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ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง   มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน ปที ่10 ฉบบัที ่4 ประจาํเดอืนตลุาคม 2559 – ธนัวาคม 2559      

นาํเสนอบทความวชิาการและบทความวจิยั จาํนวน 21 บทความ  ประกอบดวยบทความดานศึกษาศาสตร          

ในประเด็นการบริหารการศึกษา อาทิ  บทความเรื่อง การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเหมาะสมโดย                

สภามหาวทิยาลยัราชภฏั  และบทความเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศก  

มืออาชีพ  สวนบทความในประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอน อาทิ บทความเรื่องการพัฒนารูปแบบ                     

การจดัฝกอบรมแบบศนูยการเรียนท่ีสงเสรมิความรูเรือ่งการทาํงาน การสือ่สารขามวัฒนธรรมสาํหรับนกัศกึษา  

ระดับอาชีวศึกษา และบทความเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรม         

ตามหลกัการวเิคราะหงานสําหรบันกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรู

  นอกจากนี ้  ในฉบับยงัประกอบดวยบทความดานการบริหารและการจัดการท่ีนาสนใจอีกหลายบทความ 

เชน บทความทีศ่กึษาเก่ียวกับปจจยัทีม่ผีลตอการดําเนินธรุกจิคดัแยกขยะ  บทความทีศ่กึษาเรือ่งอิทธพิลของ

ความเปนผูประกอบการองคการ ทนุทางปญญาและความรวมมอืของสมาชกิท่ีมตีอการดาํเนนิงานของวสิาหกิจ

ชุมชน เปนตน  และบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน บทความเร่ือง การบริหาร                   

ผลการปฎิบัติงานของกิจการภาคการผลิต  รวมทั้งบทความดานการบริหารและการจัดการในประเด็นอ่ืน ๆ          

อกีหลายบทความ เชน บทความเร่ือง พฤตกิรรมการเปดรับส่ือท่ีสงผลตอรูปแบบการดําเนนิชีวติของผูสงูอายุ      

ในจังหวัดภูเก็ต และบทความเร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก          

อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจนีบรุ ีเปนตน

  สดุทายน้ี กองบรรณาธกิารหวงัเปนอยางยิง่วาผูอานจะไดรบัสารประโยชนจากบทความในวารสารฯ 

ฉบับน้ี ทัง้ประโยชนในเชิงทฤษฎีและประโยชนในเชิงปฏิบตัทิีส่ามารถนาํไปประยกุตใชในภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน  และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และ              

ผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันท่ีกรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ  และขอถือโอกาสนี้       

เชญิชวนคณาจารย นกัวิจยั นกัวิชาการและนิสติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพือ่ตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการ

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซต    

วารสารที ่URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที ่URL: https://www.

tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/submissions# authorGuidelines  สําหรับการติดตามอานวารสาร              
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Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
in Teaching How to Cook in English

การใชบริบทและภาษาในการเรียนการสอนการทําอาหารเปนภาษาอังกฤษ

Charisopon  Intapat1*

1General Education, Panyapiwat Institution of Management
85/1 Moo 2, Chaengwattana Road, Bang-Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120

Abstract
  The purposes of this article are to present the Content and Language Integrated Learning 

(CLIL), and to share the idea concerning English teaching methodology with the teachers of       

English and those who teach contents in courses using English language as the medium of instruction 

in order to benefit the instructors.  Furthermore, this article presents the four elements (4Cs) of CLIL, 

namely, the context, communication, cognition, and culture which are concerned with themes of 

the course including advantages and disadvantages of CLIL.  In addition, this article points out 

how CLIL is applied for teaching English with the content of cooking: making egg with grilled shrimps 

salad.  In this application, the writer made the models of food by himself such as eggs, vegetables, 

shrimps and toaster, from paper and plastic for encouraging students to learn English.  This  above-

mentioned methodology can be beneficial for English teachers to apply in their language class.

Keywords  
  Content and Language Integrated Learning,   4Cs Framework for Teaching,   Communicative 

Language Teaching Approach

บทคัดยอ
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอบริบทและภาษาท่ีใชในการเรียนหรือที่เรียกวา CLIL และ      

เพือ่แสดงความคดิในเรือ่งของวธิกีารสอนภาษาอังกฤษสาํหรับอาจารยดานภาษาองักฤษ และผูทีส่อนเนือ้หา

ในรายวิชาโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอนเพื่อประโยชนตออาจารยผูสอน  นอกจากน้ัน
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บทความน้ียังนําเสนอรูปแบบทั้งส่ีด านของ CLIL คือ บริบทการสื่อสารความคิดและวัฒนธรรม                                 

ซึ่งเก่ียวเนื่องถึงตัววิชาในการเรียนการสอนรวมถึงขอดีขอเสียของ CLIL  อีกประการหนึ่ง บทความนี้                      

ไดนาํเสนอวธิกีารประยกุตการเรยีนโดยใชบรบิทเพือ่การเรียนภาษาเขากบับริบทของการทาํอาหารโดยใชภาษา

อังกฤษ ไดแก การทําไขกับกุงยางสลัดโดยการประยุกตนี้ผูเขียนไดทําแบบตัวอยางของไข ผัก กุงและเตาปง

จากกระดาษและพลาสติกเพ่ือเปนการกระตุนนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนดังกลาว

สามารถเปนประโยชนตออาจารยสอนภาษาอังกฤษที่จะประยุกตในหองเรียนภาษาได

คําสําคัญ
  บริบทและภาษาที่ใชในการเรียน   รูปแบบทั้งสี่ที่ใชในการสอน   การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

Introduction
  The role of English language teaching in the classroom, it is changed, the language may 
not directly taught but it may be popularly taught English in learning content.  Consequently, it can 
be different from the previous time, because the role of teaching is not only focused on the language 
itself  but the teachers should apply English language with the content of subjects.  To this view,   
it is called “Content and Language Integrate Learning” (CLIL).  Garcia & Vazquez (2021) said that 
CLIL is used and involved in various types of subject areas and it is to promote learning second 
language (L2) and/ or English together with content of the subjects.  Additionally, CLIL is exist and 
benefit as medium in education; for example, CLIL is used for teaching Math, Science, Arts and 
other subjects.  Consequently, it is seen that CLIL can be developed and applied into various 

projects of English Language Teaching (Dale & Tanner, 2012). 

Content and Language Integrate Learning (CLIL)

  Coyle, Hood & Marsh (2010) said that in the ancient period which was about two thousand 
years ago, the families in Rome popularly sent their children to learn and absorbed Greek territory, 
language and culture.  The families would have access to not only the language but also social 
and professional opportunities.  Coyle, Hood & Marsh (2010) continued that the history has been 
replicated across the world through the centuries and it is now particularly true of the global uptake 
of English language learning until the learning integrated with content learning or knowledge        
construction. Thus, CLIL is now understood by examining best practice in education which suits 
the demands of the present day. Consequently, CLIL is involved in various educations concerned 
with learning L2 in subjects areas or contents by using L2 as a medium of instruction depended 
on different types of school environment.  (Nowak, 2011).
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  Bruton (2013, 587-588) defined “CLIL, Content and Language Integrated Learning is a 

dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and 

teaching of both content and language.  In addition, it refers to educational settings where a           

language other than the students’ mother tongue is used as a medium of instruction and it is         

concerned with the learning and teaching of both language and the subjects for example science, 

mathematics, history, etc. in the same classroom, at the same time”. Floris (2014) supported that 

CLIL refers to educational approach in which various language; L2 or English is used as a medium 

of instruction with the content. To these views, Nowak (2011) claimed that CLIL is seen as a          

continuum or an umbrella term for all those approaches in which some form of specific and            

academic language support is offered to students in order to facilitate their learning of the content 

through that language.  Therefore, it is concluded that CLIL is the programmes of teaching and 

learning which are as an innovative idea to promote the learning of foreign language in monolingual 

environment (Coyle, Hood & Marsh 2010).  

  Based on the theories of second language acquisition, CLIL offers authenticity of purpose 

unlike communicative classroom.  Furthermore, it is applied to support the learners’ needs, they 

need to learn English concerned with their particular subjects.  For example, they learn Arts;           

origami or cooking, they need to learn English for origami and / or English for cooking.   In addition, 

CLIL can cope with the lack of relevance of language teaching such as grammar and learners’ 

motivation as well as provides the learners naturalistic environment of language acquisition               

including motivating their abilities in the use of language, learning content, fostering cognitive 

development, communicating, learning culture and encouraging the learners’ creativity.  Additionally, 

the use of CLIL in language class can serve learners’ need. (Harrop 2012; Coyle, Hood & Marsh 

2010).  

  However, the teachers who use CLIL in their language class should consider to 4Cs         

framework; Content, Communication, Cognition and Culture, which presents the following topic.
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4Cs Framework of CLIL

  According to Coyle, Hood & Marsh (2010), CLIL is presented as the framework below.

                                    Context                     
 

     Context 
                   Culture                                       Culture 

                              Content                Communication 

                                            Cognition 

                                      

   Context                                   Culture 

     Context 

             Figure 1: CLIL Model in English Language Teaching

   Source:  Author

  Based on 4Cs frameworks, Content refers to the subject matter; Coyle, Hood & Marsh 

(2010) siad “content is the subject or the CLIL theme.”  It is the progression of knowledge, skills 

and understanding of the content in the subject area.  It means that the content of subjects area is 

taught as well as the learners had opportunity to learn the subjects in English. Communication 

refers to language learning and using; it is interaction in the communicative context.  The learners 

are motivated to use English concerned with four language skills by communicating in the learning 

subjects.  Cognition refers to learning and thinking processes; it is engagement in associated 

cognitive processing.  It means CLIL lesson is concerned with encouraging the learners to                

develop their thinking skills.  For example, when the teacher asks a learner to answer, the he / she 

has to think and to answer in English.  Culture refers to developing intercultural understanding and 

global citizenship; it is the acquisition of a deepening intercultural awareness.  The learners learn 

across culture as well as it requires them to have  self awareness, identity and citizenship.                  
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The learners have chances to learn and to understand their friends’ culture and they cannot speak 

by touching and relating about religion, political issue and what is sensitive feeling (Coyle, 2008).

Advantages and Disadvantages of CLIL 

  CLIL is beneficial in various school curriculums and it provides benefit in English Language 

Teaching but CLIL also has its advantages and disadvantages as follows.

  1. Advantages 

   According to the first point of advantage of CLIL, Mehisto, Frigols & Marsh (2008) 

claimed that CLIL provides language learning (L2) and content learning that support each other.            

With reference to universities in Thailand, L2 or English is used as medium of instruction in higher 

education.  Those universities provide English course in business, engineering, sciences and 

other subjects.  Moreover, the curriculum of schools or universities in Asian countries also used L2 

or English for teaching the content.  Harrop (2012) supported that CLIL is outcome programme 

because it enables learners to have communicative competence in learning English.

   Firstly, it is advantages for the learners to learn L2 or English from authentic materials.  

The teachers also use current media to bring global issues into the classroom (Floris, 2014).         

Furthermore, teachers can use various materials in real life and design challenging activities for 

example, teachers lead learners to watch YouTube and ask them to do a project such a tour        

programme, if the learners learn English for tourism.  In addition, teachers ask learners to do a 

project of English fun fair, it they learn English for marketing (Tanner & Dale, 2012).

   Secondly, Floris (2014) continued that CLIL activities provide learning as learner      

centered atmosphere and they learn by doing the providing tasks which are concerned with the 

use of communicative language teaching and / or task based learning.  By learning, the teachers 

are facilitators or scaffolders in teaching and teachers lead their learners to have more chances to 

exchange views among themselves (Dale, Tanner, 2012).

   Thirdly, CLIL improves the learners’ motivation.  Harrop (2012) claimed “CLIL can   

refresh motivation by providing a legitimate and authentic context for language use” (62).  Moreover, 

CLIL provides the learners to engage and to have opportunities for using language (L2 or English) 

in content appropriately, so it decreases the students’ anxiety. In addition, Harop (2012) continued 

that CLIL provides positive attitudes towards the content subject with language subject for the 

learners to learn.     This means, CLIL develop the learners’ knowledge, skills, attitudes and              

experience (Floris, 2014).



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 255912

   Fourthly, CLIL increase the learners’ linguistic proficiency in various contents  (Harrop, 

2012).  By designing the task for the learners, the language is explained in the different areas, so 

the learners are able to absorb various types of language used.  This means, they relate between 

language and content in CLIL lesson which is called “double processing.”  Floris (2014) supported 

that CLIL challenges toward the learners to develop themselves as scholars who have content and 

language knowledge.

   Harrop (2012) said “CLIL leads to greater intercultural awareness.” (66). To this               

mention, CLIL provides learners to learn meaningful context and the use of the foreign language 

as a tool to explore and construct meaning.  Moreover, CLIL classroom might have different students 

who are different culture, so they have chances to  participate each other and they learn their     

culture.  According to Coyle’s 4C model, it provides the learners content, communication, cognition 

and culture to learn in language class.  By learning from teaching materials and tasks, they          

themselves provide the students know culture (Nowak, 8) and (Coyle, Hood & Marsh, 2010).

  2. Disadvantages

   Harrop (2012) claimed that CLIL class may be mostly focused on content in order to 

reach real life communication but the learners may lack linguistic competence.  

   Firstly, the problem comes from the teachers themselves, they might only focus on the 

content and they might be careless to teach learners the language (English) itself.  This means, the 

teachers might not process balance between teaching of language and content, so it can be weak 

point by using CLIL.

   Secondly, teachers lack awareness of learners’ learning L2 or English such as i + 1.  

This means, teachers cannot use CLIL with the leaerners who are weak in language skill or the 

starters of L2 or English but the learners should learn from the first, the second until they can use 

English at a level of study or high level (Xiao, 1982).  According to Bruton (2013), if CLIL used with 

those who are weak English or L2 proficiency, they are demotivated to learn.  This disadvantage 

can be the problem in CLIL classroom because the learners or learners might have different         

language proficiency, however, they learn in the same class. Thus, teachers should lead their    

learners to see their goal of learning and encourage them to have more learning goal than                 

performance goal in learning English. Learning English or L2 should be step by step as level of i 

+ 1 + 2… until the students or learners pass each step of English course and they are ready to 

learn in CLIL classroom (Krashen, 2008).
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   Thirdly, the disadvantage comes from the learners themselves because they might 

have limitation of language or English proficiency as well as they cannot understand and speak the 

language appropriately.  To this problem, they seem to be forced to lean ane the learners might 

be demotivated in learning.

   Fourthly, the teachers of language do not have enough knowledge of content and             

the teachers of content cannot speak L2 or English appropriately.  To this problem, they are not 

new but it is difficult to solve and / or difficult to improve the teachers’ knowledge.  Thus, when the 

content teachers teach CLIL class, they might speak in mother tongue while language teachers do 

not focus on the content enough (Harrop, 2012).

   Lastly, culture bias is possible in CLIL classroom.  Harrop (2012) said that in case of 

CLIL class has different learners’ culture in the same class while CLIL is promoting 4C framework 

particularly culture.  There are some learners have bias with learning the other cultures.  To the 

problem  of teaching in CLIL class, it can be the teachers’ problems which they should be aware 

of culture bias.

   There are various views of advantages and disadvantages of CLIL.  However, it is still 

popular in teaching.  Therefore, the following topic will be concerned with applying CLIL in English 

Language Teaching with Communicative Language Teaching (CLT).

Communicative Language Teaching

  Xiao (1982) defined that communicative language teaching is an approach that includes 

both notion and function in teaching and learning process.  Moreover, it offers the students or 

learners develop four language skills so that they can use the target language fluently and                   

appropriately.  

  Hymes (1972) says that communicative language teaching (CLT) is the theory mention, so 

it is applied by using communicative approach, which aims to develop four competences; Linguistic 

competence; the communicators can produce grammatically correct sentences in learning the 

target language (L2 or English); Sociolinguistic competence; it is the ability to create and understand 

the appropriate utterances used in various social contexts.  In addition, sociolinguistic competence 

refers to knowledge of social cultural rules of language used such as the role and interaction        

between the participants themselves; Discourse competence, it is the ability to connect utterances 

in the relationship to the entire text.  Furthermore, it refers to the knowledge of how to combine 

grammatical forms and meanings to achieve a unified spoken or written text in various genres and 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 255914

situations; Strategic competence, it is involved the verbal and non-verbal strategies that                        

communicators employ to initiate, terminate, repair and redirect communication (Xiao, 1982).

  To sum up, communicative language teaching is an approach that has the goal of developing 

communicative competence which focuses on both linguistic used and functional aspects of       

communication.  Consequently, CLT can be applied with CLIL for teaching and training the content 

of various subjects in language classroom.

Applying CLIL in English Class as English for Cooking

  By applying CLIL in language classroom, the writer (I) designed the task for cooking by 

making egg and grill shrimp with sweet red Indian sauce salad for his students.  To do the task, he 

applied CLIL and Communicative approach and used English language for teaching.  This step, 

the writer did as an example for learners and he tried to focus and cover 4Cs framework.  

  According to the explanation, he focused on content how to make food such an egg and 

shrimp salad particularly, he made models of vegetables, eggs, shrimps from paper by himself.    

In addition, he prepared the kitchen tools which were concerned with making the salad.  While he 

was teaching, he told his learners to know vocabulary about ingredients of this food concerned 

with making salad by explaining everything in English.  

  To this point, the learners knew the content of making food by learning in class. After he 

finished explanation, he asked his learners to explain how they made the salad in plenary so that 

the learners were able to practice speaking skill including a short presentation.  To this task, it    

focused on communication by encouraging the learners to learn the language with speaking in the 

content of making food.  While the learners were making their own salad, they also thought of what 

should be the step of cooking, how to decorate their own plate of salad and thought of how to 

express the step of cooking  to their friends.  In addition, they learned how to make salad which is 

Western food and mixed  grilled shrimp sweet Indian sauce which is Eastern ingredient.  This point, 

the learners learned across culture of food.  Additionally, while he was explaining and showing how 

to grill the shrimp by using Thai toaster which is Thai style, the learners knew the method of Thai 

culture for grilling the shrimp.  The example below shows how to make egg and shrimp with sweet 

red Indian sauce salad.   When I (the writer) finished his demonstration, he asked students to make 

group of 5 and asked them to think of what food they wanted to make such as fried egg, grilled 

shrimps or fried shrimps depended on their satisfying.  The learners were provided 15 minutes for 

thinking of food and they had to present in English in plenary.
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  1. Method of Making Egg and Shrimp Salad

   1.1 You slice the vegetables and put them in the refrigerator.

   1.2 Peel the shrimps and put them into Red India Sauce

   1.3 Grill them on stove

   1.4 Decorate the plate with vegetables

   1.5 Pour coconut oil into the pan and break an egg into the plate

   1.6 Put grilled shrimp to you plate

   1.7 Pour tomato and chilli sauce 

       Fried Egg with Grill Sweet India Sauce Shrimp Salad 
 

 

 

 

 

 
         These three pictures were taken by the Author 

 
Ingredients 
Lettuce =     Onion =  

Tomato =                                    Spinach =  

Sweet pepper =     Carrot =  

Purple Cabbage =           Green Cabbage =       

Egg  =      Shrimp =   

Cucumber =                                                                        
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   1.8 Ready to serve 

   By asking the learners to explain how to make salad, some of them could explain.                

For example, firstly, you have to wash and slice cabbage.  Moreover, you have to put into refrigerator 

because cool vegetables make you are fresh when you eat.  Secondly, after you peel the shrimps you 

grill them and mix with the sauce and fried eggs.  Thirdly, you decorate the plate by vegetables and 

put shrimps and two fried eggs into the plate.  Lastly, you put tomato and chili sauce for serving.

   By applying CLIL with content of cooking, the task provided the students 4Cs framework.  

To the activity, the writer asked learners used English to explain and they learned that salad is              

general food which is known in various cultures.  Furthermore, they can explain by speaking English 

in class.  However, some words are only translated into mother tongue (Thai) in order to be save time 

to understand.  Additionally, the task provides the learners learn the target language and content.          

At the end of class, the learners were asked to practice writing skill by writing the step of cooking 

salad (See appendix).

Conclusion
  CLIL is now involved in various language classrooms and focused on the use of L2 or 

English in teaching.  To CLIL, the students or learners learn both target language and content of 

the subject, so they can use the language in various situations.  Moreover, CLIL provides the learners 

to have motivation and it decreases their weariness of learning the language such as the language 

skills and grammar rules.  However, CLIL also has its advantage and disadvantage but it depends 

on the teachers of English to apply the tasks for their learners as various activities.
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บทคัดยอ
  บทความฉบับน้ีนําเสนอผลการสังเคราะหตอยอดมาจากงานวิจัย เร่ือง รูปแบบท่ีเหมาะสมใน            

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหผลการวิจัย          

เนนสวนขยายของคุณลักษณะและองคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสม         

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี 6 องคประกอบ ไดแก 1) บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย                  

2) องคประกอบและวธิกีารไดมาซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 3) ปจจยัเกือ้หนนุ

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 4) การดําเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 5) การเสริมสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 6) การประเมินสภามหาวิทยาลัยซึ่งผูเขียนสังเคราะห         

โดยการใชสวนผสมของแนวคิดการปรับแตงความสมดุลย (Alignment Model) ผนวกกับ CIPP Model 
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ผลการสังเคราะหพบวา  1) การนําโครงสรางขององคประกอบของรูปแบบน้ีสูภาคปฏิบัติจําเปนตองอาศัย

กลไกขับเคลื่อนในการดําเนินการ ที่แฝงดวยกลยุทธที่ผูเขียนออกแบบมาจากการใชสวนผสมของแนวคิด      

การมีสวนรวมท่ีพึ่งพิงฐานอํานาจทางกฎหมาย  บารมีทางวิชาการและความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภัฏจนกลายเปนคณุลักษณะเดนของรูปแบบนี ้ดงัน้ัน สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

จึงจําเปนตองประยุกตใชแนวคิดการปรับแตงความสมดุลในภาพรวมเปนกลยุทธสําคัญภายใตนโยบายของ

รัฐและทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) สวนขยายขององคประกอบเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกํากับดูแลมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม จําเปนตองทําเปนระบบและใชกลไกที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัย

อนัจะสงผลใหการกาํกับดูแลมหาวิทยาลยั มกีระบวนการทํางานท่ีมปีระสทิธิภาพและมปีระสทิธิผล มขีัน้ตอน

การใชทรัพยากร (เวลา คน เครื่องมือ และสถานที่) อยางประหยัด คุมคา มีความคลองตัว เกิดความสัมพันธ

ที่ดีในการทํางานรวมกับฝายบริหารไดอยางเขมแข็งโดยไมมีการแทรกแซง เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี

ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได และ 3) เทคนิควิทยาการที่ประยุกต

แนวคิดการปรับแตงความสมดุลผนวกกับ CIPP Model ในบริบทของความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏของ       

สภามหาวิทยาลยัมคีวามเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากถงึมากท่ีสดุในการเปนกลไกเชงินามธรรมท่ีจะทาํ        

การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภฏัทุกดานและทุกองคประกอบตามคุณลกัษณะเดนของรปูแบบนี ้โดยสามารถ

ประเมินประสิทธิภาพภายนอกและประสิทธิภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดของ               

ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย

คําสําคัญ  
  การกํากับดูแล    การบริหาร   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

Abstract
  This article aimed to present the synthesized results as an extended outcome of the research 

on “the Appropriate Model for Monitoring Universities of Rajabhat University Councils”, with an 

objective to synthesize that research result by focusing on the model’s characteristics and 6       

components. They consisted of 1) roles and responsibilities of the university council, 2) elements 

and selection methods of the council president and members, 3) supporting factors for university 

monitoring, 4) the council performances, 5) empowerment and development of the council members’ 

competencies, and 6) the council assessment. The synthesis was conducted by the use of mixed 

concepts between the alignment model and CIPP Model. The synthesis results were as follows. 1) 

The implementation of this model component structure needed to apply the strategic driving 

mechanism, of which the model characteristics had been designed by the author from the mixed 

concepts of participatory, legitimate-power based, academic charismatic, and self-awareness       
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approaches. So, the council had to apply the alignment concept collectively to keep the policy         

implementation in balance between the government policy and the Rajabhat University’s directions. 

