลเนนการพัฒนาความรู                

ผานกระบวนการฝกอบรมและศกึษาดูงาน  ผลการวิจยัพบวา การดําเนนิงานมคีวามสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ HA ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “ Competency ผูใหบริการมีความรูและทกัษะ

เหมาะสม” และสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลัก JCI ในหัวขอที่เกี่ยวกับ “Patient and Family Education

ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ” โดยทางโรงพยาบาลจะทําการสงบุคลากรไปฝกอบรมท้ังภายในประเทศและ  

ที่ประเทศไทย   นอกจากนี้บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่จะตองเปนผู ที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง                      

เพื่อประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะแพทยและพยาบาล

  5.  ดานความนาเชื่อไววางใจ พบวา ทางโรงพยาบาลจะมุงเนนนโยบายในการพัฒนาในดานอื่นๆ    

ที่เก่ียวของ โดยพิจารณาวาจะสงผลใหผูรับบริการมีความเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ โดยเฉพาะทาง     

ดานการตรวจรักษา ซึ่งมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ HA         

ในเร่ือง  Safety การบรกิารท่ีมคีวามปลอดภยั และ เรือ่ง “Acceptability เปนทีย่อมรับและตรงตามท่ีผูปวยคาดหวัง” 

โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานกระบวนการดูแลผูปวย และผลลัพธของการดูแลผูปวย

  6.  ดานความพรอมทีจ่ะใหการรักษาพยาบาล พบวา บคุลากรของโรงพยาบาลทัง้สองท่ีมเีพยีงพอ    

ทีจ่ะรองรับการใหบรกิาร   ทัง้นีจ้ากการสัมภาษณพบวา ทางโรงพยาบาลทัง้สองทีย่งัขาดเคร่ืองมือหรืออปุกรณ

บางประเภท โดยเฉพาะเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่มีมูลคาสูง อยางไรก็ตาม ขอมูลสรุปไดชี้ใหเห็นวา ผลการ

ดําเนินงานมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการผูปวยตามหลักของ JCI ในเรื่อง                 

“International Patient Safety Goals (IPSG)” ซึง่มุงเนนทางดานความปลอดภยัของผูปวย โดยมีการรวบรวม

อบุัติการณหรือเหตุการณไมพึงประสงคในดานสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมด มาจัดระดับความเสี่ยง ความรุนแรง 

และโอกาสที่จะเกิด แลวนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ และกําหนดเปนมาตรฐานการดูแลผูปวยตอไป 

  7.  ดานจรยิธรรมของเจาหนาที ่พบวา นโยบายดานหนึง่ของโรงพยาบาล คอื การเก็บรักษาความลบั

ของผูปวย ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการใหบริการทางการแพทยทั่วไป รวมทั้งเนนการ    

ใหบริการท่ีเปนไปตามลําดับกอนหลัง โดยจะมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรที่เก่ียวของกับการคัดกรองผูปวย

หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับการรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการ  
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ผูปวยตามหลักของ HA ในเรื่อง “Appropriateness ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ”         

จากการผลการวิจัย สามารถกลาวไดวา การนํานโยบายทางการบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏิบัติกับ

โรงพยาบาลในเครอื ซึง่ ณ ทีน่ี ่คอื โรงพยาบาลรอยัลองักอรอนิเตอรเนชัน่แนลและโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ 

เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลโดยสังเกตไดจากระดบัความคดิเหน็ของผูปวยทีม่ารบับริการ    

  จากสรุปผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเหตุปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการนํานโยบายทาง         

การบริหารไปปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได ดังนี้

  1. การสื่อสารนโยบาย จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพและ                  

โรงพยาบาลในเครือมีการสื่อสารและรับมอบนโยบาย รวมทั้งมีการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพของทั้ง HA และ JCI ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว

  2. การกําหนดแนวปฏิบัติและการจัดวางระบบการทํางาน   จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา ผูบริหาร

ของโรงพยาบาลกรุงเทพมีการกาํหนดแนวทางการดําเนนิงานและการใหบรกิารทีช่ดัเจน ซึง่อาจเปนผลมาจาก

การใชประสบการณและบทเรียนจากสถานการณที่เคยเกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงและกําหนดเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับโรงพยาบาลในเครือใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน

  3. การกําหนดเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา                

ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพ พยายามผลักดันใหมีการกําหนดกระบวนการในการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏบิัติงานและการใหบริการในฝายงานตางๆ อยางตอเนื่อง

สรุป
  จากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถสรุปไดวา การนาํนโยบายทางการบรหิารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏิบตัิ

กับโรงพยาบาลในเครือซ่ึงหมายรวมถึงโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัล

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม  นอกจากนี้ 

ผลจากการวิจัยพบประเด็นสําคัญที่มีผลตอการบริหารจัดการขององคกรใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะองคกร    

ทีม่เีครือขายกระจายอยูในหลายพืน้ท่ี  โดยแนวทางดังกลาวประกอบดวย (1) การสรางและพัฒนากระบวนการ

ในการส่ือสารเพ่ือประโยชนตอการถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติ (2) การจัดวางระบบและกระบวนการ     

ใหไดมาตรฐานกอนที่จะมีการเร่ิมดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบและกระบวนการท่ีเกิดขึ้น

จากบทเรียนหรือประสบการณที่ผานมา และ (3) การสรางและพัฒนากระบวนการในการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง และนําผลการประเมินกลบัมาปรับปรงุกระบวนการหรอืวธิกีารทํางาน

ใหดียิ่งขึ้น

  อยางไรก็ตาม เพือ่ใหการดําเนินงานมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ผูวจิยัไดสรปุขอเสนอแนะจากงานวิจยั

ที่สําคัญไว 2 ประการ คือ (1) ควรมีการพัฒนาแผนประชาสัมพันธเพื่อใหผูรับบริการและผูปวยไดรับทราบ

แนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการที่ผูรับบริการและผูปวยจะสามารถเตรียมความพรอม
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กอนการเขารับบริการได (เฉพาะท่ีไมใชกรณีฉุกเฉิน) และ (2) ผูบริหารโรงพยาบาลควรมีการกําหนดแนวทาง

การพัฒนาและการขยายขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อประโยชนตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
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การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต*

The Construction of the Educational Management Model of     
Mosque-Based Islamic Educational Centers (TADIKA)     

in Three Southern Border Provinces

ชนิดา มิตรานันท1**,  อัจศรา ประเสริฐสิน2,  อัญชลีพร ลพประเสริฐ3

1,3สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา     

ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย 2) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 3) สรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม   

ประจํามัสยิด (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต โดยมีขัน้ตอนดาํเนนิการวจิยั 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 ศกึษา

สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย กลุมท่ีศึกษาไดแก 

บุคลากรทางการศึกษาของรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย จํานวน 19 คน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการ

ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมที่ศึกษาไดแก    

ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานอิสลามศึกษา สํานักงาน            

การศึกษาเอกชนอําเภอ ชมรมตาดีกา และศึกษานิเทศกชํานาญการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ        

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 11 คน และระยะที่ 3     

สรางรูปแบบการจัดการศกึษาของศูนยการศกึษาอสิลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ผูสอน และผูปกครองของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)                   

* เรียบเรียงจากงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
** ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําสถาบันวิจัย และพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
    อีเมล: chanidam@g.swu.ac.th
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ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 964 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชการศึกษาเอกสาร การสังเกต                 

การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย และ              

การวิเคราะหเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวิจัยพบวา

  1. สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา รัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย 

6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป และดานการ     

มีสวนรวมของชุมชน 

  2. แนวทางการจัดการศึกษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานบริหารงาน

ทั่วไป และ ดานการมสีวนรวมของชุมชน 

  3. รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ 2 ระดับ คือ ระดับ

นโยบาย ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรมและ

ระดับปฏิบัติการไดแก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มัสยิด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ศนูยอาํนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต  สาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดั และศูนยการศึกษาอิสลามประจาํ

มสัยดิ (ตาดกีา) และองคประกอบการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลกัสตูร ดานบคุลากร ดานงบประมาณ 

ดานการบรหิารงานท่ัวไป และดานการมีสวนรวมของชุมชน โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่าํหนดและขอเสนอแนะ 

จะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได

คําสําคัญ
  รปูแบบการจดัการศกึษา    ศนูยการศึกษาอิสลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา)     3 จงัหวดัชายแดนภาคใต

Abstract
  The objectives of this research were 1) to study the situation of educational management 

of TADIKA schools in Sabah State, Malaysia; 2) to study guidelines of educational management of 

TADIKA in three Southern Border Provinces; and 3) to construct of the educational management 

model of mosque-based Islamic educational centers (TADIKA) in 3 Southern Border Provinces. 

The research was divided into three phases. The first phase was to study state of educational 

management of TADIKA School in Sabah State, Malaysia. The subjects were 19 education officers, 

administrator and teachers in Sabah State, Malaysia. The second phase was to study state and 

needs of educational management of TADIKA. The subjects were 11 administrators, teachers, 

parents, alumni, member Islamic committee and TADIKA group. The third phase was to construct 
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of the educational management model of TADIKA in three Southern Border Provinces. The subjects 

were 964 administrators, teachers, and parents involving with TADIKA. The data were collected 

from document, observation, interview, focus group and questionnaire. The quantitative data were 

analyzed by descriptive statistics, and qualitative data were analyzed by content analysis.

  The result of research revealed that:

  1. The educational management of TADIKA School in Sabah State, Malaysia consisted of 

6 areas: policies, curricula, personnel, budget, general administration, and community members’ 

participation.

             2. The educational management of TADIKA in the 3 Thai Southern provinces consisted of 

6 areas which were policy, curricula, personnel, budget, general administration, and community 

members’ participation.          

  3. The model of educational management appropriate for TADIKA in three southern border 

provinces compose of two levels: policy level and operation level. Policy level includes Ministry of 

Education, Ministry of Interior, Prime Minister's Office, and Ministry of Culture. Operation level        

includes Office of the Private Education Commission, Mosque, Local Government Organizations, 

Southern Border Provinces Administration Centre, Provincial Cultural Office, and TADIKA.                    

The educational management consists of 5 areas: curricula, personnel, budget, general administration, 

and community members’ participation. There is also a need to follow the guidelines and suggestions 

that have been set out in order for the education management of TADIKA to be successful.

Keywords
  Educational Management Model,    Mosque-Based Islamic Educational Centers (TADIKA), 

Three Southern Border Provinces

บทนํา
  ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด หรือ ตาดีกา (TADIKA) ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต          

เปนสถาบนัช้ันแรกสุดท่ีไดทาํหนาท่ีปลูกฝงหลักคําสอนของศาสนาใหแกเด็ก ๆ  มสุลิม (วรีะศักด์ิ จนัทรสงแสง, 

2546, 26) โดยใชอาคารบริเวณมัสยิดเปนสถานที่จัดการเรียนรู ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอนตอนเย็น

ของวันจันทรถึงวันศุกรหรือวันเสารถึงอาทิตยตามความพรอมของชุมชน ผูสอนเปนผู นําศาสนาและ                

อาสาสมัครในชุมชน ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน           

ซึ่งหลักสูตรของแตละจังหวัดจะไมเหมือนกัน และมีความแตกตางจากพื้นที่ในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย 

เนื่องจากมีระเบียบเปนการเฉพาะ กลาวคือ มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษาอิสลาม   
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ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยศูนยการศึกษา

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในขณะที่ตาดีกาพื้นที่อื่น ๆ 

มรีะเบยีบจากอกีหนวยงานหน่ึงเขามารองรับ คอื ระเบยีบของกรมการศาสนา โดยไดออกระเบียบกรมการศาสนา

วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด พ.ศ. 2551 ความแตกตางความซับซอนดังกลาวสะทอนภาพ     

ความสําคัญของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                 

ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งมิติของความเชื่อมโยงกับชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจาก      

ศนูยการศึกษาอิสลามประจาํมัสยิด (ตาดีกา) เปนสถาบันสําคัญในการสรางรากฐานสาํหรับเยาวชนของชุมชน

ทางดานศาสนา วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั่นเอง (ไชยทวี อติแพทย, 

ม.ป.ป., 49-50) 

  จากผลการศึกษาสภาพปญหาการศึกษาอิสลามศึกษาของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2549 พบวา เด็กเยาวชนมุสลิมมีปญหาการใชภาษาไทยไมคลอง ซึ่งเปนผลมา        

จากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวัน ทําใหเด็กมีปญหาการพูด การอาน 

และการเขยีนภาษาไทย สอดคลองกบังานวจิยัของอิบรอฮีม ณรงครกัษาเขต สกุรี หลังปเูตะ และ การเดร สะอะ 

(2555, 15) พบวา หลักสูตตาดีกาเปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษามลายู และ        

มุงรักษาไวซึ่งการใชภาษามลายู อักขระญาวี ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสามัญทั้ง     

ดานความรู ความคดิ ซึง่มคีาเฉลีย่ต่ํากวาคาเฉลีย่ของประเทศในทกุวชิา (ไชยทว ีอตแิพทย, ม.ป.ป.,  61-62 ; รุง  

แกวแดง, 2548, 48 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2550, ฉ) นอกจากนั้น ความหวาดระแวงของคนในพื้นที่                

ที่มีตอภาครัฐวาจะเขามาแทรกแซงการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เชน 

การกําหนดใหมีหลักสูตร 2 ภาษาเพื่อตองการใหภาษามลายูถิ่นหมดไปจากประเทศไทย และการเขาไป

สนับสนุนสถาบันการศึกษาของทองถ่ินเปนการเขาไปแทรกแซงการจัดการศึกษาโดยชุมชน (เสริมศักด์ิ                

วศิาลาภรณ, 2550, ช) สอดคลองกบังานวจิยัของ นเิลาะ  แวอเุซ็ง,  ผองศร ี วาณิชยศภุวงศ ,  นรูดุนี  สารีมงิ  และ                       

มหูามัดรยูานี บากา (2554, 174) พบวา ปจจยัทีก่อใหเกดิปญหาในการจดัการศกึษาของศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดกีา) ไดแก ปญหาสถานการณความไมสงบ และความสัมพันธกบัชุมชน จงึทําใหหนวยงาน

ภาครัฐไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด   

(ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใตได รวมถึงการทีศ่นูยการศึกษาอิสลามประจาํมสัยดิ (ตาดีกา) มรีปูแบบ

การบริหารจัดการที่หลากหลายทําใหยากแกการสงเสริมและสนับสนุน ตลอดถึงการควบคุมดูแลอยางเปน

ระบบ หลักสูตรการเรียนการสอนไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมสามารถเชื่อมโยงระหวางศูนยการศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดวยกันเอง และสถาบันอื่นได นอกจากนั้น ครูไมไดรับการสนับสนุนสงเสริม

การเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากรัฐทั้งที่จบจากในประเทศและตางประเทศ และไมไดรับสวัสดิการที่ดี                  

ครูมีความรูสึกไมปลอดภัยในพื้นที่ จึงขอยายออกนอกพื้นที่ สวนครูที่มีความสามารถไมกลายายเขามาสอน

ในพื้นที่ ทําใหครูไมเพียงพอ จึงตองนํานักเรียนชั้น 10 เขาไปเปนครูฝกสอนในโรงเรียนตาดีกาแทน จึงเห็นวา

เวลาสอนอาจเพ้ียนได (รุง แกวแดง, 2548, 55) รวมท้ังการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลการเรยีนการสอนศาสนา
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ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักคัมภีรอัลกุรอานเปนไปดวยความยากลําบาก จึงอาจทําใหเยาวชนหลงเชื่อ

และกอเหตุราย ๆ  ไดเชนกนั (รุง แกวแดง, 2548, 49-55 ; วรีะศกัด์ิ จนัทรสงแสง, 2546, 26 ; เสรมิศกัด์ิ วศิาลาภรณ, 

2550, ฉ-ฏ) 

  ภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ศึกษาของรัฐ มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 20) ไดระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ     

การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป     

ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 

สอดคลองกับ Smith (1969 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช, 2556, 23-30) ที่ไดจําแนกภารกิจการ                    

บริหารการศึกษาเปน 5 ประเภท คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน งานธุรการ    

การเงินและบรกิาร และงานดานความสมัพันธกบัชุมชน โดยเปนการดําเนนิงานของกลุมบุคคลในการรวมมอื

กันพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งในดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และ

พัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเปน

คนดีมีวินัย และอื่น ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ ดํายูโซะ 

(2555, 5) ไดศกึษาสภาพการดําเนนิงานของศูนยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ทีไ่ดรบัเหรียญทอง  

ในจงัหวดัสตลู พบวา สภาพการดําเนนิงานของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ในจงัหวดัสตลู        

ที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานท่ี                  

ดานบรรยากาศ และดานการมีสวนรวมของชุมชน 

  ระบบการบริหารศึกษาในประเทศมาเลเซียทีใ่ชอยูในปจจุบนัเปนระบบการบริหารการศกึษาทีไ่ดผาน

การปรับปรงุพฒันาจากพืน้ฐานเดมิของประเทศทีม่ชีาวมาลาย ูผูนบัถอืศาสนาอสิลาม มวีถิชีวีติแบบชาวมสุลมิ

ตะวนัออก เดมิระบบการบริหารการศกึษาของมาเลเซยีบรหิารแบบไมเปนทางการ มปีอเนาะ มสัยดิ หรอืบาน

ผู รู เปนฐานในการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะคลายกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)                  

ของประเทศไทยในปจจุบนั ซึง่ระบบการศึกษาของมาเลเซียน้ันเปนระบบท่ีมปีระสทิธิภาพ และมคีวามเหมาะสม

กบับรบิทของศาสนา วฒันธรรม การเมือง การปกครอง และการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมาเลเซยี คณุภาพ

การศึกษาในมาเลเซยีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในประเทศท่ีอยูในเครอืจักรภพอังกฤษซ่ึงมีจาํนวน 48 ประเทศ

กระจายทั่วโลก (อมรรัตน บุตรนํ้าเพชร, 2551)

  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      

(ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใตทีม่คีวามเหมาะสมกบับริบทและความตองการของผูทีเ่กีย่วของในพืน้ที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ของประเทศมาเลเซียรวมกับ

แนวทางการจัดการศกึษาตามความตองการของผูทีเ่ก่ียวของในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ซึง่ผลท่ีไดจาก

การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ (ตาดีกา) อนัจะนาํไปสูการยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                      
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ใหมีคุณภาพตามความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)           

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการศกึษาของศนูยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต

  3. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

วิธีการวิจัย
  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด         

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้ คือ

  1. ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการดาํเนนิการจดัการศกึษาของโรงเรยีนตาดกีา ในรฐัซาบาห 

ประเทศมาเลเซีย

   ผูใหขอมูล ไดแก บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรของ JHEAINS และ ผูอํานวยการ

และผูสอนของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย จํานวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร เครื่องบันทึกเสียง และประเด็น          

การสัมภาษณและแบบบันทึกการสัมภาษณในประเด็นที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย วิธีการรวบรวมขอมูล ไดแก การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่

เก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา การสัมภาษณในประเด็นท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย และการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร 

  2. ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

   ผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกาจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ผูเช่ียวชาญพิเศษ      

ดานอิสลามศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ชมรมตาดีกา และศึกษานิเทศกชํานาญการที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต            

จํานวน 11 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง ประเด็นการสนทนากลุม/                 

การสัมภาษณ และแบบบันทึกการสนทนากลุม/การสัมภาษณ วิธีการรวบรวมขอมูล การสนทนากลุม และ

การสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
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  3. ระยะท่ี 3 การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด     

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบงเปน 3 ขั้นตอนยอย

   3.1 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาเกีย่วกับการจดัการศกึษาของศูนยการศกึษาอสิลามประจาํมัสยิด 

(ตาดกีา)ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต โดยผูวจิยัไดนาํผลการศกึษาในระยะที ่2 มาใชในการสรางแบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 66 ขอ 

    กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยใชวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 

300 แหง รวม 964 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู ไดแก แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดัการ

ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีคุณภาพดาน           

ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยทุกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60-

1.00 และมีคาความเที่ยง (Reliability) เปนรายดานอยูระหวาง 0.852 ถึง 0.891 และทั้งฉบับเทากับ 0.917 

และการวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิตบิรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก การจดัอันดับ ความถ่ี รอยละ และ

คาเฉลี่ย 

   3.2 ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยผูวิจัยนําผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และขั้นตอนที่ 1     

มาเปนขอมูลในการยกรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต   

   3.3 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรปูแบบการจัดการศึกษา

ของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

    กลุมเปาหมาย ไดแก เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ผูแทนจากสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวดั 

ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกา ประธานชมรมตาดีกา นักวิชาการ

มหาวิทยาลัย ผูนําศาสนา/ผูบริหารตาดีกา และผูสอน จํานวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล   

ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง และประเด็นการสนทนากลุม วิธีการรวบรวมขอมูล ไดแก การสนทนากลุม และ      

การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย

  1. ผลการศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห    

ประเทศมาเลเซีย 

              1.1 ดานนโยบายการจดัการศึกษา: รฐับาลกลางกาํหนดวิสยัทัศน  โครงสราง  บทบาทหนาท่ี 

และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีชดัเจน และมีการกระจายอาํนาจหนาทีใ่นการบริหาร
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การศึกษาใหแตละรัฐนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัติตามไดดวยตนเองอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของรัฐมนตรีการศึกษาของแตละรัฐ 

   1.2  ดานหลักสตูร: เปาหมายของการจดัการศกึษาตาดีกา เพ่ืออบรมสัง่สอนและใหความรูเกีย่วกบั

หลักการของศาสนาอิสลาม และพัฒนาจิตใจของผูเรียนทุกคนใหผูเรียนเปนมุสลิมที่ดีของประเทศชาติ และ

สรางจติสํานึกของผูเรียนใหมคีวามรกัความสามคัคีในสงัคมพหวุฒันธรรม มทีกัษะทางการสือ่สารทีด่ ีทัง้ภาษา

มลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ และมีทักษะสังคม รัฐบาลกลางกําหนดใหใชหลักสูตรเดียวกัน                

ทั้งประเทศ แตสามารถจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติมไดตามความตองการผูเรียน การวัดและประเมินผลความรู     

ทางศาสนาระดับชาติดวยขอสอบกลางที่เปนมาตรฐานท่ัวทั้งประเทศ เพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษา                   

ที่เทาเทียมกันทั้งประเทศ และสามารถเทียบโอนเขาเรียนตอในโรงเรียนตาดีกาอื่น ๆ ทั่วประเทศได โรงเรียน

ทุกแหงตองจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีกําหนด และมีสื่อการเรียน         

การสอนอยางเพียงพอ 

   1.3 ดานบคุลากร: รฐับาลกลางสนบัสนนุงบประมาณคาตอบแทนผูสอน รฐัซาบาหคัดเลอืก

ผูสอนตามคุณสมบัติโดยมีคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติของผูสอน และผูสอนระดับปฐมวัยเปนเพศหญิง

เทาน้ัน ผูสอนสวนใหญสอนดวยอุดมการณ เพ่ือเผยแพรศาสนาอิสลาม และมีการนิเทศติดตาม มีการพัฒนา

ผูสอนอยางตอเนือ่ง สวนผูบรหิารตาดีกาไมจาํเปนตองเปนผูนาํศาสนา (อหิมาม) เนนผูทีม่คีณุสมบัตทิีเ่หมาะสม 

   1.4 ดานงบประมาณ: โรงเรียนตาดีกาของรัฐไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง

ทั้งหมด ไดแก ดานอาคารสถานที่ วัสดุและสิ่งกอสราง การจัดการ คาตอบแทนผูสอน ฯลฯ สวนโรงเรียน         

ตาดีกา สังกัดเอกชนสวนใหญไดงบประมาณจากคาเลาเรียนของผูเรียน นอกจากนั้น หนวยงานภายนอก       

ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน หนวยงานสังคมสงเคราะห หนวยงานของศาสนา เปนตน และมี              

คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่จัดหาและดูแลงบประมาณและเงินบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ 

   1.5 ดานการบรหิารงานทัว่ไป: โรงเรียนตาดีกามสีถานท่ีเรยีนทีม่คีวามสะอาดและปลอดภยั 

และอาคารสถานท่ีของโรงเรยีนตาดีกาสวนใหญอยูในมสัยิด (1 มสัยิด 1 ตาดกีา) และมีสิง่อํานวยความสะดวก 

ผูสอนไดรบัคาตอบแทนเปนรายเดอืน มคีาตอบแทนลวงเวลา และมกีารปรบัเงนิเดอืน เพิม่ขนาดของหองเรยีน

ตอจํานวนผูเรียน ไมเกิน 15-25 คน/หองเรียน และมีระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนครบถวน ทันสมัย และ

นําไปใชประโยชนได

   1.6 ดานการมีสวนรวมของชุมชน:  ภาคประชาชนไมคอยมสีวนรวมกบัโรงเรยีนตาดกีา มอีงคกร

อืน่ใหการสนบัสนนุดานงบประมาณ ผูปกครองมสีวนรวมโดยการสงบตุรหลานเขาเรยีนในโรงเรยีนตาดกีาของ

เอกชน อาสาสมคัรในชมุชนมสีวนรวมในการสอนผูเรียนในโรงเรียนตาดกีา ผูบรหิารมีชองทางการสือ่สารขอมูล

ขาวสารไปยังบุคลากรและผูปกครองที่มีประสิทธิภาพ  
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  2. ผลการศึกษาแนวทางการดาํเนนิงานการจดัการศกึษาของศนูยการศึกษาอิสลามประจาํ

มัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานนโยบาย ดานหลักสูตร 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้

   2.1 ดานนโยบาย: โครงสรางการบรหิารจัดการศกึษาของศนูยการศึกษาอิสลามประจาํมัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนใตไมชัดเจน ดังนั้น ควรมีการปรับโครงสรางการบริหาร สถานภาพของตาดีกา 

พระราชบัญญัติและระเบียบ และกําหนดบทบาทและหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใหชัดเจน มีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนควรเปด       

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบ และนํากระบวนการของโรงเรียนคูขนานมาใชใน         

การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

   2.2 ดานหลักสูตร: หลักสูตรตาดกีาควรเปนหลักสูตรท่ีคงไวซึง่อัตลักษณดัง้เดิม และสอดคลอง

กบัความตองการของผูทีม่สีวนเก่ียวของกบัศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในพืน้ท่ีอยางแทจริง 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรเรงรัดและรับรองหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺโดยเร็ว 

และกาํหนดระเบียบการวัดและประเมินผลทีช่ดัเจน และเปนรูปธรรม เพ่ือใหเปนหลักสูตรท่ีมมีาตรฐานเดียวกัน 

และควรจัดทําและจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหแกผู สอนเพ่ือใหมีสื่อการเรียนการสอน                        

ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั และควรรวมมอืกนัระหวางหนวยงานตาง ๆ  ไดแก สพฐ. และสาํนกังานการศกึษาเอกชน 

(สช.) ในการบูรณาการหลักสูตรตาดีกากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสอบ INET การสงตอ                         

ผูเรยีนไดเขาเรยีนศาสนาในระดบัทีส่งูขึน้ได ควรสรางความเขาใจในการนําหลกัสตูรไปใช และมกีระบวนการ

กํากับติดตามการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร

   2.3 ดานบคุลากร: ผูสอนขาดความรู คณุสมบัตขิองผูสอนไมเปนไปตามเกณฑ และผูบริหาร

ขาดความรูความสามารถดานวิชาการและการบริหาร ดังนั้น ควรออกระเบียบศูนยการศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด (ตาดีกา) วาดวยการสรรหาและคุณสมบัติของผูสอนตาดีกาอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถถายทอด        

ในเรื่องอิสลามศึกษาไดอยางถูกตอง ควรจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบการพัฒนา

บคุลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเปนพ่ีเล้ียง และสนับสนุนวิทยากร และเปดโอกาส

ใหอิหมามสามารถแตงตั้งผูชวยบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)ได 

   2.4 ดานงบประมาณ: จากการท่ีไดรบัการสนบัสนุนจากภาครัฐไมเพยีงพอ ดงันัน้ ภาครฐัอาจ

ตองสรางเกณฑเรื่องของการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณใหตาดีกาเทากับที่    

ชุมชนสนับสนุน เพื่อสรางเงื่อนไขการมีสวนรวมของชุมชน ควรของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ 

เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และควรอบรมผูบริหารตาดีกา และผูสอนตาดีกาใหสามารถเขียน

และจัดทําแผนงบประมาณของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดได 

   2.5 ดานการบริหารงานท่ัวไป: ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สวนใหญ

ขาดแคลนอาคารเรียนถาวรและส่ิงอํานวยความสะดวก และสัดสวนผูเรียนและผูสอนตอหองเรียนไมเหมาะสม 

ดังนั้น ควรเปดโอกาสใหองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีสวนรวม
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สนบัสนนุงบประมาณตามความตองการของตาดกีาในพืน้ทีแ่ละสามารถเบกิจายงบประมาณไดอยางถกูตอง 

คาตอบแทนและสวัสดิการไมเหมาะสม ดังนั้น ควรเพ่ิมคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ใหผู สอน                    

อยางเพียงพอและเหมาะสมกับคาครองชีพในสภาพปจจุบัน ควรปรับแกไขระเบียบศูนยการจัดการศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อใหจํานวนผูสอนตาดีกาเพียงพอกับจํานวนผูเรียน นอกจากน้ัน ผูบริหาร 

ตาดีกาขาดความสามารถในการบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ ดังน้ัน ควรสรางความเขาใจ           

ดานการบริหารงานบุคคล และการใชงบประมาณการบริหารจัดการตาดีกาที่ถูกตองแกผูบริหารตาดีกา

   2.6 ดานการมสีวนรวมของชมุชน: ผูนาํชุมชน และผูปกครองบางคนไมใหความรวมมอืและ

ไมมสีวนรวมในการจดัหางบประมาณในการจดักิจกรรมของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมัสยิด (ตาดีกา) ดงัน้ัน

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ควรเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง และ ภาคีเครือขาย ไดแก 

ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดเขามามีสวนรวมกับศูนย              

การศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา) ใหมากข้ึน โดยการทาํงานรวมกนั เชน ผูปกครองควรหาโอกาสมารวม

สอนท่ีตาดีกา การทํา MOU การเปนคณะกรรมการรวมกัน การสนับสนุนงบประมาณทัง้รูปแบบท่ีเปนเงิน และ

ไมใชเงนิ เชน สิง่ของ อาคารสถานที ่อาหารกลางวนั วทิยากร นกัศกึษาฝกงาน เปนตน และชมุชนควรมสีวนรวม

ในการสรางศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง    

และพึ่งพาตนเองได 

  3. ผลการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยดิ (ตาดีกา) 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

   รปูแบบการจดัการศกึษาของศนูยการศึกษาอิสลามประจาํมัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต มผีูทีม่สีวนเก่ียวของ 2 ระดับ คอื ระดบันโยบาย ไดแก ศธ. มท. สาํนักนายกรฐัมนตรี (นร.) และกระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) และระดับปฏิบัติการ ไดแก สช. มัสยิด อปท. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.)  สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั และศนูยการศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา) ซึง่มกีารสัง่การและ

ความสัมพันธเช่ือมโยงกัน และองคประกอบการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย         

การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล และส่ือการเรยีนการสอน ดานบคุลากร ไดแก การพัฒนาผูสอน 

คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร และ คุณสมบัติและการพัฒนาผูบริหารตาดีกา ดานงบประมาณ ไดแก 

การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ และ การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป ไดแก 

อาคารสถานที ่และส่ิงอาํนวยความสะดวก การบรหิารจัดการของผูบรหิารตาดกีา คาตอบแทนและสวสัดกิาร 

และดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การมีสวนรวมผูปกครองและชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน     

สวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึง่ผูทีเ่ก่ียวของและองคประกอบการจดัการศึกษา

ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดและขอเสนอแนะตาง ๆ จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1:  รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

     ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

  3.1 ดานหลักสูตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ไดแก ศธ. 

ควรพิจารณาเรงรัดและติดตามหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺฉบับใหมที่เปนหลักสูตร

ที่เกิดข้ึนจากความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในพ้ืนท่ี

อยางแทจรงิ ควรบรูณาการหลักสตูรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดบัอบิตดิาอียะฮฺกบัหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั 

และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรคงไวซึ่งอัตลักษณของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

ดัง้เดิม โดยมคีวามยดืหยุนในเรือ่งของเน้ือหาสาระ เวลา และเหมาะสมกบัวัย และสาํนักงานการศกึษาเอกชน

จังหวัด (สช.จังหวัด) ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับอิบติดาอียะฮฺและ

การนําหลักสูตรไปใช ประเด็นที่ 2 การวัดและประเมินผล ไดแก ศธ. ควรปรับปรุงเพิ่มเติมระเบียบการวัดและ

ประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการสอบวัดระดับที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และควรจัดทําระบบและ

ความรวมมือ (MOU) เพื่อนําผลการสอบไปใชในการศึกษาศาสนาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดโดยไมตองสอบ          

วัดระดับซํ้าอีก สพฐ. และ สช. ควรหารือรวมกันเกี่ยวกับการจัดสอบ INET เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอน ขอสอบ 

INET ควรมี 3 ภาษา ไดแก ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาไทย และ สช.จังหวัด ควรทําหนาที่กํากับ
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ติดตาม ตรวจสอบการนําหลักสูตรไปใชอยางเปนระบบ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรใหมี

มาตรฐานเดียวกันเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกันได และประเด็นท่ี 3 สื่อการเรียนการสอน ไดแก สช.จังหวัด    

ควรจัดอบรมความรูใหแกผูสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของผูสอนและ               

ผูเรียน และมีมาตรฐานเดียวกัน               

                 3.2  ดานบุคลากร ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การพัฒนาผูสอน ไดแก ศธ. ควร

ปรับแกไขระเบียบศูนยการจัดการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โดยเพิ่มจํานวนผูสอนใหเพียงพอกับ

จํานวนผูเรียน รวมทั้ง สช.จังหวัดควรรวมมือกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี                  

สงนกัศกึษาใหมาเปนครฝูกสอนในตาดกีา เพือ่แกไขปญหาการขาดแคลนผูสอนตาดกีาเฉพาะหนา นอกจากนัน้ 

สช.จังหวัดรับผิดชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาผูสอน และบุคลากรทางศึกษาทําหนาท่ีจัดทําหลักสูตรอบรมผูสอน 

และบุคลากรทางการศึกษา และออกใบรับรองเฉพาะผูสอนตาดีกา สช.จังหวัดประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อจัดทําหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตาดีกาอยางตอเนื่อง 

และทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงและสนับสนุนวิทยากรอบรมตามความเหมาะสม ประเด็นท่ี 2 คุณสมบัติและ               

การคัดเลือกบุคลากร ไดแก ศธ. ควรปรับปรุงระเบียบฯ เร่ืองการสรรหาและคุณสมบัติของผู สอนใน                   

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใหชัดเจน ปรับปรุงระเบียบฯ เกี่ยวกับสัดสวนจํานวนผูสอน                    

ใหสอดคลองกบัจํานวนผูเรยีน นอกจากน้ัน สช. ควรจดัทาํแผนการพฒันาผูสอนทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

สาํหรบัผูสอนท่ีไมมใีบประกอบวชิาชพีคร ูหรือไมจบการศกึษาตามเกณฑทีก่าํหนดไวเพ่ือใหไดใบรับรองเฉพาะ

ผูสอนตาดีกา และประเด็นที่ 3 คุณสมบัติและการพัฒนาผูบริหารตาดีกา ไดแก คุณสมบัติของผูบริหาร            

ตาดีกาควรเปนไปตามตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลาม             

ประจําจังหวัด รับผิดชอบการพัฒนาผูบริหารตาดีกาดานวิชาการและบริหารตามแนวทางที่กําหนดไว และ

สนับสนุนผูบริหารตาดีกาใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตาดีกาใหมากขึ้น 

  3.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นที ่1 การจัดหาและจดัสรรงบประมาณ 

ไดแก ศธ. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยผานหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น      

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ควรจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมดวยตนเองท้ังในรูปแบบท่ีเปน

เงินและไมไดเปนเงินจากภาคเครอืขายอ่ืน ๆ และหนวยงานภาครัฐรวมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางเกณฑ

การมสีวนรวมของชุมชนในการพฒันาศนูยการศึกษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) อยางยัง่ยนื และ ประเดน็

ที่ 2 การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ไดแก หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบใหความรูความเขาใจแก      

ผูบริหาร ผูสอน และบุคลากรของตาดีกาใหสามารถจัดทําแผนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ                

และรายงานงบประมาณได และหนวยงานภาครัฐที่ควรจัดทําระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ        

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.4 ดานบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย 3 ประเดน็ ไดแก ประเดน็ท่ี 1 อาคารสถานที ่และสิง่อํานวย

ความสะดวก ไดแก สช.จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหนวยงานภาครัฐ รวมมือกันจัดหา

อาคารสถานที่เรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ และจัดทําระบบดูแลผู เรียนอยางทั่วถึง                    
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และกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการรับเงิน ฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2558 เพื่อเปดโอกาสให อบจ. และ อบต. สามารถสนับสนุนงบประมาณตามความตองการของตาดีกา

ในพื้นที่และสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตอง ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการของผูบริหารตาดีกา 

ไดแก คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือ หนวยงานอื่นท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการพัฒนาผูบริหาร   

ตาดกีาดานการบรหิารงานบคุคล การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบตังิานของบคุลากร และการประเมนิผลการ

ทาํงานของบุคลากร และประเด็นที ่ 3 คาตอบแทนและสวัสดกิาร ไดแก ศธ.ประสานงานกับหนวยงานภาครฐั       

ที่เก่ียวของพิจารณาคาตอบแทนผูสอนและจัดทําภาระงานใหเหมาะสม รวมทั้งจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม

ใหกับผูสอน เพื่อรักษาผูสอนไวในระบบ 

  3.5 ดานการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 ผูปกครองและ

ชุมชน โดยผูปกครองควรมีสวนรวมสอนผูเรียนทั้งที่ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และที่บาน 

และเขารวมกิจกรรมของตาดีกาอยางสม่ําเสมอ สวนชุมชนควรมีสวนรวมในการสรางศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยไมตองพ่ึงพางบประมาณ              

จากหนวยงานของรัฐ ประเด็นที่ 2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สช.จังหวัด ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูประสานงาน

ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือขาย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใหมากข้ึน ประเด็นท่ี 3 หนวยงานสวนทองถิ่น ไดแก อบจ. และ อบต. ควรมีสวนรวมสนับสนุน          

งบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของตาดีกาในพื้นที่ เนนการทํางานรวมกันในพื้นที่กับ สช.จังหวัด 

และ สช.    อาํเภอในพ้ืนทีใ่หมากข้ึน และ ประเดน็ที ่4 หนวยงานภาคเอกชนควรมีสวนรวมในการสงเสริม สนบัสนุน 

และชวยเหลอืศนูยการศึกษาอิสลามประจํามสัยิด (ตาดกีา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน บริจาคสิง่ของ อาคารสถานที่ 

อุปกรณการเรียนการสอน การดูแลชวยเหลืออิหมาม เปนตน 

อภิปรายผลการวิจัย
  1. การศกึษาสภาพการดาํเนนิการจัดการศกึษาของโรงเรยีนตาดกีาในรฐัซาบาห ประเทศมาเลเซยี 

พบวา รัฐบาลกลางกําหนดวิสัยทัศน โครงสราง บทบาทหนาที่ และนโยบายการจัดการศึกษาของ               

กระทรวงศึกษาธิการท่ีชดัเจน และมีการกระจายอํานาจหนาท่ีในการบรหิารการศึกษาใหแตละรัฐนํานโยบายการจดั  

การเรียนการสอนมาปฏิบัติตามไดดวยตนเองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีการศึกษาของแตละรัฐ 

รฐับาลกลางกาํหนดใหใชหลกัสตูรเดียวกันทัง้ประเทศ แตสามารถจดัทาํหลกัสูตรเพิม่เติมไดตามความตองการ

ผูเรียนได รัฐบาลกลางใหการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนตาดีกาท้ังหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ

ศูนยอินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2555, 20-21) ที่ระบุวา ระบบการศึกษา

ของประเทศมาเลเซียเปนระบบบริหารการศึกษาจากสวนกลางอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง 

โดยมกีระทรวงศึกษาเปนผูรบัผิดชอบดาํเนินการ และมคีณะกรรมการชดุตาง ๆ  เปนผูกาํหนดนโยบาย วางแผน 

วิจัย ติดตาม และประสานการดําเนินงานทั้งหมด การกําหนดแผนงานและโครงการตาง ๆ มีคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงรัฐเปนผูควบคุมดูแล โดยแตละรัฐมีสาํนักงานการศกึษาแหงรัฐ สวนในระดบัอําเภอมสีาํนักงาน

การศึกษาอําเภอทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสํานักงานการศึกษาแหงรัฐ 

  2. การศึกษาแนวทางการดําเนนิงานการจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ       

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา

อสิลามประจํามัสยิด (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนใต พบวา ดานนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ

ศกึษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนใตไมชดัเจน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะ

ศูนย      การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เปนสถานที่เรียนศาสอิสลามที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยอาศัยมัสยิดในชุมชน มีชาวบานในพ้ืนท่ีรวมกันรับผิดชอบดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหบุตร

หลานในชุมชน มีอิหมามประจํามัสยิดเปนผูควบคุมดูแล สภาพการดําเนินการเปนไปตามสภาพความพรอม

ของชุมชน (อับดุลอาซิซ เจะมามะ, 2555, 32)  เพื่อสรางรากฐานสําหรับเยาวชนของชุมชนทางดานศาสนา 

วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น (ไชยทวี อติแพทย, ม.ป.ป., 49-50 ; 

วีระศักดิ์ จันทรสงแสง, 2546, 26) ดังนั้น จึงทําใหไมมีโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน 

   ดานหลักสูตรตาดีกาที่ใชในปจจุบันมีความหลากหลาย ทําใหขาดความเปนมาตรฐานเดียวกัน 

และไมสอดคลองกับความตองการของคนในพื้นท่ี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน          

ประจาํมสัยดิ พ.ศ. 2548/ ฮ.ศ. 1426 ทีใ่ชอยูในปจจบุนันีเ้ปนหลกัสตูรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย        

จึงทําใหเกิดความรูสึกวาเปนหลักสูตรท่ีไมไดเกิดจากความตองการของผูที่เกี่ยวของในพื้นที่อยางแทจริง          

ดังนั้น จึงเลือกใชหลักสูตรตามความตองการของตนเอง เชน หลักสูตรของประเทศมาเลเซีย หลักสูตรที่สราง

ขึ้นเอง เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของอับดนหาดี อะละมาด (2555, 177) พบวา หลักสูตรควรสอดคลอง

กับสภาพทองถิ่น และควรใชหลักสูตรตาดีกาเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้นเพื่อความเปนเอกภาพ จากการที่

หลกัสตูรตาดกีาขาดความเปนมาตรฐานเดียวกัน ทาํใหไมสามารถนําผลการสอบไปเขาเรียนตอระดับทีส่งูขึน้ได 

   ดานบุคลากร ผูสอนมีความรูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนตาดีกาทุกดาน ทั้งน้ีอาจ

เนื่องมาจากคาตอบแทนและสวัสดิการไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และปญหาสถานการณความไมสงบ        

จงึทําใหครูขอยายออกนอกพืน้ท่ี สวนครทูีม่ีความสามารถไมกลายายเขามาสอนในพืน้ท่ี ทาํใหครูไมเพียงพอ 

จึงตองอาศัยครูอาสาสมัคร และนักเรียนฝกสอนที่ขาดความรูมาสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรีสุดา    

ไชยวิจารณ (2553, 144) พบวา การพัฒนาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่สําคัญคือการ

พฒันาบุคลากรผูสอนท้ังในดานความรูความสามารถทางดานศาสนาและความชํานาญในวิชาชพีผูสอน และ

การท่ีผูบริหารขาดภาวะผูนํา วิสัยทัศน และขาดความรูความสามารถดานวิชาการและการบริหารจัดการ     

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จึงทําใหระบบการบรหิารจัดการตาดีกาขาดประสิทธิภาพ 

   ดานงบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากผูบริหารขาดความรูการบริหารดานจัดการงบประมาณ ไมมีการทําแผนและตรวจสอบการใชจาย         

งบประมาณอยางมีระบบ รวมถึงขาดการสาํรวจความตองการของคนในพืน้ทีจ่งึทาํใหงบประมาณทีใ่ชไปไมตรง

กบัความตองการของคนในพ้ืนท่ี สอดคลองกับงานวิจยัของรอหมาน หลีเส็น (2555, 106) ทีพ่บวา ควรพัฒนา
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ดานการเงนิและบญัช ีและดานบรหิารงานทัว่ไปอยางมรีะบบและตอเนือ่ง และปรับระบบการตรวจสอบตดิตาม

โรงเรียนและการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนใหเปนไปอยางสรางสรรค (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,

(2550, ฉ)

  ดานบริหารงานท่ัวไป พบวา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สวนใหญขาดแคลน     

อาคารเรียน สิง่อาํนวยความสะดวก และสือ่การเรียนการสอน สดัสวนของผูเรยีนและผูสอนไมเหมาะสม  ขาดแคลน

ผูสอน และคาตอบแทนและสวัสดิการไมเหมาะสม ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุจาก

ภาครัฐไมเพียงพอ และขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ตูแวคอ

ลีเยาะ กาแบ (2547, 88-92) พบวา ปญหาสําคัญของตาดีกา คือ ความไมพรอมของสถานที่เรียน                     

ระบบการบริหารจัดการตาดีกาไมชัดเจน และความไมพรอมของผูสอนในหลาย ๆ ดาน ทั้งการขาดแคลน

จํานวนผูสอนท่ีจะสอนผูเรียน การขาดเทคนิคการสอน ความไมเขาใจเรื่องหลักสูตรการสอน และผูสอน            

ไมประพฤตตินใหเปนปูชนียบคุคลทีผู่เรยีนควรเคารพ นอกจากน้ัน ความไมเขาใจกนัของเจาหนาท่ีภาครฐัและ

ผูสอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความความหวาดระแวงของคนในพ้ืนที่วาภาครัฐจะเขามาแทรกแซงการจัด        

การศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2550, ช) 

ที่พบวา ความไมเขาใจตรงกันระหวางภาครัฐกับชุมชน และสถาบันการศึกษาเอกชน    ในพื้นที่ทําใหประเด็น

ที่จะสงเสรมิ สนับสนุนไมไดอยูบนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน  

  ดานการมีสวนรวมของชุมชน พบวา  ผูปกครองบางสวนยังไมใหความรวมมือกับศูนยการศึกษา

อสิลามประจาํมัสยิด (ตาดกีา) ทัง้น้ีอาจเปนเพราะศนูยการศึกษาอิสลามประจาํมัสยิด (ตาดกีา) บางแหงขาด

การประสานงานกับผูปกครองจึงทําใหผู ปกครองไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับศูนยการศึกษาอิสลาม        

ประจํามัสยิด (ตาดีกา)  นอกจากน้ัน ผูปกครองบางคนยังขาดความรูความเขาใจในการติดตามผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมของเด็ก และเขาใจวาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเปนหนาที่ของครู จึงทําให

ผูปกครองเขามามีสวนรวมกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) คอนขางนอย สอดคลองกับ        

งานวิจัยของ ตูแวคอลีเยาะ กาแบ (2547, 88-92) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับตาดีกามีนอย 

สวนแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) คือ การผลักดัน             

ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาภายใตฐานแนวคิดแบบไตรภาคีระหวาง หนวยงานรัฐ สถาบัน 

วิชาการ องคกรพัฒนาชุมชน/เอกชนและองคกรชุมชน (ศรีสุดา ไชยวิจารณ, 2553, 4) สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุไลมาน ยังปากนํ้า (2555, 6) และ นิเลาะ  แวอุเซ็ง,   ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ,  นูรุดีน  สารีมิง  และ         

มูหามัดรูยานี บากา  (2554, 178) ที่พบวา โรงเรียนควรจัดประชุมผูปกครอง จัดทําเอกสารและเว็บไซต

ประชาสมัพันธ รวมมอืกับชุมชนจัดทาํโครงการนาํรองตาดีกาตนแบบ สวนคณะกรรมการบรหิารองคกรศาสนา

อสิลามควรรวมมอืกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่จดัโครงการประชุมสัมมนาพอแม ผูปกครองของผูเรียน และ

สือ่โทรทัศนหรือวทิยุมสุลิมควรใหมจีดัรายการท่ีเนนการสรางความตระหนกัแกผูปกครองใหเห็นถึงความสําคัญ

ของการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
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สรุป
  รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีความเหมาะสมกับ

บริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ไดแก ศธ. มท. นร.        

และ วธ. และระดับปฏิบัติการไดแก สช. มัสยิด อปท. ศอ.บต. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ                           

ศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดีกา) ซึง่มกีารสัง่การและความสัมพันธเชือ่มโยงกัน และองคประกอบ     

การจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

และส่ือการเรียนการสอน ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาผูสอน คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร                

และ คณุสมบัตแิละการพัฒนาผูบรหิารตาดกีา ดานงบประมาณ ไดแก การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ และ 

การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ดานบรหิารงานทัว่ไป ไดแก อาคารสถานท่ี และสิง่อาํนวยความสะดวก 

การบริหารจัดการของผูบริหารตาดีกา คาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก 

การมีสวนรวมผูปกครองและชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนใน   

การจัดการศึกษา ซึ่งผูที่เกี่ยวของและองคประกอบการจัดการศึกษาตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและ      

ขอเสนอแนะตาง ๆ จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)          

ประสบความสําเร็จได 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1. การนํารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตไปใชใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ควรมีการเตรียมความพรอมของหลักสูตร บุคลากร                     

งบประมาณ การบริหารจัดการทั่วไป และการมีสวนรวมของชุมชนกอนนําไปใชในสถานการณจริง

  2.  การดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตภายใตรูปแบบที่กําหนด ควรมุงเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อใหเกิด  

การขับเคล่ือนของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไปพรอมกัน

อยางเปนระบบและยั่งยืน

  3. การนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ของ             

รัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย มาใชในการเทียบเคียงกับรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตสามารถนํามาใชไดในบางประเด็นเทานั้น เชน หลักสูตร

ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน รัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ไดแก งบประมาณ การจัดการ 

ผูสอน ฯลฯ การวัดและประเมินผลดวยขอสอบมาตรฐานสามารถเทียบโอนเขาเรียนตอในโรงเรียนตาดีกา      

อื่น ๆ ได

  4. ควรใหการเสริมแรงกับผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เมื่อผูสอนสามารถ

พัฒนาผูเรียนได ซึ่งจะทําใหผูสอนเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

  5. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได

เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เชน          
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ผูปกครอง ชมรมตาดีกา มหาวิทยาลัยในทองถิ่น อบต. อบจ. หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ เปนตน         

โดยอาจสนับสนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน งบประมาณ สิ่งของ 

สถานท่ี เปนตน เพ่ือสรางเง่ือนไขการมีสวนรวมของชุมชนใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการจัดการ

ศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ซึง่จะสงผลใหการพฒันาศนูยการศกึษาอสิลามประจาํ

มัสยิด (ตาดีกา) เกิดความยั่งยืนได

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรนํารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตที่ไปทดลองใชในสถานการณจริง เพ่ือตรวจสอบวารูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสม               

และความเปนไปได และปรบัปรงุรปูแบบ ฯ ใหมคีวามเหมาะสมกบับริบทของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมากยิง่ขึน้

  2. ควรเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของ

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เชน การบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กระบวนการชูรอ เปนตน 
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Abstract
  This research and development study aims to develop and identify efficient curriculum 

enhancement of social and emotional learning (SEL) for teacher students. This is divided into five 

phases: (1) Contextual study; a focused group activity was done by eight Nakhon Ratchasima 

Rajabhat University (NRRU) lecturers, (2) Curriculum design; a proposed curriculum for SEL was 

conducted based on the results of the contextual study, (3) Curriculum assessment; examination 

and evaluation of the SEL curriculum by five experts: The appropriation of the curriculum’s components 

and their relation to other components in the curriculum, (4) Curriculum implementation; the            

implementation of the SEL curriculum was conducted for nine weeks by two sampling groups made 

up of 56 first-year teacher students of NRRU in the first semester of the academic year 20l5, and 

(5) Curriculum evaluation; the SEL curriculum was evaluated for its effectiveness based on the data 

of the four previous phases of the study.