2) An extension of the  model gomponent implementation by the council appropriately needed a 

systematic approach and the mechanism, as developed by the author, for university monitoring 

with efficient and effective process of performances, procedural usage of resources (time, human, 

instruments and places) with cost-effectiveness, flexibility, good inter-relationships with the                

administrative sector without any intervention. This executively monitoring would result in a good     

governance, ethics, transparency and accountability. 3) The application technique of using the 

mixed concepts of alignment and CIPP model within the Rajabhat University monitoring context by 

the university council was found most appropriate and feasible as its intangible driving mechanism 

in all aspects and components in line with the model characteristics. The Rajabhat University   

council  performances could be evaluated by the use of Asian Development Bank’s concepts of 

external and internal efficiency.
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บทนํา
  บทความเรื่องนี้เปนสวนสังเคราะหเชิงวิชาการที่ขยายตอยอดมาจากบทความวิจัย เร่ือง รูปแบบ         

ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ไดลงตีพิมพในวารสารการวิจัย  

กาสะลองคํา ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หนา 127-146 มาแลว โดยผูเขียนมีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือสังเคราะหผลการวิจัยเนนสวนขยายของคุณลักษณะและองคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแล

มหาวิทยาลัยราชภฏัโดยสภามหาวิทยาลัยราชภฏั เนนสวนท่ีทาํหนาทีข่บัเคล่ือนในการกาํกบัดแูลมหาวทิยาลัย

ราชภัฏอยางมีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีขั้นตอนการใชทรัพยากร (เวลา คน 

เครื่องมือ และสถานท่ี) อยางประหยัด คุมคา มีความคลองตัว เกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับ     

ฝายบริหารไดอยางเขมแข็งโดยไมมีการแทรกแซง เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม 

จริยธรรม โปรงใส   มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือมุงหวังให              

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนาํไปประยกุตใชเพือ่ดาํเนนิงานท่ีมธีรรมาภบิาลอยางมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย 

เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีปณิธานหลักในการเปน

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
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  จากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ไดมีการพัฒนารูปแบบการกํากับมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นมาและผานการทดสอบ          

โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในการเปนทั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ        

นายกสภามหาวิทยาลัยหลายแหงมาแลว แตผลการวิจัยพบวา มีขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชิงลึก               

ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหลายทาน และกลาวตรงกันวาการนํารูปแบบ        

ไปสูภาคปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏใหดําเนินการไปอยางราบรื่น อาจจะพบปญหาเพราะ      

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตองกํากับติดตามผลงานของมหาวิทยาลัยผานวัฒนธรรมองคกรที่เหนียวแนน          

ติดยึดกับประเพณีนิยม ความรักในผลประโยชนของกลุ มที่กรรมการบางทานไดรับเลือกเขามาใน                          

เชงิตางตอบแทน และการทีก่รรมการผูทรงคณุวฒุบิางสวน มขีอจาํกดัดานอายมุาก สขุภาพ และโอกาสจํากดั   

ในการใชเทคโนโลยีขาวสารขอมลูทีท่นัสมยัเพ่ือคนควาเรียนรูแสวงหาความรูและขอมลูทีท่นัสมยัภายใตบรบิท

ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูทิศทางตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0) ที่มุ งปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” ที่ตองอาศัย                   

การบูรณาการเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการผลิตสินคาที่อาศัยภาคบริการในมิติ             

ทัง้  ดานสาธารณสขุ สขุภาพ เทคโนโลยทีางการแพทย เทคโนโลยหีุนยนต และเครือ่งมืออจัฉริยะ กลุมดจิติอล

ทีป่ระยกุตใชในดานการเงิน เทคโนโลยทีางการศึกษา การตลาดอเิล็กทรอนกิส และการพาณชิยอเิล็กทรอนกิส 

(E – Marketing and E – Commerce) การเชื่อมตอ On-line ที่ไมใชคน ครอบคลุมทั้งการปฏิรูปการผลิต       

ดานตางๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการศึกษา จึงนาจะเปนมิติที่ทาทายตอสมรรถนะของกรรมการ                   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมวาจะรองรับสถานการณการเปล่ียนแปลง

นั้นไดเพียงใด ดังนั้น หากมีการพัฒนารูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแลว

จึงเปนที่นาสนใจตอคําถามตอไปนี้วา 

  1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเปนกลไกในการขับเคล่ือนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏใน

บทบาทสาํคญัในการปฏิรปูการศึกษาและนาํมหาวิทยาลยัราชภัฏไปสูการจดัการศกึษาทีม่เีปาหมายสอดคลอง

กับนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดอยางไร 

  2. ควรจะประยุกตเทคนิควิทยาการใดจึงจะสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ           

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพ มีมุมมองอยางเปนองครวม และสามารถขับเคล่ือน      

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเปนกลไกในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีประสิทธิภาพท้ังภายนอก           

และภายใน (External and Internal Efficiency) ไดอยางเหมาะสมและเปนพลวัต

  3. ปจจัยท่ีจําเปนในการใชกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชิงนโยบายและติดตามประเมินผล

การนาํนโยบายสูภาคปฏิบตั ิผานกระบวนการผลิตหรอืการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหไดบณัฑติทีพ่งึประสงค

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัและเปนพลเมอืงทีด่ขีองโลก มสีมรรถนะในการดาํรงชพีและพฒันาสังคมและประเทศชาติ

ในอนาคตไดนั้น ควรจะมีปจจัยอะไรบางจึงจะเปนองคประกอบเชิงเงื่อนไขของรูปแบบการกํากับ                        

ดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏไดอยางมีคุณภาพ 
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  ผลการวิเคราะหขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญจากงานวิจัยของผูเขียน (ถนัด บุญชัย, 2559, 142-176) 

และจากการวิเคราะหนโยบาย Thailand 4.0 จึงทําใหเกิดมุมมองการดําเนินงานขององคกรแบบ         

มหาวิทยาลัยราชภฏัวามิใชการดําเนนิงานอยางแยกสวนภายใตภาวะการณทีห่ลายสถาบนัมีความแตกแยก

ภายในและความขดัแยงทีเ่ริม่กอตวัขึน้ระหวางสภามหาวทิยาลยัราชภฏักบักลุมผลประโยชนทีเ่ขามาแทรกแซง

การบริหารจัดการ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ การสรรหาผูบริหาร ในชวงการเปลี่ยนถาย

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สูฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand 4.0 นี้ จึงทําให

ผู  เขียนทําการสังเคราะห เนนสวนขยายของคุณลักษณะและองคประกอบของรูปแบบการกํากับ                          

ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่งายตอการนําไปปฏิบัติ           

ในสถานการณจริงโดยขอนําเสนอผลการวิจัยดังกลาวออกเปน 2 ตอน คือ 1) วิธีการสังเคราะหผลการวิจัย 

และ 2) ผลการสังเคราะหและอภิปราย

วิธีการสังเคราะหผลการวิจัย
  ผูเขียนไดนําผลการศึกษาจากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวขางตน ซึ่งมีวิธีการวิจัยจากการศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวัง          

ทีค่วรจะเปนในการกํากับดูแลมหาวทิยาลัยของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมาเปนขอมูลสําคัญเพือ่แสดงใหเห็น

ถึงความแตกตางระหวางสองสภาพและความตองการท่ีจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมกวาเดิม

ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ แลวนําไปทดสอบหาความเหมาะสมและ         

ความเปนไปไดของรูปแบบดังกลาว

  ผูเขียนไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนสังเคราะหรูปแบบดังกลาวเปน 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

  1. ทบทวนและวิเคราะหเอกสารเกีย่วกบักิจการและบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการทบทวนเอกสารนั้น ผูเขียนไดทบทวนนโยบายของรัฐโดยเฉพาะ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แนวทางปฏิรูปการศึกษา บนพื้นฐานของการสังเคราะหองคประกอบหลัก       

ของรปูแบบทีผู่เขียนไดทาํการวจิยัข้ึน ซึง่ประกอบไปดวย 1) คณุลักษณะ (Characteristics) อยางมีมสีวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย และมุงผลลัพธเปนสําคัญ 2) องคประกอบเชิงปจจัย 3) องคประกอบเชิงกระบวนการ 

และ 4) องคประกอบเชิงเง่ือนไขและกลไกขับเคลื่อนรูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย           

ของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏโดยไดผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญตามเกณฑวดัความเหมาะสมมากท่ีสดุ

จากที่กําหนดขึ้น 6 ประการ ซึ่งขอใชคํายอวา SUCRES ซึ่งไดประยุกตมาจากแนวทางกําหนดตัวช้ีวัด                

แหงความสําคัญของ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2557) ประกอบดวย ความใชได  (Soundness)  ความเขาใจ 

(Understanding) ความไววางใจและผูกพัน (Commitment) ความรับผิดชอบ (Responsibility)                       

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความสําเร็จ (Success) ดังจะไดอธิบายผลการสังเคราะหประเด็นนี้

ในขั้นตอนที่ 2 ตอไป
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  2. สรางกรอบแนวคิดการสงัเคราะหรปูแบบและองคประกอบ โดยอาศยัแนวคดิการประเมนิ

ประสิทธิภาพภายนอกและภายใน (External and Internal Efficiency) ASIAN Development Bank (1994) 

มาเปนแนวทางดังภาพที่ 1 โดยที่ประสิทธิภาพภายนอก จะวัดไดจากผลกระทบของการดําเนินงานที่มี             

ตอสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง สิง่แวดลอม และตวัสถาบนั สวนประสทิธภิาพภายในจะมีมมุมองเนนดานการเงนิ 

การคลัง ปจจัยปอนกระบวนการและผลลัพธที่พึงไดที่อาจกอใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพงาน การเพ่ิม              

ผลกระทบทางบวก และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคกร เปนตน 

ภาพที่ 1: การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่มา: ASIAN Development Bank, 1994
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  3. การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบ  ผูเขียนไดใชแนวคิดการปรับแตงความสมดุล 

แนวคิดการจัดการแบบองครวมและ The  McKinsey’s 7s Framework  (Waterman & Peters, 1992)           

ทั้งสวนท่ีจับตองได และไมสามารถจับตองได (Tangible and Intangible Aspects) มาทําการจําแนก            

องคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิบายองคประกอบ         

เชิงปจจัย เชิงกระบวนการ เง่ือนไข เทคนิควิธี กลไกขับเคลื่อนภายใตคุณลักษณะ (Characteristics)                  

ของรปูแบบดังกลาว  The McKinsey’s 7s Framework ประกอบดวย 1) กลยทุธ (Strategy) ทีเ่ปนการวางแผน

กิจกรรมที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร 2) โครงสรางองคกร 

(Structure) 3) แบบแผนการปฎิบตัติน  4)แบบ (Style) เปนปจจัยท่ีมอีิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของบคุลากร 

5) ระบบ (System)   6) บุคลากร (Staff) 7) ทักษะ (Skill)  และคานิยม (Shared Value) รวมกันระหวางคน   

ในองคกรดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทําใหเกิดพลังสรางสรรคอยางเขมแข็ง

  4. กําหนดแนวทางวัดความสําเร็จความเหมาะสมของการใชรูปแบบและองคประกอบ

ผูเขียนไดใชแนวคิดการจัดการท่ีมุงผลเปนสําคัญ (Result-Based Management) (United  Nations                

Development Group, 2010) มากาํหนดตวัช้ีวดัตามแนวคดิท่ีอนุรกัษ  ปญญานวุฒัน (2557) ไดใช SUCRES 

มากําหนดความสําเร็จและความเหมาะสมของการประเมินความคุมคาในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน เพื่อเปนการวางแนวทางใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏใชตรวจสอบผลผลิตและ

ผลลัพธที่พึงไดจากการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏตามภาพที่วาดหวัง (Scenario)  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏไดเห็นชอบในนโยบาย  แผนยุทธศาสตร  แผนงานและโครงการตางๆ โดยอาศัยขอบังคับตางๆ             

เปนกลไกเชงิบังคับตามหลักการของการใชฐานอํานาจตามกฎหมายใหเกิดสัมฤทธิผลของงาน   ในการเขียน

บทความครัง้นี ้ผูเขยีนไดทาํการสงัเคราะหขอมลูทัง้หมดในภาพรวมเฉพาะสวนขยายทีเ่ปนองคประกอบสาํคญั

ที่นาจะใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏในการผลิตครูและนักศึกษาเขาสูระยะสําคัญของนโยบาย 

Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่จําเปนตองมีองคคณะบุคคลที่สามารถกํากับนโยบายและการดําเนินงานของ

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏได

  ในการสังเคราะหคร้ังนี้ ผูเขียนไดอาศัยการประยุกตแนวคิดหลักของการปรับแตงความสมดุล       

(Alignment) ของ  Webb (1997) และ  Porter (1992) ผสมผสานกับ CIPP Model (Stufflebeam, 1971)     

มาชวยอธิบายโครงสรางของรูปแบบที่มีองคประกอบหลัก 6 ประการ ที่อธิบายวา ทําไมรูปแบบดังกลาวจึงมี

ความเหมาะสมและมคีวามเปนไปไดในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏใหพนจากสถานการณที่คอนขาง

ขาดความเปนอัตลักษณแหงการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  แตมุงสูความเปนสากลจนเหมือน

จะละเลยความพยายามในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบคุคลท่ีมาเรียนรูจากมหาวิทยาลัยราชภฏักลับไปสูสงัคม

ของตนเองดวยความรู ความสามารถ สติปญญาที่สามารถปรับตัวเองได  สามารถพึ่งพาตนเองไดสรางมูลคา

เพ่ิมไดจากสภาพธุรกิจหรือกิจกรรมที่มีอยูดวยการใชเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศไปเกื้อหนุน สวนกลุม   

ที่มุงไปหาประสบการณการทํางานจากการเปน “ลูกจาง” ในหนวยงานรัฐหรือเอกชน ทั้งในฐานะครู หรือ

บคุลากรในสาขาตางๆ กจ็ะสามารถนาํพาองคกรน้ันๆ ไปสูเปาหมายท่ีดมีปีระสิทธภิาพ มมีลูคาเพ่ิมขึน้ พรอมๆ 
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กบัการสัง่สมประสบการณใหมเพ่ือพรอมท่ีจะทําธุรกิจแบบใหมขนาดเลก็ เหมาะสมตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงและพึง่พาตนเองจนทาํใหชมุชนพัฒนาตนเองไดดวยทุนทางสตปิญญาท่ีพฒันาข้ึนจนกลายเปนทักษะ

และอัตลักษณที่มีมูลคาของพื้นที่นั้นได

ผลการสังเคราะหและอภิปราย
  1. โครงสร างของรูปแบบท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภา             

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

            ผู เขียนไดสังเคราะหองคประกอบหลักของรูปแบบดังกลาวนี้ออกเปน 4 ประการ  คือ                           

1) คณุลกัษณะอยางมสีวนรวม (Participatory Characteristics) ของผูมสีวนไดสวนเสยีรวมกบัการใชฐานอาํนาจ

ทางกฎหมายและบารมีโดยมุงผลลัพธเปนสําคัญ 2) องคประกอบเชิงปจจัย 3) องคประกอบเชิงกระบวนการ 

และ 4) องคประกอบเชิงเงื่อนไขและกลไกขับเคล่ือนรูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยไดผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญตามเกณฑความเหมาะสมมากท่ีสุด            

จากท่ีกําหนดขึ้น 6 ประการ ซึ่งขอใชคํายอวา SUCRES ที่ไดประยุกตมาจากแนวทางกําหนดตัวชี้วัด                  

แหงความสําคัญของ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2557) ประกอบดวย ความใชได (Soundness)  ความเขาใจ 

(Understanding) ความไววางใจและผูกพัน (Commitment) ความรับผิดชอบ (Responsibility)                        

ความมปีระสิทธภิาพ (Efficiency) และความสาํเรจ็ (Success) ทาํใหไดแบบจําลองรูปแบบและองคประกอบ             

ดงัภาพที ่3 ซึง่พออธิบายไดวารูปแบบทีเ่หมาะสมในการกาํกับดแูลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภฏั 

ประกอบไปดวย 6 องคประกอบ แตตองเปนกลไกขับเคล่ือนท่ีเขาใจนโยบาย ทิศทาง และบริบทของ                  

กลุมเปาหมาย ซึ่งองคประกอบเหลานั้นไดแก 1) บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 2) องคประกอบ

และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3) ปจจัยเกื้อหนุนการกํากับดูแล

มหาวิทยาลัย 4) การดาํเนนิงานกจิการสภามหาวทิยาลัย 5) การเสรมิสรางความเขมแขง็และพฒันาสมรรถนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 6) การประเมินสภามหาวิทยาลัย (ถนัด บุญชัย, 2559)

  ผลการวิจัยจากความคิดเห็นท่ีผูเชี่ยวชาญ** ไดเนนยํ้าวาแมวากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     

ทีไ่ดรับการเลอืกและสรรหาจากผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย ผูทรงคุณวุฒทิี่มาจากการเปน

ตัวแทนภาคสวนตางๆ ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตเมื่อบุคคลดังกลาวเขามาทําหนาที่ใน      

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชนเดียวกบัสภามหาวิทยาลยัอืน่ๆ ทัง้ของรัฐและเอกชน กรรมการเหลานีค้วรอยางยิง่

ที่ต องละความเปนตัวตนของการเปนผู แทนของกลุ มตางๆ ที่ เลือกหรือสรรหาตนมาทําหนาที่ใน                             

สภามหาวิทยาลัย 

** ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 8  แหง 
   และผูใหขอมูลหลักที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษาและมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   อีกจํานวน 11 คน นําขอมูลที่เก็บไดจากการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการวิเคราะหเอกสารนั้น มาทําการวิเคราะห
   หาคาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลําดับดวยวิธี Priority Needs Index (PNI) แลวใชเกณฑที่พัฒนาขึ้นมา
   ประเมินหาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบดังกลาว (ถนัด บุญชัย, 2559)
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แตจะตองทําหนาท่ีเปนผูแทนแหงรัฐในการกาํกับดูแลการจดัการอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของรฐัและ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางมีคุณภาพ โดยยึดผลประโยชนของนักศึกษาและสังคมกับประเทศชาติเปน

สําคัญแตใหระมัดระวังการกาวกายงานประจําตามหนาที่ของฝายบริหารจนเกินขอบเขตของการมีบทบาท

เปนผูกํากับในระดับนโยบาย

  ตามแนวคิดของ Webb (1997) และ Porter (1992) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเปนองคคณะที่แมวา

จะมาจากผูแทนฝายบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนคณาจารยก็ตาม องคคณะเหลาน้ีตองละความเปน   

ปจเจก (Individualism) และการมาจากผู แทนกลุ มผลประโยชนแตมาสรางแนวทางเปลี่ยนแปลง               

กระบวนทัศนใหม (New Paradigm Shift) องคคณะในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยอมเปนผูแทนของรัฐและ

มหาวทิยาลยัราชภฏั เพือ่กาํกบัใหมหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนนิการไปตามนโยบาย ทศิทางทีก่าํหนดเปนแผนแมบท              

แผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการที่มีผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานใหเกิดทั้ง       

ความสมดุลภายในกับภายนอกองคกรโดยขับเคลื่อนทั้ง 6 องคประกอบยอยไปในทิศทางที่กําหนด

            แนวคิดดังกลาวของ Webb (1997) และ Porter (1992)  ชวยทําใหพิจารณาเห็นวา สหสัมพันธ

ระหวางสวนประกอบยอยขององคประกอบ (Sets of Components) ยอมกําหนดความเขมแข็งของระบบการ

จัดการศึกษาผานการกํากับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังภาพที่ 2 กลาวคือ ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึนน้ี    

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะใชองคประกอบเชิงปจจัยโดยตรงและเปนปจจัยหลัก คือ คณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภฏั ในกระบวนการ/เทคนิคการบรหิารจัดการองคกรของมหาวทิยาลัยราชภฏั ซึง่คณะผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับตางๆ ก็จะใชเทคนิค วิธี และการบริหารจัดการองคกรระดับมหาวิทยาลัย

หรือคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ภาควิชา/สํานักวิชา/สาขาวิชาตางๆ ในฐานะเปนองคประกอบยอยของปจจัย 

ไดแก ทรพัยากรในฐานะทีเ่ปนปจจยัปอนทัง้สาธารณูปโภคและทรัพยากรมนุษยทีไ่ดกาํหนดใหมสีมรรถนะหลัก 

(Core Competency) สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ตลอดจนสมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) โดยอาศัยสมรรถนะของ           

ผูบรหิารทาํการขับเคลือ่นดวยกลไกขบัเคลือ่นประเภทตางๆ โดยมมีาตรฐานของเน้ือหาการเรียนการสอน และ

ระบบการวัดประเมินผลและการประกันคุณภาพใหไดประสิทธิผล ทั้งดานการเรียนการสอนและ                        

ความเปนมหาวิทยาลยัเพือ่การพัฒนาทองถิน่ตอไป การใชองคประกอบทัง้เชิงปจจัย เชิงกระบวนการ กลไกขับเคลือ่น

ทัง้มวลยอมอาศยัคณุลกัษณะ บรบิทของสภามหาวทิยาลัยราชภฏัในการกํากบัดแูล ควบคุม ตดิตาม ตรวจสอบ

อยางมีสวนรวมและมีธรรมาภิบาล โดยการกํากับ ควบคุม และบริหารเชิงนโยบาย ซึ่งเปนไปตามผล                   

การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชรูปแบบกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏของ                        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (ถนัด บุญชัย, 2559)
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              ภาพที่ 2: การปรับความสมดุลของการจัดการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

                 ที่มา: ถนัด บุญชัย, 2559

  2. สวนขยายขององคประกอบเพ่ือนําไปสูการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสม

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

   ในมิติขององคประกอบเชิงปจจัยปอนผูเขียนขอนําเสนอสวนขยายขององคประกอบที่นาจะ

สามารถขับเคลื่อนไดเพ่ือใชในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวน 6 องคประกอบ ดังนี้