  As the key result of this study, it has been determined that SEL for teacher students consists 

of self-awareness, self-emotional management, and social living. The SEL curriculum comprises 

of seven components: needs and problems, principles, aims, contents, activities, instructional 

*Corresponding Author  (Associate Professor, Ph.D. at  Counseling Psychology and Guidance   Program, Faculty of Education,   
Nakhon Ratchasima Rajabhat University)
e-mail: p_thaithani@hotmail.com
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medias, and assessments. SEL curriculum's components are related to each other and are              

appropriate for the teacher students. SEL within the experimental group is statistically higher than 

that of the controlled group. Lastly, it has been concluded that this curriculum is effective and       

appropriate for the enhancement of SEL for teacher students.

Keywords
  Curriculum Development, Social and Emotional Learning (SEL), Teacher Students

บทคัดยอ
  การวิจัยและพัฒนานี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางการเรียนรูทางอารมณและสังคม

สาํหรับนกัศกึษาครแูละหาประสทิธภิาพของหลักสตูร โดยแบงการวิจยัเปน 5 ขัน้ตอน คอื (1) การศกึษาขอมลู

พื้นฐาน เปนการสนทนากลุมกับอาจารยผูสอนนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จํานวน 8 คน 

(2) การออกแบบหลักสูตร เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน                 

(3) การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรฉบับรางที่พัฒนาข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง (4) การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว  

ไปทดลองใช จาํนวน 9 สปัดาห กบักลุมตวัอยาง คอื นกัศกึษาช้ันปที ่1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 กลุม รวม 56 คน และ (5) การประเมิน

หลักสูตร เปนการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการศึกษา          

ในทั้งสี่ขั้นตอนขางตน

  ผลวจิยัพบวาการเรยีนรูทางอารมณและสังคมสําหรบันักศึกษาครู ประกอบดวย การตระหนกัรูตนเอง 

การจดัการอารมณตนเอง และการใชชวีติในสงัคม สวนองคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย สภาพปญหา

และความจําเปน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล   

ซึ่งทุกองคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน โดยหลังทดลองใชหลักสูตรพบวา              

การเรียนรูทางอารมณและสังคมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม จึงสรุปไดวาหลักสูตรน้ีมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมในการนําไปใชเสริมสรางการเรียนรูทางอารมณและสังคมของนักศึกษาครู

 

คําสําคัญ
  การพัฒนาหลักสูตร  การเรียนรูทางอารมณและสังคม  นักศึกษาครู

Introduction 
  With a continuous increase of students in Thailand, they are confronted with learning     

problems even up to now. Apparently, based on data from the conference of the National Center 
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for Education Statistics (2002), over 90% of the students have experienced learning difficulties  in 

emotional and social factors. This conclusive data is closely related to the Department of Mental 

Health (2010) indicating that most problems found among students are the results of friendships 

with 73.90%, having an aggressive behavior with 27.80%, having an attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD), emotional problem with 27.80% and 13.90% respectively.

  The problems previously mentioned are caused by two main factors: (1) the student's 

social contest; and (2) the student’s emotional context. So to speak, their mental health is weak 

which affects their learning in most cases. To strengthen their mental health, they need the                 

appropriate encouragement with the help of social and emotional learning (SEL) factors, such as 

having a supportive family guiding them to be responsible, empathetic, and optimistic citizens. In 

this way, the students’ problems will be resolved and no doubt they can fulfill their aspirations in 1ife.

  SEL is an individual learning process to improve one’s own social and emotional                      

capabilities according to the organization of Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning (2010) pointed out that SEL allows an individual to perceive and understand his or her 

thoughts, emotions, and feelings as they are able to appropriately control emotional expressions 

and actions; and are able to live well in their society. SEL is able to effectively prevent the risk, and 

also solve troublesome behaviors by reinforcing the desirable ones, which are necessary to living 

in a global society.

  SEL is able to play an important role in developing the students' emotional quotient (EQ) 

as well. Moreover, it improves the capacity of individuals to recognize their own and other people's 

emotions, to differentiate between different feelings and label them appropriately and to use        

emotional information to guide their thinking and behavior. Thus, teacher students will become 

self-directed teachers and a provider of multi-dimensional classroom instructions that can influence 

their students’ EQ development. 

  Therefore, SEL development for teacher students should be implemented and encouraged 

before graduation or course completion.

  Similarly, the study of Tanya  et al. (2008) regarding EQ of teacher students in Nakhon      

Ratchasima Rajabhat University (NRRU) found that teacher students' scores in EQ were lower than 

the standard criteria compared to some other areas. Thus, this group of teacher students is subject 

to SEL development before deploying them to work after their graduation.
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  In addition, SEL was introduced in the study on emotional intelligence by Goleman in 1998; 

multiple intelligences of Gardner in 1999 ; and the educational researchers also conducted their 

studies to support the importance of SEL. Thus, there are already sufficient studies about SEL 

among students.

  In Thailand, most of the SEL researchers (Pansomboon, 2005 ; Chumking, 2006 ; Sitthirit, 

2006 ; Thamrongsodhisakul, 2007 ; Voracharoensri, 2007 ; Nakaro, 2008 ; Chulsumluan, 2009) focus 

their research objectives on specific aspects. The comprehensive development of SEL can only   

be found in the studies of Nilrat (2010) and  Addoddorn & Thaithani (2014), which developed SEL        

to primary education students. With regards to this, there are very few studies on the holistic          

development of SEL among students despite its importance in contributing quality of 1ife and in 

students’ development at any level of education.

  As mentioned above the background of the study, researchers as lecturers in NRRU, to 

give precedence to develop a curriculum to enhance SEL for teacher students in order for them to 

carry out their respective potentials and fulfill their duties effectively. This study will be beneficial 

for the Faculty of Education and also be a guiding principle for curriculum changes that prevents 

mediocrity of the school system. It can be a solution for inner-behavioral problems which affect 

teacher students' learning from time to time.

Research Objectives

  The following are the two main research objectives of this study;

  1. To develop a curriculum to enhance SEL for teacher students.

  2. To identify an efficient curriculum.

Research Methodology

  To serve the main objectives of the study, mixed methodology was used to conduct and 

to analyze data in five phases as follows;

  Phase 1: Contextual Study.
  In this phase, researchers prepared the primary information necessary for the curriculum  

development outline corresponding to the issues and needs. Publications relevant to SEL                  

were gathered and the information obtained from them was applied as primary best practices.     

The relevant information was obtained and categorized by a focused group consisting of eight 

NRRU lecturers. These professionals' recommendations provided a framework for a new curriculum.
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  Phase 2: Curriculum Design.
  In this phase, researchers used the results of the contextual study from phase 1 to                

determine the issues for developing a curriculum outline.

  Phase 3: Curriculum Assessment.
  In this phase, researchers submitted a newly developed curriculum outline to five experts 

in three fields: curriculum development, educational psychology, and educational measurement 

and evaluation.

  They conducted the curriculum's appropriateness and consistency assessment using the 

scale for a curriculum to enhance SEL for teacher students. Then the information obtained was 

analyzed by mean scores and index of item-objective congruence (IOC) was later used to improve 

the curriculum outline.

  Phase 4: Curriculum Implementation.
  In this phase, researchers implemented the revised curriculum via two sample groups 

consisting of 56 first-year teacher students of the Faculty of Education of NRRU in the first semester 

of the 2015 academic year. One group was assigned to an experimental group and another was 

a controlled group. Both groups were required to do purposive sampling. Each group consisted 

of 28 students. The nine-week implementation of the pretest-postest design was completed during 

the period of September 2 to October 28, 2015.

  The implementing tools used in this phase included: (1) Curricular papers developed by 

the researchers consisting of curriculum, activity plans, worksheets, and knowledge sheets, (2) 

SEL evaluation tools; namely, the test for understanding SEL, the scale for attitude toward SEL, the 

scale for behavior level of SEL, and (3) Satisfaction questionnaire of curriculum implementation.

  Data analysis consists of (1) understanding, attitude, and behavior level of SEL; comparisons 

of the mean scores obtained from before and after curriculum implementation using t-test,                   

(2) analysis on curriculum implementation satisfaction using mean scores and standard deviation, 

and (3) curriculum efficiency evaluation comparing analyzed mean scores against the standard 

criteria.

  Phase 5: Curriculum Evaluations.
  In this phase, researchers evaluated the effectiveness of the curriculum after the tests by 

considering the criteria consisting of two folds:

  1) Teacher students consideration ; experimental group mean scores increased after 

curriculum implementation. It is significantly higher than that of the controlled group.
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  2) Curriculum considerations

   2.1) Teacher students' satisfaction of curriculum implementation is above average 

(with at least an average mean score of 3.50)

   2.2) The SEL curriculum efficiency mean score of the teacher students during the 

curriculum implementation were E1/E2 with set values of 80/80; the mean score of attitude toward 

SEL and behavior level of SEL of teacher students are both set at a high level (with at least an 

average mean score of 3.50)

Results
  1. From the study on the publications relevant  to SEL, it is determined that SEL is an 

individual’s cognitive process to improve his or her social and emotional capabilities. Such                

capabilities will be the asset of a person to perceive and understand their own thoughts, emotions, 

and feelings. They can be capable of controlling their own emotions under pressure and they can 

act properly and accordingly to contribute to society's growth and development. Also, from the 8 

lecturers' opinions regarding the focused group, they concluded that SEL consisted of: (1) self-

awareness, (2) self-emotional management, and (3) social living is essential for teacher students.

  2. In the development of the curriculum outline, researchers used the conclusions obtained 

from phase 1 (contextual study) consisting of publication reviews and lecturer’s judgments to design 

a curriculum outline. It contains needs and problems, principles, contents, activities, instructional 

medias, and assessments. After considering each composition of the curriculum, researchers used 

results from the study of the relevant publications and lecturers’ opinions to determine and identify 

the needs and problems as well as its corresponding principles.

             The followings were findings from the consideration of a contextual study;

   2.1 Needs and problems: It was found that two factors, social context, and self-     

emotion problems, bothered their learning and caused negative attitudes in their daily lives. Thus, 

SEL were the teacher students’ needs, and it should be mainly focused on the curriculum. Thus, 

the curriculum was named “SEL curriculum”.

   2.2 Principles: The principles of SEL curriculum were as follows;

    2.2.1  To provide teacher students’ SEL using the self-awareness, self-emo-

tional management, and social living in their context appropriately.

    2.2.2  To emphasize understanding, attitude, and behavior levels of SEL.
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    2.2.3  Provide a habitualization process as a means of creating activities to 

enhance teacher students’ SEL. 

   2.3 SEL Curriculum aims: The SEL curriculum was mainly expected to prevent 

teacher students from problems and to have positive attitudes in their daily lives and socially before 

they finish their education. To serve the SEL curriculum aims, the objectives to enhance SEL can 

be divided into three folds as follows;

    2.3.1  Self-awareness consists of knowing about one’s weak and strong points, 

abilities, and also to know about the ability of development procedures.  

    2.3.2  Self-emotional management consists of management one’s own emotions 

as well as other’s emotions, emotional control, and appropriate emotional expressions.

    2.3.3  Social living consists of responsibility, honesty, patience for themselves 

and also for others, respectively.

   2.4 Contents: The contents were all from SEL lessons included in each learning unit 

of the curriculum. There were three SEL lessons contained in the SEL curriculum: self-awareness, 

self-emotional management, and social living. Each learning unit contained three activity plans for 

teacher students to learn.  

   2.5 Activities: The SEL activities were based on a habitualization process. The SEL 

activities were classified into three lessons according to the three objectives and the three contents. 

Each SEL learning unit consisted of the main point, the objective, content, time period, activity, 

instructional media, and assessment. There were six steps as follows;

    Step 1 Perception and observation, to enhance teacher students’ SEL via            

provided situations or events.

    Step 2 Systematic analysis, to activate and to encourage teacher students to 

think and express their opinions about the self-value characteristic of good behavior, and also think 

and express about the effects of themselves and other’s behaviors on “do and don’t behavior” in 

positive ways in their social context. 

    Step 3 Generating proper practice, to motivate teacher students to find out and  

discover the best ways to behave themselves in their social context via careful consideration of 

both the advantages and disadvantages to them.

    Step 4 Action, to act as they discovered both in their daily lives and in their      

university. Researchers advise teacher students to help them perceive the advantages of behavior 

to themselves and others.
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    Step 5  Evaluation and improvement, to activate and to encourage teacher       

students to evaluate their behaviors and advise them to more appropriate behavior both in their 

daily lives and socially.

    Step 6  Reinforcement, to activate teacher students’ thinking, feelings, and            

attitudes to make them perceive and satisfy their expression of these behaviors.  

   2.6 Instructional medias: The medias are the instructional aids used in curricular 

activities. Medias used for each activity lesson plan of the SEL curriculum were power point           

programs, videos, hands outs, knowledge sheets, and worksheets.

   2.7 Assessments: The assessments were the measurement of learning units according 

to the curriculum’s objectives. Learning assessments are provided to assess teacher students’ 

learning in three domains by using a measure of understanding, attitude, and behavioral learning 

levels, respectively. 

  3. After completing the curriculum outline development, researchers sent curriculum 

outlines to five experts to evaluate its appropriateness and consistency. As a result, it was found 

that the quality of the curriculum outline met the criteria. Considering the appropriateness of the 

curriculum outline, each composition ranged from 3.80-4.44 mean score and had standard deviation 

ranged from .05-.47 with this data. The score appropriateness of all the curriculum outline                

compositions was higher than the criteria set at 3.50. The consistency index curriculum outline 

ranged from .80-1.00 which was higher than the criteria set at .50. The mean score of all the           

curriculum outline compositions were consistent.

  4. In the phase of curriculum implementation, researchers applied the revised curriculum 

outline among the two sample groups. One group was the experimental group and the other was 

the controlled group. Both groups were required to do purposive sampling. Each group consisted 

of 28 students and the researchers served the facilitators.

   During the nine-week experiment, researchers conducted a measurement for both 

groups before and after the curriculum implementation. Researchers found that prior to curriculum 

implementation both groups had comparable SEL and yielded notable results as follows;

   4.1 The evaluation of SEL levels included understanding, attitude, and behavior 

levels, it was found that the experimental group had improved their SEL levels more than the con-

trolled group at .01 level of significance after the experiment.

   4.2 The assessment of teacher students’ satisfaction of the curriculum implementa-

tion, the teacher students were satisfied at a high level (M = 4.08, SD = .34).
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   4.3 After comparing the SEL mean scores of the teacher students in the experimental 

group after curriculum implementation with respect to the criteria, the scores of understanding in 

SEL between the process of curriculum activities (E1) and after activity implementation (E2) was at 

81.07/80.73, respectively which was higher than the criteria (at least 80/80). For the mean scores 

of attitude toward SEL, they got 4.37; while for behavior level, they got 4.18 which were both above 

the criteria (at 1east 3.50).

  5. The curriculum implementation suggests that this curriculum was truly effective.                

It obviously improves SEL levels (understanding, attitude, and behavior levels). The survey of the 

teacher students’ satisfaction on this curriculum implementation, they were remarkably satisfied at 

a high level. All of the mean scores of SEL levels were higher than the curriculum’s efficiency         

criteria. Therefore, it can be concluded that this curriculum was effective and it was applicable for 

improving teacher students’ SEL.

Discussion
  1. The contextual study concluded that SEL consisted of self-awareness, self-emotional 

management, and social living is essential for teacher students.

   Self-awareness means accepting his or her strengths and weakness. This is the        

foundation for teacher students in learning or doing activities suitable for oneself. According to 

Rogers (1961 cited in Nakaro, 2008) stated that self-awareness has association and influence on 

an individual's 1ife since self-awareness protects a person from being confused. People will express, 

think, act properly, and accept themselves. Therefore, it can be their asset to a happier 1ife.

   Self-emotional management is another attribute for those with SEL. This is because the 

person who is able to control one's own emotions and expressions appropriately will be able to 

firmly confront any situations in his or her 1ife and be able to make a decision. According to         

Kamjadpai & Inthasuwan (2003) and Sanlayasiri (2005), self-emotional management allows people 

to control and tolerate their emotions and relax as needed making them content in their 1ives. In 

addition, Smith & Smith (1990), Chareonwongsak (2000), as well as Sota (2001) also stated that 

self-emotional management helps relieve stress and anxiety from study or work. It accommodates 

activities and makes them effective. It makes people feel happy in every area of their lives and 

makes them more successful in their study or work. Moreover, Kelly (2002) also stated that effective 

self-emotional management is associated with success in careers. Thus, it can be concluded that 

people with good self-emotional management have a good life management.
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   Regarding Social living, teacher students should be responsible, honest, and patient 

which are the important attributes of those with SEL. This is because people are able to express or 

act effectively on their own. According to Ausubel (1965 cited in Puenthong, 1991), Chan-aem & 

Chan-aem (1978), Bhanthumnavin (1984), and Srisa-ard & Srisa-ard (2009) also stated that this 

attribute is a tool for future living. It measures the goodness of the people, controls oneself, and 

prevents failure.

   As above-mentioned self-awareness, self-emotional management, and social living 

are attributes of SEL that must be instilled among teacher students since these are important in 

order to have a successful education and life.

  2. Curriculum outline contains needs & problems, principles, contents, activities,                  

instructional medias, and assessments. This corresponds to a curriculum development model of 

Tyler (1949) consisting of objective setting, learning experience selection, learning experience 

management, and assessment; also to curriculum development of Taba (1962) which consists of 

objective, content, and assessment.

  3. The assessment of the appropriateness and consistency of a newly developed             

curriculum shows that it is ready for implementation. This is because the curriculum development 

procedure is based on curriculum development model of educators 1ike Tyler (1949), Taba (1962), 

and Utranan (1989) who started the contextual study analysis and resulted in the creation of an 

appropriate curriculum outline corresponding to the actual conditions. It was then revised according 

to those suggestions in order to achieve complete curriculum outline before the actual implementation.

  4. The results of curriculum implementation indicate that the curriculum effectively improves 

SEL levels of the teacher students because it contains consistent and appropriate factors for SEL 

development and it is also contributed to the learning development activity based on habitualization 

process for teacher students. The habitualization process was realized by educating teacher       

students the importance of SEL, by systematically analyzing the process themselves, creating a 

self-improvement guideline, and through evaluations to improve themselves, also the consistent 

procedure to promote learning (Moonkham, 2004). 

   In addition, the SEL development process for teacher students in this curriculum is 

comprised of various activities. The focus is that teacher students have to think and act accordingly. 

This is suitable for teacher students who prefer challenging and exciting activities (Thongdee, 2002). 

Its main objective lies on the balanced development of emotional, mental, and social aspects of 

teacher students. Shertzer and Stone (1971) point out the importance of extracurricular activities 
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which helps learners to realize facts about themselves as much as possible so that they will be able 

to adjust their self-perspective, accept and improve themselves according to their true potential. 

However, in the controlled group, their comparable SEL levels failed because the typical learning 

activities and human development activities they go through does not emphasize and implement 

SEL seriously and systematically. In the case of the experimental group, the improvement in their 

SEL levels is better than those of the controlled group because the curriculum contains appropriate 

factors and systematic activities which are essential to improving teacher students’ SEL.

Conclusion
  1. SEL curriculum.

   Teacher students’ SEL consist of self-awareness, self-emotional management, and 

social living. The SEL curriculum comprises of seven components: needs and problems, principles, 

objectives, contents, activities, instructional medias, and assessments. The SEL curriculum is        

appropriate for being used to enhance teacher students’ SEL. The SEL curriculum is determined 

to be effective via nine weeks of implementation. The six steps of implementation were: perception 

and observation, systematic analysis, generating proper practice, action, evaluation and improvement, 

and reinforcement. The final result revealed that teacher students’ SEL is enhanced after the           

implementation. Besides, the survey of the teacher students’ satisfaction of this curriculum                 

implementation revealed that they were satisfied at a high level. Lastly, it can be concluded that 

this curriculum is effective and it is applicable for improving teacher students’ SEL. 

  2. Suggestion.

   2.1 Policy suggestion.

    Higher education institutes should allow and promote the Faculty of Education 

to have supplementary curriculum/project/activity for improving teacher students’ SEL, EQ, and 

human development.

   2.2 Practical suggestion.

    2.2.1  This curriculum with its context should be applied as a course selection 

for teacher students.

    2.2.2  SEL activities included in the curriculum should be applicable in various 

situations and should be focused on promoting SEL for teacher students.

   2.3 Suggestion for further studies.

    2.3.1  Learning sustainability of teacher students’ SEL should be followed up.
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    2.3.2  Participatory action research should be conducted by the lecturers who 

conducted this curriculum into his or her classroom.

    2.3.3  The application of this curriculum should be studied further by the 

teacher students in another year of study as well as students in other faculties of the university.
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ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence Affecting to The 

Student’s Learning Behavior in Faculty of Education of 
Chandrakasem Rajabhat University

สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน1*

1สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษาในคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม (2) ศกึษาความสัมพนัธ

ของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤตกิรรมการเรียนของนกัศึกษา (3) การศึกษา

เปรยีบเทยีบความฉลาดทางจติวญิญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีกอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม การศึกษาน้ีเปนการวิจยั

กึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.00 ที่สมัครใจเขารวมการทดลอง จํานวน 40 คน

โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ซึ่งในกลุมทดลองใหเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ        

ความฉลาดทางอารมณและพฤตกิรรมการเรยีนของนักศึกษา สวนในกลุมควบคุมมีการใหขอสนเทศในเรือ่งเดียวกัน 

โดยมเีครือ่งมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถามความฉลาดทางจติวญิญาณ แบบสอบถามความฉาดทางอารมณ 

และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ซึง่ทําการเก็บขอมูลโดยทําการทดสอบกอนและหลังการ

ทดลองท้ังสองกลุม ทกุดานของความฉลาดทางจิตวญิญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา เก็บขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติการวิเคราะห ANCOVA (Analysis of Covariance)

* ผูเรียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
   อีเมล: banana2501@hotmail.com
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  จากการศึกษาพบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาหลังการทดลองมีความสามารถในการเรียนไปในทางที่ดีกวาและสูงกวากอนการทดลอง             

สวนความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนมีผลตอการผันแปร           

ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการเปรียบเทียบความสามารถ    

ในการเรียนของนักศึกษากลุ มทดลองพบความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ                    

หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง สวนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสวนของทัศนคติในการเรียน        

แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูล                

ในการเรยีน และการเลอืกเน้ือหาท่ีสาํคัญ ในกลุมทดลองหลงัการทดลองสงูกวากอนทดลอง ขอคนพบดังกลาว

ชี้ใหเห็นวาการประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนมาใช  

มีคุณคาในทางวิชาการ และมีอิทธิพลสําคัญตอความสามารถในการเรียนของนักศึกษาท่ีจะทําใหการเรียน   

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คําสําคัญ
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ   ความฉลาดทางอารมณ   พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

Abstract
  The purposes of this study were to investigate: (1) Spiritual intelligence, emotional                   

intelligence and the student’s learning behavior in the Faculty of Education of Rajabhat                       

Chandrakasem University (2) spiritual intelligence, emotional intelligence and learning effective 

behavior of  the undergraduate student’s learning behavior (3) the comparisons of pre-test and 

post-test of spiritual intelligence, emotional intelligence and learning behavior of students between 

the experimental group and the control group. Unit of analysis from students of Faculty of Education 

in Rajabhat Chandrakasem University, 40 voluntary participants were completely randomized.     

The experimental group was provided with the developing participation on the program of spiritual 

intelligence, emotional intelligence and the student’s learning behavior while the control group was 

provided with learning behavior information using three sets of the questionair 1) The Spiritual    

Intelligence Questionair 2) The Emotional Intelligence  Questionair  and 3) The Student’s Behavior 

Questionair. Data were collected from both the control group and the experimental group of          

spiritual intelligence, emotional intelligence and learning behavior before and after the experiment. 

ANCOVA (Analysis of Covariance) was used to analyze the effect of each session and all sessions 

on measures assessing the differences in student’s learning behavior of both groups.
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  The major findings were: Post-test of spiritual intelligence, emotional Intelligence and learning 

behavior showed the student’s learning behavior in a way that was better and higher than pre-test. 

Spiritual intelligence, emotional intelligence and learning behavior significantly effect of each         

session and all sessions assessing the differences in student’s learning behavior. Post-test in the 

experimental group of spiritual intelligence and emotional intelligence of student’s learning behavior 

were higher than those in pre-test. Learning attitude, motivation anxiety concentration information 

processing and selecting main ideas of  student’s learning behavior in the experimental group 

showed the significant effect of the post-test was higher than pre-test. The findings provided          

support for the applicability of spiritual intelligence emotional intelligence and student’s learning 

behavior to significantly effect to the learning behavior enhancement and found to be important 

stimulants of student’s learning behavior to perform efficiently.

Keywords
  Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence,  Student’s Learning Behavior

บทนํา
  การพัฒนาระบบการเรียนการศึกษาแกเยาวชนเปนเร่ืองสําคัญซ่ึงคูขนานไปกับการพัฒนาประเทศ

โดยรวม เยาวชนทีม่คีวามรูความสามารถยอมกอผลตอความเจริญกาวหนาสูสงัคมและประเทศชาตโิดยเฉพาะ

อยางยิ่งกระบวนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งในตนศตวรรษที่ 20 ในป ค.ศ.1905 Binet 

(1905) เช่ือวาการเรยีนรูของผูเยาวหรือเยาวชนข้ึนอยูกบัความฉลาดทางปญญา (Intelligence Quotient) หรอื 

IQ โดยตองพัฒนาและเสริมสรางเยาวชนดานความสามารถทางปญญา และเช่ือวาบุคคลใดมีความฉลาด

ทางปญญาสูง บุคคลนั้นยอมเปนคนฉลาด และเมื่อบุคคลมีความฉลาดทางปญญาสูงเทาใด ยอมมีแนวโนม

ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นเทาน้ัน จนมาถึงปลายศตวรรษท่ี 20 Goleman (1995) เช่ือวา              

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) หรือ “EQ” เปนรากฐานสําคัญยิ่งกวาความฉลาด                 

ทางปญญา ซึ่งจากการวิจัยพบวา บุคคลที่มีความฉลาดทางปญญาสูงอาจไมประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได 

แตหากตองเปนบุคคลทีม่คีวามฉลาดทางอารมณสงูมากกวา และตอมามกีารศกึษาวจิยัของ Zohar & Marshall  

(2000) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) หรือ SQ เปนพลังขับเคล่ือนแหงจิต         

ของมนุษยภายใตระบบสมอง อันประกอบดวย ความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณ                  

โดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนพลังแหงจิตใหปรากฏเปนรูปธรรม บงบอก

ความเปนตัวตนของมนุษย ซึ่งมนุษยแตละคนมีแรงขับเคล่ือนพลังแหงจิตวิญญาณที่ไมเหมือนกัน จึงทําให

วิถีการดํารงชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกันไปดวย ความฉลาดทางปญญาเปนเพียงแนวทางท่ีรูปญหา      

และความฉลาดทางอารมณนั้นเปนการรูจักการประเมินสถานการณ  และตอบสนองไปทางท่ีเหมาะสม          
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กับสถานการณนั้นๆ ซึ่งความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณนั้นยังไมสมบูรณ หากยังขาด   

ความฉลาดทางจิตวิญญาณซึ่งเปนแรงขับเคล่ือนแหงจิตที่เปนตัวกําหนดความฉลาดทางปญญาและ         

ความฉลาดทางอารมณ กลาวคือ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบของ

ประสาทสมองภายใน ที่แสดงออกถึงการเปนตัวตนของมนุษยซึ่งใชในการแกปญหากอใหเกิดการสรางสรรค 

การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ การปรบัเปล่ียนสถานการณ พฤติกรรมการวเิคราะห การไตรตรอง และการเรยีนรู 

(Zohar & Marshall, 2000) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนตัวกําหนดใชความฉลาดทางอารมณ และ     

ความฉลาดทางปญญา ซึง่เปนความฉลาดของมนษุยทีม่อียูเดิมของแตละบคุคลทีแ่ตกตางกนัไปและมผีลตอ

การดํารงชีวิตและพฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา  Rossiter (2006) เห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมี

อยูในตัวบุคคลและสามารถพัฒนานํามาใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตได ไมวาในดานการเปนผูนํา       

การเรียนรู และโดยเฉพาะดานการศึกษาของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลงานการวิจัย     

ของ Templeton (2000) พบวาพฤติกรรมการเรียนรูและพื้นฐานทางครอบครัว มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ความฉลาดทางจติวญิญาณ ซึง่กลุมนกัวชิาการทางจติวทิยาไดนาํแนวความคดิความฉลาดทางจติวญิญาณ 

ความฉลาดทางอารมณ มาปรับใชเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย            

ตามผลงานการวิจยัของ Green & Noble, 2010) ซึง่ไดศกึษาในเรือ่ง การสงเสรมิความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

การพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตามผลงานการวิจัยของ Saidy, Hassan, Rahman, Jalit,  

Ismail & Krauss (2009) ในเร่ืองความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางจิตวิญญาณจากปรัชญา            

การศึกษาแหงชาติที่มีตอทักษะดานภาษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  สําหรับประเทศไทยการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเร่ืองสําคัญในระดับ

นโยบายของรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการวุฒิสภาไดตระหนักถึงความสําคัญและมีความรีบดวนในการแกปญหา 

“วิกฤตเด็กไทย IQ ตํ่า” ซึ่งระดับสติปญญาของเยาวชนเก่ียวของโดยตรงกับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 

และตามขอมูลการสํารวจ (กรมสุขภาพจิต, 2554) กระทรวงสาธารณสุข ครั้งลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2553-

2554 ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยระดับสติปญญาเด็กนักเรียนทั่วประเทศอยูในเกณฑ 98.59 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสติ

ปญญาตํา่กวา 100 และจากการสาํรวจความฉลาดทางอารมณของนกัเรียนไทย อาย ุ6-11 ป ของกรมสขุภาพจติ 

ในป พ.ศ. 2554 พบวา เด็กรอยละ 46 มีความฉลาดทางอารมณคอนขางต่ําและรอยละ 26  มีปญหา               

เร่ืองความฉลาดทางอารมณ ซึ่งถือวามีอัตราคอนขางสูง ตามขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเยาวชนและ

นกัศึกษาในมหาวทิยาลัยควรมกีารพัฒนาดานความฉลาดทางจติวิญญาณ ซึง่เนือ่งจากผลงานการศกึษาวิจยั 

Zohar & Marshall  (2000) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) หรือ SQ เปนพลัง   

ขับเคล่ือนแหงจิตของมนุษยภายใตระบบสมอง อันประกอบดวย ความฉลาดทางปญญาและความฉลาด     

ทางอารมณ ดงันัน้ความฉลาดทางจติวิญญาณจงึเปนกลไกสาํคญัในการขับเคลือ่นการดาํเนนิชีวติของบคุคล 

วามีแนวทางในการดําเนินชีวิตเชนไร ดวยวิธีการใดและมีแนวทางในการแกปญหาตางๆ อยางไร  อยางเปน

รูปธรรม
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  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพ่ือนํามาประยุกตใชในการพัฒนาความฉลาดทางวิญญาณ ความฉลาด

ทางอารมณในการเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน                

จึงมีประเด็นการศึกษาวิจัยวา “ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม เพียงใด” และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา                

คณะศึกษาศาสตร ในระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.00 ซึ่งเปนเกรดเฉล่ียที่ตํ่ากวามาตรฐาน               

มีจํานวน 40 คน ประกอบดวย นักศึกษาชาย จํานวน 25 คน และหญิง จํานวน 15 คน อายุตั้งแต 19 ป         

จนถึง 22 ป และสมัครใจเขารวมกิจกรรมการพัฒนาฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ                 

และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ซึ่งการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเรื่องสําคัญ  

ในระดับบุคคล ระดับสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติ ฉะนั้นการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรม

การเรียนของนกัศกึษาดังกลาว จงึเปนเร่ืองสาํคญัและผลงานการวิจยัดงักลาวน้ีสามารถนาํไปปรับใช พฒันา

พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาศักยภาพความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนท่ีมิติสัมพันธดังกลาวแกประชาชน                    

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  2. เพื่อศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน     

ของนักศึกษา

  3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม          

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรเปาหมายและการสุมกลุมตวัอยาง  การศึกษานีเ้ปนการวิจยัก่ึงทดลอง กลุมตัวอยาง

ไดจากประชากรเปาหมายทีเ่ปนนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม

ที่มีผลการเรียนเกรดเฉล่ียต่ํากวา 2.00 จํานวน 40 คน และสมัครใจเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนา    

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยแบงเปน     

กลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 20 คน โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

ดวยวธิกีารจบัฉลากจากกลุมประชากรทีม่คีณุสมบตัติามทีก่าํหนด ทัง้นีเ้พือ่ใหสมาชิกทัง้สองกลุมมีคณุสมบัติ

ที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกันแทบทุกประการตั้งแตแรก
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  2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก

แบบสอบถามความฉลาดทางจติวญิญาณ แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณและแบบสอบถามพฤตกิรรม

การเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

   2.1 ทบทวนวรรณกรรมตามแบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณตามมาตรวัดของ               

คิงสและดิซิคโค (King & DeCicco, 2009) The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) 

แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณตามมาตรวัด The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test 

(SSEIT) 1998 และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตามมาตรวัด Learning and Study       

Strategies Inventory (LASSI) 1995 (Weinstein & Palmer, 2002)

   2.2 ผูวิจัยไดนํามาประยุกตสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสรางมาตรวัดของความฉลาด   

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และทดสอบความนาเชื่อถือ

ของเคร่ืองมือโดยผูวจิยัทําการทดสอบเพ่ือหาคาความสอดคลองภายในของมาตรวัดดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ 

ครอนบาค-อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของเครื่องมือทั้ง 3 ชุด และเลือกเอาขอที่คะแนนสูงกวา 

0.50

   2.3 สวนการทดสอบความถูกตองในเนื้อหาผูวิจัยไดจัดสงเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ใหผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบและปรับแกตามขอเสนอแนะ ซึ่งตัวแปรที่ใชศึกษาในการวิจัยมีดังนี้

    2.3.1  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ: เปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบประสาท       

ของสมองภายใน เปนศูนยกลางของเชาวหรือความฉลาด แสดงออกถงึการเปนตัวตนของมนษุยทีใ่ชแกปญหา 

กอใหเกิดการสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ การปรับเปล่ียนสถานการณ พฤติกรรมการคิด                    

การวิเคราะหการไตรตรอง และการเรียนรู (Zohar & Marshall, 2000) มีองคประกอบ 4 ตัวแปร (King & 

DeCicco, 2009) ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ การเขาใจความหมายบุคคล การตระหนักรูความจริง 

และการเปดกวางจิตสํานึก 

    2.3.2  ความฉลาดทางอารมณ: เปนความสามารถของบคุคลในการรบัรูและเขาใจอารมณ

ตนเองและความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจ

แกตนเองในการบริหารจัดการอารมณหรืออารมณที่เกิดจากความสัมพันธตางๆ ได (Goleman, 1998)             

อันประกอบดวยการตระหนักรูตนเอง การควบคุมอารมณตนเอง ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสกึผูอื่น 

และแรงจูงใจ 

    2.2.3  พฤตกิรรมการเรยีน: เปนการแสดงออกทางพฤตกิรรมการเรียน ทัง้ทางกรยิา อาการ

และการปฏิบัติตนดานการเรียน ความตั้งใจ ความสนใจในการเรียน ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน            

แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูล                

ในการเรียน และการเลือกเนื้อหาที่สําคัญของนักศึกษา (Bloom, 1976)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 193

การเก็บรวบรวมขอมูล

  1. กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีเกรดเฉล่ีย          

ตํ่ากวา 2.00 จํานวน 40 คน ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ    

ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

จํานวนกลุมละ 20 คน โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)

  2. ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อการช้ีแจงวัตถุประสงคและกติกา

การรวมกิจกรรม อีกทั้งสรางความไววางใจ ความคุนเคยกันของกลุม โดยผูวิจัยนําเอาหลักเกณฑและวิธีการ

การใหคําปรึกษาแบบกลุมมาประยุกตใช

  3. กลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบแบบสอบถามกอนการทดลองและเก็บขอมูลไววิเคราะห

  4.  กลุมทดลองใหเขารวมทํากิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณและ

ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน สัปดาหละ 1 คร้ังๆ ละ 3 ชั่วโมง จํานวน 8 คร้ัง ซึ่งผูวิจัย

ประยุกตใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบกลุม

  5. กลุมควบคุมใหขอสนเทศความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม

การเรียน สัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง จํานวน 8 ครั้ง เชนเดียวกัน

  6. ผู วิจัยทําการทดสอบหลังการทดลองท้ังสองกลุ ม เก็บขอมูลวิเคราะหดวยสถิติวิเคราะห             

ความแปรปรวนรวม (Univariate Analysis Of Variance) ในวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 สวนในวัตถุประสงค

ขอที่ 3 ใชสถิติ ANCOVA (Analysis of Covariance)

ผลการวิจัย
  1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ           

พบวา นักศึกษาสวนใหญอยูในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 23.80) รองลงมา    

ไดแก  การเปดกวางจิตสํานึก (คาเฉลี่ย 22.20) และการตระหนักรูความจริง (คาเฉลี่ย 21.10) สวนการคิด

วจิารณญาณนอยท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 21.05) ซึง่ในขัน้ของการเขาใจความหมายบุคคลดานความฉลาดทางอารมณ 

พบวา การควบคมุอารมณตนเองของนกัศกึษามากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 22.10) รองลงมา ไดแก แรงจงูใจ การเขาใจ

ความรูสึกผูอื่น และทักษะทางสังคม สวนการตระหนักรูตนเอง นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 16.70)
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ตารางที่ 1  

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองของนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 x  S.D. 
 (SQI) 

1.  (CET) 

2.  (PMP) 

3.  (TRA) 

4.  (CSE) 

 (EQI)  
1.  (SFA) 

2.  (SFR) 

3.  (SOS) 

4.  (EMP) 

5.  (MOT) 
 (BEH) 

1.  (ATT) 

2.  (MOL) 

3.  (ANX) 

4.  (CON) 

5.  (INP) 

6.  (SMI) 

 

21.05 

23.80 

21.10 

22.20 

 

16.70 

22.10 

20.15 

20.45 

20.55 

 

10.75 

13.90 

14.80 

11.50 

14.50 

14.10 

 

2.089 

2.667 

2.954 

2.876 

 

2.250 

2.489 

2.888 

2.781 

3.546 

 

3.385 

2.198 

2.440 

2.544 

2.417 

2.268 

  2. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา

         จากการวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม    

การเรยีนมีผลตอความสามารถในการเรียนของนกัศกึษากอนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุมทดลอง

และกลุมควบคมุ พบวา ความฉลาดทางจติวญิญาณในดานการเขาใจความหมายบคุคล การเปดกวางจติสาํนกึ 

การตระหนักรูความจริง และการคิดวิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณในดานการตระหนักรูตนเอง             

การควบคุมอารมณ ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น และแรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนใน       

ดานทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวติกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรยีน กระบวนการ

รวบรวมขอมูลการเรียน และการเลือกเนื้อหาสําคัญ มีผลผันแปรตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา            
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ในกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) และเมื่อนําผลคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง          

ในกลุมควบคุมมาผันรวมพบวา ไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาอยางมี        

นัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายถึงอิทธิพลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด               

ทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาใน          

กลุมทดลองถึงรอยละ 94.8

ตารางที่ 2  

การวิเคราะหความสัมพันธของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา

 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
 

F Sig. 
Corrected Model 64641.650 2 32320.825 334.767 .000 

Intercept 7573.420 1 7573.420 78.443 .000 

 64271.287 1 64271.287 665.697 .000 

 .050 1 .050 .001 .982 

 

 

2137554.000 

68213.900 

40 

39 

   

R Squared = .948 (Adjusted R Squared = .945) 

  3.  การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม  

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

   จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม           

พบวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตาง

   สวนหลังการทดลองดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี          

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ซึ่งในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากลุมควบคุม               

(คาเฉลี่ย 57.1) สําหรับความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 

72.0) และพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 54.8)

   นอกจากนี้ กลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากการวิเคราะหพบวาหลังทดลอง       

(คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 57.5) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ดาน

ความฉลาดทางอารมณหลังทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 73.2) มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ (p < .000) และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง      

(คาเฉลี่ย 56.5) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000)
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ตารางที่ 3  

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม   

การเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลองและหลังการทดลอง

 
  

F Sig. 
x  S.D. x  S.D. 

       

 56.5 3.634 57.5 4.751 .559 .459 

 57.1 4.961 88.1 4.858 399.802 .000 

 F. 

Sig. 

.160 

.691 

F. 

Sig 

405.489 

.000 

  

       

 69.9 7.625 73.2 5.827 2.293 .138 

 72.0 4.909 99.9 6.992 214.036 .000 

 F. 

Sig. 

1.022 

.318 

F. 

Sig 

172.737 

.000 

  

       

 55.7 8.084 56.5 4.904 .126 .725 

 54.8 4.307 79.5 6.53311 199.256 .000 

 F. 

Sig. 

.193 

.663 

F. 

Sig 

159.229 

.000 

  

  สวนหลังการทดลองดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุ มทดลองและกลุ มควบคุมมี                     

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ซึ่งในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากลุมควบคุม                

(คาเฉลีย่ 57.1) สาํหรบัความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลอง (คาเฉลีย่ 99.9) สงูกวากลุมควบคมุ (คาเฉล่ีย 72.0) 

และพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 54.8)

  นอกจากนี้ กลุมทดลองดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากการวิเคราะหพบวา หลังทดลอง             

(คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 57.5) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000)          

ดานความฉลาดทางอารมณหลงัทดลอง (คาเฉล่ีย 99.9) สงูกวากอนทดลอง (คาเฉลีย่ 73.2) มคีวามแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญ (p < .000) และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง      

(คาเฉลี่ย 56.5) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000)
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อภิปรายผล
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  จากการวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา ความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอความแตกตาง        

ของพฤตกิรรมในการเรยีนของนกัศกึษาอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิ(p < .000) ตามวัตถปุระสงคของการศกึษา

ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 และขอที่ 2 ดังนี้  

  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ นักศึกษาสวนใหญมีการเขาใจความหมายบุคคลมากที่สุด รองลงมา

ไดแก การเปดกวางจิตสํานึกและการตระหนักรูความจริง สวนการคิดวิจารณญาณ พบวา นักศึกษา                      

มีความเขาใจในการพัฒนาความหมายบุคคลเน่ืองจากอยูในวัยเรียนไดมีการสรางมโนภาพ เปาหมาย            

แหงชีวิตโดยการมีวิสัยทัศนในอนาคตวาจะเกิดขึ้นจริงเมื่อจบการศึกษาแลว มีเปาหมายชีวิตอยางไรหรือ        

จะทําสิ่งใด รูจักบูรณาการในการวางแผน สวนในเร่ืองของการคิดวิจารณญาณนักศึกษามีนอยที่สุดนั้น 

เนื่องจากนักศึกษายังอยูในวัยรุน ยังขาดประสบการณและการวิเคราะห สังเคราะห การใชความคิดไตรตรอง

เร่ืองการดํารงอยูตามหลกัความเปนจริง มคีวามรู ความเขาใจและมีความสามารถในการประเมินการแยกแยะ

ยงันอยอยู สวนความฉลาดทางอารมณ นกัศึกษามีพฒันาการในการควบคุมอารมณตนเองมากท่ีสดุ สอดคลอง

กับแนวคิดของเชอรมิสสและโกลแมน Chermiss & Goleman (2001) ที่วาการควบคุมอารมณตนเอง            

เปนกลไกสําคญัของความฉลาดทางอารมณซึง่สามารถฝกฝนและพัฒนาได ทาํใหมกีารควบคุมอารมณตนเอง

เพื่อผอนคลายอารมณและความรูสึกของตนเองจากความวิตกกังวล ความเครียด อันเนื่องจากผูวิจัยไดให

นกัศึกษาใชกลยุทธในการผอนคลายอารมณตนเองจากความวติกกงัวล ความผิดหวงั ความรุนแรงท่ีตองเผชิญ

หนากับความตึงเครียด และใหสรางแนวคดิใหมในการดําเนนิการวางแผนการศกึษาในอนาคต และการปรับ

ตวัเขากับสถานการณทีเ่กิดข้ึน สวนการตระหนักรูตนเองอยูในระดับนอย อาจเน่ืองจากนักศึกษายังอยูในชวง

วัยรุน หนุมสาวอยากมีความอิสระทางความคิด และเอาใจตัวเองเปนใหญในการตัดสินใจ ขาดการคิดท่ี

รอบคอบกอนการตัดสินใจ การประเมินตนเองยังไมตรงตามความเปนจริง และในเรื่องพฤติกรรมการเรียน   

จากผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก กระบวนการ

รวบรวมขอมูลการเรียน การเลือกเนื้อหาสําคัญ แรงจูงใจในการเรียน ทัศนคติในการเรียน และนักศึกษา            

มีสมาธิตอการเรียน นอยที่สุด ชี้ใหเห็นวา นักศึกษามีความวิตกกังวลการสอบไมผาน วิตกกังวลในการเรียน

ไมจบ และการที่นักศึกษามีสมาธิตอการเรียนนอยที่สุด อาจเนื่องจากปญหาการเงินหรือรายไดในครอบครัว 

การมีคนรัก การผิดหวังในความรัก
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  การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม          

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

  จากผลการวเิคราะหพบวาในกลุมทดลอง ความฉลาดทางจติวิญญาณหลงัทดลองสูงกวากอนทดลอง

และสูงกวากลุ มควบคุม สวนดานความฉลาดทางอารมณหลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวา                 

กลุมควบคุม ในดานพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม             

ซึ่งอภิปรายไดวา การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณสงผลตอพฤติกรรม     

การเรยีนของนักศกึษาซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ Templeton (2000); Green & Noble (2010)  ทีว่าพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ ซึ่งเปน   

การศึกษาตามวัตถปุระสงคของการศึกษาขอที่ 3

สรุป
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลดานความฉลาดทางจติวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤตกิรรม

พฤตกิรรมการเรยีนของนกัศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มผีลผนัแปรตอความแตกตางของพฤตกิรรมในการเรยีน

ของนักศึกษาในกลุมทดลอง ซึ่งสรุปไดวา ผลจากการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ โดยการเขารวมกิจกรรมในการตระหนักรูตนเอง ทําใหเขาใจ  

จดุออนและจดุแข็งของตนเอง ทัง้เรียนรูความรูสกึและอารมณของตนเองจากการประเมิน การปรับความรูสกึ

และอารมณใหเขากับพฤติกรรมการเรียน ทําใหมีการควบคุมอารมณตนเอง มีการผอนคลายอารมณและ   

ความรูสึกตนเองจากความวิตกกังวล ความเศราโศก ความเครียด เพื่อใหความรูสึกและอารมณที่โปรงใส    

ทําใหมีความคิดริเริ่ม มีแนวคิดใหมในการดําเนินการวางแผน สามารถควบคุมสถานการณเพื่อความสําเร็จ

เก่ียวกับการเรยีน สวนทักษะทางสงัคมเปนกลยุทธทาํใหเกิดการมองโลกในแงดใีนการส่ือสารสัมพันธกบัผูอืน่

ใหไปในทศิทางทีต่องการอยางมีทกัษะ มกีารทาํงานเปนทีม การเขาใจความรูสกึผูอืน่เม่ือมีการตดัสินใจสิง่ใด 

เพ่ือบรรลุความสําเร็จท่ีตั้งใจไว และทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวก ในการแกปญหาความขัดแยงหรือ          

ในการแกไขปญหาตามสถานการณ สวนแรงจูงใจเปนกลยุทธทําใหมีความมุงม่ันในการขับเคลื่อนสู             

ความสําเรจ็ สวนการคิดวจิารณญาณเปนกลยทุธทีท่าํใหนกัศกึษาเกดิแนวความคิดของตนเอง จากการสังเกต 

การตีความ การวิเคราะหไตรตรองขอมูลตางๆ จากการเรียน ที่เกิดขึ้น มีการกําหนดเปาหมายในชีวิต                  

และมีแผนการดําเนินการ และการตระหนักรูความจริงเปนกลยุทธที่ทําใหนักศึกษาไดวิเคราะหถึงเปาหมาย

ของชีวิตวามีอุปสรรคหรือมีปญหาอยางไรตามความจริง และสามารถแกไขปญหาหรือปรับตัวเขากับ

สถานการณและดําเนินการใหเปนจริงในสถานการณนั้นๆ ได การเปดกวางจิตสํานึกเปนกลยุทธทําให                  

มีจิตสํานึกการรอบรู ดวยจิตสํานึกท่ีเปนกลางบริสุทธในการใชเหตุผลและการตัดสินใจเพ่ือการเผชิญหนา      

ในการแกไขปญหาในสถานการณ และมีการสนับสนุนใหกําลังใจ การแสดงความเห็น การแนะนําและ           

การชี้แนะจึงเปนปจจัยที่มีผลตอการผันแปรของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา
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บทคัดยอ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรู               
ของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  2) เพ่ือพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลักพุทธธรรม                
ของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนอืตอนบน และ 3) เพือ่เสนอรูปแบบการพฒันามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปน
องคการแหงการเรียนรู  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 158 คน จากประชากรทั้งหมด 236 คน โดยใชตารางของ 
Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และ
การสนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน พบวา การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู  6 ดาน           
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี  ดานรูปแบบความคิด ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานการคิดเชิงระบบ        
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ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพภายใน และดานการเรียนรู   

เปนทีม ทุกดานอยูในระดับมาก มีการเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม7 และอปริหานิยธรรม7)        

การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน                          

พบวาประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานพลวัตการเรียนรู ดานการปรับเปล่ียนองคการ ดานการเสริมอํานาจ

บุคคล ดานการบริหารจัดการความรู และดานการปรับใชเทคโนโลยี  ซึ่งเปนเสมือนธรรมจักรท่ีสําคัญ                  

ในการขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมหาวิทยาลัยสงฆ และรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ             

สูความเปนองคการแหงการเรียนรู  พบวา รูปแบบที่เปนไปไดในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตาม          

หลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ คือ “Pinkish Model” มีลักษณะเปนตนโพธิ์มีองคประกอบ 3 สวน คือ 

สวนฐานราก สวนลําตน และสวนก่ิงกาน-ใบโพธ์ิ เปนรูปแบบท่ีเช่ือมโยงความเปนองคการแหงการเรียนรู     

และหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ (สัปปุริสธรรม7 และอปริหานิยธรรม7) โดยผานชุมชนนักปฏิบัติ   

การจดัการความรู และองคการแหงการเรยีนรู ออกมรรคผลเปน 9 นวลกัษณ คอืคาํวา “M-A-H-A-C-H-U-L-A” 

ของมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คําสําคัญ
  องคการแหงการเรียนรู   หลักพุทธธรรม   มหาวิทยาลัยสงฆ   ภาคเหนือตอนบน

Abstract
  The purposes of this research were to 1) investigate its practices and problems of the 

Buddhist University in the northern region of Thailand as a learning organization ; 2) develop its 

learning organization within Buddhist principles ; and 3) put forward a model of its development 

into a learning organization. Mixed Methodology was deployed in the research. The sample group 

of this research, employed by Stratified Random Sampling, was 158 people out of a population 

totaling 236 in which Krejcie and Morgan’s size table was used to determine the sample group. 