ประสิทธิผลดานการเรียนการสอน

-  ผูสอน

- การเรียนการสอน

            ผลผลิต / ผลลัพธ

-  สัมฤทธิผลทางวิชาการ

- การเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

- สถานภาพของความเปนครู

มาตรฐานของเนือ้หาการเรยีนการสอน

-  หลักสูตร

- สาขาวิชา

- คณะ / สํานัก / สถาบัน

        สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

-  นโยบายทางการศึกษา

- กํากับ ดูแล ติดตามผล

       ทรัพยากรที่เปนปจจัยปอน

-  สาธารณูปโภค

- ทรัพยากรมนุษย

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

       ระบบการวัดและประเมินผล

-  การจัดการองคกร

- การพัฒนาระดับมืออาชีพ / วิชาชีพ

- มาตรฐานวิชาชีพ

- กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

- ความเปนสากล

- งบประมาณ / การคลังและการจัดการ 
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  องคประกอบที่ 1 บทบาทและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ทั้งในบทบาทและหนาท่ีของ           

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ในฐานะองคคณะบุคคล และแตละบุคคล) ทีต่องมีความรูความเขาใจถึงอํานาจ

และหนาท่ีของสภามหาวทิยาลยัอยางถองแท และมีความศรทัธาในกระบวนการประชมุของสภามหาวิทยาลยั 

เพ่ือสรรหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของทองถิ่น ที่มีจรรยาบรรณ        

ในการประชุม และรับผิดชอบในการรักษาความลับของที่ประชุมไมวาจะเปนการประชุมลับหรือไมก็ตาม

  องคประกอบที่ 2 องคประกอบและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั จาํแนกไดดงัน้ี 1) องคประกอบของสภามหาวทิยาลยั 2) วธิกีารไดมาของนายกสภามหาวทิยาลยั

และกรรมการสภามหาวิทยาลยั ทีต่องไมใหมผีลประโยชนตางตอบแทนระหวางกันท้ังกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

กรรมการฝายบริหาร และกรรมการฝายผูแทนคณาจารย และในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปน     

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความศรัทธาและมีเวลาใหกับมหาวิทยาลัยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  องคประกอบท่ี 3 ปจจัยเก้ือหนุนการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบวา       

มีปจจัยเก้ือหนุน 4 ประการ คือ 1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 2) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 3) ระบบ

สารสนเทศกิจการสภามหาวิทยาลัย และ 4) เครอืขายสภามหาวทิยาลยัทัง้ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัระหวาง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศและในตางประเทศ พรอมระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลพื้นฐาน

บันทึกขอตกลงความรวมมือตางๆ และจุดเดนของแตละสถาบันเพ่ือเช่ือมความรวมมือ เปนกลไกสนเทศ      

เชื่อมโยงอยางตอเนื่อง

  องคประกอบท่ี 4 การดําเนนิงานกิจการสภามหาวทิยาลยั โดยควรมคีณะกรรมการอยางนอย 6 ชดุ 

ประกอบดวย (1) คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ทํางานเชิงรุกใหสภามหาวิทยาลัย เนนหลักการ 

กํากับดูแลเพื่อการพัฒนา 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานบุคคล 3) ดานการ

บริหารการเงินและทรัพยสิน และ 4) ดานการบริหารองคกรและงานบริหารท่ัวไป ประการสําคัญคือ ทําหนาท่ี

ตดิตามและตรวจสอบการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเกีย่วของ หรอื

เปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ    

(2) คณะกรรมการกลัน่กรองกฎหมายขอบงัคบั ระเบยีบ และทาํหนาทีต่ดิตามและตรวจสอบการบงัคบัใชระเบยีบ 

ประกาศ ขอบังคับท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประการสําคัญคือ ทําหนาท่ีกล่ันกรองเร่ืองกอนนําเสนอ          

สภามหาวทิยาลยัในดานกฎหมาย (3) คณะกรรมการติดตามมตสิภามหาวทิยาลยั  (4) คณะกรรมการประเมินผลงาน

ของมหาวทิยาลัยทีม่หีนาทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานของอธิการบดี 

แลวรายงานผลพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป (5) คณะกรรมการกํากับติดตามการบริหาร          

ความเส่ียง เพ่ือใหการติดตามและประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ         

(6) คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีอํานาจหนาที่ใน 2 บทบาท คือ การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยดานนโยบาย

พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และเสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงการกํากับดูแลตามความจําเปน และทําการกํากับดูแลตนเองของ

สภามหาวิทยาลยัใหเปนไปตามบทบาทและหนาท่ีของสภามหาวทิยาลยัในฐานะองคคณะบคุคลและในฐานะ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละบุคคล รวมทั้งมีหนาที่กํากับดูแลสมรรถนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

    องคประกอบที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย       

ที่จําเปนตองมีสมรรถนะท่ีควรไดรับการเสริมสราง 2 ประการ คือ 1) สมรรถนะหลัก และ 2) สมรรถนะ              

ตามบทบาทหนาที่และมืออาชีพ  

    นอกจากกําหนดสมรรถนะดังกลาวแลว ประการสําคัญตอมาคือ ควรมีการสนับสนุนหรือสงเสริม     

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสามารถและสมรรถนะ        

อยางตอเน่ือง มีการจัดโครงการเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย                

ไดมีสวนรวมหรือมโีอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ

    องคประกอบที ่6 การประเมนิสภามหาวิทยาลยั ทีน่าจะขบัเคลือ่นการกาํกบัดแูลมหาวทิยาลยั ราชภฏั

ที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ไดจําแนกการประเมินออกเปน 2 ประการ 

คือ 1) ประเมินผลลัพธของการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย และ 2) ประเมินปจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพ                  

ของการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ประการแรกสุดจะตองมีการกําหนดผลลัพธที่ตองการประเมิน ซึ่งอยางนอย

ควรประกอบดวย 1) ผลลัพธการกํากับดูแลในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑที่เก่ียวของ   

2) ผลลัพธการกํากับดูแลในดานการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย             

3) ผลลัพธการกาํกบัดแูลในดานการปฏบิตัติามพนัธกิจทัง้ 4 ประการของมหาวทิยาลยั 4) ผลลพัธการกาํกบัดแูล

ในดานการบริหารวิชาการ 5) ผลลัพธการกํากับดูแลในดานการบริหารงานบุคคล 6) ผลลัพธการกํากับดูแล

ในดานการบริหารการเงินและทรัพยสิน สวนการประเมินปจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพของการกํากับดูแล

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย การกําหนดผูมีสวนรวมในการประเมิน  การกําหนดประเด็นการประเมิน                      

ทีค่วรประกอบดวย 1) ประเมนิปจจัยเก้ือหนุนการปฏิบตัิงานของสภามหาวิทยาลัย 2) ประเมินปจจัยเก้ือหนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 3) ประเมินปจจัยเก้ือหนุนการปฏิบัติงาน              

ของสํานักงานสภามหาวทิยาลัย และ 4) ประเมนิปจจัยเกือ้หนนุการปฏบิตังิานของเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย  

หลังจากนั้นก็คือ การกําหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการประเมิน และการวิเคราะหผล
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ภาพท่ี 3: สวนขยายแบบจาํลองรปูแบบทีเ่หมาะสมในการกํากับดูแลมหาวทิยาลยัของสภามหาวทิยาลยัราชภฏั

ที่มา: ถนัด บุญชัย, อนุรักษ ปญญานุวัฒน, ชูชีพ พุทธประเสริฐ และ ประพันธ ธรรมไชย, 2559, 139



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 255932

  3. ความสมดุลของเทคนิควิทยาการในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

   คณุลกัษณะ (Characteristics) ของรูปแบบนีโ้ดดเดนทีก่ารใชสวนผสมของแนวคดิการมสีวนรวม

และการอาศัยฐานอํานาจตามกฎหมายและบารมีทางวิชาการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ดังนั้น ผูเขียนจึงใชแนวคิดหลักของการปรับแตงความสมดุล (Alignment) ของ  Webb (1997) และ (Porter, 

1992) ผสมผสานกับ CIPP Model (Stufflebeam, 1971) มาชวยอธบิายโครงสรางของรปูแบบท่ีมอีงคประกอบหลัก 

6 ประการดังไดกลาวมาแลว ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกลุมผู มีสวนไดสวนเสียในการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม และการยอมรับจากผูเชีย่วชาญดานการอดุมศึกษาซ่ึงมคีวามคดิเห็นสอดคลองกัน 

พบวา รูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาข้ึนเพื่อใชในการกํากับ         

ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดของรูปแบบในระดับมากถึงมากที่สุดใน       

ทกุดานและในทกุองคประกอบบนฐานของการมีสวนรวม การเลอืกใชฐานอาํนาจของกฎหมาย และบารมีกบั

ความรอบรูที่นํามาใชในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสมดุลกับแนวคิด

การประเมินประสิทธิภาพภายนอกและประสิทธิภาพภายในของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

   ทั้งนี้ รูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาข้ึนสงผลให      

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ                   

มปีระสทิธิผล มขีัน้ตอนการใชทรพัยากร (เวลา คน เครือ่งมอื และสถานที)่ อยางประหยดั คุมคา มคีวามคลองตวั 

เกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับฝายบริหารไดอยางเขมแข็ง โดยไมมีการแทรกแซง เกิดการบริหาร

จัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได ดังที่ สุชาดา กีระนันทน 

(2556, 8) กลาววา การพัฒนาสภามหาวิทยาลัยในอนาคตตองมีบทบาทเชิงรุกในการกําหนดนโยบาย             

เปาหมาย และการช้ีแนะมหาวิทยาลัยเก่ียวกับทิศทางการดําเนินงาน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยสามารถ      

ที่จะเปนแหลงในการระดมความคิดหรือแสวงหาความรู ใหมๆ ที่จะชวยปรับกระบวนการทํางานของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน สภามหาวิทยาลัยและฝายบริหาร            

ตองเสริมบทบาทซึง่กันและกันในการนาํความเจริญและการพัฒนาสูมหาวทิยาลยัเพือ่ความย่ังยืนในอนาคต 

ขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยก็ตองทําหนาท่ีสรางและรักษาการมีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย                       

สภามหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งสุดทายของมหาวิทยาลัยได สภามหาวิทยาลัยตองพัฒนาระบบการกํากับ     

ดูแลที่กระชับและมีลักษณะท่ีทํางานรวมกันอยางมีความสุขท้ัง 2 ฝาย ดวยการกํากับดูแลอยางพอเหมาะ

พอควร ไมมากหรือนอยเกินไปและมุงเนนการพัฒนาท่ียั่งยืนของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับคุณภาพ

การศึกษา ชื่อเสียง ความมั่นคงทางการเงิน และการรักษาความเปนธรรมในสังคม
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สรุป
  บทความนีน้าํเสนอผลการสงัเคราะหผลการวจิยัท่ีแสดงโครงสรางของรปูแบบทีเ่หมาะสมในการกาํกับ

ดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนนําไปสูการอธิบายสวนขยายขององคประกอบที่ใชใน        

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 6 องคประกอบ รูปแบบที่ผูเขียน

พัฒนาขึ้นในการวิจัยน้ันจะสงผลดีตอประสิทธิภาพการทําหนาท่ีกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อยางไรก็ตามเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีความตางกันทั้งขนาดและบริบททางวัฒนธรรม

กับลักษณะภูมิศาสตร จึงควรนํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นน้ี ไปประยุกตใช โดยเร่ิมจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน  

ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวาไมจําเปนตองมาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนที่เลือก 

หรือ สรรหาตนมาทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของกลุมดังกลาว แตทําเพื่อผลประโยชนของมหาวิทยาลัย           

และนักศึกษา และในขณะเดียวกันควรมีการขยายผลเพื่อนําผลการวิจัยไปใชสูประชาคมที่เก่ียวของกับ          

การบริหารงานมหาวิทยาลัยหรือการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย เชน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ทั่วประเทศ สถาบันคลังสมองของชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน ประการสําคัญ คือ 

ควรมีการฝกอบรมสัมมนาเชงิปฏิบตักิารกรรมการสภามหาวทิยาลยัแบบเขมขน (Retreat) เพือ่ทบทวนบทบาท

หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบดานการสรางสมัพนัธภาพอยางมสีวนรวมและดานสมรรถนะและระบบธรรมาภบิาล

กิตติกรรมประกาศ
  ผูเขยีนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ดร.อนรุกัษ  ปญญานุวฒัน  รองศาสตราจารย ดร.ชชูพี  

พุทธประเสริฐ  รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  รองศาสตราจารย  ดร. สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงเดช วงศหลา Porter, M. A.  Webb, M. L. และภมูปิญญา ปราชญผูรูอกีจํานวนมาก 

และขอขอบคุณกลุมเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 8 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ตลอดจนบุคลากรที่ใหการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปน           

แหลงประสาทวิทยาการใหตลอดการศึกษาวิจัย และขอบคุณอยางสูงตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม               

ที่สนับสนุนใหงานวิจัยและบทความนี้สําเร็จลงดวยดี
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วัฒนธรรมองคการ: ปจจัยสูความสําเร็จ
Organizational  Culture: Factors for Success

อนุพงษ  อินฟาแสง1*
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บทคัดยอ 
  วฒันธรรมองคการเปนกลยุทธสาํคัญในการสรางความไดเปรยีบทางธรุกิจ ซึง่จะสงผลตอความสาํเรจ็

หรือความลมเหลวขององคการได  การสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคการจึงเปนส่ิงจําเปน โดยการเช่ือมโยง

ความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคการใหเกิดคานิยมรวม ดวยการเรียนรูบทบาทหนาที่ขององคการเพ่ือ    

เสริมสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการ ผู บริหารควรใชเคร่ืองมือทางการบริหารที่มีอยู หลากหลาย              

ภายในองคการปลูกฝงพฤติกรรมใหเกิดกับสมาชิกตามท่ีองคการตองการ  ดวยการเลือกรูปแบบวัฒนธรรม                    

ใหสอดคลองกับพันธกิจ เป าหมายของแตละองคการพรอมทั้งเสริมสร างแนวทางในการรักษา                              

วัฒนธรรมองคการที่ดีมีคุณคาใหคงอยู เพื่อเปนปจจัยในการเสริมสรางความสําเร็จ แข็งแกรงขององคการ

อยางยั่งยืน

คําสําคัญ
  วัฒนธรรมองคการ

Abstract
  Organizational culture is a key strategy in creating a business advantage .Which will      
contribute to the success or failure of the organization. The creation and development of                       
organizational culture is therefore essential. By linking the relationship between the organization 
members achieve shared values. The role of the organization is to strengthen the organization. 
Administrators should use a variety of management within the organization. To cultivate the habit 
with the organization needs by choosing  the style culture in line with the mission of each organization. 
And strengthen the organization to maintain a good value to stay factor in enhancing success. 

Strong organizational sustainability

*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี)
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Keywords  
  Organizational Culture 

บทนํา
  ธรุกิจท่ีเจริญเติบโตมคีวามไดเปรียบคูแขงขันโดยสวนใหญผูบริหารใหความสาํคัญกับการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคการดวยวิธีการส่ือสารผานชองทางตางๆ เพื่อเปนกลยุทธในการเผยแพรนโยบาย แนวปฏิบัติ 

ที่องคการตองการไปยังสมาชิกเพ่ือคาดหวังใหเกิดทัศนคติ คานิยม ฝงลึกในตัวสมาชิกจนเกิดเปนประเพณี

ปฏิบัติซึ่งถือวาเปนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจโดยเช่ือมโยงขอมูลนโยบาย แนวทางปฏิบัติ

ระหวางสมาชิกกับองคการจนเกิดคานิยมรวม (Corporate  Values) รวมถึงทําใหสมาชิกเกิดความผูกพัน      

กับองคการ (Commitment) ดวยการแสดงออกในรูปแบบของวัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) 

อันเปนแบบแผนโดยรวมของพฤติกรรมบุคคลท่ีแสดงออกในดานความคิด การเรียนรู การส่ือสารและ            

การกระทําในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคการอันเปนประเด็นสําคัญที่นําองคการไปสูความสําเร็จ

   จากการศึกษาวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานระหวางบริษัทสัญชาติญี่ปุน กับ บริษัทสัญชาติอเมริกัน 

พบวาขอดีขอเสียของวฒันธรรมองคการของบริษทัท้ัง 2 สญัชาต ิ มคีวามสมัพันธตอประสทิธิผล (Effectiveness) 

ขององคการโดยรวมทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก บริษัทสัญชาติญี่ปุ นและ            

บริษัทสัญชาติอเมริกันมีจุดเดนและจุดดอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน  นักวิชาการจึงไดนํา    

ความแตกตางของบริษัทท้ัง 2 สัญชาติมารวมเปนทฤษฏีใหม (Theory Z) เพ่ือความเปนเลิศในการบริหาร

องคการ การศึกษาวัฒนธรรมองคการจึงมีความสําคัญสําหรับผูบริหารในการเสริมสรางความสําเร็จดวย           

การแสดงออก การกระทํา การปฏิบัติตนของสมาชิก ใหเปนไปในรูปแบบของวัฒนธรรมองคการน่ันเอง  

(Ouchi,1981)

  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมบุคคลในองคการที่พัฒนาข้ึนโดยสมาชิก               

ขององคการเพ่ือรวมแกปญหาในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและการประสานงาน

ภายในองคการ เพ่ือใหสมาชิกซ่ึงเปนสวนหน่ึงขององคการเกดิความเขาใจสามารถรบัรู รบัทราบแนวทางปฏิบตัิ

ที่เหมาะสมพรอมรับในการเปลี่ยนแปลงและแกปญหาที่เกิดขึ้นได (Schein, 1992)

  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิดความเขาใจ แนวปฏิบัติ บทบาทและหนาท่ี      

ของสมาชิกในองคการ ซึ่งประกอบดวย ระดับความคิดริเริมสรางสรรค ระดับความเสี่ยง ระดับความรวมมือ 

ระดบัการควบคุม ลกัษณะการจัดการความขัดแยง รปูแบบการส่ือสาร ผลลพัธทีเ่กิดข้ึนคือการใหความสนใจ

คนกับงาน การสงเสริมการทํางานเปนทีม การทํางานเชิงรุก (Robbins & DeCenzo, 2004) 

  วัฒนธรรมองคการจึงเปนพฤติกรรมที่สรางข้ึนโดยสมาชิกขององคการท่ีเกิดจากการเรียนรูการรับรู  

ซึง่กนัและกันทาํใหเกดิคานยิมหลักรวมกนัซึง่สงผลตอแนวทางปฏิบตั ิความเขาใจรวมกนั รปูแบบการส่ือสาร 

การสืบทอดสัญลักษณ พรอมยอมรับกฎ กติกา ที่เปนทางการและไมเปนทางการ อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติ    

ที่เก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงานและเปนไปในลักษณะเดียวกันท้ังองคการ โดยมีผูบริหาร
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แตละระดับเปนฝายสนบัสนนุสงเสรมิใหวฒันธรรมองคการเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกบัพันธกจิ

ของแตละองคการ

วัฒนธรรมองคการกับปจจัยสูความสําเร็จ

  วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบดวยปจจัยหลายรูปแบบที่มี   

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันอันสงเสริมใหองคการบรรลุเปาหมายประกอบดวย (Daniel, 1990)

  1. ความผูกพันของสมาชิกในองคการ (Commitment) สมาชิกแสดงออกดวยการมีสวนรวมใน         

การแกปญหา การรวมมือรวมใจที่ทําใหองคการผานพนปญหาที่เปนอุปสรรคและความสําเร็จ

  2. มีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptability) มีการปรับตัวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

จากสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในองคการ

  3. มกีารปฏบิตัอิยางสมํา่เสมอ (Consistency) สมาชกิขององคการสามารถคาดพฤตกิรรมไดลวงหนา

เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดถูกตอง ทําใหการประสาน เปนไปตามความคาดหมาย

  4. พันธกิจและวิสัยทัศน (Mission and Vision) การมีแนวคิดโดยรวมของสมาชิกที่กอตัวเพื่อสราง

วัฒนธรรมองคการจะสนองตอบภารกิจ วิสัยทัศน ตามกรอบและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ผลการวิจัย

เก่ียวกับปจจัยวัฒนธรรมองคการท้ัง 4 ประการดังกลาวพบวาปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอการบรรลุ

ประสทิธผิล (Effectiveness) ตามทีอ่งคการกาํหนดเปาหมายไว  ปจจยัดานวฒันธรรมองคการจงึมีความสาํคญั

ที่จะตองสนับสนุนใหเขมแข็งเพื่อความสําเร็จขององคการ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการ 

โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู วามีความเหมาะสมตอคุณคาองคการหรือไม                 

เพื่อจะไดสรางวัฒนธรรมองคการใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตองเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ

บทบาทหนาที่ของวัฒนธรรมองคการ

  จากปจจัยสูความสําเร็จของวัฒนธรรมองคการจะพบวาบทบาทของวัฒนธรรมองคการมีผลกระทบ

ตอสมาชกิหลากหลายลกัษณะ  ความลมเหลวหรอืความมปีระสทิธผิลขององคการลวนเกดิข้ึนจากวฒันธรรม

ของบุคคลในองคการทั้งสิ้น บทบาทและหนาที่ของวัฒนธรรมองคการจึงมีความสอดคลองกับการแสดงออก

ของสมาชิกดังนี้ (Ouchi, 1981)

  1. การแสดงเอกลักษณทีแ่ตกตาง วฒันธรรมองคการเปนตัวกําหนดเอกลักษณทีแ่ตกตางของแตละ

องคการดวยบทบาทหนาท่ีที่แตกตางกัน วัฒนธรรมของแตละองคการจะถูกกําหนดดวยความพรอม                    

ในเชงิบริหาร ทรัพยากร ภารกจิ เปาหมาย วสิยัทัศนของแตละองคการ ทาํใหเกิดเอกลกัษณทางดานวัฒนธรรม

ของแตละองคการอยางชัดเจน 

  2. ความผูกพันรวมมือ วัฒนธรรมองคการมีบทบาทหนาท่ี ใหสมาชิกขององคการมีความผูกพัน       

รวมมือเปนหนึง่เดยีว โดยสมาชกิเกดิความเช่ือในคานยิม บรรทดัฐาน แนวทางการปฏบิตัใินลักษณะเดยีวกนั 

ลดความขัดแยง ภาพรวมของสมาชิกจึงเกิดความผูกพัน มีสวนรวมในการแกปญหาในระดับสูง มีความรูสึก

เปนสวนหนึ่งขององคการ เปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ
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  3. การจัดระบบสังคมในองคการ วัฒนธรรมองคการมีสวนสําคัญในการจัดระบบสังคมขององคการ

ใหเกิดความมั่นคงตามบริบทของสมาชิกเพื่อใหเกิดกฎระเบียบ ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการกําหนดกรอบ                

แนวปฏิบัติ โดยสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดและยอมรับเพ่ือเปนบรรทัดฐานโดยรวมทั้งองคการ              

สังคมองคการจึงอยูอยางมีความสุข

  4. การปรับสภาพใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมองคการเปนตัวกระตุนใหสมาชิก       

ขององคการเกิดความเขาใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอสภาพแวดลอม

ภายในขององคการ ในดานการปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงงานตางๆ การเขมงวด กฎกติกาใหมที่เกิดขึ้น เหตุผล

ทําไม อยางไร เพราะอะไร วัฒนธรรมองคการจะทําหนาที่ซึมซับใหสมาชิกตระหนัก เตรียมพรอมและ                 

เกิดความเขาใจไมตอตานการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

  วัฒนธรรมองคการจึงมีบทบาทสําคัญในการนําองคการสูความสําเร็จ บางองคการสรางวัฒนธรรม

องคการใหเปนกลยทุธ โดยการอบรมใหสมาชกิขององคการเกดิความเคยชนิดวยการสรางคานยิมในเชงิบวก