Survey Questionnaire, Structured Interview, and Focus Group Discussion were employed to conduct 

the research. As well as, Frequency, Mean, Standard Deviation, and Factor Analysis were used in 

the descriptive statistics analysis. The findings revealed that with regard to the practices and       

problems of its a learning organization, there were six components ranked from the highest to the 

lowest as follows: Mental Models, Personal Mastery, System Thinking, Shared Vision, Quality          

Assurance, and Team Learning. All the components were at a high level and related to Buddhist 

principles (Sappurisadhamma7 and Aparihãniyadhamma7). With regard to the development of its 

learning organization, there were five components as follows; Learning Dynamic, Organization 

Transformation, People Empowerment, Knowledge Management, and Technologies Application. 
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All the components were viewed as Dharmacakra (the Wheel of the Law) to play a key role in making 

the Buddhist University changed. With regard to a model of its development into a learning                

organization, there was a feasible model of developing the University into a learning organization 

within Buddhist principles (Sappurisadhamma7 and Aparihãniyadhamma7), “Pinkish Model”.         

The model was viewed as the Bodhi tree consisting of three parts: its root, its stem, and its shoot, 

branches, and leaves. It was to link a learning organization with Buddhist principles (Sappurisad-

hamma7 and Aparihãniyadhamma7) via the Community of Practice, Knowledge Management, and 

Learning Organization where to issue 9 characteristics of “M-A-H-A-C-H-U-L-A” Buddhist University. 

Keywords 
  Learning Organization,   Buddhist Principles,   Buddhist University,   Northern Region

บทนํา
  ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งใน       

ดานระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ซึ่งสงผลกระทบใหประเทศตางๆ ทั่วโลกตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลง 

ไมเวนแมแตประเทศผูนําความคิดสังคมนิยมทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันที่มี           

ความรวดเร็วและสลับซับซอน ไดมีนักคิดตางๆ พยายามสรางแนวคิดทฤษฎีระบบการบริหารองคกรใน           

การปรับตัวใหทันและสอดรับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการปรับร้ือ

กระบวนการทํางาน (Re-Engineering) ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) การบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) องคกรแหงการเรียนเรียนรู (Learning Organization) 

หน่ึงในน้ัน คือ แนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) Schein (1996) ; Kotter (1996) 

; Lewin & Minton (1986) and Bossidy & Charan (2002) ซึ่งแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge      

Management) นั้น ไดมีนักวิชาการที่มีแนวคิดโดดเดนคนหนึ่งคือ Peter Senge ผูเขียนหนังสือ “The Fifth 

Disciplines” ซึง่ใหความหมายของ “Learning Organization” วาเปนองคกรซึง่คนในองคกรไดขยายขอบเขต

ความสามารถของตนอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร  เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่

บุคคลระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่มีความรูใหมๆ และแตกแขนงของความคิดไดรับ               

การยอมรับเอาใจใสและเปนองคกรซึ่งบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเสนอกรอบความรู 5 สาขาอันไดแก 1) 

การเรียนรูของสมาชิกในองคกร (Personal Mastery) 2) ความมีสติ (Mental Model) 3) การมีวิสัยทัศนรวม

กันของคนในองคกร (Share Vision) 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) และ 5) ระบบการคิดของคนใน

องคกร (System Thinking) ในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษาไดวางกรอบการแบงปนและแลกเปล่ียน

เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรูและการรวบรวมความรู ทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา      
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และการจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) ทฤษฎีการสรางสรรคความรูในองคกร อธิบายถึงการเปลี่ยนรูปความรู 4 วิธีจากสมมติฐาน

ที่วา ความรูไดรับการสรางขึ้นผานปฏิสัมพันธระหวางความรูฝงลึกและความรูชัดแจง 1) จากความรูฝงลึก     

ไปเปนความรูฝงลึก (Socialization) 2) จากความรูฝงลึกไปเปนความรูชัดแจง (Externalization) 3) จาก     

ความรูชัดแจงไปเปนความรูชัดแจง (Combination) และ 4) จากความรูชัดแจงไปเปนความรูฝงลึก                    

(Internalization) รูปแบบความสัมพันธ คือ ความรูฝงลึกของแตละบุคคลเปนพื้นฐานของการสรางสรรค     

ความรูระดับองคกร องคกรจะตองขับเคลื่อนความรูฝงลึก  ซึ่งถูกสรางขึ้นและสะสมในแตละบุคคล  ความรู

ฝงลึกท่ีถูกขับเคลื่อนจะไดรับการขยายตัวในระดับองคกรผาน 4 แบบวิธีของการเปลี่ยนรูปความรูและ               

เกิดเปนความรูใหมทีร่ะดบัภววิทยา (Ontological) สงูกวา  โดยเรียกส่ิงน้ีวาเปนรูปเกลียวความรู (Knowledge 

Spiral) หรือการสรางองคความรูใหมนั่นเอง

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป นมหาวิทยาลัยสงฆ ที่พระบาทสมเด็จ                                               

พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี 5 ทรงสถาปนาข้ึนเพือ่เปนสถาบันการศึกษา

พระไตรปฏกและวิชาชีพช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ เม่ือปพุทธศักราช 2430 ดั่งปรัชญา            

ที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยมีวิสัยทัศน

เพื่อมุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษา

และพัฒนาองคความรูบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางย่ังยืน              

ทัง้นีเ้พือ่ใหการดําเนินงานของสวนงานมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลสงูสดุ เปนการพัฒนาองคกรแบบยัง่ยนื 

ซึ่งตองอาศัยพ้ืนฐานของการพัฒนาองคการโดยการเตรียมความพรอมของบุคลากร เพ่ือการเปลี่ยนแปลง     

เม่ือองคการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนแลวก็จะตองถายทอดสูผู ปฏิบัติและเตรียมความพรอมในดานตางๆ                 

ของผูปฏิบัติเพ่ือบุคลากรจะไดมีความเขาใจเปาหมายขององคการ มีความรูความสามารถในการปรับตัว        

ตอการเปลีย่นแปลง บคุลากรจะสามารถชวยผลกัดนัองคการใหไปสูระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

และการเปนองคการแหง    การเรยีนรูไดสาํเรจ็ เพ่ือใหการพฒันามหาวทิยาลัยสงฆในประเทศไทยเปนทีย่อมรบั

และมีคณุภาพมาตรฐานสากล โดยไมใหบิดเบือนหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปฎก 

ประกอบดวย พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก

  จากการวิจัยที่ผานมามีหลายปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความเปนองคการแหงการเรียนรู การศึกษาของ 

รัชฎา ประสิทธ์ิพรชัย (2553)  พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความเปนองคการแหง              

การเรยีนรู ภาพรวมมกีารปฏบิตั ิเพ่ือความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดบัมาก ไดแก การมวีสิยัทศันรวมกนั 

การมีแบบแผนความคิด การเปนบุคคลรอบรู และมีความคิดเปนระบบ สวนท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก 

การเรียนรูเปนทีม นอกจากนี ้Senge (1990) ทีก่ลาวสนับสนุนวา ทรัพยากรมนษุยนัน้เปนทรัพยากรท่ีมคีณุคา

ขององคการ โดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ใหบุคคลมีความชํานาญในระดับพิเศษ ซึ่งการพัฒนา

ความสามารถของบุคคลเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาองคการ บุคคลเปนองคประกอบสําคัญขององคการ            

แหงการเรียนรู ทั้งท่ีเปนเอกบุคคลและเปนทีม ความสามารถของบุคลากร  จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ
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ความเปนองคการแหงการเรียนรู ดังน้ันการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของ

มหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบนเพื่อใหการดําเนินงานของสวนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

เปนการพัฒนาองคการแบบยั่งยืน อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวตองใชระยะเวลายาวนาน  ซึ่งตอง

อาศัยพ้ืนฐานของการพัฒนาองคการเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง                    

เม่ือองคการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนแลวก็จะตองถายทอดสูผู ปฏิบัติ และเตรียมความพรอมในดานตางๆ                 

ของผูปฏิบัติเพ่ือบุคลากรจะไดมีความเขาใจเปาหมายขององคการใหมีความรู ความสามารถในการปรับตัว

ตอการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน บคุลากรจะสามารถชวยผลกัดันองคการใหไปสูระบบมาตรฐานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา และการเปนองคการแหงการเรียนรูไดสําเร็จ  นอกจากนี้ ศศกร  ไชยคําหาญ (2550)          

ไดกลาววาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ มีโครงสรางท่ีเหมาะสมขององคการ            

การคิดอยางเปนระบบ กลยุทธขององคการ วัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ การพัฒนาบุคลากร การทํางาน

เปนทีม การมีวิสัยทัศนรวม การสรางบรรยากาศในองคการ การสรางและถายโอนความรู และความสัมพันธ

เชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังที่ Marquardt (1996) ไดกลาววา            

ความรูกลายเปนสิง่ทีส่าํคญัมากกวาทรพัยากรทางการเงนิ เทคโนโลยหีรอืทรพัยสนิ ความรูเปนทรพัยากรหลกั

ที่ใชในการทํางาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการระบบตางๆ และขั้นตอนการทํางาน

ขององคการลวนมาจากพื้นฐานของความรูทั้งสิ้น 

  จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงเห็นไดวา การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวย       

หลกัพทุธธรรมของมหาวทิยาลัยสงฆในภาคเหนอืตอนบน มคีวามสําคญัและจําเปนในการนาํไปใชเพือ่พฒันา

คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งจากการศึกษา

คนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ พบวา ยังไมมีงานวิจัยใดศึกษาเรื่อง การพัฒนาความเปน

องคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  ฉะนั้นการศึกษา         

เร่ืองดังกลาว ยอมมีความสําคัญและจะเปนผลดีในแงของการนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางใน             

การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน      

ใหไดคุณภาพและมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับและศรัทธาของนิสิต/นักศึกษา พุทธศาสนิกชน และผูมีสวน

เก่ียวของโดยท่ัวไป  ซึ่งจะเปนประโยชนรวมกันในวงกวาง เพราะมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ซึ่งไดแก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษา

หลักของรัฐที่จัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา มีสภาพขอเท็จจริง อัตลักษณ เอกลักษณ   

และบริบทที่เหมือนกันหรือคลายกัน มีวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนยการศึกษาในสังกัดเปนจํานวนมาก               

ซึ่งกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือ

ตอนบน  

  2. เพื่อพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  

  3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการแหงการเรียนรู

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  วธิกีารวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Methodology Research) โดยไดกาํหนดประชากร 

กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และสถิติที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1. ประชากร

   การวิจัยคร้ังน้ีประชากร คือ ผูบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ และ    

ปฏิบัติหนาท่ีอยูในวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเลือก       

แบบเจาะจง จํานวน 3 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม 110 รูป/คน วิทยาเขตแพร 67 รูป/คน และ      

วิทยาเขตพะเยา 59 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 236 รูป/คน 
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  2. กลุมตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม

      การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ

ปฏิบัติหนาท่ีอยูในวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเลือก

แบบเจาะจง จาํนวน  3 วทิยาเขต ไดแก วทิยาเขตเชยีงใหม 74 รปู/คน วทิยาเขตแพร 44 รปู/คน และวทิยาเขตพะเยา  

40 รูป/คน รวมท้ังสิ้น 158 รูป/คน ซึ่งไดมาจากการสุมกลุ มตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ และกําหนด                         

ขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที ่1 - 30   เดอืน 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค              

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับคาความเชื่อมั่นอยูที่ ∝ = 0.79

  3.  ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ และสนทนากลุม

      ผูใหขอมลูสาํคญัในการสัมภาษณ และสนทนากลุม ไดแก ผูบรหิาร ทีป่ฏบิตังิานในมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวิทยาเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 10 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกคือ          

มปีระสบการณในการบรหิารในวิทยาลยัสงฆไมนอยกวา 5 ป และเคยนาํแนวคดิชุมชนนกัปฏิบตั ิ(Community 

of Practices: CoPs) หรือการจดัการความรู (Knowledge Management: KM)ไปใชในการขับเคล่ือนวทิยาเขต

  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   4.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ประสบการณทํางาน วิทยาเขต (สังกัด)                            
ตอนที่ 2 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  
ครอบคลุมเนื้อหา 5 ดาน ไดแก ดานการเปนบุคคลที่รอบรู  ดานรูปแบบความคดิ  ดานการสรางวิสัยทัศนรวม  
ดานการเรียนรูเปนทีม  ดานการคิดเชิงระบบ  และดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เปนคําถามแบบประมาณคา 5 ระดับ และตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
ตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ โดยเก็บขอมูลระหวาง

วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

   4.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  มีคําถามทั้งหมด 5 ดาน              
รวมทั้งสิ้น 15 ขอ ไดแก ดานพลวัตการเรียนรู มี 3 ขอ ดานการปรับเปลี่ยนองคการ มี 3 ขอ ดานการเสริม
อํานาจบุคคล มี 3 ขอ ดานการบริหารจัดการความรู มี 3 ขอ และดานการปรับใชเทคโนโลยี มี 3 ขอ                      

โดยสัมภาษณระหวางวันที่ 10-31 มกราคม  พ.ศ. 2559

   4.3 การสนทนากลุ ม รวบรวมขอมูลจากการสนทนากับผูใหขอมูลในประเด็นรูปแบบ              
การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ  โดยมีผูดําเนินการ
สนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา  เพ่ือชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดง       
ความคดิเหน็ตอประเดน็หรอืแนวทางการสนทนากวางขวางละเอยีดลกึซ้ึง  รวมท้ังสิน้จํานวน 10 คน  ประกอบดวย 

ผูบริหาร 3 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม 4 คน วิทยาเขตแพร 3 คน และวิทยาเขตพะเยา 3 คน                
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โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  ณ หองประชุมศรีปริยัตยานุสรณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตเชียงใหม) 

  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

   วเิคราะหขอมลูในแบบสอบถาม โดยหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับตอนที่ 3 จะนําความคิดเห็นที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม                
มาสรุปผลและอธบิายถึงสภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรยีนรูของมหาวทิยาลัยสงฆในภาคเหนอื
ตอนบน สวนการสัมภาษณ วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสนทนากลุม      
จะนําความคิดเห็นที่ไดจากการสนทนามาสรุปผลและอธิบายถึงการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตาม          
หลกัพทุธธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆในภาคเหนอืตอนบน วเิคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ (Descriptive 

Interpretation) และตัดสินยืนยันโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) จํานวน 5 คน

ผลการวิจัย
  1. สภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรยีนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน    

   จากการศกึษาสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวทิยาลัยสงฆในภาคเหนอืตอนบน 

โดยใชแบบสํารวจ พบวา ผูใหขอมูลสวนมากเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 31-40 ป  มสีถานะ

เปนบุคลากร/เจาหนาท่ี ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 70.25)          

มีประสบการณในการทํางานชวงเวลา 1-5 ป (รอยละ 42.41) และอยูในวิทยาเขตเชียงใหม แพร และพะเยา

ตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา อายุ วุฒิการศึกษา  ผลงานทางวิชาการของอาจารย และประสบการณใน   

การทํางาน  มีผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน และยังพบ

ประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรู            

ดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน ไดแก การขาดอาจารยประจําหลักสูตร                 

ที่ตรงสาขา อาจารยผูสอนสวนมากไมมีตําแหนงทางวิชาการ อาจารยผูสอนยังขาดผลงานการวิจัย หองเรียน

มีไมเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนในสวนวิทยาเขตมีนอย ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาความเปนภาวะผูนํา

ทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ในดานการพัฒนาบุคลากร) โดยการบริหารจัดการการศึกษา

สมัยใหมที่เนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน  การแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ ตลอดจนการยึด             

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกวิทยาเขต

  2. การพฒันาองคการแหงการเรยีนรูตามหลักพทุธธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆในภาคเหนือ
ตอนบน    
   การพัฒนาองคการแหงการเรยีนรูตามหลกัพทุธธรรมของมหาวทิยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน
มีประเด็นท่ีนาสนใจ 6 ดาน ไดแก ดานรูปแบบความคิด ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู ดานการคิดเชิงระบบ ดาน
การสรางวสิยัทัศนรวม ดานการจดัการความรูในระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และดานการเรยีน
รูเปนทีม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 3.70) (S.D. = 0.83) โดยเมื่อพิจารณาแลวพบวา        

ประเด็นหัวขอที่อยูในระดับมาก โดยการเรียงอันดับที่สูงสุดไปนอยสุด ไดแก อันดับที่ 1 ดานรูปแบบความคิด 
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(  = 3.89) (S.D. = 0.78) อันดับที่ 2 ดานการเปนบุคคลที่รอบรู (  = 3.87) (S.D. = 0.72) อันดับที่ 3          

ดานการคิดเชิงระบบ (  = 3.70) (S.D. = 0.82) อันดับที่ 4 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (  = 3.63)                 

(S.D. = 0.86)  อันดับที่ 5 ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (   = 3.56) 

(S.D. = 0.89)  และอันดับที่ 6 ดานการเรียนรูเปนทีม (  = 3.52) (S.D. = 0.89)  ตามลําดับ  ซึ่งสะทอน       

ใหเห็นวาการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มีประเด็น    

ทีน่าสนใจทีจ่ะตองพฒันา 3 ดาน ไดแก  ดานการสรางวสิยัทศันรวม ดานการจัดการความรูในระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และดานการเรียนรูเปนทมี

  เมือพิจารณาประเดน็สําคัญในการพฒันาองคการแหงการเรยีนรูตามหลักพุทธธรรมของมหาวทิยาลยั

สงฆในภาคเหนือตอนบน  ทั้ง 6 ดาน  พบวา ดานที่ 1 ดานรูปแบบความคิด (Mental Models) คือ การรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่นที่แตกตางจากทานเพื่อพัฒนางาน (  = 4.13) (S.D.= 0.75) ดานที่ 2 การเปนบุคคล

ที่รอบรู (Personal Mastery) มีรายการระดับที่มาก คือ มุงปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว                         

(  = 4.09) (S.D.= 0.71) ดานที ่3 ดานการคดิเชงิระบบ (System Thinking) มรีายการระดบัท่ีมาก 2 รายการ 

คือ ความสําเร็จของหนวยงานสวนหน่ึงเกิดจากความรวมมือของเครือขายที่เก่ียวของ (  = 3.84) (S.D.= 

0.82) และการแกไขปญหาในปจจุบันทานจะพิจารณาถึงเหตุผลรวมท้ังการตัดสินใจในอดีต (  = 3.84)  

(S.D.= 0.67) ดานที่ 4 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) มีรายการระดับที่มาก คือ การยอมรับ

วิสัยทัศนของหนวยงานและนํามากําหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางานของตนเอง (   = 3.87)         

(S.D.= 0.68) สําหรับดานที่ 5 ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality 

Assurance Quality Assurance: QA) มี 15 รายการที่มีระดับที่มาก 2 รายการ คือ การกําหนดประเด็น     

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจ

ดานการผลติบัณฑิตและการวิจยั (  = 3.75) (S.D.= 0.81) และเปาหมายการจัดการความรูทีเ่นนการพัฒนา

ทักษะความสามารถของบุคลากรดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเปนหลัก (  = 3.75) (S.D.= 0.85)         

และดานที ่6 ดานการเรียนรูเปนทมี (Team Learning) มรีายการระดับทีม่าก คอื การประชุมปรกึษาหรือลงมอื

ปฏิบัติงานตางๆ (  = 3.67) (S.D.= 0.88)  

  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.70) (S.D. = 0.83) โดยเมื่อพิจารณาแลวพบวาประเด็นหัวขอ

ที่อยูในระดับมาก โดยการเรียงอันดับที่สูงสุดไปนอยสุด ไดแก อันดับที่ 1 ดานรูปแบบความคิด (   = 3.89) 

(S.D. = 0.78) อันดับที่ 2 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู (  = 3.87) (S.D. = 0.72) อนัดับที่ 3 ดานการคิด          

เชิงระบบ (  = 3.70) (S.D. = 0.82) อันดับที่ 4 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (  = 3.63) (S.D. = 0.86)        

อันดับที่ 5 ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (  = 3.56) (S.D. = 0.89)  

และอันดับที่ 6 ดานการเรียนรูเปนทีม (   = 3.52) (S.D. = 0.89)  ตามลําดับ  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการพัฒนา

ความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มีประเด็นที่นาสนใจที่จะตอง

พัฒนา 3 ดาน ไดแก  ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพ                

การศึกษาภายใน และดานการเรียนรูเปนทีม
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  จากผลการสมัภาษณ การสนทากลุม และแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพและปญหาความเปนองคการ

แหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  และการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตาม            

หลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยไดนําสรุปและวิเคราะหรวมกับการศึกษา

คนควาองคการแหงการเรียนรูกับหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม 7 และอปริหานิยธรรม 7) โดยสามารถนําไป

ใชในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน ซึ่งผลการวิจัยนี้เปน           

การเช่ือมโยงทฤษฎีทางโลกและทางธรรม โดยทางโลกคือหลักการ ทฤษฎี แนวคิดองคการแหงการเรียนรู     

ของมหาวิทยาลยัสงฆในภาคเหนือตอนบนสูการปฏิบตั ิไดแก รปูแบบความคิด บคุคลทีร่อบรู  การคดิเชิงระบบ  

การมีวิสัยทัศนรวม  การประกันคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูเปนทีม  สวนทางธรรมคือหลักพุทธธรรม

ไดแก อปริหานิยธรรม 7 และสัปปุริสธรรม 7  ดังปรากฎในภาพที่ 2

ภาพที่ 2:  ความเปนองคการแหงการเรียนรูกับหลักพุทธธรรม  (สัปปุริสธรรม 7 และอปริหานิยธรรม 7)

ที่มา:  ผูวิจัย
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  ผูวจิยัไดศกึษาความเปนองคการแหงการเรยีนรูกบัหลักพุทธธรรม (สปัปุรสิธรรม 7 และอปรหิานยิธรรม 7) 

ไดออกแบบแสดงใน (ภาพท่ี 1) โดยสามารถนําไปใชในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ของ                

มหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนอืตอนบน ซึง่ผลการวจิยัน้ีเปนการเชือ่มโยงทฤษฎีทางโลกและทางธรรม โดยทาง

โลกคือหลักการ ทฤษฎี แนวคิดองคการแหงการเรยีนรูของมหาวทิยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบนสูการปฏิบตัิ 

ไดแก รูปแบบความคิด บุคคลที่รอบรู  การคิดเชิงระบบ  การมีวิสัยทัศนรวม  การประกันคุณภาพการศึกษา 

และการเรียนรูเปนทีม  สวนทางธรรมคือหลักพุทธธรรมไดแก อปริหานิยธรรม 7 และสัปปุริสธรรม 7 

  3.  รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  

       รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  องคกรท่ีเลือกเปน      

กรณศีกึษา คอื มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (มจร.) ภาคเหนอื เพือ่จะนํามาพฒันารปูแบบการพฒันา

ความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ โดยผานผูเชี่ยวชาญในการตัดสิน

ยืนยัน (Expert Judgment) เปนโมเดล “Pinkish Model” ซึ่งมีองคประกอบของตนโพธิ์ 3 สวน ปรากฏในภาพ

ที่ 2 ไดแก สวนฐานราก  สวนลําตน และสวนก่ิงกานและใบโพธิ์ เปนโมเดลท่ีเช่ือมโยงความเปนองคการ       

แหงการเรียนรูและหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม7 และอปริหานิยธรรม7) ของมหาวิทยาลัยสงฆ  โดยผาน        

ชมุชนนกัปฏบิตั ิ(Community of Practices: CoPs) จาํนวน 3 วทิยาเขต ไดแก วทิยาเขตเชียงใหม จาํนวน 4 คน 

วิทยาเขตแพร จํานวน 3 คน และวิทยาเขตพะเยา จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน  สวนการจัดการความรู 

(Knowledge Management: KM) ทุกวิทยาเขตมีการปฏิบัติจริง และองคการแหงการเรียนรู (Learning      

Organization : LO) การขับเคลือ่นออกมรรคผลเปน 9 นวลักษณ   คอื คาํวา “M-A-H-A-C-H-U-L-A”  สอดคลองกบั

วิสยัทศัน พนัธกจิ เปาหมาย และนโยบาย ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ดงัปรากฎในภาพท่ี 2
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        ภาพที่ 2:  “Pinkish Model”

        ที่มา:  ผูวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
  สภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน             

ซึ่งมีความสอดคลองกับ Sillins, Zarins & Mulford (2002) โครงสรางคุณลักษณะที่กําหนดขึ้นโดยขอมูล        

เชิงประจักษ มีการยอมรับวิสัยทัศนของหนวยงานและนํามากําหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางาน         

ของตนเอง  การสรางภาพอนาคตที่เห็นพองตองกันที่ทําใหมหาวิทยาลัยสงฆประสบผลสาํเร็จ  การมีสวนรวม

ในความคิดเห็นเพื่อกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน  การมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนและแกไขปญหา

ในมหาวทิยาลยัฯ รวมกนัและการติดตามความกาวหนาในระหวางดาํเนนิการตามวสิยัทัศน พนัธกจิผูเก่ียวของ

เปนระยะๆ  บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยสงฆไดมีการวางแผนการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยสงฆรวมกัน 
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การนําประเด็นปญหามาทบทวนรวมกันเปนประจํา การจัดระบบบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจ

แกปญหาของมหาวิทยาลัยรวมกัน และการจัดทําระบบการแกปญหาและความรวมมือของบุคลากรโดย       

การเชื่อมโยงการแกปญหาทุกระดับโดยอาศัยกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือ

ตอนบนซึ่งมีความสอดคลองกับ ดวงทิพย  อวดราง (2550) ยังไดนําเสนอแนวทางในดานการเปนบุคคล           

ที่มีความรอบรู (Personal Mastery) สวนใหญเห็นวาการกระตือรือรน ความสนใจและใฝหาที่จะเรียนรู             

สิ่งใหมๆ เปนส่ิงจําเปนมาก โดยมีวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงจากสื่อตางๆ และใหความสําคัญตอการ   

เขาอบรมสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะในการปฏบิตังิาน  โดยนาํความรูทีไ่ดรบัมาปรบัปรุงพฒันาตนเองและพฒันางาน 

ใหมีคณุภาพย่ิงขึ้นดวยความต้ังใจและทุมเทดานการมีรปูแบบความคิด เห็นวาการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

และการปรับเปล่ียนตนเอง ปรับเปล่ียนแนวคิดเปนสิ่งสําคัญมากในการปฏิบัติงานท่ีตองนํานโยบายจาก          

ผูบริหารมาปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชาในดานการมีวิสัยทัศนรวม เห็นวาความรวมมือรวมใจของบุคลากรในหนวยงานเปน      

สิง่สําคญัในการนาํมาซึง่ความสาํเรจ็ ดงันัน้ การมสีวนรวมในการกาํหนดวสิยัทศัน และกาํหนดแผนปฏิบตังิาน

ใหสอดคลองตามนโยบาย จงึเปนส่ิงท่ีจาํเปนท่ีแตละหนวยงานตองมกีารดาํเนนิงานในรปูแบบคณะกรรมการ 

คุณลักษณะองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา คือ พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamic) ดังที่ งานวิจัย

ของ ศศกร  ไชยคําหาญ (2550) ที่พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ โครงสราง          

ที่เหมาะสมขององคการ การคิดอยางเปนระบบ กลยุทธขององคการ วัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ                 

การพัฒนาบุคลากร การทาํงานเปนทมี การมวีสิยัทศันรวม การสรางบรรยากาศในองคการ และการสรางและ

ถายโอนความรู รวมท้ังความสัมพันธเชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซึ่ง       

เปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีของ Senge (1990) ที่ไดกลาวสนับสนุนวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากร         

ที่มีคุณคาขององคการโดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ใหบุคคลมีความชํานาญในระดับพิเศษซึ่ง   

การพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนพื้นฐานในการพัฒนาองคการ บุคคลเปนองคประกอบสําคัญของ

องคการแหงการเรียนรู ทั้งท่ีเปนเอกบุคคลและเปนทีม ความสามารถของบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญ                 

ที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยเช่ือวาหัวใจของการสรางองคการแหงการเรียนรูอยูที่     

การเสริมสรางวินัย 5 ประการ (Disciplines) ใหเกิดผลจริงจังในรูปของการนําไปปฏิบัติ แกบุคคล ทีม และ

องคการอยางตอเน่ืองและทุกระดับสอดคลองกับแนวคิดของ Marquardt (1996) ที่ไดกลาวถึงความรูนั้น       

จะเปนส่ิงท่ีสําคัญมากกวาทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน  ความรูเปนทรัพยากรหลักท่ีใช        

ในการทํางาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการระบบตางๆ และขั้นตอนการทํางานของ

องคการลวนมาจากพื้นฐานของความรูทั้งส้ินซ่ึงรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการ      

แหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ โดยใชชื่อวา “Pinkish Model” ซ่ึงมีองคประกอบ   

ของตนโพธ์ิ 3 สวน (ดังปรากฏในภาพท่ี 2) สวนแรกเปนฐานราก สวนท่ีสองเปนลําตน และสวนท่ีสามเปน          

กิ่งกานและใบโพธิ์  ซึ่งถายทอดออกมาเปน 9 นวลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             
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ที่เปนอัตลักษณโดดเดนในการเชื่อมโยงการบูรณาการแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม       

ดงัสภุาษิตทีว่า “ปญฺา โลกสฺม ิปชโฺชโต” แปลวา ปญญาเปนแสงสวางในโลก ภายใตปรชัญาของมหาวทิยาลยั

ที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” มีปณิธานที่วา 

“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ  สามเณร และคฤหัสถ” โดยมีวิสัยทัศนคือ เปนศูนยกลาง

การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่สรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดี

อยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีคุณภาพ และบริหารดีอยางมีประสิทธภิาพ

สรุป
  ผลจากการวิจัยพบวา การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของ

มหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนือตอนบนสงผลใหสภาพและปญหาการพฒันามหาวทิยาลยัสงฆสามารถแกไข

ปญหาดวยการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหมที่เนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน การแกไขปญหารวมกัน

อยางเปนระบบ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกวิทยาเขต  สวนการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูที่ตอง

พัฒนาเรงดวนมีอยู 3 ดาน ไดแก การสรางวิสัยทัศนรวม การจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพ         

การศึกษาภายใน และการเรียนรูเปนทีม สวนรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆดวยหลักพุทธธรรมสู         

ความเปนองคกรแหงการเรียนรู หรือ “Pinkish Model” สามารถบรูณาการเช่ือมโยงเขากับศาสตรทกุแขนง สอดคลอง

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ดังนั้น จึงควรเปดโอกาสใหบุคลากรแตละหนวยงานภายใน

องคกรของมหาวทิยาลัยสงฆสะทอนทศันะความคิดเหน็ตางๆ วพิากษอยางสรางสรรค  เพ่ือใหเกิดความกระจาง

เพิม่เตมิเมือ่มคีวามเขาใจหรอืตระหนกัอนัจะเปนการสงเสริมการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูดวยหลกัพทุธธรรม

ของมหาวทิยาลยัสงฆ ใหเกดิความยัง่ยืนสอดคลองกบัศตวรรษที ่21 และโมเดลไทยแลนด 4.0 เพือ่การรองรบั

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวทางการถายทอดดานภูมิปญญาการบรรจุภัณฑ    

อาหารดวยการหอและบรรจุของชาวไทยและญ่ีปุนจากผูเช่ียวชาญการประกอบอาหารท้ังประเทศไทยและ

ญีปุ่น 2) เพือ่พฒันารปูแบบการถายทอดภมูปิญญาการบรรจุภณัฑ และ 3) เพือ่ทดลองใชรปูแบบการถายทอด

ภูมิปญญาการบรรจุภัณฑในการพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑของผู เรียนในโรงเรียน                     

แบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน              

  ผลการวิจัยพบวา 1) การถายทอดความรูภูมิปญญาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑ

อาหารของชาวไทยและชาวญ่ีปุนมคีวามสอดคลองกัน ดานโครงสรางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรแตกตางกนั

ในดานเนือ้หาทีก่ลาวถงึวสัดใุนทองถิน่และกระบวนการในการหอหรอืการบรรจุซึง่ตรงกบัรายวิชาในกลุมสาระ

การเรียนรูวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาสังคม-ประวัติสาสตร บูรณาการ กับวิชาภาษา

องักฤษในหลกัสตูรมาตรฐานสากลของประเทศไทย 2) ผูวจิยัพบวา รปูแบบในการถายทอดความรูภมูปิญญา

ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาตรฐานสากลท่ีมแีผนการถายทอดความรูภมูปิญญา จาํนวน 5 แผน  

เปนเวลารวมท้ังส้ิน 24 ชั่วโมงสอน และตองทําการถายทอดอยางตอเน่ืองโดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง         

จากการปฏิบัติ 3) จากการทดลองพบวากลุมทดลองจํานวนโรงเรียนละ 20 คนในแตละภูมิภาคน้ันผูเรียน        

มีความรูภูมิปญญาเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองและมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง

* ผูเขียนหลัก
 อีเมล: sinenart13@gmail.com
** รองศาสตราจารย ดร. ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  อาจารยที่ปรึกษา
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คําสําคัญ
  การถายทอดความรู   ภูมิปญญา   การพัฒนาบรรจุภัณฑอาหาร  บรรจุภัณฑ 

Abstract
  The purposes of this research were 1) To study the direction of how to transfer the wisdom 

of food package by wrapping and packing technique from the local Thai and Japanese food experts 

2) To develop the Wisdom-Transferring Model of food packaging 3) To experiment the specific 

program of Wisdom-Transferring Model of food packaging in Mathayomsuksa 4th year. The mixed 

methodology has been applied, started with qualitative and followed by quantitative: experimental 

research. The experimental program was examined in the world-class school

  The result of this research: 1) The transformative program of wisdom to the creative in food 

package development in Japan and Thailand especially focus on cultural and historical structure 

are similar but differences in local details. There are subjects of professional practice and technology 

together with the social science/cultural and history integrated with English understanding language. 

2) The researcher founded that the program of Thai Wisdom-Transferring has contained 5 subjects 

in 24 hours or 4 full day a continuing program. 3) The Experimental Study: the control groups            

of this research’s sample increased their knowledge and earned their high creativities’ level.

Keywords
  Knowledge Transmissible, Wisdom, Food-Package Development, Packaging

บทนํา 
  การถายทอดภูมิปญญาการประกอบอาหารพัฒนามาจากปจจัยพื้นฐานทางการประกอบอาหาร        

ที่เปนสาเหตุใหคุณภาพทางรสชาติของอาหารแตกตางกันไปตามกระบวนการในการจัดกระทํากับวัตถุดิบ      

ที่ไดจากธรรมชาติในทองถิ่นนั้นๆ (Gillebo, 2010) การถายทอดภูมิปญญาไดถูกพัฒนาไปตามสภาวการณ

ทางสังคมโดยเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวไดถูกสอนใหเรียนรูวิธีการเตรียมอาหารและการปรุงอาหารเพ่ือ      

ใหไดรสชาติเปนที่พึงพอใจของสมาชิกในบาน โดยมีกระบวนการที่แตกตางกันไปตามทองถิ่นนั้นๆ  และเปน

ทีน่าสังเกตวาถ่ินฐานทีใ่กลเคียงกันจะมีวฒันธรรมความเปนอยูทีค่ลายคลึงกันอันเกิดจากการบรูณาการหลอม

หลวมกันเปนพหุวัฒนธรรมทางภูมิปญญา จากทฤษฎีความรูของ Kants (1781) ซึ่งพบวาในแตละชุมชน         

มีบางสวนที่แตกตางกันจนกลายเปนปจเจกทางบุคลิกภาพและอัตลักษณทางภูมิปญญา  การเพ่ิมคุณภาพ

อาหารจึงเปนวฒันธรรมท่ีสาํคญัสวนหน่ึงของวฒันธรรมการประกอบอาหารซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีความคลายคลึง

กันในดานการใชวัตถุดิบแตจะแตกตางกันในดานการปรุงแตงอันเปนสาเหตุใหเกิดวัฒนธรรมของ                 
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อาหารประจําชาติขึ้น (Goffman, 1956) ในขณะเดียวกันการเก็บสะสมอาหารเพ่ือการดํารงชีวิตไดถูกจําแนก

เปนการสะสมอาหารไวเพื่อปรุงแตงรสชาติกับการเก็บสะสมอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวและสามารถจะยืดเวลา

ในการรบัประทานใหนานขึน้  ในประเทศญีปุ่นการถายทอดความรูภมูปิญญาของแตละทองถ่ินจึงเปนไปตาม

ธรรมชาติในรูปแบบของการบอกเลา สังเกตการณและการทดลองปฏิบัติเพ่ือถายทอดจากบรรพบุรุษ                    

สูลูกหลาน (Bryant, DeWalt, Courtney & Schwartz, Korthals, 2003)  การเพ่ิมคุณภาพใหแกอาหาร         

เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเตรียมอาหารและการปรุงอาหารซ่ึงในแตละภูมิภาคจะเร่ิมตนจาก            

การผสมผสานวตัถดุบิพืน้ฐานอนัไดแก เนือ้สตัว ขาวและพชืผกั อยางไรกต็ามวิธกีารสะสมอาหารของทกุชาติ

ทกุภาษาน้ันมีแนวทางทีใ่กลเคียงกันโดยผูประกอบอาหารมักแสวงหาวัตถุดบิท่ีมปีระสทิธิภาพในการรวบรวม

อาหารไวดวยกันในปริมาณหน่ึงและจัดแบงเพื่อเปนการเก็บอาหารปริมาณเพียงพอในแตละมื้อหรืออาจ       

เก็บสะสมอาหารในปรมิาณมากทีส่ามารถคอยๆ นาํออกมารบัประทานไดอยางตอเนือ่งในระยะเวลาขางหนา 

(Borém, Ribeiro, Figueiredo, Giomo, Fortunato & Isquierdo, 2011) 

  สําหรับการบรรจุอาหารในประเทศไทยมีอิทธิพลมาจากการประกอบอาหารคาวหวานที่มีคุณภาพ

ทางรสชาติที่แตกตางกับอาหารประเทศอื่น และในปจจุบันอาหารไทยเปนท่ียอมรับไปท่ัวโลกเนื่องจากมี      

ความโดดเดนดานอัตลักษณในรสชาตแิละกระบวนการผลิตท่ีใหคณุคาทางภูมปิญญาทีผูบริโภคซาบซึง้ทําให

เกิดความพึงพอใจเม่ือไดรับประทาน (Allen, Gupta, Arnaud, 2008) จึงเปนอาหารท่ีจูงใจผูบริโภคและ      

แสดงอัตลักษณของชาติไดอยางงดงาม (รติวัลย วัฒนสิน, 2553) การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑอาหาร

ไทยโดยการเสริมจุดแข็งและการลดหรือกําจัดจุดออนของผลิตภัณฑซึ่งจุดแข็งของผลิตภัณฑอาหารไทยนั้น

สวนใหญเก่ียวของกับวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่ใหคุณคาทางอาหารและโภชนาการอันเปนวัตถุดิบที่หาได

จากธรรมชาตจินกระท่ังพฒันาเปนพืชเศรษฐกิจในปจจบุนัและหากกลาวถึงการประกอบอาหารไทยโดยเฉพาะ

ดานการเตรยีมอาหารไทยน้ันพบวา มคีวามซบัซอนและมกีารถายทอดภูมปิญญามาจากรุนสูรุน (มยรุ ีจยัวฒัน, 

วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร, นงนุช รักสกุลไทย และ พงษเทพ วิไลพันธ, 2550)  

  โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลกําหนดใหจัดการเรียนการสอน         

ทีม่รีปูแบบเปนสากล ในการเพ่ิมสาระความเปนสากลนัน้จะตองมอีงคประกอบของหลกัสตูรสูความเปนสากล 

โดยจัดการเรียนการสอนและสาระการเรียนรูดวยทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) ซึ่งมีวิธีการจัดการ

เรยีนการสอนท่ีสามารถบอกความหมายขององคประกอบตางๆ ของความรูทีไ่ดรบัในเรือ่งเกีย่วกบัภมูปิญญา

ทองถ่ินและภมูปิญญาชาวบานเปนสาระสาํคัญ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2554, 13-15)  

โดยอธบิายไดวาการเรยีนการสอนในหลักสูตรมาตรฐานสากลไดแนวคิดจากพฤติกรรมมนุษยทีม่ีปฏิสัมพันธ

ระหวางกันอยางตอเนื่องระหวางความคิด พฤติกรรม และส่ิงแวดลอม ตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรู 

(Learning Theory) จากพฤติกรรมซึ่งเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณทางออมจากทฤษฎี     

การเรยีนรูโดยการเนนผูเรยีนเปนสาํคญัของวกีอทสก ี(Vygotsky)  จงึเปนเหตุใหการถายทอดภมูปิญญาเปนเสมือน

หน่ึงการสรางบุคลากรภายในประเทศใหตระหนักถึงความรูที่ไดจากการสืบสานจากบรรพบุรุษมีคุณคาและ

สรางคุณภาพใหแกชีวิตความเปนอยู ตลอดจนพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีความย่ังยืนตามหลักการ
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ของทฤษฎีการจัดการความรูของปเตอร แซงเก (Sange; kleiner; Roberts; Rose & Smitk ,1994) โดยพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวยอมอาศัยการศึกษาเชิงลึกทางการจัดการเรียนรูโดยการพัฒนา

เน้ือหาและกิจกรรมในการเรียนรู หลังจากการพัฒนาเปาประสงคของการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู     

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  (สุวิทย มูลคํา, 2549) ประกอบการถายทอดที่ผู เรียนสามารถบูรณาการ                 

ความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1980)  เพื่อใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพิ่ม

มูลคาใหแกผลิตภัณฑอาหารในบริบทของสังคมไทยตามแนวคิดและทฤษฎีการสรางมูลคาเพิ่มของ            

ฮันดัล (Hundal, 2000)

  ดงัน้ัน เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดการความรูดานการถายทอดภมูปิญญาการเพิม่คุณภาพ

อาหารสําหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละภูมิภาค ผูวิจัยจึงศึกษาขามวัฒนธรรม               

การถายทอดความรูภมูปิญญาการเพิม่คุณภาพอาหารของชาวญีปุ่นเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความแตกตาง

ในบริบททางวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศแลววิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย                

เพื่อการพัฒนาสรางมูลคาเพิ่มใหแกบรรจุภัณฑสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

วัตถุประสงค 

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการถายทอดดานภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารดวยการหอและบรรจุ     

ของชาวไทยและญี่ปุนจากผูเชี่ยวชาญการประกอบอาหารทั้งสองประเทศ 

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑ

  3. เพ่ือทดลองใชรปูแบบการถายทอดภมูปิญญาการบรรจภุัณฑในการพัฒนาความคดิสรางสรรค

ดานบรรจุภัณฑของผูเรียนในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

  จากการเปรียบเทียบลักษณะการถายทอดภูมิปญญาการหอและการบรรจุเพื่อเพ่ิมคุณภาพอาหาร

ดวยวัสดุธรรมชาติระหวางประเทศไทยและชาวญ่ีปุ นซ่ึงนอกจากมีความแตกตางกันตามลักษณะ                      

ทางภูมิศาสตรยังแตกตางกันดวยอัตลักษณตามความเช่ือและภูมิปญญาทองถิ่น ความรูภูมิปญญาจึงมี     

ความคลายคลึงกันในชุมชนที่อยูใกลเคียงกัน การศึกษาขั้นตอนแรกจึงเปนการศึกษาเชิงลึกดานภูมิปญญา 

(Kants, 1781) ตวัแปรท่ีสงผลสูการถายทอดภมูปิญญา คอื การเปล่ียนแปลงและผสมผสานกนัทางวัฒนธรรม 

วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนรากฐานของชุมชน

และชนเผา การศึกษาในขัน้ตอนนีเ้ปนการศกึษาเปรยีบเทียบวฒันธรรมการหอหรอืการบรรจอุาหารเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่มจากอัตลักษณทางคุณภาพอาหารและวัฒนธรรมไทย ผูวิจัยดําเนินการศึกษาขามวัฒนธรรม           

ดวยกระบวนการเรยีนรูวธิกีารถายทอดของผูเช่ียวชาญดานภมูปิญญาการหอหรือการบรรจอุาหารของทัง้สอง

ประเทศโดยใชวิธีสังเกตการณเพราะเชื่อวาการเรียนรูจากแนวการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู             

แนวพุทธิปญญานิยมของวีกอทสกี (Vygotsky) ซึ่งเนนการเรียนรูดวยตนเอง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 219

  กระทรวงศกึษาธกิารจดัใหมกีารรเิร่ิมหลักสูตรโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจัดการศึกษาใหทัดเทียมกับตางประเทศ

ตามทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู (Sange, Kleiner, Roberts, Ross & Smith, 1994) โดยเนนการศึกษา        

ตามทฤษฎีความรู  (Theory of Knowledge TOK) มุงหวังใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยผานวิธีการรับ

ความรู 4 ประการ ไดแก การรับรูดวยการสัมผัสรับรู การรับความรูดวยภาษา การรับรูดวยอารมณและ             

ความรูสกึ (Sense Perception)  ดงัน้ัน การจดัการความรูเพ่ือถายทอดภมูปิญญาการหอหรอืการบรรจุอาหาร

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาหารดวยวัสดุธรรมชาตินัน้มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรยีนรูตามแนว คอนสตรัคติวสิติซึม่ 

(Constructivism) ผูวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑโดยยึดตามทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ          

ทอแรนซเพื่อนําความรู ใหมที่ไดบูรณาการความรูและความเช่ือในภูมิปญญาการหอและบรรจุอาหาร               

เพ่ือสรางสรรครูปแบบการบรรจุอาหารตามแนวอัตลักษณไทยในการพัฒนาบรรจุภัณฑตามทฤษฎีการสราง

มูลคาเพิ่มของฮัลดัล (Hundal, 2000) ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขามวัฒนธรรมการถายทอดภูมิปญญาดานการเพ่ิมคุณภาพอาหาร      

เพ่ือการพัฒนาบรรจุภัณฑระหวางชาวไทยและชาวญ่ีปุน  ดําเนินการศึกษาในปการศึกษา  ขั้นตอนน้ีเปนงาน

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามไปยังสถานท่ี

ดงักลาวศึกษาขามวัฒนธรรมดานความรูภมูปิญญาการหอหรือการบรรจอุาหารระหวางชาวไทยและชาวญีปุ่น
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   1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

    ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบความไมนาจะเปน (Non-Probability) โดยสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกผูใหขอมูลการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุอาหารจาก

ธรรมชาติที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาหาร ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบมีเกณฑ (Criteria 

Bases) กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาหารจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

    1) ชาวไทยและชาวญ่ีปุนท่ีไดรบัการถายทอดภมูปิญญาตามอตัลักษณของวัฒนธรรม

จากบรรพบุรุษที่มีอายุระหวาง 35-70 ป

    2) ชาวไทยและชาวญ่ีปุนท่ีมีชื่อเสียงดานการบรรจุภัณฑอาหารท่ีเปนท่ียอมรับ โดย    

เปนชาวไทยจากชุมชนในภูมิภาคท่ีผลิตอาหารจากภูมิปญญาโดยเปนผูถายทอดอาหารในภูมิภาคจาก

ผลิตภัณฑอาหารหอท่ีมีชื่ออยูในรายชื่อผูเช่ียวชาญภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรม  

จํานวน 4 คน โดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางที่อยูในภูมิภาคที่สอดคลองกับการดําเนินงานวิจัยเชิงทดลองใน

ขั้นตอนที่ 2  

   1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

    1) แบบสัมภาษณ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) 

เปนแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structure Interview) (Whiting, 2008) โดยเปนการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ

และกําหนดกรอบประเด็นสัมภาษณ 

    2) แบบสังเกตการณ ผูวิจัยดําเนินการสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยรวมกับเปน          

ผูทีร่บัฟง การถายทอดและทดลองปฏิบตัติาม ดาํเนินการทีละคนจนครบทุกคนเพ่ือเก็บบนัทกึขอมลูโดยละเอียด

และมี ชวงเวลาตามแผนการสังเกตการณ

  2. ขั้นตอนที่ 2  

   2.1 การสรางรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารเพื่อการพัฒนา 

บรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย  ดําเนินการในปการศึกษา 2557 

    1) วิธีการดําเนินงานวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) โดยระดมสมองผูเชี่ยวชาญและใชเครื่องมือเปนแบบประเมินแผนการถายทอด

และรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการหอหรือการบรรจุอาหารดวยวัสดุธรรมชาติเพื่อนําไป ใชในขั้นตอน

ทดลองรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารดวยการบรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย

     ประชากรทีใ่ชในการสรางรูปแบบการเพิม่คุณภาพอาหารดวยการบรรจภุณัฑในครัง้น้ี

เปนผูเช่ียวชาญดานการพฒันาหลกัสูตรและการสอนจากสาํนักงานการศึกษาช้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาตรฐานสากล    

และผูเชี่ยวชาญการสอนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑในระดับอุดมศึกษาในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2556      

โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนจากสํานักงานการศึกษา               

ขั้นพื้นฐานและสํานักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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    2) การทดลองรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารดวยการ            

บรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย

                            วิธีการดําเนินการวิจัยเปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี

ตัวแปรตนเปนตัวแปรจัดกระทํา (Experiment Variables) และมีตัวแปรตามเปนตัวแปรผลลัพธ (Outcome 

Variables) ดําเนินการทดลองโดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทั้งภาคภาษาเขียนและเชิงปฏิบัติการ 

ทั้งน้ีแบบวัดความรูและความคิดสรางสรรคดานการพัฒนาบรรจุภัณฑสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค

กอนเรยีนและหลงัเรยีนตามแนวของแบบวดัความคดิสรางสรรคของทอแรนซ เพ่ือวดัความคดิสรางสรรคของ

นักเรียนอายุ 16 -18 ป ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 4 ขอ ขอละ 15 นาที รวม 45 นาที 1) แบบวัดที่สราง

ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการตั้งคําถามความสอดคลองกับนิยามท่ีตองการ

ทดสอบ ความถูกตองดานภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําแบบทดสอบไปใชใน

การวัดความคิดสรางสรรคกับกลุมตัวอยางในการวิจัย

     ประชากรที่ใชในการทดลองใชรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพ

อาหารเพือ่การพัฒนาบรรจภุณัฑเปนนกัเรียนในโรงเรยีนแบบมาตรฐานสากลท่ีมกีารเรียนในปการศกึษา 2556         

กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ คัดเลือกโดยผู เช่ียวชาญการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ                 

การงานพื้นฐานอาชีพและสังคมศึกษา

ผลการวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 1 การดําเนินการวิจัยในจุดประสงคที่ 1 ผูวิจัยพบวาการถายทอดภูมิปญญาการ              

บรรจุภัณฑอาหารดวยการหอและบรรจุของชาวไทยและญ่ีปุนจากผูเช่ียวชาญการประกอบอาหารทั้งสอง

ประเทศมีกระบวนการถายทอดท่ีคลายคลึงกันในดานการเลาเรื่องราว และการถายทอดความรูภูมิปญญา 