เพื่อสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  การกําหนดคําขวัญขององคการใหสมาชิกตระหนักถึงบทบาท 

ภารหนาท่ีเพ่ือใหผูรบับรกิารเกดิความคาดหวงัความรูสกึเชงิบวกจากการบรกิารอยางตอเนือ่ง องคการท่ีลมเหลว

อาจไมใหความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคการ (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2554) จนกอใหเกิดวัฒนธรรม

องคการเชิงลบขึ้น  ซึ่งไมใชสิ่งที่องคการปรารถนา สุดทายภารกิจขององคการไมสามารถไปสูจุดมุงหมายได

การเรียนรูวัฒนธรรมองคการ

  วฒันธรรมองคการเกดิข้ึนโดยผูกอต้ังรวมกับสมาชกิต้ังแตเร่ิมจัดต้ังองคการ มกีารกาํหนดบรรทดัฐาน

ของพฤตกิรรมทีต่องการใหเปนเอกลกัษณเฉพาะเพือ่ใหสมาชกิถอืเปนแบบอยางเชน การพดูคยุทกัทายลกูคา 

การย้ิม การแตงกายและอื่นๆ ที่องคการตองการโดยผูบริหารจะใหความสนใจในสิ่งที่กําหนดแนวทางไว         

ดวยการติดตาม ควบคุม เนนยํ้า อยางสมํ่าเสมอพรอมทั้งการสรางคานิยมเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาการตอบสนอง

ตอเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับองคการในการรวมแกปญหาตามแนวทางที่ถูกกําหนดขึ้น โดยไมมี                 

ผลกระทบตอความมั่นคงในอาชีพ  (Pacanowsky & O’ Donnall – Trujillo, 1983 ) ผูบริหารปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางเพือ่ใหสมาชกิเช่ือเปนบรรทดัฐาน และการเรยีนรูวฒันธรรมขององคการในดานตางๆ อนัประกอบดวย

  1. เรียนรู ความเปนมาขององคการ สวนใหญเกิดจากการบันทึกขอมูลไวในจดหมายขาว               

แฟมประวัติความเปนมา รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานตางๆ ผลการดําเนินงาน ผูที่ไดรับการยกยองรวมถึง      

รปูแบบการปฏบิตัหินาท่ีของผูบริหารดเีดนซ่ึงหลายองคการไดปฏิบตัอิยางตอเน่ือง ผูบริหารแตละระดบัจะเปน

ผูเลาเร่ืองใหสมาชิกฟงในโอกาสตางๆ  เพือ่กระตุนใหสมาชิกไดแสดงความกลาหาญ ยดึแนวทางในการทํางาน

ของวีรบุรุษในเรื่องท่ีผู บริหารนํามายกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรใหสมาชิกไดรับทราบเพื่อกอใหเกิด                 

ความภาคภูมิใจและนําไปสูการพัฒนาวัฒนธรรมองคการในการแกปญหาตอไป

  2. เรียนรูจากประเพณีปฏิบตัิ เปนรูปแบบของการปฏิบตัิภารกิจท่ีมลีักษณะ ซํ้าๆ จนเปนประเพณี

ปฏบิตั ิซึง่อาจถูกบันทึกในลกัษณะแบบเปนทางการหรอืไมเปนทางการ องคการบางแหงจัดเล้ียงอาหารกลางวนั
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หลังเลิกประชุมในชวงเชาจนเกิดเปนประเพณีปฏิบัติ การทําบุญประจําปขององคการติดตอกันเปนเวลา

ยาวนาน  นโยบายการบรกิารเคร่ืองดืม่ใหกบัลกูคา หรือแนวทางในการตอนรับลูกคาทีห่ลากหลายรปูแบบของ

แตละองคการเมื่อมีการปฏิบัติตอเนื่องยาวนานยอมนําไปสูการเปนวัฒนธรรมของแตละองคการ

  3. เรียนรูจากสัญลักษณองคการเพื่อใหสมาชิกเขาใจ เกิดความภาคภูมิใจในองคการท่ีตนเองเปน

สมาชิกอยู การใชตราสัญลักษณขององคการเผยแพรใหสังคมรูจักโดยทั่วดวยการออกแบบตราสัญลักษณ

ขององคการใหงายตอการจดจํา เม่ือใดที่องคการเขารวมกิจกรรมทางสังคมก็ใชตราสัญลักษณเปนตัวนํา 

สัญลักษณอาจเกิดจากตัวบุคคลขององคการท่ีสรางคุณงามความดีในสาขาตางๆ จนไดรับการยกยอง             

จากสังคม บางองคการปนรูปเหมือนของอดีตผูบริหารไวเปนสัญลักษณโดยมีการแสดงประวัติคุณงาม            

ความดีเพื่อใหสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจจนเปนสัญลักษณขององคการ

  4. เรียนรูจากภาษาในองคการ แตละองคการอาจมีการกําหนดคําศัพท ภาษา ที่ใชในการติดตอ

สื่อสารภายในองคการโดยเฉพาะองคการท่ีเกี่ยวกับการบิน องคการท่ีเกี่ยวกับการเดินเรือ องคการรักษา     

ความปลอดภัย แตละองคการจะมีภาษาเฉพาะท่ีเขาใจในการปฏิบัติหนาที่เฉพาะของสมาชิกองคการ          

แตละแหงเทาน้ัน การเรียนรูองคการจึงมีความเก่ียวของกับความเปนมาขององคการโดยผูบริหารเปน                  

ผูถายทอดเลาเร่ืองราวความเปนมาขององคการสูสมาชิกดวยการกระทําแบบซ้ําๆ ในรูปแบบประเพณีปฏิบัติ

จนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคการ ตราสัญลักษณหรือผูกอต้ังองคการเปนรูปแบบสัญลักษณที่สมาชิก             

เกิดความภาคภูมิใจอันมีผลจากสังคม การเรียนรูองคการจึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางวัฒนธรรมองคการ

นั่นเอง

ประสานงานเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคการ

  แนวทางการปลกูฝงวฒันธรรมองคการใหประสบความสําเร็จ สวนใหญตองเริม่ตนจากผูบรหิารระดับสงู

และแพรกระจายไปสูผูปฏิบัติการในระดับตางๆ ทั่วทั้งองคการ โดยอาศัยรูปแบบการประสานงานภายใน

องคการที่มีอยูหลากหลาย ประกอบดวย (เสนาะ ติเยาว, 2551 )

  1. การประสานงานจากบนลงลาง นโยบายของผูบริหารถูกถายทอดสูสมาชิกองคการดวยการใช     

สื่อท่ีองคการมีอยูในรูปแบบของวารสารประจําเดือน ประกาศขอความตามบอรด สื่อขอความถึงสมาชิก      

ผานจอทีวีติดผนังตามจุดศูนยรวมตางๆ ภายในองคการ เพื่อปลูกฝงใหสมาชิกองคการทุกระดับไดเขาใจ 

ทิศทาง พันธกิจ เปาหมาย เปนไปตามที่ผูบริหารคาดหวังจนเกิดเปนประเพณีปฏิบัติ

  2. การประสานงานจากลางขึ้นบน เปดโอกาสใหสมาชิกระดับลางขององคไดแสดงความคิด               

การเขาพบผูบรหิารระดับสงูเมือ่มเีรือ่งจะปรกึษา รวมทัง้การพบปะพูดคยุกนัอยางไมเปนทางการนอกเวลางาน 

การประสานงานจากพนักงานระดับลางสูผูบริหารระดับสูง สงเสริมใหมีการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน         

เพ่ือทราบปญหา อปุสรรค ในการดาํเนนิงานและแนะนาํรูปแบบของการสรางวฒันธรรมองคการใหสอดคลอง

กบัเปาหมายที่องคการกําหนดไว
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  3. การประสานงานแนวนอน จัดใหมีการประสานงานของสมาชิกในระดับเดียวกันเปนประจํา             

โดยการพบปะพูดคุยกันอยางเปนทางการ และไมเปนทางการเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมเสริมสราง

แนวทางวิธีการปลูกฝงวัฒนธรรมทั่วถึงทั้งองคการ  มีการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

  4. การประสานงานแนวทแยง บางครัง้มีความจําเปนในการสื่อสารขามหนวยงานเพื่อรับทราบ

ความคิดเห็นที่แตกตางจากสมาชิกหลากหลายแผนก หลากหลายระดับ เพื่อความเขาใจวัฒนธรรมองคการ

ที่ตางกันพรอมนําประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกตางมาปรับใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการโดยรวม

  5.  การประสานงานในรปูแบบกจิกรรมตาง ๆ  การจดักจิกรรมหลากหลายรปูแบบโดยสอดแทรก

ประเด็นท่ีตองการสงเสริมแนวคิด แนวปฏิบัติ เขาไวในกิจกรรมเหลาน้ันใหเกิดวัฒนธรรมองคการ                        

การจัดประกวดคําขวัญขององคการ คําขวัญของหนวยงานยอย การรณรงคเกี่ยวกับการบริการลูกคา เพื่อให

สมาชกิตระหนักซึมซับ วตัถุประสงค เปาหมาย ภารกจิขององคการ พฤติกรรมท่ีแสดงออกของสมาชิกก็จะเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ

  การปลกูฝงวัฒนธรรมองคการจึงเก่ียวของกับทุกคนในองคการตัง้แตผูบริหารระดบัสูง ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับลาง รวมถึงสมาชิกทุกคนในองคการ โดยผานกระบวนการประสานงานภายในองคการ             

อยางมีประสิทธิภาพ  

มิติที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ

  จากแนวทางในการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการจะเห็นไดวา ตองใชวิธีประสานงานที่หลากหลาย        

เพ่ือซึมซับจนเกิดเปนแนวปฏบิตัพิรอมสงตอเปนวัฒนธรรมขององคการท่ีสมาชิกทุกคนแสดงออกปฏิบตัดิวย

ความเคยชินและแนใจวาการกระทําเชนนั้นเปนไปดวยความถูกตองจนเกิดเปนมิติ (Dimension) วัฒนธรรม

องคการ 4 มิติ ดังนี้ (Daft, 2002)

  มติทิี ่1 วฒันธรรมองคการแบบครอบครวั เปนรูปแบบของวฒันธรรมขององคการท่ีเนนความสาํคัญ

ในตัวสมาชิกมากกวาตัวงาน การอยูรวมกันเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ ผูบริหารจะคอยชี้แนะให     

ความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก สงเสริมใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค สมาชิกปฏิบัติตน

ดวยความจงรักภักดี มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง ภารกิจท่ีสําเร็จถือวาเปนความรวมมือของทุกคน   

ในองคการ  มุงเนนการทํางานเปนทมี การมีสวนรวมของสมาชกิถอืวามคีวามสําคญั  รปูแบบวัฒนธรรมองคการ

แบบครอบครวั จะมคีวามคิดสรางสรรคทีเ่กิดจากสมาชิกนอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวัฒนธรรมองคการรปูแบบอ่ืนๆ 

การปรบัตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเปนไปไดชา มคีวามอบอุน มมีติรภาพตอกัน คดิหรอืปฏิบตัตินในลกัษณะ

เดียวกันทั้งองคการ

  มติทิี ่2  วฒันธรรมองคการแบบราชการ เปนวัฒนธรรมองคการทีเ่นนโครงสรางหลายระดับ กระบวนการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอน มีโครงสรางกฎ ระเบียบ สําหรับการตัดสินใจชัดเจนแนนอน ลักษณะงาน           

จะปฏิบัติแบบซ้ําๆ มีการควบคุมการทํางานทุกขั้นตอน วัฒนธรรมองคการแบบราชการ จึงมีการแบงหนาที่

การทํางานชัดเจนโดยเนนความชํานาญของบุคคลโดยเฉพาะ คํานึงถึงเปาหมาย ประสิทธิภาพ ตนทุน             
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โดยมองสมาชิกเปรียบเสมือนเปนเครื่องจักร การคัดเลือกสมาชิกโดยการคาดการณพฤติกรรมที่นาจะเกิดขึ้น

ไวลวงหนาโดยกาํหนดคณุลกัษณะของบุคคลใหสอดคลองกบัลักษณะงานไวชดัเจน มแีนวทางการมอบหมายงาน

ตามข้ันตอน ดูแลควบคุมโดยยึดรายงานตามสายบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายใน   

ความมั่นคง สามารถคาดการณพฤติกรรมของบุคคลในองคการได มีการปฏิบัติงานในรูปแบบซ้ําๆ สราง     

ความชํานาญเพื่อเกิดความนาเชื่อถือ 

  มิติที่ 3 วัฒนธรรมแบบปรับตัว เกิดจากการใชภาวะผูนําที่มุ งสรางคานิยมเอ้ือตอการเพ่ิม                 

ขีดความสามารถใหกับองคการในการรองรับการปรับตัวของสมาชิกตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม

ภายนอกอยางตอเนื่อง สมาชิกมีความจําเปนตองการความเปนอิสระในการตัดสินใจ พรอมลงมือปฏิบัติ        

ไดทันทีเมื่อเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการสนองตอบตอผูรับบริการเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาทสําคัญ

ตอการสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับองคการดวยการกระตุนใหสมาชิกกลาเส่ียง กลาทดลอง กลาคิด  

ทําในสิ่งใหมๆ เนนการใหรางวัล ผลตอบแทนแกผูที่รเิริ่มสรางสรรคเปนกรณีพเิศษ หลายองคการไดเปล่ียน

นโยบายใหมโดยเนนเร่ืองการมอบอาํนาจในการตดัสินใจใหแกพนักงาน ใชความยืดหยุนเพ่ือใหสมาชิกปฏิบตังิาน

ตามความสามารถในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดดวยความรวดเร็วเปนหลัก ผูบริหารจึง     

ตองใชภาวะผูนาํทีเ่กีย่วของกับการสงเสรมิการสรางสรรค การใชจนิตนาการ สงเสรมิใหสมาชกิกลาทดลองสิง่ใหม 

ขอผดิพลาดใหถอืเปนบทเรียน ใหกลาเสีย่ง กลาคดินอกกรอบ มคีวามเปนอสิระใหมคีวามเปนผูประกอบการ               

อยูในตัว เพื่อมุงตอบสนองตอลูกคาและฝายตาง ๆ โดยไมยึดติดกับกรอบแบบเดิม ๆ

  มิติที่ 4 วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ  โดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายขององคการท่ีชัดเจน 

เปนเร่ืองท่ีผูบริหารตองใหความสนใจโดยมุงท่ีผลสําเร็จตามเปาหมายทีอ่งคการกาํหนดไวตามแผน วฒันธรรม

แบบมุงผลสําเรจ็จึงเนนเกีย่วกบัคานิยมแบบมุงการแขงขันเชงิรุก ความสามารถในการคดิริเร่ิมของบุคคล และ

ความพึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะเวลาที่ยาวนานจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมายที่องคการตั้งไว     

เนนสรางคานิยมที่มุงการเอาชนะ อันเปรียบเสมือนกาวเช่ือมใหทุกคนในองคการมีจุดรวมในความสําเร็จ

เดียวกัน  หลายบริษัทท่ีใชวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจะใหความสําคัญกับการแขงขัน การเอาชนะ พนักงาน

ที่มีผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะท่ีผูมีผลงานต่ํากวาเปาหมายก็จะถูกใหออกจากงานหรือลดบทบาท

ในความรับผิดชอบลง

  วัฒนธรรมองคการแบบมุงความสําเร็จจึงเกี่ยวกับคานิยมรวมโดยใหสมาชิกขององคการเกิด

พฤติกรรมการแขงขนัในการปฏบิตังิาน เสริมสรางผลงานเชงิรกุ การมุงมัน่ เอาจรงิเอาจงั การทําใหเสร็จสมบูรณ

ผลงานดีที่สุด เกิดความขยันขันแข็ง มีการริเริ่มในระดับบุคคลเพื่อมุ งไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ                              

ตามเปาหมายขององคการ

  มติที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ดานจึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรม

องคการท่ีเขมแข็ง  สรางคานิยมและความเชือ่กอใหเกิดความศรทัธา  สมาชกิพรอมปฏิบตัติามความเชือ่ทําให

เกิดคานิยมรวมทั้งองคการ
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ความเชื่อมโยงวัฒนธรรมองคการกับแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ

  บทความจากหนังสือ In Search of Excellence ไดสรุปการผสมผสานวัฒนธรรมองคการของบริษัท

อเมริกันที่ประสบความสําเร็จอยางสูงดวยการวิเคราะหบริษัทดังกลาววาบริหารอยางไรจึงสูความเปนเลิศ     

จากการศึกษาพบวาประเด็นสําคัญอยูที่คานิยมที่เปนวัฒนธรรมรวม (Cultural Values) นําไปสูความสําเร็จ

ในการบริหารองคการประกอบดวย (Peter & Waterman, 1982)

  1. วัฒนธรรมในการตัดสินใจดวยความรวดเร็ว องคการท่ีประสบความสําเร็จท้ังหลายมักมี

วฒันธรรมในการตดัสนิใจทีร่วดเร็วโดยไมเสยีเวลาลังเล ผูบรหิารขององคการเหลานีถ้กูคาดหวงัวาจะสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองรอใหไดขอมูลครบถวน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจ   

ที่สําคัญหลายครั้งขององคการเหลาน้ันใชขอมูลบางสวนเทาน้ัน เปรียบเสมือนไมมีโอกาสในการตัดสินใจ

นั่นเอง ในขณะที่บริษัทคูแขงขันเสียเวลาในการคนหาขอมูลเพื่อความมั่นใจจึงทําใหพลาดโอกาสไปอยาง      

นาเสียดาย  องคการที่มีวัฒนธรรมที่ยึดคานิยมดังกลาวมักประสบความสําเร็จมีผลประกอบการที่ดี

  2.  วัฒนธรรมในการใหความสําคัญตอลูกคา องคการท่ีมีคานิยมในการยึดลูกคาเปนสําคัญ   

เหนือส่ิงอ่ืนใดยอมทําใหลกูคาหรือผูรบับริการพรอมเปนกระจกสะทอนถึงความความพงึพอใจ ความประทับใจ 

เกิดความผกูพันในการไดรบับริการอยางซาบซึง้  พรอมเปนตัวชวยกระตุนสงเสรมิใหผูใชบริการแนะนําลูกคา

รายอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง การมุงเนนเสริมสรางวัฒนธรรมใหความสนใจกับลูกคาจึงเปนส่ิงท่ีควรกระทํา            

เพราะเปนการนําองคการไปสูผลประกอบการที่ดี การใหความสนใจกับลูกคาจึงเปนหัวใจสําคัญท่ีตองสราง

คานิยมรวมดังกลาวใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการใหได

  3. วัฒนธรรมในการมอบหมายความรับผิดชอบ ถาจะรักษาความสําเร็จใหอยูกับองคการ         

อยางตอเนื่อง จําเปนตองตอสูเอาชนะกับความเคยชิน และการมีโครงสรางขนาดใหญแบบราชการท่ีมัก         

เกิดขึ้นกับองคการ โดยการกระจายองคการขนาดใหญออกเปนองคการขนาดยอย หลายๆ องคการอยูใน    

เครือเดียวกันจะทําใหการจัดการอยูในระดับท่ีด ีพรอมมอบความเปนอิสระคลองตัวในการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ตลอดจนสนับสนุนใหกลาเส่ียงในการตัดสินใจ วิธีการเชนน้ีจะชวยสรางผูบริหารรุนใหมไฟแรงใหกับองคการ 

เกิดมุมมองและแนวคิดใหมนํามาทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑใหม ตลอดจนกลยุทธดานตาง ๆ ที่นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอดเวลา

  4. วัฒนธรรมในการใหความสําคัญตอสมาชิก บุคคลในองคการคือทรัพยากรที่มีคุณคาและ

สําคัญท่ีสุดขององคการจึงตองสรางวัฒนธรรมองคการที่ใหเกียรติ ใหความเคารพในศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย ในฐานะที่เปนบุคคลที่นําความสําเร็จมาสูองคการ โดยไมเลือกปฏิบัติสรางความเทาเทียมกับสมาชิก

ทุกระดับชั้น

  5.  วฒันธรรมแบบเกาะตดิสถานการณ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทสวนใหญมักบรหิารงานแบบ

ลอยตัวหางไกลจากธุรกิจที่แทจริงขององคการ ทําใหความรูความเขาใจในธุรกิจลดนอยลง เพื่อแกปญหา   

แนวโนมทีเ่กดิขึน้ดงักลาว  องคการควรทําการศกึษาย้ําเตือนผูบรหิารใหเกาะตดิกบังานทีเ่ปนธรุกจิขององคการ 

นโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวจะกลายเปนคานิยมสําคัญที่ผูบริหารตองถือปฏิบัติและตองไมบริหารหรือ   
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สั่งการอยูภายในหองทํางานเทานั้นแตจะตองเดินแวะเวียนไปพบปะเยี่ยมเยียนจุดปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหทั่วถึง

ทัง้องคการ เพือ่ใหไดขอมลูทีถ่กูตองพรอมมองเหน็ปญหาสามารถวางแผนแนวทางการพฒันางานขององคการ

ไปในทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณ

  6. วัฒนธรรมมุงพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง ระมัดระวังท่ีจะไมขยายธุรกิจใหมออกไปจาก           

สาขาธรุกิจเดมิท่ีองคการมีความชาํนาญอยูแลว ไมซือ้ธรุกิจแขนงใหมหรืออุตสาหกรรมท่ีไมสมัพันธกบัธุรกิจเดมิ 

แตจะมุงเนนพัฒนาธุรกิจเดิมใหมีความเปนเลิศอยางตอเนื่อง

  7. วัฒนธรรมในการใชโครงสรางอยางเรียบงาย องคการท่ีประสบความสําเร็จมักมีโครงสราง

ของฝายบริหารไมมากนกัรวมถงึการมบีคุลากรท่ีชวยงานนอยลง ซึง่เปนการเปลีย่นความเชือ่จากคานยิมเดมิ

ที่ผูบริหารจะตองมีบุคลากรในฝายตนจํานวนมากๆ เพื่อเปนเครื่องบงบอกถึงความมีอํานาจ มีฐานะตําแหนง

และเกียรติยศของผูนัน้ แตในบรษิทัชัน้นาํกลับพบวาไมไดยดึคานยิมเชนนี ้แตมกีารวดัจากผลการปฏบิตังิาน

ของผูบริหารที่มีตอองคการเปนสําคัญ วัฒนธรรมองคการของบริษัทบงบอกใหผูบริหารไดทราบวาผลงาน        

ที่เกิดขึ้นไดจากตัวบุคคลไมใชเกิดจากจํานวนบุคลากร

  8. วัฒนธรรมการบริหารแบบยืดหยุน ในองคการช้ันนําการจะตองมีการบริหารแบบตึงตัวเปน

เพราะสมาชิกทั้งหลายเช่ือวาการจัดการที่เขมแข็งเปนเหมือนกาวเช่ือมโยงใหเกิดเอกภาพเปนนํ้าหนึ่งใจ

เดียวกัน แตในขณะเดียวกันบางสถานการณสมาชิกก็ตองการรูปแบบยืดหยุนไปพรอมกันดวยการที่องคการ

จะมีคานิยมรวมดวยการจัดการแบบยืดหยุนนั้น ตองเกิดจากความเชื่อรวมกันของบรรดาสมาชิก การจัดการ

แบบยืดหยุ นไมเน นกฎระเบียบมากเกินไป ดวยบางสถานการณกฎระเบียบอาจเปนอุปสรรคใน                          

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคการ  ปจจุบันองคการที่มีผลประกอบการเปนเลิศเนนการบริหาร          

แบบยดืหยุน โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเปนสําคัญโดยยึดความสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

การรักษาวัฒนธรรมองคการที่ดีมีคุณคาใหคงอยู

   เม่ือองคการมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง สมาชิกมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติตนสอดคลองกับ     

สิง่ทีอ่งคการคาดหวังไว  ประเดน็สาํคัญคอืจะรกัษาวฒันธรรมทีด่มีคีณุคาตอองคการใหสบืทอดตอไปอยางไร 

แนวทางการรักษาวฒันธรรมองคการใหคงอยูประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดงันี ้(สภุานี สฤษฏวานิช, 2552)

  1. ตวัผูบริหารระดบัสูง การประพฤตปิฏิบตัตินของผูบริหารระดบัสูงท่ีสบืทอดกันมาอยางสมํา่เสมอ

เพื่อเปนแบบอยางเนนยํ้าคานิยมและแนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ที่ผูกอตั้งองคการไดคาดหวัง และกําหนด

วัตถุประสงคไว

  2. กระบวนการคดัเลือก มกีารกาํหนดคณุสมบัตขิองบคุคลเพ่ือใหสอดคลองกบัวสิยัทศัน นโยบาย 

พันธกิจขององคการ ในการสรางความเจริญกาวหนาโดยผานกลไกการสรรหา คัดเลือก ดวยการใช

แบบสอบถาม สัมภาษณใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีทัศนคติ สอดคลองกับวัฒนธรรมองคการเปนสําคัญ 
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  3. สอดแทรกการเรียนรูทางสังคม เปนกระบวนการในการปรับเปล่ียนทศันคติของสมาชกิใหเขากบั

วัฒนธรรมขององคการโดยอาศัยวิธีการอบรมในรูปแบบตางๆ การปฐมนิเทศ นําเสนอ วีดีทัศน   ปายประกาศ

ประชาสมัพันธ ขอมูลในเร่ืองวสิยัทัศน พนัธกจิ ปรัชญาและคานิยมขององคการใหสมาชิกทราบอยางตอเนือ่ง

  4. รูปแบบของโครงสรางองคการ โครงสรางองคการเปนตัวกําหนดรูปแบบของความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งเปนตัวกําหนดการประสานงานระหวางบุคคลใหปฏิบัติหนาที่เปนไป            

ตามขั้นตอนที่องคการออกแบบไว รวมถึงการจัดตั้งทีมงานเพื่อเปนตัวกําหนดระดับการควบคุมบังคับบัญชา

ของแตละองคการอยางเหมาะสม

  5. ระบบงานขององคการ ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีองคการออกแบบไวถอืเปนแนวทางในการปฏิบตัิ

งานที่สําคัญ ดวยงานที่เกิดขึ้นถือวาเปนภารกิจที่เกิดแบบซํ้าๆ การปฏิบัติเปนประจํา ระบบงานหรือขั้นตอน   

การทํางานท่ีปฏิบัติซํ้า ๆ เหลาน้ี ตองมีการออกแบบเพื่อใหเนนย้ําใหเกิดเปนคานิยมขององคการ ดวยการ

ควบคุมระบบงานใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายท่ีองคการตองการแบบยึดมั่นวิธีการ       

และขั้นตอนใหเปนไปตามระบบที่วางไว

  6. แนวทางในการสรางแรงจูงใจ รางวัลเปนเครื่องมือในการจูงใจเพื่อใหบุคลากรขององคการ       

คงอยูพรอมเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่องคการกําหนดไว การสราง      

คานิยมโดยใหความสําคัญกับประเภทของรางวัลโดยการเชื่อมโยงสถานภาพของรางวัล ผลตอบแทนใหกับ

บุคคลที่มีผลงานเกินกวาเปาหมายที่ตั้งไวใหเปนไปแบบตอเนื่องจนเปนประเพณีปฏิบัติ

  7. สภาพแวดลอมภายในองคการ การออกแบบสภาพแวดลอมใหสอดคลองกบัลกัษณะวฒันธรรม

ของแตละองคการ ที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความเคยชิน รูปแบบการจัดต้ังโตะเกาอ้ีในที่ทํางานแบบไมมี

ฉากกัน้เพือ่ไมแยกความเปนสวนตวัสือ่สารกนัแบบทัว่ถงึหรอืแบบมฉีากกัน้เพือ่กาํหนดขอบเขตพ้ืนทีข่องแตละ

บุคคลใหมีความเปนสวนตัว ซึ่งการจัดพ้ืนท่ีทั้ง 2 แบบดังกลาวถือวาเปนการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสราง         

คานิยมรวมที่แตกตางกันของแตละองคการวาจะสงเสริมใหสมาชิกมีการติดตอส่ือสารแบบเปดเผยหรือ         

เปนไปในรูปแบบคานิยมรวมที่เนนแบบความเปนสวนตัว

รูปแบบการนําวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสูความสําเร็จ

  วฒันธรรมองคการจึงเปนกลไกสาํคัญในการกาํหนดพฤตกิรรมการทาํงานของสมาชิก ดวยพฤติกรรม

ของแตละบคุคลทีเ่ปนส่ือกลางนาํไปสูการปฏิบตังิานของสมาชกิท้ังองคการ ความสําคัญอยูทีผู่บริหารจะตอง

เสริมสรางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในองคการดวยเปนวัฒนธรรมท่ีมีความแข็งแกรง กอใหเกิดคานิยมรวม              

ของสมาชิกสวนใหญ   มกีารยอมรับยดึเปนคานิยม พรอมท้ังสรางความเช่ือท่ีวาการปฏิบตัดิงักลาวเปนแนวทาง

ที่ถูกตองโดยผูบริหารควรใชการสื่อสารภายในองคการ (อนุพงษ  อินฟาแสง, 2553)  เพื่อใหเกิดการเรียนรู

วัฒนธรรมขององคการในภาพรวม โดยคํานึงถึงมิติที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ เพ่ือความเชื่อมโยง

สอดคลองกับบริบท บทบาท หนาท่ี ของแตละบุคคลในองคการ ที่มีผลสืบเน่ืองกับแนวคิดการบริหารสู          

ความเปนเลิศ  ผลคือ  สมาชิกขององคการเกิดความผูกพันกับงาน เพื่อนสมาชิกดวยกัน มีการปรับตัวใหเขา
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กับสภาพแวดลอมในการทํางาน มีรูปแบบในการปฏิบัติงานท่ีองคการตองการอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังมี

กระบวนการรักษาวัฒนธรรมท่ีดีใหคงอยูคูกับองคการ ทําใหองคการเกิดความเขมแข็ง  ผลการปฏิบัติงาน       

มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการอยางยั่งยืนดงัภาพที่ 1

 กําหนดรูปแบบ
วัฒนธรรมองคการ 

การคัดเลือกสมาชิก 
เขาสูองคการ 

การปลูกฝง
วัฒนธรรมองคการ

การรักษาวัฒนธรรม
องคการ 

่

วัฒนธรรมองคการอาจเปล่ียนแปลงไดดวยการคงไวซึ่งพันธกิจและเปาหมายขององคการ 

   ภาพที่ 1: การกําหนดรูปแบบเพื่อใหวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสูความสําเร็จ

              ที่มา:  ผูเขียน

สรุป 
  วัฒนธรรมองคการมีผลกระทบตอพฤติกรรมของสมาชิกองคการในหลากหลายลักษณะ                      

ความลมเหลวหรือความสําเร็จขององคการลวนเกิดขึ้นจากพฤติกรรมรวมของสมาชิกองคการทั้งสิ้น ผูบริหาร

จึงตองเปนผูกําหนดบทบาทของวัฒนธรรมองคการที่ตนเองบริหารอยูใหเกิดประโยชน เกิดคุณคาตอพันธกิจ 

เปาหมายขององคการดวยการกําหนดรูปแบบเพื่อใหวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสูความสําเร็จไดแก                

(1) กําหนดรูปแบบวัฒนธรรมองคการ โดยผูบริหารตองกําหนดรูปแบบพฤติกรรมรวมของสมาชิกองคการวา       

ควรมีลักษณะอยางไรที่จะสนับสนุนพันธกิจ เปาหมายของแตละองคการท่ีมีความแตกตางกัน  2) การ              

คัดเลือกสมาชิกเขาสูองคการ สิ่งสําคัญที่จะใหรูปแบบวัฒนธรรมองคการเปนไปตามท่ีผูบริหารตองการ      

อนัดบัแรกคอืคดัเลอืกสมาชกิทีม่ทีศันคต ิคานยิมสอดคลองกับรูปแบบวัฒนธรรมทีอ่งคการตองการ (3) ปลูกฝง

วัฒนธรรมองคการใหกับสมาชิก โดยผูบริหารเลือกใชวิธีการ แนวทางการบริหารที่มีอยูหลากหลายปลูกฝง

แนวคิด แนวปฏิบัติของวัฒนธรรมองคการใหเกิดความเคยชินจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตในการปฏิบัติงาน         

(4) การรักษาวัฒนธรรมองคการท่ีดีมีคุณคาใหคงอยู ในโลกยุคปจจุบันอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ               

การบริหารท่ีไมแนนอน  การกําหนดวัฒนธรรมองคการแบบเดิมอาจไมเอ้ืออํานวยตอปจจัยสูความสําเร็จ     

ขององคการ ผูบริหารควรรักษาวัฒนธรรมที่ดี มีคุณคาไว พรอมกําหนดทิศทางของวัฒนธรรมองคการท่ีจะ

เปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายขององคการเชนเดิม โดยไมใหวฒันธรรมองคการปรบัเปล่ียน

เองแบบไมมีการกําหนดทิศทางที่เกิดประโยชนตอองคการ

  กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมองคการเปนกลยุทธสําคัญในการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจสงผล         

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการได  การสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคการจึงเปนส่ิงจําเปน  

ดวยการเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางสมาชกิกบัองคการใหเกดิคานยิมรวม เพือ่ความสาํเร็จ ความแขง็แกรง

ขององคการอยางยั่งยืน

การรักษาวัฒนธรรมองคกร



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 255946

เอกสารอางอิง
สุภานี สฤษฏวานิช. (2552). พฤติกรรมองคการสมัยใหม:แนวคิดและทฤษฏี. กรุงเทพฯ: 

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

สเุทพ พงศศรวีฒัน. (ม.ป.ป.) วฒันธรรมองคการ. สบืคนเม่ือ มนีาคม 2554, จาก http://Sutthep.ricr.ac.th.

เสนาะ ติเยาว. (2551). หลักการบริหาร กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อนุพงษ อนิฟาแสง. (2553). เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤตกิรรมองคการ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธนบุร.ี

Deal, T. E. & Kennedy, A. (1982). Corporate Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life. 

  Reading, Mass: Addison-Wesley.

Daft, R. L. (2002). Leadership Experience. (2nd  ed.). Orlandos Florida: Harcourt College Publishing.

Ouchi, W. G. (1981).Theory Z: How American Business Com Meet the Japanese Challenge. 

  Reading, Mass: Addison-Wesley.

Peter, T. J. & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run 

  Companies. New York: Harper & Row. 

Pacanowsky, M. & O’ Donnall – Trujillo, N. (1983). Organization Communication as Cultural                 

  Performance: Communication Monographs. 50(2), 126-147.

Robbins, P. & DeCenzo, D. A. (2004). Fundamentals of Management Essential Concept and 

  Application. (4th ed.). Upper Saddle River, N. J.: Pearson.

Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. (2nd ed). California: Jossey-Bass.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 47

แนวทางพัฒนาการจัดการขามวัฒนธรรมทางธุรกิจ
ตอสถานภาพผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงนํ้าทา

The Cross-Cultural Management Development Guideline on The Status 
of The Entrepreneur in The Culture of Laos: Luang Namtha Province
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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในลาวในบริบทสังคม

วฒันธรรมลาวและแนวทางการพฒันารปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการจดัการขามวฒันธรรมของธุรกจิไทยในลาว 

ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจในสาธารณประชาธิปไตย

ประชาชนลาวที่ยินดีใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานขามวัฒนธรรมธุรกิจของผูประกอบการ                   

โดยไมใชความนาจะเปนในการเลือกกลุมตัวอยาง ซึ่งใชการสุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง จํานวน 20 คน              

พบวา การจัดการขามวัฒนธรรมทางธุรกิจในมิติวัฒนธรรมของ Geert Hofstede ทั้ง 5 ลักษณะ ไดแก มิติ

ความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ มิติความเปนปจเจกนิยม มิติลักษณะความเปนชายหญิง มิติการหลีกเล่ียง         

ความไมแนนอน และมิติการมุงเนนเปาหมายระยะยาว และการจัดการขามวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูใน     

ระดับนอย (  = 2.76, SD.= 0.69)  การพัฒนาแนวทางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการ             

ขามวัฒนธรรมของธุรกิจไทยในลาวเพื่อใหธุรกิจขยายตัวและยั่งยืนควรมุงเนน ไดแก 1) ดานความสามารถ

ในการพูดภาษาลาว 2) ดานทัศนคติตอวัฒนธรรม 3) ดานการสงเสริมการคาในตางประเทศของภาครัฐ        

และเอกชน และ 4) ดานการรวมกิจกรรมการกุศล  

คําสําคัญ
  การจัดการขามวัฒนธรรม   ผูประกอบการไทย   วัฒนธรรมลาว

*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
  อีเมล: dr_tok2029@hotmail.com
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Abstract
  This research aims to understand the business culture of Thai entrepreneur in the context 

of the Culture of Laos and to get the appropriate development guideline model for cross-cultural 

management of Thai business in Laos. The population and samples are the Thai entrepreneurs 

who operate their business in the Lao People’s Democratic Republic and appreciate to share their 

information about the cross-cultural management in their businesses.  The Nonprobability sampling 

and Purposive sampling techniques are used with 20 samples. The results show that the 5               

Cultural Dimensions of Geert Hofstede which include Power Distance Index, Individualism vs.      

Collectivism, Masculinity vs. Femininity, Uncertainty Avoidance Index, and Long-term Orientation 

are at a low level in overall (  = 2.76, SD. = 0.69).The appropriate model development guideline 

for cross-cultural management of Thai business in Laos should focus on; 1) the ability to speak    

Lao language, 2) the attitude toward cultural difference, 3) the promotion of foreign trade in both 

the public and private sector, and 4) get involved with charity.            

Keywords
  Cross-Cultural Management, Thai Entrepreneur, Culture of Laos

บทนํา
  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มปีระวตัศิาสตรความรุงเรืองอารยธรรมอนัยาวนานประเทศ

หนึ่งในเอเชีย มีอณาขตติดตอกับไทยและมีประวัติศาสตรความสัมพันธกันมายาวนาน เปนความสัมพันธกัน

อยางลุม ๆ  ดอน ๆ  บางสมยักม็คีวามสมัพนัธกนัแนบแนน และมีนโยบายดานเศรษฐกจิของรฐัซึง่เขามาแทนท่ี

เงือ่นไขความม่ันคง ตลอดจนกระแสการผลักดันของภาคธุรกจิจากหอการคา และคณะกรรมการรวมระหวาง

ภาครัฐบาลและเอกชน ในความพยายามสงเสริมการคาชายแดน อาจเปนความกระตือรือรนของไทย            

เพียงฝายเดียว สวนหน่ึงของความพยายามดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากความพยายามในการจัดระเบียบ

ชายแดนของหนวยงานทางดานความม่ันคงของไทย โดยเฉพาะนโยบายสวนกลาง ที่อาจสงผลกระทบตอ    

การคา “ประเพณี” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบานบริเวณแนวชายแดนที่ดําเนินมา      

เปนระยะเวลาชานาน ขณะท่ีสายตาของลาวเอง อาจจะไมไดรูสกึเชนเดยีวกบัไทย เพราะรูวาจะตองสงผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมืองเล็กของลาวตามแนวชายแดนท่ีติดกับไทยไมนอย สะทอนใหเห็นจากระเบียบ

ของรัฐบาลลาวที่อนุญาตใหเปดจุดผานแดนไดเพียงเมืองละ 1 แหงเทานั้น จุดยืนดังกลาวดูเหมือนวาจะอยู

ตรงขามกบัไทยทีม่คีวามตองการสนบัสนนุใหมกีารเปดจุดผานแดนเพิม่ข้ึน เน่ืองจากการคาชายแดนเปนปจจัย

สําคัญซ่ึงกระทบตอระบบเศรษฐกิจของลาว และท่ีผานมารัฐบาลลาวยังไมสามารถเขาไปดูแลผลประโยชน

ไดอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตามการปรับตนเองไปสูกลไกตลาด  ความโปรงใส และอํานาจรัฐในการคอย ๆ 
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เขาควบคุมพื้นที่ชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ      เริ่มปรากฏแนวโนมใหเห็นอยางชัดเจน   

และแนนอน (วารินทร วงศหาญเชาว, 2547)

  ในยุคโลกาภิวัตนกับระบบทุนนิยม การเคลื่อนไหวของระบบทุน โลกไรพรมแดน ระบบขาวสาร        

และวัฒนธรรมไมอาจปดก้ัน กอเกดิการเคล่ือนไหลของวัฒนธรรม ตองทาํความเขาใจในเรือ่งของ “วฒันธรรม” 

ในความท่ีหมายถงึทุกส่ิงท่ีเรียนรูมาจากการคมนาคมสือ่สารระหวางกัน รวมทัง้ภาษา ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

และสถาบันตาง ๆ วัฒนธรรมธุรกิจ (Business Culture) เปนวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทําธุรกิจของคน     

ในแตละประเทศ จะเปนวิถีทางสําหรับการทําธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม (ภาวัฒน พันธุแพ, 2550)

  ซึ่งโดยเฉพาะเมืองหลวงนํ้าทาถือไดวาเปนประตูของการกระจายสินคาอาหารไทยไปสูประเทศลาว

และประเทศจีน ที่มีการขนสงและมีการลงทุนในพ้ืนท่ีดังกลาวอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนเมืองที่มีภูมิอากาศและ

ภูมิศาสตรที่มีความสําคัญของประเทศลาว แตก็ยังมีปญหาเรื่องของการดําเนินชีวิตและความเปนอยู              

ดานวัฒนธรรมตางชาติที่เกิดความเขาใจในวัฒนธรรม สงผลตอการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนตางประเทศ 

ทําใหเกิดความผิดพลาดในดานตางๆ ของการประกอบธุรกิจ (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, 2558) นักวิชาการตาง  

ใหความสําคัญและศึกษากันมากขึ้น จากเหตุผูประกอบการไทยถูกมองในเชิงลบวาเอาเปรียบเกินไปหรอืไม 

ในเหตุการณทีเ่กดิขึน้ จงึตองมองลึกใหเหน็ชดัเจนย่ิงขึน้วา เพือ่นบานมีทศันะตอเราอยางไร และการพยายาม

เขาใจเพื่อนบาน เพราะขอมูลเดิมเปนขอมูลที่ยังไมทันตอเหตุการณตางๆ ในการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน 

จงึตองศกึษาประเทศลาวใหมากยิง่ขึน้ ผูประกอบการไทยจะตองศกึษาและเขาใจถงึขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

วัฒนธรรมตลอดจนพื้นฐานและอุปนิสัยใจคอของประชาชนลาว ทั้งพัฒนาความสัมพันธใหสนิทสนมกันจน

เกิดความรวมมือกัน เพ่ือลดปญหาขอขัดแยงและความหวาดระแวงกับผูประกอบการชาวไทย เพ่ือทําให       

การดําเนินธุรกิจในสองประเทศมีความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีตางกัน และใหผู ประกอบการชาวไทยได              

ปรับทัศนะ ระบบการบริหารจัดการใหเขากับบริบทวัฒนธรรมลาว เพื่อที่จะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ     

ในการดําเนินงานในประเทศลาวไดอยางยั่งยืน (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, 2558)

  ดงันัน้  การใหความสาํคญัของวฒันธรรมธรุกจิวาวฒันธรรมเปนทีต่ระหนกัเดนชัดมาก เม่ือผูประกอบการ

ไทยไปประกอบการในประเทศเพ่ือนบาน เหตุดวยคนไทยสวนใหญยังรูจักเพ่ือนบานนอย ความตระหนัก        

มักมีในรูปแบบของความรูสึกแปลก แตกตางจากไทย และแสดงการเยาะหยัน ผูประกอบการไทยและ            

นักลงทุนไทยไมใหความสําคัญในประเด็นวัฒนธรรมน้ี เมื่อเร่ิมเขาไปประกอบการและมักจะตระหนักก็ตอ  

เมื่อประสบปญหาแลว ฉะน้ัน การศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมธุรกิจไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมลาว” จึงเปน

ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุน เสริมสราง ทัศนคติ เจตคติของชาวไทยและชาวลาว สามารถสงเสริมหรือ                      

ตอตานกิจกรรมอืน่ใดของสนิคาไทยหรอืผูประกอบการไทย วฒันธรรมของผูประกอบการไทยท่ีเขาไปประกอบการ

และพํานักอาศัยในประเทศลาวจะมีมิติตาง ๆ อยูในระดับใด วัฒนธรรมธุรกิจไทยมีปจจัยการจัดการ                

ขามวฒันธรรมใดทีม่ผีลตอสถานภาพผูประกอบการไทย และรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการจดัการขามวฒันธรรม

ของธุรกิจไทยเปนอยางไร การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุงเนนศึกษามิติวัฒนธรรมในลักษณะตาง ๆ ตามทฤษฎี

วัฒนธรรมของกีรท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) และการดํารงวัฒนธรรมธุรกิจภายใตบริบททางสังคม 
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เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาว เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาการจัดการขามวัฒนธรรมตอสถานภาพ       

ผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงนํ้าทา ของชาวไทยและชาวลาวท่ีจะเกิดความสมดุลในเรื่อง           

ของวัฒนธรรมธุรกิจ การจัดการขามวัฒนธรรมตางที่จะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันในบริบทที่ตางกัน

และยอมรับในวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค
  เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจ การจัดการขามวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาการจัดการ

ขามวัฒนธรรมของผูประกอบการไทยในลาว

คํานิยามศัพท
  ธุรกิจไทย หมายถึง ผูประกอบการชาวไทย ไดแก นักลงทุน นักธุรกิจไทย ที่ดําเนินธุรกรรมตางๆ    

ทางธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ผูประกอบการไทย หมายถึง กิจการที่มีผูลงทุนหรือผูประกอบการเปนคนไทยในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

  การจัดการขามวัฒนธรรม  หมายถึง การบริหารจัดการวัฒนธรรมท่ีสามารถแสดงสภาพความเปนอยู

ของประชาชนสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวในแงการเรียนรูรวมกนั ในการปรับตวัเขาหากนั การเรียนรูรวมกัน

ในองคกรเพือ่บรรลุวตัถปุระสงคใหเปนมาตรฐานเพ่ือเปนแนวทางการพฒันาและการยอมรับในการปฏิบตัติน

  วฒันธรรมลาว หมายถงึ การทีพ่นกังานชาวสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  ชวยสนบัสนนุ 

เสรมิสรางทัศนคต ิเจตคติของชาวไทยและชาวสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวทีส่ามารถสงเสรมิหรือ