และมีประเด็นที่นาสังเกต คือ บรรพบุรุษชาวญี่ปุนมีวิธีการถายทอดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการใหผูเรียน

ทดลองปฏิบตัแิละแกปญหาสถานการณตาง ๆ  เพ่ือความอยูรอดซ่ึงแตกตางจากการถายทอดดัง้เดิมของชาวไทย 

  ผูวิจัยดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ 2 โดยการพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญา การพัฒนา

ความคดิสรางสรรคดานการประกอบอาหารในผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจุดประสงคที ่2 นัน้ ประกอบ

ไปดวยตัวชี้วัดดานความรูภูมิปญญา ทัศนคติและความเชื่อ และมีทักษะในการหอและการบรรจุอาหาร           

ในแหลงภูมิภาค โดยสงผลการเรียนรูสู พฤติกรรมในระหวางการถายทอดภูมิปญญา 4 ทิศทาง ไดแก              

ความสามารถในการเลือกใชวัสดุในภูมิภาค ความสามารถในการหออาหารตามแนวภูมิปญญา ทักษะใน   

การประยุกตเทคโนโลยีและสามารถสื่อสารรสชาติตามแนวภูมิปญญา (ดังภาพประกอบที่ 1)
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ภาพที่ 1: แสดงรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหาร

           ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมาตรฐานสากล

 

  ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการตามจุดประสงคที่ 3 โดยการทดลองรูปแบบการถายทอดความรู

ภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารในผูเรียนกลุมทดลองดวยการทดสอบกอนและหลังการทดลองแผน                

การถายทอดภูมปิญญาฯ พบวา นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 มผีลสอบกอนและหลังการทดลองท่ีแตกตางกนั       

ผู วิจัยพบวา ความรู ภูมิป ญญาและความคิดสร างสรรคก อนและหลังเรียนดวยชุดแบบทดสอบ                                          

ความคิดสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจุดประสงคขอที่ 3 เกี่ยวกับทดลองใชรูปแบบ                        

การถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑในการพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑของผู เรียน                    

ในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค ในแตละโรงเรียนมีผลสอบที่มีความใกลเคียงกัน 

  จากขอคนพบดังกลาว โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกตามเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชใน     

การทดลองโปรแกรมการถายทอดภูมปิญญาเพ่ือพัฒนาความคดิสรางสรรคดานการบรรจภุณัฑอาหารภาคเหนอื 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใตนั้นพบวา ภาคเหนือที่โรงเรียนแมเจดียวิทยาคมไดถายทอด

การประกอบอาหารและการหอจ้ินสม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาหอขนมตาล โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห  

หองาสลัดและโรงเรยีนพนางตุงหอขาวตมลูกโยน โดยพบวานักเรียนมีระดับความรูหลังการทดลองอยูในระดับ

ที่สูงกวากอนการทดลองรอยละ 16.89 13.67 12.56 และ 17.24 ตามลําดับ และมีความคิดสรางสรรคที่สูง

ขึ้นกวาเดิมทุกโรงเรียน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 

ความรูและความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหารจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

   
 

 
 

( )  
     16.89   

/      13.67  

     12.56  

     17.24  

อภิปรายผลการวิจัย     
  การถายทอดความรูภูมิปญญาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหารสําหรับ

นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 นัน้ควรไดรบัการพัฒนาดานเนือ้หาและวิธกีารในการถายทอดฯ โดยจากผลของ

การวิจัยผูวิจัยพบตามขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบความรูภูมิปญญาระหวางชาวญี่ปุนกับชาวไทยในจุดประสงค     

ที ่1 พบวาในแตละทองถ่ินมอีตัลกัษณทีโ่ดดตามลักษณะทางภูมศิาสตรและวฒันธรรมซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี

ความรูของแคนซที่กลาวถึงความรูที่มีอยูในตัวตนต้ังแตกําเนิด ผูวิจัยพบขอแตกตางระหวางท้ังสองประเทศ

เก่ียวกับวิธีการถายทอดฯ โดยชาวญ่ีปุนจะใชวิธีการสอนท่ีเนนการปฏิบัติและการทดลองดวยตนเองการ       

สรางโจทยปญหาและคนหาวิธกีารแกปญหาตามทฤษฎีการเรียนรูแนวปญญานิยมของวกีอทสกี (Vygotsky) 

สรางใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคที่สูงขึ้นจากประสบการณ 

  ผูวิจัยนําแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากชาวญ่ีปุนมาพัฒนาใหเปนไปตามโครงสรางของ

หลกัสตูรแบบมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการตามจุดประสงคที ่2 ของการวิจยัคร้ังนีด้วยการบูรณาการ 

กลุมสาระ 3 กลุมสาระ ไดแก สังคม-ประวัติศาสตร การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการถายทอดฯ นั้นมุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในผูเรียนดวยการปฏิบัติ โดยดําเนินการ           

ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูของปเตอร แซงเก ที่ไมเพียงแตความรูภูมิปญญาแตผูเรียนตองตระหนัก    

ในความเขมแข็งในอัตลักษณที่โดดเดนของชุมชน รูปแบบการถายทอดความรูจึงตองใชเวลาที่ตอเน่ืองกัน

อยางนอย 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการถายทอดความรูตลอดจนการทดลองปฏิบัติงานสรางสรรค  

ผลงานจากความคิดของตนเอง 

  ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัยในตามประสงคที่ 3 ดวยการทําการทดลองใชแผนการถายทอด

ความรูฯ สูผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุมทดลองทั้ง 4 ภาค ผูวิจัยสรางแบบทดสอบตามแนวคิด   

และทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอแรนซวัดความคิดสรางสรรคจากกลุมทดลองภายหลังการเรียนรู               

ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง ผลงานสรางสรรคมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจและลด         

การใชวัสดุเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามแนวคิดและทฤษฎีการสรางมูลคาเพิ่มของฮันดัล  
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สรุป 
  จากขอคนพบในจุดประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยพบวาการถายทอดภูมิปญญาของชาวไทยและชาวญ่ีปุน

ในอดตีนัน้มีความคลายคลงึกนัโดยเนนการถายทอดจากผูใหญสูลกูหลาน แตเม่ือบรบิททางสังคมเปลีย่นแปลงไป 

ญี่ปุ นมีความยากลําบากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหประเทศญ่ีปุ นมีการพัฒนาแผนการถายทอด                       

สูลูกหลานในชุมชนไดอยางม่ันคง จัดระบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารเพื่อนํามาพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคม และเปนเลิศดานการบรรจุภณัฑในเอเชีย ในขณะท่ีประเทศไทยยังคงถายทอดแบบด้ังเดิม

และเกิดปญหาการขาดแคลนผูรูจริง ภูมิปญญาที่มีอยูเดิมคอยๆ สูญหายไป 

  ขอคนพบในจุดประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยพบวา รูปแบบการถายทอดภูมิปญญาท่ีพัฒนาบรรจุไว                   

ในหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยเปนสวนหน่ึงของการบรูณาการรายวชิาสงัคม-ประวัตศิาสตร การงานพ้ืนฐาน

อาชีพ และภาษาอังกฤษ ที่สอดคลองกับวิธีการถายทอดที่ เหมาะสมที่สุด ไดแก การเลียนแบบ                               

การลองตัง้คาํถามและการทดลองปฏบิตัซิึง่ตองมชีัว่โมงในการปฏิบตัอิยางตอเนือ่งไมเกนิ 24 ชัว่โมง และพบวา         

การถายทอดภูมิปญญาฯ นั้นมีลักษณะที่สําคัญ คือ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมใหผูเรียนใกลชิด              

กับผูรูจริงและมีกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

  ขอคนพบในจุดประสงคที่ 3 น้ัน ผูวิจัยพบวา เมื่อไดทดลองแผนการถายทอดภูมิปญญาที่สอดคลอง

กับผลการเรียนรู ตามสาระรายวิชาในช้ันเรียนแลวผลการทดสอบท้ังดานเนื้อหาภูมิป ญญา และ                          

ความคดิสรางสรรคในผูเรยีนมรีะดับทีส่งูขึน้ ดงันัน้  กระทรวงศกึษาธิการจึงควรพฒันารูปแบบการถายทอดความรู        

ภูมิปญญาฯ เพื่อใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและการที่จะพัฒนาความคิดสรางสรรคทางภูมิปญญาน้ัน

นอกจากการบูรณาการสาระรายวิชาใหสงผลทางการปฏิบตัิสรางนวัตกรรมการจัดการความรูจากการปฏิบตัิ

จริงและกําหนดโจทยปญหา นอกจากนี้ผู บริหารโรงเรียนและครูผู ควบคุมการสอนตองมีความเขาใจ                      

มีความพรอมในการใหโอกาสและสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมชุมชนและการแขงขันทักษะฝมือและ    

ความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหาร โดยสรางขวัญและกําลังใจ ความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น

จะเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในดานเน้ือหาภูมิปญญา สามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

หรือประกอบอาชีพอิสระเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มีประสิทธิภาพ มีความพรอมรวมกัน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน
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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี

Important Factors Toward Parents’ Decision Making on Sending Their 
Children to Study in Private Kindergarten Schools,                                     

Surat Thani Province

ภูษิตย  วงษเล็ก1*

1บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอปจจัยสําคัญท่ีมี               

ผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบ    

ความคิดเหน็ของผูปกครองทีม่ตีอปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจสงบตุรหลานเขาเรยีนในโรงเรียนอนุบาล

เอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง            

ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558 จํานวน 319 คนโดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)      

อยูระหวาง 0.60-1.00 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหคาที และการวิเคราะห                 

ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสง            

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยจากมากไปหานอย ไดแก ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ    

ดานผลิตภัณฑ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด 2) ผูปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ

ตางกัน มคีวามคิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีมผีลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรยีนอนุบาลเอกชน 

จังหวัดสุราษฏรธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน

* ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก)
   อีเมล: wonglek.p2000@gmail.com
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คําสําคัญ
  ความคิดเห็น    การตัดสินใจของผูปกครอง    โรงเรียนอนุบาลเอกชน    สวนประสมทางการตลาด

จังหวัดสุราษฎรธานี

Abstract
  This research aimed 1) to study the parents’ opinion toward the important factors of            
decision making on sending their children to study in private kindergarten schools, Surat Thani 
Province, and 2) to compare the parents’ opinion toward the important factors of decision making 
on sending their children to study in private kindergarten schools, Surat Thani Province, categorized 
by general factors of parents. The samples were 319 parents of the students at the private                
kindergarten in Surat Thani province in the academic year 2015, selected by a stratified sampling 
method. The research instrument was the questionnaire which was the index of item-objective 
congruence (IOC) between 0.60-1.00 and the reliability of 0.97. The statistics that used in the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation. The hypothesis testing analyzed by t-test and 
One-way ANOVA (F-test) which was determined the statistical significance at the 0.05 level. 
  The results found that; 1) The parents’ opinion toward the important factors of decision 
making on sending their children to study in private kindergarten schools, Surat Thani Province were 
important at high level in overall factors. By priority in descending order as follows the staff persons, 
the process of service, the product, the physical evidence, the price, the place and the promotion and 
2) The parents who were different gender, age, occupation, family’s income per month and mummer 
of children had the opinion toward the important factors of decision making on sending their children 

to study in private kindergarten schools, Surat Thani Province that were not different.

Keywords
  Opinion,  Parents Decision,  Private Kindergarten,  Marketing Mix, Surat Thani  Province 

บทนํา
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย

พระอัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมยไดเปนองคกอตั้ง “โรงเลี้ยงเด็ก” เปนแหงแรกในป พ.ศ. 2433 

โดยพระองคทรงบรจิาคทรพัยซือ้ทัง้ทีด่นิและตึกโรงเรอืนตางๆ ซอมแซมและกอสรางบริเวณและเคร่ืองใชทัง้ปวง

บริบูรณพรอมเสร็จ จัดเปนโรงสําหรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่ตรอกโรงเลี้ยงเด็กตาํบลสวนมะลิ ริมถนนบํารุงเมือง  เพื่อ

จัดการบํารุงเลี้ยงทารกเด็กชาย หญิง บุตรคนยากจน ตอมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวั แนวคดิการจดัการปฐมวยัศกึษากไ็ดถกูนาํมาใชในโรงเรยีนอนบุาล ทัง้นีห้นวยงานทีน่าํมาใชจะเปน
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โรงเรียนราษฎรเปนสวนใหญ (ปยะดา  มณีนิล, 2554, 1) ปจจุบันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีการ

จัดการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน     ทําใหผูปกครองมีทางเลือกที่จะสง

บุตรหลานเขาเรียนมากข้ึน โดยเฉพาะสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันหากผูปกครองตัดสินใจสง             

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้น ยอมมีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน

การคดัเลอืกโรงเรียนเอกชนสาํหรับบุตรหลาน ดงัน้ันการทีผู่ปกครองจะตดัสินใจสงบุตรหลานเขาเรยีนในโรงเรยีน

เอกชนแหงใดนั้น ก็ยอมคาดหวังใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด แตเนื่องจากผูปกครองมี          

ความตองการที่แตกตางกันมาก ผูปกครองบางกลุมมีความตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

ใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม มากกวาพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน แตผูปกครองบางกลุมมคีวามตองการใหบตุรหลานมพีฒันาการทางดานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนมากกวาพัฒนาการทางดานอ่ืนๆ เพื่อนําเด็กไปสอบแขงขันเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงและ           

ประสบความสําเร็จในการเรียนตอในระดับช้ันท่ีสูงย่ิงข้ึนไป จากความตองการของผูปกครองท่ีหลากหลาย      

ดังกลาวขางตน ซึ่งมีผลกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีจะตองตอบสนองตอ          

ความตองการของผูปกครองใหไดมากที่สุดแลว โรงเรียนอนุบาลเอกชนก็ยังตองเผชิญกับปญหาและ            

ความทาทายตางๆ มากมาย อาทิ ความไมเทาเทียมของการบริหารจัดการของรัฐบาลทั้งในเชิงนโยบาย           

งบประมาณ อุปกรณ ปญหาดานคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงข้ึน รวมถึงการที่รัฐบาลปลอยใหโรงเรียน

อนุบาลเอกชนเปดกิจการมากข้ึนโดยไมคํานึงถึงพ้ืนท่ีระยะใกลและไกล สงผลใหเกิดการแขงขันท่ีสูงข้ึน  

ระหวางโรงเรียนอนุบาลเอกชนตางๆ กันเองและยังตองแขงขันกับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลอีกดวย         

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี ก็ประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลเอกชน

ในจงัหวัดอ่ืนๆ และยังประสบปญหากับจํานวนนกัเรยีนทีล่ดลงทกุเขตพืน้ท่ีการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2555 

– 2558 ดังแสดงตามตารางที่ 1 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2558, 1) ; (สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎรธานี เขต 3, 2558, 1)

ตารางที่ 1

แสดงจํานวนนักเรยีนอนุบาลจังหวัดสุราษฎรธาน ีจาํแนกตามเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสงักัด ปการศึกษา 2555 – 2558 
 

 
 

 1  2  3 

      
2555 4,671 7,354 6,003 3,965 5,011 5,075 

2556 4,875 6,673 5,980 3,716 4,760 4,835 

2557 4,888 6,467 5,939 3,457 4,710 4,359 

2558 4,893 6,340 5,876 3,024 4,606 3,572 
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  จากปญหาดังท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานีจึงตองนํา       

กลยทุธทางการตลาดมาใชเพ่ือใหไดจาํนวนนักเรยีนมากข้ึน และเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูปกครอง

ใหไดมากที่สุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปเปน

แนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานีใหสามารถแขงขัน

กับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลและอยูรอดไดตอไป

วัตถุประสงค

  1.  เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี

  2.  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน

สมมติฐาน

  ผูปกครองนักเรียนท่ีมีขอมูลท่ัวไปตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ           

สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี แตกตางกัน

กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของการบริการ ของ Payne, 1993          

(อางถึงใน ธธีรธร  ธีรขวัญโรจน, 2546, 63 - 81) มาใชเปนกรอบแนวความคิดที่ใชในศึกษาปจจัยสําคัญ            

ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจสงบตุรหลานเขาเรยีนในโรงเรยีนอนบุาลเอกชน จงัหวดัสรุาษฏรธาน ีใน 7 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจดัจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด   5) ดานพนักงาน 

6) ดานกระบวนการใหบริการ และ 7) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

วิธีการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ    

ที่ใชวิจัยการทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร ไดแก ผู ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี                        

ปการศึกษา 2558 จาํนวน 12,936 คน (สาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน, 2558, 1) ; (สาํนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2558, 1)   

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี  ปการศึกษา 2558 
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จํานวน 375 คน โดยใชเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง  Krejcie and Morgan ที่ระดับ       

ความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน ± 5% และใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) 

โดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุาษฎรธาน ีเขต 1 มปีระชากร 6,340 คน ไดกลุมตวัอยาง 184 คน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุราษฎรธานี เขต 2 มีประชากร 3,024 คน ไดกลุมตัวอยาง 88 คน และเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี            

เขต 3 มีประชากร 3,572 คนไดกลุมตัวอยาง 103 คน  (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2558, 147 - 163) 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก           

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสง                

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ         

มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

  3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคาความตรง             

ตามเนื้อหา (IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวนําไปวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97

  4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน

   4.1  การวเิคราะหขอมลูตามวัตถปุระสงคการวจิยัขอที ่1 ผูวจิยัใชการวเิคราะหหาคาความถี่    
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 1) คาเฉลี่ย 
4.50 - 5.00  หมายถึงความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 2) คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึงความสําคัญอยูใน
ระดับมาก3) คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึงความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49                
หมายถงึความสาํคญัอยูในระดับนอย และ 5) คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายถงึความสาํคญัอยูในระดบันอยทีส่ดุ
   4.2  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยใชการทดสอบสมมติฐาน            
โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางดวยคา t แบบ Independent samples Test   

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู                               

ดวยวธิ ีScheffe’ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0

ผลการวิจัย

  1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน 
   ผลการวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผูปกครองนกัเรยีนจาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชพี รายไดครอบครวั
ตอเดอืน และจํานวนบุตร – หลาน ในอปุการะ พบวา ผูปกครองนกัเรยีนสวนใหญเปนเพศหญงิ (รอยละ73.06) 
มีอายุ 31-40 ป (รอยละ 54.54) ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 30.40) มีรายไดครอบครัว          
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ 40.75) และมีบุตร – หลาน ในอุปการะ จํานวน 2 คน (รอยละ 43.26)  
ดังแสดงตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูปกครองนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัว              

ตอเดือน และจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ

   
  86 26.96 

  233 73.04 

 319 100.00
  30  59 18.50 

 30 – 40  174 54.54 

 41 – 50  61 19.12 

  50  25 7.84 

 319 100.00
 /  54 19.93 

 /  97 30.40 

  69 21.63 

  46 14.42 

 /  31 9.72 

   ( ) 22 6.90 

 319 100.00
  20,000  124 38.87 

 20,000 – 30,000  130 40.75 

 30,001 – 40,000  37 11.60 

  40,000  28 8.78 

 319 100.00
 –  1  135 42.32 

 2  138 43.26 

  2  46 14.42 

 319 100.00
 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559232

  2. ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
จังหวัดสุราษฏรธานี 

   2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน

โรงเรยีนอนบุาลเอกชนในจังหวดัสรุาษฎร ผูปกครองมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคีวามสาํคญัอยูในระดบัมาก 

(  = 3.95) โดยดานทีผู่ปกครองเหน็วาเปนปจจยัทีม่คีวามสาํคญัอันดบั 1 คอื ดานพนกังาน (  = 4.19) อนัดบั 2 คอื          

ดานกระบวนการใหบรกิาร (  = 4.06) อนัดับ 3 คอื ดานผลติภณัฑ (  = 4.04) อนัดับ 4 คอื ดานสิง่แวดลอม     

ทางกายภาพ (  = 3.93) อันดับ 5 คือ ดานราคา (  = 3.91) อันดับ 6 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย        

(  = 3.83) และอันดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (  = 3.64) ดังแสดงตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

แสดงผลการวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน              

ในจังหวัดสุราษฎรธานีตามความคิดเห็นของผูปกครองในภาพรวมและรายดาน

 X  S.D. 
  

 4.04 0.55  3 

 3.91 0.55  5 

 3.83 0.61  6 

 3.64 0.63  7 

 4.19 0.58  1 

 4.06 0.62  2 

 3.93 0.64  4 

 3.95 0.50   

   2.2 ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของผูปกครองนักเรยีนตอปจจัยสําคัญท่ีมผีลตอ      

การตดัสนิใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม พบวา 

ผูปกครองนักเรียนที่เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – หลานในอุปการะ ตางกัน    

มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน         

จังหวัดสุราษฎรธานี  ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน

เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม
 

  p - value  
 t = 0.56 0.58  

 F = 1.62 0.19  

 F = 0.95 0.45  

 F = 2.30 0.08  

 –  F = 0.66 0.52  

อภิปรายผลการวิจัย
  1. อภิปรายผลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ปกครองท่ีมีต อปจจัยสําคัญที่มีผลตอ                 

การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้

   1.1 ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก                   

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียนและเปนหลักสูตร              

ทีม่มีาตรฐานซ่ึงจะสงผลดตีอพฒันาการและความรูของบตุรหลานตามความตองการของผูปกครอง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ อรพิน  ปนตา (2550, 118 - 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ              

มอีทิธิพลตอผูบรโิภคในการเลือกใชบรกิารโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย 

อยูในระดับมาก

   1.2 ดานราคา ผลการวจิยัพบวา มคีวามสําคญัตอการตัดสนิใจอยูในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเปน

เพราะโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนสามารถผอนผันการจายคาธรรมเนียมทางการศึกษาหรือสามารถแบง

ชาํระคาธรรมเนยีมการศึกษาไดซึง่ตรงกบัความตองการของผูปกครอง สอดคลองกับงานวจิยัของ อรพนิ  ปนตา 

(2550, 118 - 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา  มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใช     

บริการโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาระดับมาก  

   1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวจิยัพบวา มคีวามสําคัญตอการตดัสนิใจอยูในระดบั

มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีระยะทางในการเดินทางระหวางโรงเรียนกับท่ีพักอาศัยมีความเหมาะสม 

และบุตรหลานมคีวามปลอดภัยในการเดินทาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิน  ปนตา (2550, 118 - 122) 

ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานสถานที่ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงเรียนสอน

*p 0.05 
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ภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมากและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา ที่พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญ

ระดับมาก

  1.4  ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก    

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการจัดทําเอกสาร จดหมาย วารสารเพ่ือส่ือสารและใหขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 

ทําใหผูปกครองทราบความกาวหนาและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ        

วรรณา ปญญาดี (2550, 53 – 56) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกของผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ                  

การเลือกอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา 

ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญระดับมาก    

  1.5  ดานพนักงาน ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ             

เปนเพราะบคุลากรของโรงเรียนมีความเอาใจใสตอการดูแลนักเรียน ทาํใหผูปกครองมคีวามสบายใจในการดูแล 

และแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา  ปญญาดี (2550, 53 – 56)             

ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสองภาษาระดับ      

ประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีผลตอการเลือกอยูในระดับมาก โดยดานที่มี          

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบุคลากร

  1.6  ดานกระบวนการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการแจงหรือใหคําแนะนําลําดับข้ันตอนของการใหบริการ เชน ขั้นตอนการ          

รบัสมคัรนกัเรยีน ขัน้ตอนการชําระเงิน เปนตน อยางชดัเจน สอดคลองกับงานวจิยัของ อรพนิ  ปนตา (2550, 118 

- 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใช

บริการโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก

  1.7  ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพ ผลการวิจยัพบวา มคีวามสาํคญัตอการตดัสินใจอยูในระดบัมาก 

ทัง้น้ีอาจเปนเพราะโรงเรยีนมบีรรยากาศในหองเรียนมคีวามเหมาะสมตอการกระตุนการเรยีนรูและความสนใจ

ของนกัเรยีน รวมถงึมสีิง่แวดลอมภายในโรงเรยีนมสีภาพทีป่ลอดภยั สอดคลองกบังานวจิยัของ วรรณา  ปญญาดี 

(2550, 53 – 56) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน         

สองภาษาระดบัประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ดานสถานที่และกายภาพมีผลตอการเลือกอยูในระดับมาก

  2. อภิปรายผลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอปจจัยสําคัญที่

มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

   ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – 

หลานในอปุการะตางกนั มคีวามคิดเหน็ตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรยีนโรงเรยีน

อนบุาลเอกชนในจงัหวัดสรุาษฎรธานี ดานบุคคล ดานกระบวนการใหบรกิาร ดานผลติภณัฑ ดานส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจดัจาํหนาย และดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมไมแตกตางกนั 
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ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 – 40 ป ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว มีรายไดครอบครัวตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท และมีจาํนวนบุตร – หลาน ในอุปการะ 2 คน         

จึงมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน     

จังหวัดสุราษฎรธานีไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร              

โดยบคุคลทมีอีาย ุเพศ วงจรชวีติครอบครัว การศกึษา และรายไดตางกนั จะมคีวามชอบหรือสนใจในกิจกรรม

ที่แตกตางกัน และสนใจในผลิตภัณฑตางประเภทกัน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554, 72)

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน

เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวมและรายดานทุกดานมีความสําคัญอยูใน

ระดับมาก ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยที่

สาํคัญทุกๆ ปจจัยและนาํมาใชในการกาํหนดกลยทุธทางการตลาด เพ่ือกระตุนการตดัสินใจของผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะปจจัยดานบุคคล     

ซึ่งมีความสําคัญอันดับที่ 1 และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งมีความสําคัญอันดับที่ 2 

  สําหรับขอเสนอแนะ มีดังนี้

  1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

   1.1 เน่ืองจากผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน         

เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานพนักงานมีความสําคัญอยูในอันดับที่ 1 และดาน