ตอตานกิจกรรมอื่นใดของธุรกิจไทยหรือผูประกอบการไทย วัฒนธรรมของนักธุรกิจไทยที่เขาไปประกอบการ

และพํานักอาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  การวจิยัมุงศกึษาวฒันธรรมทางธุรกจิ และการจดัการขามวฒันธรรม ทีจ่ะนาํไปสูการพฒันาแนวทาง

การจัดการธุรกิจของผูประกอบการชาวไทยในลาว ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของไดดังนี้

  1. วัฒนธรรมของกีรท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) การศึกษาวัฒนธรรมภายใตกรอบการศึกษา    

ของกีรท ฮอฟสเตด (Hofstede, 2005) ไดจําแนกการจัดลักษณะของวัฒนธรรมออกเปนมิติตาง ๆ  ตามนิยาม

ของวัฒนธรรมที่หมายถึงรูปแบบวิธีการคิด ความรูสึก และตอบสนองของกลุมบุคคล ที่สามารถแสดงถึง

ลักษณะวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่สําคัญ ในแตละมิติทั้ง 5 มิติ คือ 1) มิติความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ (Power       

Distance) หมายถึง ขอบเขตท่ีสมาชิกในองคการซ่ึงมีอํานาจนอยกวา คาดหวังและยอมรับในการกระจาย   

อํานาจที่ไมเทาเทียมกัน ในองคการท่ีมีลักษณะความเหล่ือมล้ําของอํานาจสูง ผูบังคับบัญชาจะเปน                        

ผูตดัสินใจแตเพียงผูเดียว การทํางานมีการควบคุม สัง่การใกลชดิและเขมงวด แตองคการท่ีมคีวามเหล่ือมล้ํา
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ของอาํนาจนอย สมาชิกในองคการจะมสีทิธใิกลเคยีงกนัแตละคนจะมคีวามเปนตวัเองสูง การตัดสนิใจมกัจะ

ทาํรวมกนัระหวางผูบงัคบับญัชา และผูใตบงัคบับญัชา 2) มติคิวามเปนปจเจกนยิมและกลุมนยิม (Individualism 

and Collectivism) สังคมแบบปจเจกนิยม  หมายถึง สังคมที่มีความผูกพันของบุคคลอยางหลวม ๆ ทุกคน   

จะใหความสําคัญกับตนเองในทางความคิดและการกระทํามากกวาความสนใจตอกลุม ผลประโยชน               

ของแตละคนจะอยูเหนือผลประโยชนของกลุมสวนสงัคมแบบกลุมนิยมนัน้ คนในสงัคมจะมีความผกูพันกัน

อยางเหนยีวแนนใหความสาํคัญกับการตดัสินใจแบบกลุม มีความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอกันใหการดูแล

คุมครองซึ่งกันและกัน มีลักษณะคลายครอบครัว 3) มิติลักษณะความเปนเพศชายและความเปนเพศหญิง 

(Masculinity and Femininity) หมายถึง ลักษณะท่ียอมรับวาลักษณะของเพศชาย คือ ความกาวราว                

ชอบการแขงขัน มีความแข็งแกรง ใหความสําคัญกับเงินทองส่ิงของ และความสําเร็จในหนาท่ีการงาน             

เปนสังคมที่แบงแยกบทบาทของชายและหญิงอยางชัดเจนจะมีหนาที่ที่สงวนไวสําหรับชายโดยเฉพาะ            

สวนลกัษณะเพศหญงิจะใหความสาํคัญกบัคุณภาพชีวติ   ความสุภาพออนโยน ความเหน็อกเหน็ใจ ความสมัพันธ

กบัผูอืน่สภุาพออนโยน และใหความสาํคญักบัคณุภาพชวีติ 4) มิติการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty 

Avoidance) หมายถึง ระดับที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งถูกคุกคามจากสถานการณที่มีความไมแนนอน       

ทําใหเกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน  และสะทอนออกในรูปแบบการตัดสินใจ องคการ                     

ที่มีลักษณะของการหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูงนั้น จะสรางกฎระเบียบขอบังคับมากใหสมาชิกปฏิบัติตาม 

ทําใหมีความเครียดสูง และการตัดสินใจตางๆ  จะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามขั้นตอน สวนลักษณะ                   

การหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํานั้น จะมีโครงสรางองคการท่ีไมสลบัซบัซอน ตดัสนิใจแบบทีก่ลาเผชิญกบั     

ความเสี่ยง มีความเครียดในการทํางานนอย ยอมรับในความคิดเห็น  ที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรคสูง    

ไมชอบกฎระเบียบท่ีเปนทางการมีความวิตกกังวลตํ่า  ชอบการผอนคลาย ฯลฯ 5) มิตกิารมุงเนนเปาหมาย

ระยะยาว (Long-Term Orientation) หมายถึง ระดบัการมุงเนนเปาหมายระยะยาว ยิง่สูงยิง่แสดงถึงความเพียร

พยายามและการยนืหยดัยดึมัน่ในเปาหมาย การเชือ่ฟงผูทีม่อีาํนาจนอยกวาจะทาํใหบทบาทของผูบรหิารสาํคญั

ยิ่งข้ึน ความประหยัด มัธยัสถ ทําใหมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นและเรื่องพันธะสัญญาที่ใหแกกันเปนเร่ืองใหญ                 

สวนระดบัการมุงเนนเปาหมายระยะสัน้ จะทาํใหคนไมมคีวามคดิรเิร่ิม ไมพยายามเส่ียง และไมเปล่ียนแปลงตวัเอง 

การรักษาหนาและการเคารพประเพณีมากเกินไปก็อาจขัดขวางแนวคิดใหมๆ หรือการไมยอมรับเทคโนโลยี

ใหม ๆ  เกี่ยวกับสินคาและบริการ การตอบแทนกันในสงัคมดวย คาํทกัทาย ความรกัและของขวญัแสดงออกดวย

การเนนเร่ืองมารยาททีด่ใีนสงัคมมากกวาความสามารถ

  สรุปวัฒนธรรมของ ฮอฟสเตด มีการใชแนวคิดน้ีกับบริษัทขามชาติตางๆ ในหลายๆ ประเทศ                  

ในการบริหารจัดการธุรกิจใหประสบความสําเรจ็ เพ่ือใหทราบถึงจารีตประเพณี วฒันธรรมสังคม ดานการสือ่สาร 

การเจรจาตอรองทางธรุกิจ การบรหิารองคกร และการตลาด ซึง่เปนแนวคดิท่ีนาเชือ่ถือท่ีสามารถวดัพฤติกรรม

อนัเนือ่งจากวัฒนธรรมออกมาเปนรปูธรรมและแสดงถึงขอแตกตางระหวางประเทศท่ีมวีฒันธรรมใกลเคยีงกนั

ออกมาไดอยางชดัเจน เพ่ือใหเปนแนวทางในการเรียนรูวฒันธรรมตางกนัเพือ่การพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเรจ็

  2. การจัดการขามวัฒนธรรม (Permutter & Hernnan, 1986) ไดใหความหมายวา การดําเนินธุรกิจ
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ขามพรมแดนเปนส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งไมเฉพาะแตประเทศอุตสาหกรรม แตเปนทุกธุรกิจท่ีใหความสนใจ

เร่ืองแพกัน การต่ืนตัวเรื่องนี้ทําใหผูประกอบการ นักบริหารเริ่มใหความสําคัญท่ีจะนํามาใชในการจัดการ

องคการของตนเองใหมปีระสทิธิภาพมากทีส่ดุ  โดยปจจัยสําคัญ 4 ประการ ไดแก  1) ความตืน่ตัว/ความระแวง

ระไว (Awareness)  โดยศึกษาในเรือ่งส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบตอการจัดการ มุงเนน

วัฒนธรรมที่แตกตางกันจากประเทศที่นักบริหารถือกําเนิดมา ไดแก วัฒนธรรม คานิยม บรรทัดฐาน ระบบ

กฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงและทางออมดานการจัดการ การติดตอสื่อสาร การประสานงานและ         

ทาํงานรวมกัน  สวนความตืน่ตัว/ความระแวงระไว จะเนนในระดบัตัวบุคคลและระดบัองคกรท่ีจะตองปรับตัว

ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อใหมีขอมูลเบื้องตนเพียงพอในการปฏิบัติงานขั้นแรก 2) ความเขาใจ 

(Understanding) หมายถึง การพัฒนาและสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิดหรือพยายาม

เขาใจความคิดและความรูสกึของผูอืน่ ซึง่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด การศกึษาเพ่ือทําใหเกิด

ความเขาใจในวฒันธรรมแตกตางกนั ซึง่นาํทฤษฏีทางจติวทิยาการบรหิารมาประยกุตใชเพือ่สรางความรูใหม

ในการที่จะสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นระหวางกันและกันของคนที่มาจากพื้นฐานท้ังชาติ ภาษา ศานา           

ความคิด คานิยม ที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงเพ่ือใหบุคลากรมาทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 3)                

ความสามารถในการทํางาน (Capability) ในสถานการณและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันออกไป เปนที่ยอมรับ

กันทั่วไปวาความสามรถในการทํางานของแตละคนมีความแตกตางกัน เนนความสามารถในทางเทคนิค       

และวิชาการมากกวาที่จะกลาวถึงความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งจะตองใชทักษะมนุษยสัมพันธ                  

ทีเ่ก่ียวของกบัพฤติกรรมการจัดการและวิเคราะหลกึลงไปในความแตกตาง ซึง่จะทําใหการทํางานหรือปฏิบตัิ

งานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) ความสอดคลองระหวางกันและกัน (Compatibility) หมายถึง                    

การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมีแนวโนมท่ีจะใชชองทางการทําธุรกิจท่ีใชรวมทุน (Equity Agreement)      

และการสรางพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Alliance) มากข้ึน ซึ่งสามารถทําใหการพัฒนาความสามารถใน        

การแขงขันเฉพาะตัวไดรวดเร็วกวา ในการสนองตอบตออุปสงคของลูกคาท่ีมีมากขึ้น โดยไดนําพฤติกรรม

องคการ วัฒนธรรมองคการ การควบคุม โดยใชทรัพยากรมนุษยเพื่อแกไขปญหาความไมสอดคลองกันและ

ทาํใหเกิดความหยดืหยุนท่ีจะชวยใหการดําเนนิงาน กระบวนการการตดัสินใจ การกําหนดนโยบายเขาชวยกนั

ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังนั้นการจัดการขามวฒันธรรมเปนการทาํความเขาใจ การหาความรู

เกีย่วกับวฒันธรรมของคนชาตอิืน่ ซึง่จะเปนประโยชนอยางยิง่ในการพิจารณากลยุทธในการเจรจาตอรองและ

การดําเนินธุรกิจรวมกันหรือระหวางกัน การสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันโดยมีพื้นฐานต้ังอยูบน           

ความเปนมิตร ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ความซื่อสัตยตอกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทําธุรกิจ

เพื่อผลประโยชนรวมกันในระยะยาว  สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีนํามาประยุกตใชกับการศึกษาซ่ึงสามารถ

เขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพที่ 1
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยไมใชความนาจะเปน           
ในการเลือกกลุมตัวอยาง เทคนิคการวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)                 
ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให
ขอมูลจากผูใหขอมูล (Key Informant) จํานวน 20 คน โดยกลุมตัวอยางยินดีในการบริหารจัดการงาน             
ขามวัฒนธรรมธุรกิจของผูประกอบการ ซึ่งขอมูลที่ไดจะทําการทดสอบการแจกแจงขอมูลโดยใชการทดสอบ 
K-S test (Kolmogorov-Smironov Goodness of Fit Test) เพื่อหาความเที่ยงตรงของขอมูลในการทดสอบ
การแจกแจงขอมลูเพือ่ใหเกดิความเช่ือถอืไดจากคาทดสอบ Normal Distribution: Accept Normality เทากบั 

P = 0.895 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอมูลกระจายตัวเปนโคงปกติจริงที่นัยสําคัญ 0.05 

  2.  เครื่องมอืในการวิจัย

       การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสม ไดแก การวิจัยสํารวจ (Survey Research) การเก็บรวบรวม      

โดยการลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามผูประกอบการชาวไทยในเขตพืน้ท่ีหลวงนํา้ทาท่ีประกอบธุรกิจในประเทศลาว 

ซึ่งเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง ซึง่แบบสอบถามไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวจิยัท่ีกาํหนด 

โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 1) ขอมูลสถานภาพผูตอบฯ เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 2)          

ขอมลูวัฒนธรรมทางธรุกจิ และ 3) ขอมลูทศันะการจดัการขามวฒันธรรมฯ ซึง่ตอนท่ี 2 และ 3 เปนคาํถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย คือ คาคะแนนเฉลี่ย

ระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง                         

มีความคิดเห็นมากท่ีสุด สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ของขอมูลหลักในการสัมภาษณระดับลึกและการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

  3. วิธีวิเคราะหขอมูล

       การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยวิธีการหาคาความถี่ และรอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สวนเชิงคุณภาพใชการรวบรวมผลดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดย                                

เทคนิคเดลฟายและเอกสาร เพื่อใหไดความมุงหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนดโดยพิจารณา           

ถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดนําประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัย
  ขอมลูสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศสวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 15 คน รอยละ 75.00 

เพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 โดยมีอายุมากที่สุด ระหวาง 31-40 ป จํานวน 8 คน รองลงมา

อายุระหวาง 21-30 ป และอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวนเทากัน เทากับ 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ซึ่งมีอายุ

ระหวาง 51-60 ป และอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวนเทากัน เทากับ 1 ราย คิดเปนรอยละ 5.00 มีการศึกษาระดับ

ตํ่ากวามัธยมมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาระดับการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับ

การศกึษาสงูกวาปรญิญาตร ีจาํนวน 1 ราย คดิเปนรอยละ 5.00 อายใุนการดาํเนนิธรุกจิในประเทศลาวมากทีส่ดุ 

มีระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 9 กิจการ คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมามีอายุ 3-5 ป จํานวน 7 กิจการ                   

คิดเปนรอยละ 35.00 อายุ 1-2 ป จํานวน 3 กิจการ คิดเปนรอยละ 15.00 และอายุมากกวา 10 ป จํานวน          

1 กิจการ จํานวน 5.00 โดยมีการกําหนดที่จะดําเนินธุรกิจในประเทศลาวมากท่ีสดุเม่ือหมดสัญญา จํานวน     

8 กิจการ  คิดเปนรอยละ 40.00 เมื่อมีคําสั่งโยกยาย จํานวน 7 กิจการ คิดเปนรอยละ 35.00 ยังไมมีกําหนด 

จํานวน 3 กิจการ คิดเปนรอยละ 15.00 และเมื่อมีการเปลี่ยนอาชีพ/ยายการลงทุน จํานวน  2 กิจการ                   

คิดเปนรอยละ 10.00  วัฒนธรรมทางธุรกิจของผู ประกอบการไทยในลาว ภาพรวมอยู ในระดับนอย                             

(  = 2.76, S .D. = 0.69) โดยในแตละมิติวัฒนธรรม พบวา มิติการมุงเนนเปาหมายระยะยาว อยูในระดับ

คอนขางมาก  (  = 3.42,  S.D. = 0.55)   มิติความเปนปจเจกนิยม อยูในระดับคอนขางมาก  (  = 3.35, 

S.D. = 0.48) มิติวัฒนธรรมที่อยูในระดับนอย ไดแก มิติวัฒนธรรมทางธุรกิจ (  = 2.43, SD.= 0.56)               

มิติการหลีกเล่ียงความไมแนนอน (  = 2.35, S.D.= 0.64) มิติความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ (  = 2.32,     

SD.= 0.62) และมิติลักษณะความเปนชายหญิง (  = 2.23, SD.= 0.58) โดยแสดงไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของมิติวัฒนธรรม

  S.D.  
 2.43 0.56  

 2.32 0.62  

 3.35 0.48  

 2.23 0.58  

 2.35 0.64  

 3.42 0.55  

 2.76 0.69  

  การจัดการขามวัฒนธรรมในภาพรวมพบวา การจัดการขามวัฒนธรรมของผูประกอบการไทย               

ในประเทศลาวอยูในระดับนอย (  = 2.67, SD. = 0.83) โดยในรายดานพบวา 1) การจัดการระดับองคการ

ที่เกี่ยวกับความสอดคลองระหวางกันและกันมีคามากที่สุดในรายดาน อยูในระดับคอนขางมาก  (  = 3.35, 

SD.= 0.84)  ในรายขอที่มีคามากที่สุด ไดแก ปรัชญาการบริหารงานในหนวยงานในประเทศลาว  การทํางาน

ในประเทศลาวจําเปนตองใชการวางแผนอยางรัดกุมทุกๆ ครั้ง และตองใชการควบคุมการทํางานของ                   

ผูใตบงัคบับญัชาอยางใกลชดิ 2) ดานความสามารถในการทาํงานในสถานการณและสิง่แวดลอมทีแ่ตกตางกนั 

อยูในระดับนอย  (  = 2.65, SD.= 0.23) ในรายขอที่มีคามากที่สุด ไดแก  ในประเทศลาวจําเปนตองใช

เทคนคิหรือนวัตกรรมใหมๆ  ในการทาํงานกับผูรวมงาน/ผูใตบงัคบับญัชาและ ในสภาพสงัคมวฒันธรรมประเทศลาว 

มโีอกาสไดใชความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ีโดยไมมขีอจํากัด 3) ดานความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรม

ทีแ่ตกตางกัน อยูในระดับนอย  (  = 2.42, SD.= 0.89)  ซึง่รายขอท่ีมคีามากท่ีสดุ ไดแก การเห็นความสําคัญ

และอนุญาตใหลาพักงาน (ทองถ่ิน) ลางานไปชวยงานแตงงานของญาติพี่นองไดเสมอ และความเขาใจ      

ความเปนชาตินิยมของชาวลาวท่ีแสดงออกถึงความเปนชาติพันธุประเทศลาว และ 4) ดานความตื่นตัว          

และความระแวงระไว อยูในระดับนอย (  = 2.25, SD.= 1.36) โดยในรายขอท่ีมีคามากท่ีสุด ไดแก              

ความระมัดระวังการทักทายสตรีชาวลาวดายการยกมือไหวเสมอ และทานใหความสําคัญเปนพิเศษ                   

ในการแตงกายไปรวมงานที่ไดรับการดเชิญมาทุกครั้ง ดังตารางที่ 2 
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  S.D.  
 2.25 1.36  

 2.42 0.89  

 
   

 
 

 2.67 0.83  

ตารางที่ 2 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการขามวัฒนธรรม

  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของผูประกอบการไทยในประเทศลาว พบวา แนวทางการจัดการ

ขามวัฒนธรรมทางธุรกิจตอสถานภาพผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงน้ําทา ควรตองให              

ความสําคัญกับการทํางานเปนทีม/กลุม โดยตองศึกษาและใหการยอมรับในคานิยม/วัฒนธรรมของชาวลาว 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับผูรวมงานชาวลาว ซึ่งการดําเนินการธุรกิจรวมกันหรือทํางานรวมกัน

ระหวางองคกรเปนสิ่งที่ดีและมีมากขึ้น การบริหารจัดการองคกรควรมุ งเนนเปาหมายระยะยาว                                

เนนการส่ือสารกันดวยภาษาลาวมีความจําเปนและมีความสําคัญ ตองศึกษาการเรียนรูภาษาลาว                      

เปนพ้ืนฐานกอน ตองมีรูปแบบโครงสรางการกระจายอํานาจและสามารถตรวจสอบได การปฏิบัติงานเนน

ความรวมมือเปนสําคัญ และควรมีการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในเรื่องของกฏหมายตางๆ 

อภิปรายผลการวิจัย
  วัฒนธรรมทางธุรกิจของผู ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว:หลวงนํ้าทา โดยใชแนวคิด                    

ทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Geert Hofstede ทั้ง 5 ลักษณะนั้น พบวา มิติความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ                                                     

มติคิวามเปนปจเจกนิยม มติลิกัษณะความเปนชายหญงิ มติกิารหลีกเลีย่งความไมแนนอน และมติิการมุงเนนเปาหมาย

ระยะยาว อยูในระดับนอย แสดงใหเห็นถึงการบริหารวัฒนธรรมของผูประกอบการไทยท่ีมีตอวัฒนธรรม            

ที่แตกตางในการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยูในระดับนอย และดานการจัดการ             

ขามวัฒนธรรมของผูประกอบการไทยในประเทศลาวอยูในระดับนอย โดยในดานความต่ืนตัวและความระแวง

ระไว ความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมท่ีแตกตางกนั ความสามารถในการทํางานในสถานการณและสิง่แวดลอม

ทีแ่ตกตางกนั และระดบัองคการทีเ่ก่ียวกบัความสอดคลองระหวางกนัและกันน้ัน แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการ

ไทยมีการบริหารจัดการขามวัฒนธรรมในประเทศลาวอยูในระดับนอย ในดานมีการวิเคราะหและ                       

การปรับตัวดานสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการจัดการที่ไดมุ งเนนวัฒนธรรม                   
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ทีแ่ตกตางกัน วฒันธรรม คานิยม บรรทดัฐาน ระบบกฎหมาย เพ่ือการปฏิบตังิานขัน้แรก ซึง่ผูประกอบการไทย

มีการพัฒนาและสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความคิดหรือพยายามเขาใจความคิด                          

เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมแตกตางกัน เพ่ือใหบุคลากรมาทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ   

ระดับนอย สวนความสามารถในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไปใหเปนที่ยอมรับกันทั่วไปยังใหความสําคัญ

ของความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในระดับนอย จึงทําใหทํางานหรือปฏิบัติงานรวมกันไดยังไมได

ประสิทธิภาพ และความสอดคลองระหวางกันและกัน ทําใหเกิดการรวมทุน และการสรางพันธมิตรธุรกิจ        

ของผูประกอบการชาวไทยมีคอนขางมากข้ึน โดยจะสงผลทําใหการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน     

เฉพาะตัวไดรวดเร็วกวา โดยไดนําพฤติกรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ การควบคุมโดยใชทรัพยากรมนุษย

เพื่อแกไขปญหาความไมสอดคลองกันและทําใหเกิดความหยืดหยุนที่จะชวยใหการดําเนินงาน กระบวนการ

การตัดสินใจ การกําหนดนโยบายเขาชวยกันใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานในตางประเทศ                         

ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัและแนวคิดของกนัติดารัชต ขวญัคง (2555), Hofstede (1997, 27-37) ทีไ่ดกลาววา 

การบริการจัดการขามวัฒนธรรมน้ันควรมีลักษณะของการจัดการใหครอบคลุมการมีความเสมอภาค            

ความเทาเทียม การปกครองที่มีลําดับช้ันององคกร การมีอิสระในการทํางาน การพึ่งพาการตัดสินใจหรือ           

มกีารเปดโอกาสใหมกีารแสดงความคิดสรางสรรค รวมถึงการกระจายอาํนาจเปนสาํคญั มอีสิระในการตัดสนิใจ

ในการทํางาน ความม่ันคงในหนาท่ีการงานและความสําเร็จจึงถูกกําหนดเปนรูปแบบของการปฏิสัมพันธ      

กบัผูคนและสภาพแวดลอมทีเ่ปนอยู จะทาํใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนนิงานและการบริหารจัดการองคกร

ใหเกดิความยัง่ยนืของธรุกจิ ในทางตรงกันขามถาไมมกีารบรหิารจดัการขามวฒันธรรมก็จะสงผลตอการดาํเนนิงาน

และทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ การแบงช้ันความเปนปจเจกนิยม ลักษณะความไมเปนชายหญิง 

การไมหลีกเลี่ยงความไมแนนอน และการไมมุงเนนเปาหมายระยะยาว จะทําใหการไมมีประสิทธิภาพและ

การบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องคนงานและเงิน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Kitja (2016) ที่ไดกลาววา 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผูประกอบการไทยควรศึกษาและเรียนรูที่จะเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง 

และมคีวามเขาใจดานมติคิวามแตกตางทางวฒันธรรมธรุกิจในกลุมประเทศอาเซยีน เพ่ือท่ีจะชวยใหผูประกอบการ

ไทยสามารถคาดเดาไดวาผู ประกอบการไทยในประเทศอื่นมีความคิดอยางไร ซึ่งจะสะทอนออกมา                       

ในหนาทีท่างการจดัการตาง ๆ  ไมวาจะเปนการจัดการท่ัวไป การตลาด การบัญช ีการบริหารงานทรัพยากรมนษุย

และอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมีการสรางพันธมิตรทางธุรกิจระหวางประเทศจะสงผลตอธุรกิจสามารถ     

ปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่ตางกันไดมีความไดเปรียบทางการแขงขันและประสิทธิภาพ

 

สรุป
  แนวทางการพฒันาการจดัการขามวฒันธรรมทางธรุกิจตอสถานภาพผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: 

หลวงน้ําทา พบวา ในความหลากหลายทางวฒันธรรมระหวางประเทศและภายในประเทศ ผูประกอบการไทย     

ควรศึกษาสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันและการเตรียมพรอมในการบริหารความแตกตาง                

ทางวัฒนธรรม การเขาใจถึงวฒันธรรมของคนในประเทศนัน้ๆ จะชวยใหผูประกอบการไทยสามารถคาดการณ
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สภาพแวดลอมของธุรกิจในประเทศท่ีไดลงทุนในหนาที่ทางการจัดการตางๆ ไดแก การจัดการท่ัวไป                    

การตลาด การบัญชี การบริหารงานทรัพยากรมนุษยและอื่นๆ โดยเฉพาะจะตองสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

ระหวางประเทศซ่ึงจะมีบทบาทมากย่ิงข้ึน และสามารถเตรียมรับมือกับความแตกตางในการบริหารงาน        

สวนการเขาไปลงทุนธุรกิจในตางประเทศ ควรมีการเรียนรู และเขาใจถึงวัฒนธรรมของประเทศตางๆ                    

จะชวยทําใหธุรกิจสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีตางกันไดมีประสิทธิภาพ ไดแก มิติความเหล่ือมล้ํา          

ทางอํานาจ มิติความเปนปจเจกนิยม มิติลักษณะความเปนชายหญิง มิติการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน           

มิติการมุงเนนเปาหมายระยะยาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขามวัฒนธรรมอยางย่ังยืน

ควรมุงเนนความตื่นตัวและความระแวงระไว ความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ความสามารถ           

ในการทํางานในสถานการณและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน และระดับองคการท่ีเก่ียวกับความสอดคลอง

ระหวางกันและกัน

  แนวทางการพัฒนาการจัดการขามวัฒนธรรมของผูประกอบธุรกิจไทยในลาว ควรมุงเนนดังนี้

  1. ดานความสามารถในการพูดภาษาลาว เพ่ือการสงเสริมสรางทักษะและการติดตอส่ือสารและ

ความเขาใจในมิติวัฒนธรรมอันดีตอผูเกี่ยวของทุกฝาย 

  2. ดานทัศนคติตอวัฒนธรรมเพื่อนบาน ควรใหความรูความเขาใจกับผูประกอบการไทยโดยมุงเนน   

เชิงปฏิบัติการที่จัดกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหผูประกอบการเขาใจและสรางทัศนคติในทางบวกตอวัฒนธรรม

ประเทศเพื่อนบานที่จะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ

  3. ดานการสงเสริมการคาในตางประเทศของภาครัฐและเอกชน ควรมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน

รวมมอืกนัทีจ่ะเปดการแสดงสนิคาในตางประเทศทีเ่ปนคูคาและลงทนุ ซึง่จะเปดโอกาสใหสรางวฒันธรรมธรุกจิ

ที่เปนการประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจของธุรกิจของประเทศไทยที่จะสงผลตอการเพิ่มสวนแบงทาง        

การตลาดในประเทศนั้นๆ

  4. ดานการรวมกิจกรรมการกุศล เพื่อชวยเหลือสังคมประเทศคูคา ผูประกอบการไทยควรเขารวม

กจิกรรมตาง ๆ   เพ่ือเปนการเชือ่มสัมพันธภาพอนัดีระหวางผูประกอบการไทยและชาวลาว เพ่ือสรางวัฒนธรรมธรุกิจ

และการจัดการขามวัฒนธรรมที่จะสงผลตอการบริหารจัดการธุรกิจในตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ
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ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง

Regulation of Quality Certification Affected to Efficiency of Quality 
Certification of Accounting Offices in Lampang Province

อนงควรรณ  อปุระดิษฐ1*

1คณะบัญชี  วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
เลขที่ 173/1  ถนนพหลโยธิน  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 52100

บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางท่ีมีตอ   

ความพรอมและความตองการในการรบัรองคณุภาพของสํานกังานบัญช ีและ 2) ขอกาํหนดการรับรองคณุภาพ

ของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง 

ประชากร คือ หัวหนาสํานักงานบัญชี จํานวน 31 คน และผูชวยผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีแหงละ 1 คน     

รวมท้ังสิ้น 62 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา หาคารอยละ         

ความถี่ คาเฉลี่ย และสถิติอนุมานวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ

  ผลการศึกษา พบวา 1) สภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางที่มีตอความพรอมและ

ความตองการในการรบัรองคณุภาพของสาํนักงานบญัชี มดีงัน้ีคอื เห็นควรมกีารรับรองคณุภาพ รอยละ 58.06   

มีความพรอมตอการรับรอง รอยละ 41.94  และมีความตองการไดรับชวยเหลือ รอยละ 29.03 และ                         

2) ขอกําหนดการรบัรองคุณภาพของสาํนักงานบัญชีมรีะดับมากท่ีสดุในดานการจดัการเอกสารของสํานักงาน

บัญชี (  = 4.63, S.D. = 0.440) ดานประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี โดยรวมอยู   

ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D.= 0.495) และขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มี          

ผลตอประสทิธภิาพในการรับรองคณุภาพของสํานกังานบญัชใีนจงัหวดัลาํปาง มคีะแนนเรียงจากมากไปนอย

ไดแก กระบวนการทีเ่กีย่วของกบัลกูคาของสาํนกังานบัญช ีขอกาํหนดทางดานจรรยาบรรณของสาํนกังานบัญชี 

การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของ      

สํานักงานบัญชี การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงาน

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: pont_an@hotmail.com
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บัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นหากสํานักงานบัญชีใดไดรับการรับรองก็เทากับเปน           

การรับรองเบ้ืองตนแลววา สาํนักงานบญัชีนัน้มีมาตรฐานการทาํงานท่ีด ีสรางความนาเช่ือถือและความเชือ่ม่ัน

แกผูที่สนใจจะใชบริการ

คําสําคัญ 
  ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี    การรับรองคุณภาพ    สํานักงานบัญชี

Abstract 
  The purpose of this research were 1) to situation of accounting offices  affected to  readiness 

and need to quality certification of accounting offices and 2) regulation of quality certification            

affected to efficiency  of  quality certification of accounting offices in Lampang Province.                          

The population are 31 head of accounting offices and 31 assistant accountant in accounting            

offices total  62 people. The research tool was questionnaire. The descriptive statistics was applied 

to analyze: percentage, frequency, average and Multiple regression analysis.

  The results showed that 1) situation of accounting offices affected to  readiness and need 

to quality certification of accounting offices as follow: opinion , readiness and need to quality          

certification of accounting office are 58.06 ,41.94 and 29.03, subsequently. And 2) regulation of 

quality certification was maximum in document management of accounting offices (  =4.63, 

S.D.=0.440) , efficiency  of  quality certification of accounting offices (  = 4.54, S.D.= 0.495)  and 

the highest regulation of quality certification affected to efficiency in quality certification of accounting 

offices in Lampang Province follow by processes related to customer of accounting offices, regulation 

in ethics of accounting offices, document management of accounting offices, operations of  accounting 

offices, human resource management of accounting offices, monitoring of accounting offices,       

responsibility of head of accounting offices and  also statistically significant at the 0.05 level. Therefore,  

quality certification of accounting offices means that it has a good standards that could create   

reliability and confidence to customers.

Keywords
  Regulation of Quality Systems Accounting Offices, Quality Certification, Accounting Offices
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บทนํา
  ภายใตหลักการท่ีวาการจัดทําบัญชีใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้น      

เปนส่ิงสําคัญท่ีสามารถสะทอนผลการดําเนนิงาน และฐานะทางการเงินท่ีแทจริงของกิจการได  จากการสํารวจ

เบ้ืองตน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) พบวา มีนิติบุคคลจํานวนมากท่ีใชบริการสํานักงานบัญชี                       

ในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการคาพิจารณาแลววาสํานักงานบัญชีมีบทบาทสําคัญ    

ในการสนับสนุนใหธุรกิจจัดทํางบการเงินอยางครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ กอใหเกิด

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูใชงบการเงินในดานการตัดสินใจการลงทุนซึ่งจะเปนผลกระทบในภาพรวม             

ตอเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงาน

อยางมมีาตรฐานและเปนท่ียอมรับตอสาธารณชนและมีมาตรฐานในการปฏบิตังิาน โดยอางองิจากมาตรฐาน

สากล กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดผลักดันใหมีโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีขึ้นมา เพื่อใหเกิด

สํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เปนตัวอยางสํานักงานบัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเปน  

การสรางทางเลือกใหธุรกิจไดมีโอกาสใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ (กรมพฒันาธุรกิจการคา, 2558)

  จากแนวคิดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีจัดใหมีโครงการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี            

ตามประกาศหลกัเกณฑและเง่ือนไขในการรบัรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 และแนวคดิขอกําหนด

การรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่ใชเปนหลักเกณฑในการกํากับและพัฒนาสํานักงานบัญชีใหมี            

การจัดทําบัญชีแกผู ประกอบธุรกิจและของตนเองใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี                       

รวมท้ังเพื่อพัฒนาและยกระดับสํานักงานบัญชีใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป                         

ซึ่งประกอบดวย 1) ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี 2) ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ       

ของสํานักงานบัญชี 3) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  4) การจัดการทรัพยากร               

ของสํานักงานบัญชี  5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  6) การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี         

7) การจดัการเอกสารของสาํนักงานบัญชี (กรมพฒันาธรุกิจการคา, 2558) โดยปจจัยเหลาน้ีจะชวยใหสาํนักงานบัญชี

มีแนวทางในการพัฒนาการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพตอไปในอนาคต นอกจากนี้การที่สํานักงานบัญชี

ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีการบริการที่ดีมีคุณภาพยอมสงผลใหการจัดทําบัญชีของธุรกิจสวนใหญ                  

ในประเทศไทยมีขอมูลทางการบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมคีณุภาพนาเชือ่ถือ อนัเปนประโยชนตอหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ผูใชงบการเงิน ผูลงทุน  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ปจจุบันประเทศไทยมีสํานักงานบัญชี

ทัว่ประเทศ (ขอมูล ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2557)  จาํนวน 5,603 แหง เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2556 จาํนวน 401 แหง

คิดเปนรอยละ 7.71 สํานักงานบัญชีของไทยที่ไดรับการรับรองสํานักงานบัญชีคุณภาพรวมทั้งสิ้น 106 แหง 

แบงเปนสํานักงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 50 แหงและตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

จํานวน 56 แหง เปนสํานักงานบัญชีคุณภาพในภาคเหนือเพียง 17 แหง ซึ่งเปนสัดสวนจํานวนท่ีนอยมาก 

(สํานักงานบัญชีคุณภาพ, 2558) 

  นอกจากนี้ จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนจังหวัดที่มีแผนในการรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ        

ภาคเหนือตอนบนจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและ
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เตรียมรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น (แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง, 2558) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา           

สภาพปจจบุนัของสํานกังานบัญชทีีม่ตีอความพรอมและความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานกังานบัญชี 

ตลอดจนขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพ        

ของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง แตภายในจังหวัดลําปางก็ยังไมมีสํานักงานบัญชีที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ (สํานักงานบัญชีคุณภาพ, 2558) เพื่อวิเคราะหขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี      

ที่มีผลตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี ซึ่งคาดวาจะสามารถใชเปนแนวทางและเปนประโยชน        

แกสํานักงานบัญชีในการเตรียมความพรอมที่จะขอรับรองคุณภาพ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน   

การทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางท่ีมีต อความพรอมและ                    

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี

  2. เพือ่ศกึษาขอกาํหนดการรับรองคุณภาพของสํานกังานบัญชทีีม่ผีลตอประสิทธภิาพในการรับรอง

คุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
  ประชากรในการวิจัยไดแก สํานักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง 

จํานวน 31 แหง (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง, 2558) โดยเก็บขอมูลหัวหนาสํานักงานบัญชี 

และผูชวยผูทําบัญชี แหงละ 1 คน รวมทั้งหมด 62 คน 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน  1) ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ        

ผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับสํานักงานบัญชี 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมและ       

ความตองการตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง 4) ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ

ของสํานักงานบัญชแีละประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี และ 5) ขอเสนอแนะอื่นๆ

ที่มีผลตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี

  การตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ        

Cronbach's Alpha จํานวน 8 ดาน คือ 1) ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อมั่น

สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.961  2) ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี มีคาความเช่ือม่ัน

สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.915  3) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อม่ัน

สมัประสทิธิแ์อลฟา  0.924  4) การจดัการทรพัยากรของสาํนกังานบญัช ีมคีาความเช่ือมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา 

0.912   5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา  0.851  6) การติดตาม 

ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา  0.881  และ 7) การจัดการเอกสารของ
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สํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟา  0.858  8) ดานประสิทธิผลการรับรองคุณภาพ                

ของสํานักงานบัญชีมีคาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.768  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว                

โดยมีคามากกวา 0.70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978, 89)

  สวนการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

สํานักงานบัญชี โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาความถี่ และรอยละ 2) สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอม

และความตองการตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจงัหวัดลําปาง โดยใชการบรรยายเชงิพรรณนา 

3) วเิคราะหขอกาํหนดการรบัรองคณุภาพของสาํนกังานบญัชโีดยใชสถติเิชิงพรรณา หาคาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบน

มาตรฐานใชมาตรวัดแบบ Rating Scale จํานวน 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555) โดย 1 หมายถึง              

นอยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด และ 4) วิเคราะหขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี            

ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี โดยใชสถิติอนุมานวิเคราะหดวยเทคนิค    

การถดถอยพหคุณูแบบ Enter จากสมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (QUCAC) และตัวแปรอสิระ 

(MANAGE, ETHIC, CUSTOMER, RESOURCE, PERFORM, FOLLOW, DOCUMENT)  ไดดังนี้ 

QUCAC  1 RESPONS  2 ETHIC  3 CUSTO  4 RESOU   5 PERFORM   

        6 FOLLOW  7 DOCUMENT 

กรอบแนวคิดการวิจัย
  การศึกษาครั้งนี้ใช กรอบแนวคิด “ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี” ตามประกาศ

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558)  

เปนแนวทางในการศึกษาดังนี้

 ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญช ี
1) ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญช ี

2) ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญช ี

3) กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญช ี

4) การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญช ี

5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญช ี

6) การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญช ี  

7) การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญช ี

ประสิทธิภาพการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี

ของสํานักงานบัญชี



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 65

ผลการวิจัย
  1) ดานสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางที่มีตอความพรอมและ            

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี 

         ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จาํนวน  48 คน คดิเปนรอยละ 77.40   มอีายตุัง้แต 39  ป ขึน้ไป มกีารศกึษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  50 คน 

คิดเปนรอยละ  80.60  มีประสบการณการทํางานดานบัญชีระหวาง 5-10 ป  จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 

58.20 และมีการปฏิบัติงานเต็มเวลา จํานวน 58 ราย  คิดเปนรอยละ  93.50

   ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี พบวา สํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางสวนใหญมี         

ระยะเวลาการใหบริการดานการจัดทําบัญชีเปนระยะเวลา 5-10 ปจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 41.90            

มีจํานวนลูกคาตั้งแต 50 รายขึ้นไป ถือเปนขนาดใหญ จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 51.60  และมีผูชวย          

ผูทําบัญชีทั้ง 31 ราย คิดเปนรอยละ 100 โดยผูชวยผูทําบัญชีสวนใหญมีคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาบัญชี

ระดับปริญญาตรี จํานวน  28 ราย คิดเปนรอยละ 90.30

   สํานักงานบัญชีรับทราบเก่ียวกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ืองหลักเกณฑและเง่ือนไข

ในการรบัรองคณุภาพสาํนกังานบญัช ีพ.ศ. 2558 และขอกาํหนดการรบัรองของสํานกังานบัญช ีทัง้หมด 31 ราย  

คิดเปนรอยละ  100 

   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและความตองการตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี           

ในจังหวัดลําปาง พบวา 1) ดานความคิดเห็นตอการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีจํานวน 18 แหง         

คดิเปนรอยละ 58.06  เหน็วามคีวามสําคญัและคิดวาเปนเร่ืองท่ีดทีีค่วรมกีารรบัรองคุณภาพ เพือ่ใหสาํนกังาน

บัญชีมีมาตรฐาน ลูกคามีความมั่นใจในการรับบริการและมีความนาเช่ือถือในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ               

ของสาํนักงานบญัชี ตลอดจนการพฒันาคณุภาพสาํนักงานบญัชี  แตเน่ืองจากเปนเร่ืองใหมจงึตองมีการศกึษา

ขอมูลแตก็มีสํานักงานบัญชีที่ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 13  แหง คิดเปนรอยละ 41.94 ซ่ึงอาจเปนเพราะ

เพ่ิงเร่ิมดําเนินการในระยะเวลา 1-5 ป  2) ดานความพรอมตอการรับรองคุณภาพ มีสํานักงานบัญชี             

ที่มีความพรอม จํานวน  13  แหง คิดเปนรอยละ 41.94  ที่มีความพรอมในระดับหนึ่งตอการรับรองคุณภาพ 

เน่ืองจากมีการเตรียมการเขาสูกระบวนการรบัรองตามเง่ือนไขและตองการพัฒนาองคกรและบคุลากรใหเปน

ที่ยอมรับ และมีสํานักงานที่ไมพรอม จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 22.58  ที่ยังมีการดําเนินงานไมเปนไป    

ตามเงื่อนไขและไมพรอมในเรื่องของคาใชจายที่ตองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีสํานักงานบัญชีที่ไมแสดง           

ความคิดเห็น จาํนวน 11  แหง คดิเปนรอยละ 35.48 ซึง่อาจเปนเพราะเพ่ิงเร่ิมดําเนนิการในระยะเวลา 1-5 ป       

3) ดานความตองการชวยเหลือในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  มีสํานักงานบัญชีจํานวน  9 แหง 

ซึ่งเปนคิดเปนรอยละ 29.03 ตองการใหมีการใหความรู คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนการอบรม                 

แกสํานักงานบัญชีและมีสํานักงานบัญชี จํานวน 22 แหง คดิเปนรอยละ 70.97  ที่ไมแสดงความคิด สวนหนึ่ง

อาจเนื่องมาจากสํานักงานบัญชีมีความพรอมในการเขารับการรับรองคุณภาพอยูแลว
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  2) ดานขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพใน           

การรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง 

   ผลการวิจัยพบวา  ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีมีคะแนนเรียงจากมากไป

นอยดังนี้ ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ( = 4.63, S.D. = 0.440) ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ

กับลูกคาของสํานักงานบัญชี (  = 4.59, S.D. = 0.448) ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี             

(  = 4.55, S.D. = 0.444) ดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี ( = 4.52, S.D. = 0.450)           

ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ( = 4.42, S.D. = 0.461)   ดานความรับผิดชอบ

ของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ( = 4.39, S.D. = 0.372)  และดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี          

( = 4.38, S.D. = 0.487) สวนดานประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีโดยรวมอยู            

ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D.= 0.495)

   และจากผลวิเคราะหโดยใชสถิติอนุมานวิเคราะหดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบวา                  

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีทีม่ผีลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงาน

บัญชีในจังหวัดลําปาง แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

แสดงผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter

 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients t P-Value 

B Std. Error Beta 

Constant .115 .210  .547 .587 

 -.201 .076 -.151 -2.650 .011 

 1.261 .395 1.175 3.193 .002 

 1.672 .283 1.513 5.907 .000 

 .820 .080     .735  10.306 .000 

 -.846 .272 -.832 -3.110 .003 

   -.735 .234 -.668 -3.148 .000 

 -1.002 .191    -.890 -5.239 .000 

  R2 = .944 , Adjusted R2= .937 , F = 130.122 

  จากตารางที่ 1 พบวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพ

ในการรบัรองคุณภาพของสํานกังานบัญชใีนจังหวัดลาํปาง เรยีงจากมากไปนอยไดแก กระบวนการท่ีเกีย่วของ

กับลูกคาของสํานักงานบัญชี ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี การจัดการเอกสารของ
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สํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การติดตาม 

ตรวจสอบของสาํนกังานบัญช ีและความรบัผดิชอบของผูบรหิารของสาํนกังานบัญชอียางมนียัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
  การศึกษาขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีแตละดาน  พบวา การจัดการเอกสาร

ของสํานักงานบัญชีมีคาคะแนนมากท่ีสุดเนื่องจากสํานักงานบัญชีมักมีเอกสารเขาออกหลายประเภทเปน

จํานวนมากและมีความแตกตางกัน  เอกสารบางช้ินมีประโยชนในการนําขอมูลไปใชในโอกาสตอไป  หรือ      

ใชเปนหลักฐานในการอางอิง  ฉะน้ันถาสํานักงานบัญชีมีการดําเนินการดานเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ         

มีการจัดเก็บเอกสารท่ีดีอยางเปนระบบจะทําใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร      

ใหเปนระบบนั้นนอกจากจะทําใหการคนหาสะดวกขึ้นแลว ยังชวยทําใหสภาพแวดลอมในที่ทํางานดีขึ้น           

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ สิมมาสุข และ ศิริพร พรหมนา ( 2558) ที่พบวา ภาพรวมดานการจัดการ

เอกสารของสํานักงานบัญชีมีความคิดเห็นในระดับมาก

  สวนดานประสิทธภิาพในการรับรองคุณภาพของสํานกังานบญัช ีมคีะแนนระดับมากท่ีสดุท้ังดานการ

มีระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ซึ่งเปนประสิทธิภาพที่ประกอบดวยนโยบายคุณภาพและกระบวนการ     

ที่เปนลายลักษณอักษรเหมาะสมกับสํานักงานบัญชีและมีการสื่อสารใหเจาหนาท่ีในสํานักงานบัญชีทราบ   

โดยทั่วถึงโดยมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานบัญชี ซึ่งสอดคลองกับพรทิพย เย็นจะบก และ              