กระบวนการใหบริการมีความสําคัญอยู ในอันดับท่ี 2 ดังน้ันผู บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน                                       

จงัหวัดสรุาษฎรธานี ควรใหความสาํคญัในการสรรหาบคุลากรของโรงเรียนท่ีมคีวามเอาใจใสตอการดแูลนักเรียน 

เพื่อทําใหผูปกครองมีความสบายใจ และควรจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียน เพื่อใหสามารถ

แนะนําผูปกครองไดอยางเหมาะสมทั้งเรื่องการเรียน หรือขั้นตอนการรับบริการตางๆ

   1.2 เน่ืองจากผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน         

เขาเรียนโรงเรยีนอนุบาลเอกชนในจงัหวัดสุราษฎรธานี ดานชองทางการจดัจําหนายมีความสาํคัญอยูในอันดับท่ี 

6 และดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยูในอันดับที่ 7 ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน     

จงัหวัดสรุาษฎรธานี ควรจดัใหมสีถานท่ีสาํหรับผูมาติดตอทีเ่พยีงพอและเหมาะสม โดยอาจมกีารเตรยีมสถาน

ทีไ่วและตดิปายแสดงอยางชดัเจน และควรมกีารมอบสวนลดพเิศษใหผูปกครองนกัเรียน เพ่ือเปนสรางความสนใจ

หรือความจงรักภักดีในตรา (Brand Loyalty) เชน สวนลดพิเศษสมัครเรียน 2 คน หรือ สวนลดกรณีที่เคยมี

สมาชิกในครอบครัวเรียนที่โรงเรียนมากอน เปนตน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559236

  2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล     

รัฐบาลในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานีนําผลที่ไดจาก

การวิจัยไปสังเคราะหรวมกับผลงานวิจัยครั้งน้ีแลวนําไปกําหนดกลยุทธการตลาดใหสามารถแขงขันกับ

โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลได

   2.2 ควรมีศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการกําหนด     

กลยุทธการตลาดของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในพื้นที่ตาง ๆ ได
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จ. เชียงใหม ผูใหขอมูลสําคัญมี 2 กลุมๆ ที่ 1 คือ ผูใหญบาน ผูอาวุโส ผูนํากลุม จํานวน 40 คน กลุมที่ 2 

ปราชญชุมชนกลุมเกษตรกรและชุมชน จํานวน 17 คน ผูวิจัยจัดเก็บขอมูลแบบผสมผสานโดย การสัมภาษณ

เชิงลึกและจัดทําเวทีชุมชนเพื่อสอบถามบริบทของชุมชน ใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

  1. เสนทางประวัติศาสตรชุมชน เปนการแสดงประวตัิความเปนมาของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคที่เขาถึง สิ่งที่ขาดคือตลาดของหมูบานและหางรานคาใหญ

  2. ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แสดงแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชนพบวา มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจากการที่นายทุนเขามาในชุมชนเกิดหมูบาน

จัดสรรและการขายที่ดินทํากิน

  3.  แผนที่เดินดิน แสดงทรัพยากรที่มีอยูของชุมชน โดยแบงออกเปน 2 ดานที่คนพบ คือ ปราชญ

ชมุชน จาํนวน 17 คน และสถานทีส่าํคญั 7 แหงมกีารนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในวถิชีวีติของชมุชนดวย

  4. โองชีวิต  เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชนพบวา มีรายจายมากกวารายรับ วัยรุน

และวัยทํางานออกนอกบาน ขาดการมีสวนรวมในชุมชน ขาดผูสืบทอดดานวัฒนธรรมเปนตน

*ผูเขียนหลัก 
 อีเมล: nutchari@feu.edu
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คําสําคัญ
  บริบทชุมชน   บานปาเก็ตถี่   จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This research is to study a community context management under the changed                       

socio-economic lifestyle with the community based participatory tools, location at Baan Pahghetti 

community  Hnong - Pueng sub district Sarapee district Chiang Mai province. There are 2 key   

informants which came from 40 people of a headman or chief of village, senior people, leader of 

community for the 1st group. And the 2nd group are 17 people of diplomatic community and farmers. 

The researcher applied mixed research method with analyzing by the in-depth interviewing and 

local community-based forum organizing. 

  The result from study has found that:

  1.  The history route of community has been changed for an economic dimension because 

of the accessibility of basic infrastructure and also lack of local market and shopping mall. 

  2.  The Crop product calendar which shows the process of productivity in local agriculture 

goods has been changed because of the outer investors doing buy lands to build their own property 

project. 

  3.  The Soil map which shows the local resource is divided into 2 dimension from discovery 

which is 17 diplomatic community and 7 important places of landmarks in the area using the         

Sufficiency Economy Initiative in local lifestyle. 

  4.  Life Jar is the local account for an income-expenses activity inside community has 

found that expenses activity becoming more than an income activity because local teenagers and 

adult go to other area to gain living. So they missed their participation in the community.

Keywords
  Community Context,   Baan Pahghetti,  Chiang Mai Province

บทนํา
  ปญหาท่ีทั่วโลกพบคือการขยายตัวของเมืองเขาไปสูชนบท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหดิล ไดทาํการคาดประมาณจํานวนประชากรภายในประเทศ พบวา ในป พ.ศ. 2556 มปีระชากร

อาศัยอยูในเขตเมืองรอยละ 45.90 ซึ่งแตกตางจากประชากรเขตเมืองป พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราสวนเพียง              

รอยละ 36.12 ของประชากรท้ังประเทศ อยางไรก็ตามการพัฒนาความเปนเมืองมากข้ึนอาจทําใหเกิดการ   
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ยายถ่ินฐานของประชากรอนัสงผลทําใหปญหาตางๆ ในสังคมเมอืงทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนดวย เชน ปญหา

การขาดแคลนที่อยูอาศัย ปญหาความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอม ปญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและ         

รายได ปญหาการบริการจากภาครัฐท่ีไมทั่วถึง หรืออาจจะเปนปญหาจากการอพยพเขาเมืองของแรงงาน

ตางดาว เปนตน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2557)  บานปาเก็ตถี่ เปนพื้นที่เกษตรในเมืองเนื่องจากชุมชน     

มีแหงเดียวที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลักตั้งอยูที่ ต.หนองผ้ึงที่ลอมรอบไปดวยความเจริญของ         

อ. สารภี จ. เชียงใหม  พื้นที่ไมติดถนนหลักใดๆ อยูหางจากที่วาการอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประมาณ       

2 กโิลเมตร จากเทศบาลตําบลหนองผึ้งประมาณ 1.5 กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมดของหมูบานประมาณ 300 ไรมี

ประชากร ทั้งหมด 726 คน แยกเปนประชากรชาย จํานวน 399 คน  ประชากรหญิง จํานวน 387 คน และ         

มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 304 ครัวเรือน  อีกทั้งมีการนอมนําพระราชดําริการพัฒนาตามแนวคิด                       

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ ปจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงทาง         

ดานวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด ในชวง 10 ปที่ผานมาเกิดปญหาตางๆ ตามมาไมวา                    

จะเปนปญหาครอบครัว ทายาทในการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมการใชชีวิตที่ตางคนตางอยู          

ขาดการปฏิสมัพันธและเกีอ้กูลกัน จากประเด็นดังกลาว ผูวจิยัจึงสนใจทีจ่ะนําองคความรูดานการจัดการทีต่น

มีมาวิเคราะหกับเครื่องมือการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวมเพื่อนําขอมูลมาใชในการศึกษาตนทุนของชุมชน

โดยศึกษาสิ่งท่ีมีและสิ่งท่ีขาดไปของชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน เกิดเปน                     

รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมืองที่เหมาะสมสําหรับโจทยวิจัยในระยะที่ 2 ตอไป

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตผานเครื่องมือ           

การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม  

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยมี  

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินวิจัยดังนี้ 

  1. พื้นที่ทําการวิจัย

   บานปาเกต็ถี ่หมูที ่7 ต.หนองผึง้ อ. สารภี จ. เชยีงใหม จาํนวน  304 หลังคาเรือน จาํนวนประชากร  

726 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ตามกําหนดไวดังนี้  1) เปนพื้นที่ตั้งของศูนยการเรียนรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เปนพื้นที่มีกลุมคนสนใจและเปนแนวรวมในการขับเคลื่อนงาน

  2. ขอบเขตเนื้อหาทึ่ศึกษา

   ศึกษาบริบทของชุมชนบานปาเก็ตถี่ หมูที่ 7 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม ในประเด็นดังนี้

   2.1 เสนทางประวัติศาสตรชุมชน เปนการแสดงประวัติความเปนมาของชุมชน

   2.2 ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แสดงแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชน
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   2.3 แผนที่เดินดิน แสดงทรัพยากรที่มีอยูของชุมชน

   2.4 โองชีวิต  เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชน

  3. ผูใหขอมูลสําคัญแบงเปน 2 กลุม

                    กลุมที่ 1 คือ ผูใหญบาน ผูอาวุโส ผูนํากลุม จํานวน 40 คน 

   กลุมที่ 2 ปราชญชุมชน กลุมเกษตรและชุมชน จํานวน 17 คน 

  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   4.1 ขอมูลปฐมภูมิ ใช การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บข อมูลจากแบบจดบันทึกการ                          

จัดกิจกรรม การสัมภาษณเพ่ือเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก เวทีระดมความคิดเห็นระหวางผูวิจัยตัวแทน                 

กลุม สมาชิกกลุมและหนวยงานสวนทองถิ่นเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

ในการนําเครือ่งมือมาใชเพ่ือศึกษาบริบทของชมุชนภายใตการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคมวถิชีวีติคร้ังน้ี

เกดิขึน้เน่ืองจากในวนัที ่12 ตลุาคม 2558  รศ. ดร. กาญจนา  แกวเทพ  คลังสมองแหงชาต ิและนายชวีนั ขนัธรรม 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น อาจารยจาก

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ  ลงพื้นท่ีปาเก็ตถ่ีเพ่ือนําเครื่องมือมาใชโดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน                

โดย อาจารยนชุจรี ศรอีปุโย หวัหนาทมีวจิยันาํขอมลูทีไ่ดมาสรุปและวเิคราะหเพิม่เติมจากการลงพ้ืนทีสู่ชมุชน

ซึ่งมีความสําคัญตอการวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาชุมชน เพราะการลงพื้นท่ีตองกําหนดบทบาท                    

ที่เหมาะสมของนักวิจัยสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ลวนเปนเงื่อนไขสําคัญของการทํางานวิจัยชุมชน

   4.2 ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล 

หนองผึ้ง  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  พัฒนาชุมชนจังหวัด 

เทศบาล และเอกสาร

การวิเคราะหขอมูล
  เปนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย

  1. เสนทางประวัติศาสตรชุมชน (Time Line) 

   วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของหมูบานปาเก็ตถี่ภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต

   วิธีดําเนินการ

          1.1  จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพื่อมาประชุมรวมกัน

   1.2  แบงกลุมจัดทําเสนทางประวัติศาสตรชุมชน โดยนําผูสูงอายุที่ทราบประวัติชุมชน

มาเลาเรื่องเพื่อใหขอมูล

   1.3 แบงระยะเวลาตามป พ.ศ. เพื่อจัดลําดับเรื่องราว
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          1.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน

          1.5 สัมภาษณและเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไปจากผูสูงอายุในชุมชน

ภาพที่ 1: ประวัติความเปนมาของหมูบานปาเก็ตถี่ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม

  จากภาพที่ 1 แสดงประวัติความเปนมาของหมูบานปาเก็ตถี่ภายใตการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ

สังคม วิถีชีวิต มีดังนี้

   ป พ.ศ. 2351 กอต้ังบานพระนอนปาเก็ดถ่ี โดยพื้นท่ีอยูหางจากที่ว าการอําเภอสารภี                  

จังหวัดเชียงใหม ประมาณ  2 กิโลเมตรจากเทศบาลตําบลหนองผ้ึงประมาณ 1.5 กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมด      

ของหมูบานประมาณ   300  ไร

   ป พ.ศ. 2517 กอสรางสะพานขามลําเหมือง จากเดิมพื้นที่เปนทอสะพาน 2 แถวโดยชาวบาน

รวมกันกอสรางซึ่งแกไขปญหาการไหลผานของนํ้าทําใหนํ้าไหลผานไดเร็วขึ้น

   ป พ.ศ. 2519 เริ่มมีไฟฟาใชภายในหมูบานเกิดความสะดวกสบายในดานสาธารณูปโภค

   ป พ.ศ. 2520 เริ่มกอตั้งอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน ซึ่งเปนกลุมบุคคลภายในชุมชน              

ที่ไดรับการอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และปฏิบัติงานดานสาธารณสุขดวยความเสียสละ         

ตอประชาชนในหมูบาน โดยมีบทบาทหนาท่ีในการดูแล ใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม              

หลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนใหการชวยเหลือขั้นพื้นฐาน 

   ป พ.ศ. 2522 กอสรางถนนทางเชื่อมทางสายบานโปงแหงเชื่อมกับบานบวกครกเหนือเพื่อ          

เดินทางระหวางหมูบาน
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   ป พ.ศ. 2525 สรางถนนตดัใหมจากปาเกต็ถีน่อกเชือ่มกบัปาเกต็ถีใ่นเปนถนนเชือ่มภายในหมูบาน 

เมื่อมีถนนเชื่อมตอเขาสูหมูบานจึงมีการกระจายตัวของความเจริญมากขึ้น

   ป พ.ศ. 2530 เริ่มปลูกลําไยแพรหลายจากการมีพื้นที่ดินที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม

   ป พ.ศ. 2532 เกดิภาวะวกิฤตินํา้ทวมแตทางหมูบานไมไดรบัความเสยีหายมากนกัเนือ่งจากไมได   

อยูติดลํานํ้าปง

   ป พ.ศ. 2535 มีการรับซื้อลําไยแพรหลาย คนรุนใหมมีการศึกษามากขึ้น

   ป พ.ศ. 2538 มีประปาหมูบานเกิดขึ้นทําใหสาธารณูปโภคกระจายตัวสูหมูบานอยางทั่วถึง

   ป พ.ศ. 2540 เกิดกลุมกลองกระดาษสา

   ป พ.ศ. 2543 มีบริษัทฟารมผึ้งพัฒนกิจ

   ป พ.ศ. 2544 มีกลุมออมทรัพย

   ป พ.ศ. 2545 มีการตั้งกลุมผูสูงอายุ และกลุมแมบาน

   ป พ.ศ. 2547 กอสรางศาลาเอนกประสงค

   ป พ.ศ. 2550 เกิดหมูบานจัดสรรขึ้นภายในหมูบาน

   ป พ.ศ. 2552 สรางลานกีฬา

   ป พ.ศ. 2557 กอตั้งศูนยการเรียนรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองผึ้ง                   

โดยเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ไดริเร่ิมโครงการในป พ.ศ. 2557 โดยมีพื้นท่ีของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง             

จํานวน 10 ไร บริเวณบานปาเก็ดถี่ หมูที่ 7 ตําบลหนองผึ้ง

   ป พ.ศ. 2558 มีทีมวิจัยชุมชนปาเก็ตถ่ีเพ่ือรวมกันทํางานภายใตโครงการรูปแบบการบริหาร

จัดการเกษตรในเมือง กรณีศึกษาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร

      วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชน

      วิธีดําเนินการ

   2.1 จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพื่อมาประชุมรวมกัน

   2.2 แบงกลุมจัดทําปฏิทินการผลิตสินคาเกษตรโดยนําเกษตรกรมารวมตัวกันเพื่อใหขอมูล

   2.3 แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําปฏิทิน

   2.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559244

 

ภาพที่ 2: การวิเคราะหขอมูลรวมกันเพื่อนํามาจัดทําปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร

  

  จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากภาพนํามาสรุปเพิ่มเติมได ดังนี้
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ภาพที่ 3: ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร
  

  จากภาพที่ 3 แสดงปฎิทินแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชนสรุปเปนชวงเดือนได ดังนี้

  มกราคม - ธันวาคม  มีการเลี้ยงสัตว อาทิ ไกชน ไกบาน เลี้ยงผึ้ง

  ธันวาคม - กุมภาพันธ  มีการผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อทานและจําหนาย 

       อาทิ บล็อคเคอรี่ ผักกาด ตนหอม ฯลฯ

  มีนาคม-เมษายน    มีการปลูกลําไยนอกฤดู เลี้ยงปลา อาทิ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาหมอ

  พฤษภาคม-มิถุนายน  มีการผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อทานและจําหนาย

       อาทิ บล็อคเคอรี่ ผักกาด ตนหอม ฯลฯ

  กรกฏาคม - สิงหาคม  มีการเก็บผักหวาน ลําไย

  กันยายน - พฤศจิกายน   มีสะเดาหวานใหเก็บจําหนาย และจับปลาขาย

  จุดแข็งจากการผลิต

  1. ความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า

  2. มีรายไดนอยแตเนื่องจากคาครองชีพตํ่าจึงทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูได

  ปญหาจากการผลิต

  1. แมลงศัตรูพชื

  2. การปลูกลําไยรวมกับผักสวนครัวชนิดอื่นๆ

  3. การถูกกดราคาจากการผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะลําไย

  4. เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ

 3. แผนที่เดินดิน

       วัตถุประสงค เพื่อศึกษาทรัพยากรที่มีของชุมชน

        วิธีดําเนินการ

   3.1 จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพื่อมาประชุมรวมกัน

   3.2 แบงกลุมจัดทําแผนที่เดินดินเพื่อใหขอมูล
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   3.3 แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําแผนที่เดินดิน

   3.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน

    จากการรวมกลุมทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนของบานปาเก็ตถี่แตเน่ืองจากขอมูลเกิดจาก

ความทรงจําของผูสงูอายุอกีทัง้ไมไดเดนิจริงจงึทาํใหมขีอมลูบางสวนไมสมบรูณ ทางทีมนักวจิยัจงึไดลงพืน้ที่

จริงเพื่อสํารวจจริง 2 คร้ังในภาคสนามอยางละเอียดดังปรากฏขอมูลปราชญชุมชน จํานวน 17 คน และ       

สถานที่สําคัญ 7 แหง ดังนี้

ภาพที่ 4:  แสดงปราชญชุมชนและสถานที่สําคัญหมู 7 บานปาเก็ตถี่  ต. หนองผึ้ง  อ. สารภี  จ. เชียงใหม

  จากภาพที่ 4 แสดงภาพตนทุนชุมชนท่ีเปนบริบทของบานปาเก็ตถ่ี ประกอบดวยปราชญ ชุมชน         

ดานการเกษตรมทีัง้หมด 7 คน ปราชญชมุชนดานภมูปิญญาทองถ่ิน จาํนวน 4 คน และปราชญชมุชนดานอืน่ๆ 

จํานวน 5 คน สถานที่สําคัญพบวา มีโรงเรียน หมูบาน บริษัท ศูนยกลางเพื่อทํากิจกรรมชุมชน 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  โองชีวิต

       วัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษารายไดและรายจายของชุมชน  และ 2) ศึกษาปญหาของชุมชน    

และหาหนทางแกไขรวมกัน
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   วิธีดําเนินการ

   4.1 จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพื่อมาประชุมรวมกัน

   4.2 แบงกลุมจัดทําโองชีวิตเพื่อใหขอมูล

   4.3 แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําโองชีวิต

   4.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน

ตารางที่ 1  

สรุปผลรายไดและรายจายในการวิเคราะหโองชีวิตของชุมชนรวมกัน
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  การสรุปและวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4 สรุปไดดังนี้

  1) ปญหาของชุมชน
   1.1)  เกิดจากรายจายมากกวารายรับทําใหมีหนี้สิน ขาดเงินลงทุน 

         1.2)  เปนหมูบานปลายนํ้า
         1.3)  มีการใชสารเคมีเพื่อการปลูกลําไยมาก
         1.4)  ขาดระบบการจัดการองคความรู เพิ่มเติมเพื่อใชในการทํากินและการเกษตร
         1.5)  ขาดกลไกตลาดในการควบคุมราคาสินคาเกษตร
         1.6)  มีประชากรสูงวัยมากถึง 30% และเกิดโรคเบาหวานสูง
  2) ตนทุนของชุมชน
   2.1) มีที่ธรณีสงฆ
   2.2) มีทรัพยากรที่หลากหลาย อาทิ บอดิน บอบาดาล
   2.3) วัฒนธรรมมีความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันรวมถึงมีการแบงปนความรูรวมกัน

   2.4)  ทางดานเศรษฐกิจมีสวนลําไยเปนรายไดหลัก  มีการรวมกลุม เชน การออมทรัพย
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   2.5)  มีการรวมกลุมองคกรหลากหลาย เชน อาชีพ อสม. ผูสูงอายุ เปนตน
  

  จากการนําเครื่องมือทั้ง 4 มาวิเคราะหจึงทราบวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนไปดังนี้

  สัญลักษณในการใหความสําคัญและความโดดเดนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปแตละดาน
 ความสําคัญมาก   ความสําคัญปานกลาง    ความสําคัญนอย

ตารางที่ 2  

การใหความสําคัญและความโดดเดนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปแตละดาน
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  จากการนําเครือ่งมือการศกึษาชมุชนอยางมีสวนรวมทําใหทราบความเปลีย่นแปลงในแตละชวงเวลา

ของ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม สามารถนําผลการวิเคราะหดังกลาวขางตนไปใชกับงานวิจัย               

เพื่อการจัดการแบบมีสวนรวมไดเปนอยางดีอีกทั้งสามารถนําไปตอยอดในการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม    

เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
  บานปาเก็ตถี่เปนหมูบานที่ทําการเกษตร นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัมาปฏบิตั ิอยูในระดบัพออยูพอกนิถึงแมจะมกีารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วถิชีวีติ และ

วัฒนธรรมแตการรวมกลุมยังมีความเขมแข็งในระดับหน่ึง อีกทั้งมีปราชญชุมชนที่มีบทบาทในดานตางๆ           

มผีูนาํทีเ่ขมแขง็สอดคลองกบังานวจิยัของ สกุญัญา  ดวงอปุมา ; ภทัราพร ภาระนาค และ ปารีณา แอนเดอรสนั  

(2558) ที่พบวาบานโนนสงา จ. กาฬสินธุก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต   

ภายใตบริบทของชมุชนทีเ่หมาะสมกับการทาํการเกษตรทีค่วรสงเสรมิใหเกิดการใชทรัพยากรทีม่อียูอยางจํากัด

ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด

  ปจจัยที่สงผลตอการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นดานเกษตรกรรมเปนผลมาจากระยะเวลา

ที่อยูในชุมชนของแตละบุคคลสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลฤดี จันทรแกว และ วิรนิดา  สุทธิพรม (2558)                

ทีก่ลาววากระบวนการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชมุชนเร่ิมจากการสรางกลุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิใน

ชมุชนนัน่คอืสมาชิกมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมของชุมชนในการสรางกลุมการปฏบิตั ิการสรางขยายเครือขาย

และการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อทํางานรวมกัน (สมบูรณ ธรรมลังกา, 2556 ; กัญญา  ดวงอุปมา 

และ ภัทรพร  ภาระนาค, 2556)

  ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําความรูจากการวิเคราะหไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในระยะท่ี 2 โดยนําหลักการ

จัดการพื้นฐาน 4 ดาน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคกร (Organizing) 3) การนํา (Leading) 

และ 4) การควบคุม (Controlling) หรือ POLC และใชกระบวนการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหาจากสิ่งที่ขาด    

จากความเปลี่ยนแปลงในแตละดานตอไปดังขอเสนอแนะของ กุลชลี  พวงเพ็ชร, วชิร ปญญาพงศ และ            

ธนรุจนพงศ กฐินเทศ (2555)  ที่นําการจัดการดานการวางแผน การจัดองคการ ภาวะการนํา และการควบคุม

มาใชในการจัดการและการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพตอไป

สรุป
  จากผลการวิจัยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาของ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ดังนี้

  1. ดานเศรษฐกิจ  ชุมชนมีความเปล่ียนแปลงโดยมีบทบาทสําคัญมาจากสาธารณูปโภคที่เขาถึง

ชมุชนแตชมุชนกย็งัคงยดึอาชพีเกษตกรเปนหลกั มทีีด่นิทําการเกษตร แตขาดตลาดของหมูบาน ไมมหีางราน

ขนาดใหญในชุมชน

  2. ดานสังคม  ชุมชนมีประชากรผูสูงอายุเปนหลัก มีความเกื้อกูลกัน ประชากรไดรับการศึกษา         

ทีม่ากข้ึน แตขาดวัดทีเ่ปนศนูยรวมจิตใจของชุมชน อกีทัง้ประชากรวยัทาํงานและวยัรุนออกไปเรยีน ทาํงานนอกบาน

ทําใหขาดความสัมพันธหรือกิจกรรมกับชุมชน

  3. ดานวิถีชีวิต ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  การรวมกลุมมีความเขมแข็ง แตวิถีชีวิตปจจุบัน

เนื่องจากมีนายทุนเขามาในชุมชน การรวมกลุมสวนมากเปนผูสูงอายุ ควรมีลูกหลานมารวมดวย
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  4. ดานวัฒนธรรม ชุมชนมีปราชญชุมชนในดานตางๆ ผูนําเขมแข็ง มีการรวมกลุมหลายรูปแบบ 

แตขาดผูสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการใชประโยชน ดังนี้   

  1. การศึกษาความสาํคัญและความโดดเดนของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปแตละดานเปนการสํารวจตนทุน

ชุมชนที่สามารถนําผลไปใชวางแผนการดําเนินงาน การวางกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนในอนาคตตอไป

  2. เม่ือไดผลจากการวิจยัแลวทางผูวจิยัตองจดัการคืนขอมูลใหกบัชุมชนและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ

เพื่อวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนตอทองถิ่นและคนในชุมชนมากที่สุด

  3. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมที่เกิดจาก

ตัวชุมชนวาปจจัยแหงความสําเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อทําใหชุมชนเกิดความยั่งยืนตอไป
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