กมลรัฐ อินทรทัศน (2556) ยังกลาวถึงปจจัยที่มีผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพไว 5 ขอ ไดแก การทําตัวให

เปนคนงานที่ดี การรักษามารยาทและระเบียบในที่ทํางาน การสรางบรรยากาศสดใสในที่ทํางาน การสราง

สัมพันธภาพที่ดี และการส่ือสารในองคกรหรือในการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องการส่ือสารภายในองคกรนั้น      

เปนเครือ่งมือสาํคญัอยางหนึง่ในการตดัสนิ ความสาํเร็จหรือความลมเหลวของการทาํงานรวมกันของบคุลากร 

ทั้งการส่ือสารภายในองคกรและนอกองคกร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่บคุลากรภายในองคกรจําเปน

ตองมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อใชในการปฏิบัติงานเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพ

  และผลการวิเคราะหขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพ

ในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง โดยมีคะแนนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้

  ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี เนื่องดวยสํานักงานบัญชีเปนธุรกิจ

ในรูปแบบการใหบริการและมีนิติบุคคลจํานวนมากที่ใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและ                 

งบการเงิน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) ดังนั้นในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทํา

การใดๆ แทน เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งสํานักงานบัญชีตอง

นําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย จึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ             

แสงระวี อยูทอง (2556) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบและปญหาในการใหบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 

และพบวารูปแบบในการใหบริการของสํานักงานบัญชี คือ ดานการใหบริการจัดทําบัญชีและงบการเงิน           

จัดทําภาษียื่นสรรพากรและการนําสงประกันสังคมมากที่สุด
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  ดานขอกาํหนดทางดานจรรยาบรรณของสาํนกังานบัญช ีการเปนผูประกอบวิชาชีพดานการทาํ

บัญชีถือวาเปนผูที่มีความสําคัญในการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินของกิจการเพ่ือใหผูใชงบการเงิน

เขาใจฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการ ดังงานวิจัยของ ประดินันท ประดับศิลป และ ลักษณา เกตุเตียน 

(2557) ทีก่ลาววาผูประกอบวชิาชีพดานการทาํบัญชีควรเปนผูทีม่จีรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชีโดยจะตองใช

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินใหถูกตองเพ่ือไมกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ และสอดคลองกับเพ็ญธิดา พงษธานี (2552) ที่พบวาสํานักงานบัญชี

มีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีมากที่สุดดานการจัดการ

เอกสารของสาํนักงานบญัชี ซึง่สํานักงานบญัชีตองจดัเกบ็ขอมลูของลูกคาและของตนเองในลักษณะทีป่องกนั

ความเสียหาย สูญเสียหรือเส่ือมสภาพและกําหนดเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เก่ียวของซ่ึงสอดคลองกับ          

งานวจิยัของ ปยะ สมิมาสขุ และ ศริพิร พรหมนา ( 2558) ทีพ่บวา ภาพรวมดานการจดัการเอกสารของสาํนกังาน

บัญชีมีความคิดเห็นในระดับมาก

  ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและ        

เปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนดและตองจดัใหมกีารกาํกบัดแูลความคืบหนาของงานและคอยแกไขปญหาตางๆ

ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี วิบูลสมบัติ ( 2556) ที่พบวา มีผลดานคุณภาพของ

ผูทําบัญชีวามีความรูและมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กฎหมายพาณิชยมาตรฐาน

การบัญชี ในระดับมากและทํานองเดียวกับงานวิจัยของ กาญจนา นันทพันธ (2555) ที่พบวา ความคิดเห็น

เก่ียวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด               

ไดแก สาํนกังานบญัชตีองมกีารชีแ้จงบคุลากรใหเขาใจชดัเจนถงึวตัถปุระสงคของงาน และมกีารฝกอบรมเพ่ิมเตมิ

ตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแล

ความคืบหนาของงานและคอยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับงาน

  ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ไมวาจะเปน เคร่ืองมืออุปกรณ หรือทรัพยากร

บุคคลตางก็เปนสิ่งสําคัญซึ่งสํานักงานบัญชีตองจัดการและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการทํา

บัญชีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรหรือผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีตอง

มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                      

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี วิบูลสมบัติ (2556) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพของสํานักงานบัญชี                          

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง โดยมีผลดานคุณภาพของผูทําบัญชีมีความรูและมีการปฏิบัติตาม                 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กฎหมายพาณิชยมาตรฐานการบัญชี ในระดับมาก

  ดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี หากพบปญหาจากการติดตามตรวจสอบ 

สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว

จะไมเกดิซํา้ ซึง่สาํนกังานบัญชตีองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของตนเองตามชวงเวลาทีเ่หมาะสม       

เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบนี้

จะกระทําโดยตนเองหรือบุคลภายนอกก็ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ สิมมาสุข และ ศิริพร พรหมนา 
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(2558) เรื่อง คุณภาพการจัดการสํานักงานบัญชีในจังหวัดอุตรดิตถ ที่พบวา มีความคิดเห็นภาพรวม                  

ดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชีอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสํานักงานบัญชีมีกระบวนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอกําหนดคุณภาพสํานักงานบัญชี มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ             

การหาแนวทางแกไข การบันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บรักษา เพราะการติดตามประเมินผล 

เปนวิธกีารชวยใหลกูคามีความม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสทิธิภาพซึง่มีการตดิตามประเมินผลในระหวาง

การปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจ

สูงสุดในการบริหารซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงษธานี (2552) ที่ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สง                 

ผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย พบวา นโยบายและกระบวนการของ

สํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีมี              

ผลกระทบเชงิบวกตอคณุภาพการบรกิารของสํานกังานบญัช ีซึง่คลายกบัภรูชิญา ตาวิญโน (2555) ทีศ่กึษา      

งานวจิยั เรื่อง ปญหาการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด                 

ไดแก ปญหาดานความรบัผดิชอบของผูบรหิารสาํนกังานบญัชี ทีเ่ปนเชนนีเ้นือ่งจากผูบริหาร คอื ผูทีม่อีาํนาจสงูสดุ

ในหนวยงานท่ีใหบริการดานการจัดทําบัญชีและเปนผูนําองคกรที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ดังที่ รัตติกรณ      

จงวิศาล (2545) ไดสรุปวาผูนําเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาและการจัดการองคการ 

     

สรุป
  ผลการวิจัยดานสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางท่ีมีตอความพรอมและ               

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี พบวา 1) สํานักงานบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นวา

ควรมีการรับรองคุณภาพเน่ืองจากเห็นความสําคัญและคิดวาเปนเร่ืองที่ดีควรมีการรับรองคุณภาพเน่ืองดวย

สํานักงานบัญชีเปนธุรกิจรูปแบบการใหบริการและมีนิติบุคคลจํานวนมากที่ใชบริการสํานักงานบัญชี                  

ในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ดังนั้นปจจัยสําคัญที่จะทําใหสํานักงานบัญชีประสบความสําเร็จทางธุรกิจ 

คือ คุณภาพ ซึ่งตองอาศัยความมุงมั่น เอาใจใสและการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสํานักงานบัญชี  2) 

สํานักงานบัญชีบางสวนมีความพรอมตอการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีไดมีการเตรียมความพรอม              

ที่จะเขาสูกระบวนการการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี แตบางสวนท่ีไมพรอมในสวนของคาใชจาย        

ที่ตองเพิ่มขึ้นจากกระบวนการเขาสูการรับรองคุณภาพ และ 3) มีสํานักงานบัญชีสวนนอยที่มีความตองการ

ดานไดรับความรู คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนการอบรมแกสํานักงานบัญชีในเรื่องการรับรองคุณภาพ

สาํนกังานบญัช ี นอกจากน้ียงัพบวา ขอกาํหนดการรับรองคณุภาพของสํานกังานบญัชทีีม่ผีลตอประสทิธภิาพ

ในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง มีคะแนนเรียงจากมากไปนอยไดแก ขอกําหนด

ทางดานจรรยาบรรณของสาํนักงานบญัชี การจดัการเอกสารของสาํนักงานบญัชี  การปฏบิตังิานของสํานักงานบญัชี 

การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และความรับผิดชอบ    

ของผูบริหารของสํานักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด          

ซึ่งเปนสถาบันท่ีสงเสริมและพัฒนาธุรกิจโดยตรงควรเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล ความรู ขอแนะนําและ

ความชวยเหลอืตลอดจนสรางความรู ความเขาใจตอผลประโยชนทีส่าํนกังานบญัชจีะไดรบัเม่ือผานการรบัรอง

คุณภาพ หากสํานักงานบัญชีใดไดรับการรับรองก็เทากับเปนการรับรองเบ้ืองตนแลววา สํานักงานบัญชีนั้น     

มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อม่ันแกผูที่สนใจใหใชบริการ นอกจากนี้ยังเปน  

การสรางการไดเปรียบคูแขงขันและเปนการยกระดับคุณภาพของสํานักงานบัญชีไทยสูมาตรฐานสากล        

สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจในการใชบริการตอไป

  การวิจัยคร้ังน้ีมุงเฉพาะสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางท่ียังไมไดรับการรับรองคุณภาพดังน้ันใน   

การทําวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาขอมูลจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งอาจไดผลการศึกษา                  

ที่แตกตางกันออกไป หรืออาจทําการศึกษาในสํานักงานบัญชีที่ไดรับการรับรองคุณภาพเปนท่ีเรียบรอยแลว 

เพื่อเปนขอมูลแนวทางการพัฒนาใหแกสํานักงานบัญชีที่ยังไมไดรับการรับรองคุณภาพตอไป
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะ
ในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย

Factors Affecting on Firm Performance of Waste Recycling Business 
in The Lower Northern Thailand

มานดิา  เชือ้อนิสูง1*

1สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เลขที่ 57 หมูที่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ปาโมก ตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) ศึกษาลักษณะของกลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจครอบครัว กลุมแฟรนไชส        

และกลุมกิจการรวมคา) ทีม่ตีอผลการดาํเนนิธุรกิจ 2) ศกึษาปจจัยภาวะผูนาํ การขอรบัการสนบัสนนุจากภาครัฐ 

การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันที่มีผลตอการดําเนิน   

ธรุกจิ และ 3) ศกึษาแนวทางในการพฒันาการดําเนินธรุกจิคดัแยกขยะในภาคเหนอืตอนลางของประเทศไทย

จากกลุมตวัอยาง 217 คน ทีเ่ปนผูประกอบการในธุรกจิคดัแยกขยะ (SMEs) จาก 3 กลุม ไดแก กลุมแฟรนไชส 

กลุมกิจการรวมคา และกลุมธุรกิจครอบครัว การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย            

คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) ผลการวิจัย พบวา กลุมธุรกิจคัดแยกขยะ   

ใชปจจัยภาวะผูนํา การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม

และมีความสามารถในการแขงขัน ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และ

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจโดยใหผู ประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะประยุกตใชภาวะผูนํา              

พรอมขอรับการสนบัสนนุจากหนวยงานราชการทีก่าํกบัดแูลและหนวยงานทีเ่กีย่วของ ดานความรู งบประมาณ 

ดานการผลิตและดานการตลาด และสรางเครือขายเพื่อมาพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เสริมสรางศักยภาพ

ทางการแขงขัน ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ จํากัดขอบเขตเปนผูประกอบการในธุรกิจคัดแยกขยะ (SMEs)         

ในเขตภาคเหนือตอนลางเทานั้น ผูวิจัยไมไดศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เชน ภาครัฐ ชุมชน ฯลฯ ดังนั้นจึง

ตองตีความและนําขอมูลไปใชอยางระมัดระวัง

*ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
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คําสําคัญ
  ธุรกิจคัดแยกขยะ   ปจจัยที่มีผล

Abstract
  This research aimed to 1) study waste recycling business group (family business group, 

franchise group and joint venture group) affecting on firm performance 2) study leadership factor, 

subsidized by the government policy, networking, technovation and competitiveness factor affecting 

on firm performance and 3) study the way to develop waste recycling business in the Lower      

Northern Thailand by one way ANOVA test. This study focused on the waste recycling business 

(SMEs) 217 samples of 3 groups; Franchise group, Joint Venture group, and Family Business group. 

This research was the survey research, the data were collected in term of questionnaire. The       

statistic used in the research were the descriptive statistic analysis such as frequency, percentage, 

arithmetic mean and standard deviation. The research results showed that waste recycling business 

group had leadership, subsidized by the government policy, networking, technovation and            

competitiveness factor. Factors affecting on firm performance of waste recycling business in the 

Lower Northern Thailand were technovation and the way to develop their performance by applied 

leadership, subsidized from government service policy. The relationship of the network should be 

used and developed their technovation and competitiveness that run through business.

Keywords
  Waste Recycling Business, Factor Affecting

บทนํา
  ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีขยะกวา 41,532 ลานตัน เฉลี่ย 115 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2555) ซึ่งลวนมีแหลงที่มาจาก ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด ฯลฯ ขยะท่ีทิ้งแตละวัน 

ประกอบดวย เศษอาหาร เศษแกว พลาสติก ใบไม ฯลฯ ตามปริมาณที่แตกตางออกไป นอกจากนี้ยังพบวา

รอยละ 31 เปนขยะประเภทกระดาษ แกว พลาสติก และอลูมเินียม รอยละ 57 เปนของเสยีในภาคอตุสาหกรรม 

และรอยละ 12 เปนวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรม ขยะเหลานี้สามารถนํามาใชซํ้าและแปรรูปกลับมาใช

ใหม 3.19 ลานตัน หรือรอยละ 26 ของปริมาณขยะทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ถามีการลดปริมาณ

ขยะเหลานี้ใหนอยลงดวยการคัดแยกแลวนํากลับมาใชใหม จะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Arrandale, 1994, 59) ธุรกิจคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลางสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม (สํานักงาน     

สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2555) คือ 
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  1. กลุมธุรกิจครอบครัว (Family Business) 422 โรง คิดเปนรอยละ 78.73 ดําเนินการในรูปแบบ

บุคคลเดียว บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคล โรงงานมักตั้งอยูใกลชุมชนหรือใกลแหลงวัตถุดิบ 

ดําเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไป รับซื้อขยะจากลูกคาทั่วไป เชน ซาเลง ครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง    

รบัซ้ือขยะประเภท ทองแดง ทองเหลอืง อลมูเินยีม สแตนเลส-ตะกัว่ เศษแกว ขวดแกว พลาสตกิ แบตเตอรีแ่ละอืน่ ๆ 

  2. กลุมแฟรนไชส (Franchise) 24 โรง คิดเปนรอยละ 4.47 ไดแก วงษพาณิชย รับซื้อขยะที่รีไซเคิล

ไดทุกประเภท เชน แกว กระดาษ พลาสติกโลหะ กากมะพราว นํ้ามันใชแลว เศษเทียนไข ฯลฯ 

  3. กลุมกจิการรวมคา (Joint Venture) 90 โรง คดิเปนรอยละ 16.80 เปนการรวมทนุระหวางคนไทย

กับคนตางชาติ หรือตางชาติทั้งหมด รับคัดแยก รีไซเคิลเศษวัสดุของชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส เศษช้ินสวนจาก

อุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่ผานกระบวนการชุบ (Plating) ที่ผานกระบวนการ Stamping เพื่อการสงออกและ

ขายในประเทศ แบงบรรจผุลิตภัณฑ (Re-Packing) และช้ินสวนอปุกรณทีน่าํเขาจากตางประเทศ เพ่ือจําหนาย

ในประเทศ สกัดและถลุงทอง (Refining and Smelting Gold) นอกจากนี้ยังรับซื้อ นําเขา สงออก เศษวัสดุ   

ในทางอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวประเภทโลหะ (Metal) และอโลหะ (Nonferrous Metal Scrap) (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2555)  

   ธุรกิจคัดแยกขยะเปนหนวยงานเอกชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ยอมสง         

ผลกระทบตอการดาํเนนิงาน ประกอบกับมกีารแขงขนักนัรนุแรงมาก การอยูรอดไดจงึตองมกีารปรบัตวั ผูประกอบการ

ตองใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณของโลก (Evan& Ward, 2007)  ที่มองเห็นโอกาส     

ความทาทายที่จะสรางนวัตกรรม หรือสรางสิ่งท่ีมีคุณคาตอองคกร แตการจัดการของธุรกิจคัดแยกขยะ               

บางกลุมอาจมขีัน้ตอนการปฏิบตังิานทีแ่ตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัวาจะรบัซ้ือประเภท (Component) ใด  แตขอมูล

การศกึษาของสนุยี มลัลกิะมาลย และคณะ (2543) ไดกลาวถงึปญหาการจดัการและการคดัแยกขยะของไทย

วา มีลักษณะแอบแฝงเนื่องจากขาดระบบและกระบวนการรีไซเคิลรองรับ เปนลักษณะของการเตรียมวสัดุ 

หรอืการรไีซเคิลข้ันตนแลวสงออกวัสดุทีไ่ดไปสกัดขัน้สดุทายในโรงงานทีใ่ชเทคโนโลยีระดบัสูงในตางประเทศ 

(Thangtongtawi, 2008) 

   ในภาวะท่ีไมมีทางเลือกเหลาน้ี ผูประกอบการยังยึดติดกับกระบวนการจัดการขยะแบบเดิม ๆ   

ที่สภาพแวดลอมมกีลิน่เหมน็ เชือ้โรคฟุงกระจาย สารเคมอีนัตราย ขาดความปลอดภยัในการทํางาน สงผลกระทบ

ตอสุขภาพอนามยั (Negative Externality) จะเห็นไดจากงานวจิยัของ ศรศิกัด์ิ สนุทรไชย และวรรณวด ีพลูพอกสนิ 

(2548) ที่ชี้ใหเห็นถึงผลการตรวจสุขภาพพนักงานวาไมปกติ มีปริมาณแมงกานีสสูง รองลงมาคือสารหนู      

ตะกั่ว และโครเม่ียม ในขณะท่ีภาครัฐที่กํากับดูแลโดยตรงและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ขาดระบบ           

การติดตามใหความชวยเหลือ ทําใหธุรกิจขาดการเชื่อมโยงกับภาครัฐ (Linkage with Government Policy) 

(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2551) ตางจากภาครัฐในประเทศเวียดนาม ญี่ปุน อินโดนีเซีย            

และไตหวนัไดใหความชวยเหลอืผูประกอบการดานสนิเชือ่ เงนิอดุหนนุ การลดหยอนภาษ ีนโยบายสาธารณะ

ตาง ๆ ผานคาใชจายในการพัฒนาของภาครัฐ จัดตั้งกองทุนรีไซเคิลขึ้น และจูงใจครัวเรือนคัดแยกขยะ               

ณ แหลงกําเนิดและวัดผลควบคูไปดวย (Choe & Fraser, 2001, 270 ; Tambunan, 2008,149)
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  นอกจากสภาพบริบทแลว ผูประกอบการในโรงงานยังขาดการรวมตัวเปนเครือขาย จะเห็นไดจาก

ขอมลูการสาํรวจความพึงพอใจของนิตยสารแฟรนไชสโฟกสัทีพ่บวา ลกูขายของกลุมแฟรนไชสไมมคีวามจงรัก

ภักดีในยี่หอ (Brand Loyalty) แตสนใจในธุรกิจที่ทํามากกวา (สมจิตร ลิขิตสถาพร, 2554) เพราะการสราง

เครือขายทําใหเกิดตนทุนการจัดการที่ตํ่า เพิ่มอํานาจในการซื้อ เพิ่มความปลอดภัย ชวยสรางความนาเชื่อถือ

และกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดองคกรท่ีมีเครือขายมากสามารถสรางความไดเปรียบทําใหมีตนทุน              

ที่ตํ่าจะสามารถควบคุมประสิทธิภาพการผลิตได (Mullins, Walker & Boyd, 2007) 

  สวนการใชเทคโนโลยนีัน้ตองนาํเอาความรูทีม่มีาใชเพ่ือตอบสนองตอความคาดหวงัหรอืความตองการ

ของตลาด องคกรท่ีมคีวามสามารถดานเทคโนโลยีสงู มแีนวโนมทีจ่ะประสบความสําเร็จในการสรางนวตักรรม

หรือความแตกตางเพ่ือตอบสนองตลาดที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งศักยภาพเหลานี้จะเปนสวนหน่ึงที่ชวยกระตุน   

ยอดขายและสวนแบงทางการตลาด (Drucker, 2002 ; Porter, 1985 ; McEvily, Eisenlardt & Prescoft, 2004, 716)

ทั้งนี้เพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดการผลิตที่ประหยัด (Economy of Scale) ทําใหลดตนทุนและ          

สรางความแตกตางดานคณุภาพ การสงมอบตรงเวลา และมคีวามยดืหยุนในการผลิต (Boyer & Lewis, 2002, 15) 

  การวัดผลการดําเนินงานนั้นใชเครื่องมือที่ชื่อวา The Balance Scorecard (BSC) ซึ่ง Kaplan & 

Norton (1996) กลาววา ผลการดําเนินงานตองวัดดานการเงินและไมใชการเงิน 4 ดาน คือ 1) ดานการเงิน     

2) ดานลูกคา 3) ดานกระบวนการภายใน และ 4) ดานการเรียนรูและพัฒนา แตละดานจะมีความสัมพันธ     

มีตัวชี้วัดและวิธีการวัดเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานวาเปนอยางไรและเปนหลักการท่ีแตละองคกรนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

วัตถุประสงค
  1. ศกึษาลกัษณะของกลุมธรุกจิ (กลุมธรุกจิครอบครัว กลุมแฟรนไชส และกลุมกจิการรวมคา)ทีม่ตีอ

ผลการดําเนินธุรกิจ 

  2. ศกึษาปจจยัภาวะผูนาํ การขอรับการสนับสนุนจากภาครฐั การสรางเครอืขาย การพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันที่มีผลตอการดาํเนินธุรกิจ 

  3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย
  1. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

  2. ขอบเขตการวิจัย 

   ประชากร คอื ผูประกอบการธรุกจิคดัแยกขยะ (SMEs) ทีไ่ดรบัใบอนุญาตคาของเกา ประเภท ง.  

(คดัแยกวสัดทุีไ่มใชแลวโดยชนดิทีซ่ือ้ขายไดไมเปนอนัตราย  แกว กระดาษ พลาสตกิและโลหะ) ปพ.ศ.  2556- 

พ.ศ. 2557 จากสํานักงานปกครองจังหวัดเขตภาคเหนือตอนลาง (ตาก พิจิตร เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ 

สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี) 3 กลุม คือ กลุมแฟรนไชส กลุมกิจการรวมคา และกลุมธุรกิจ

ครอบครัว จํานวน 536 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน (Krejcie & Morgan, 1970, 607) 

  3. สมมติฐานการวิจัย 

   3.1 ลักษณะของกลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจครอบครัว กลุมแฟรนไชส และกลุมกิจการรวมคา)         

ที่แตกตางกันมีผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน

   3.2 ปจจัยดานภาวะผูนํา การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน

  4. ขั้นตอนในการวจิัย

   การวิจยัน้ี ม ี2 ขัน้ตอน คอื 1) เนนการดาํเนนิงานของธรุกิจท่ีคดัแยกเฉพาะแกว กระดาษ พลาสตกิ

และโลหะ 2) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา การขอรับการสนับสนุนจาก      

ภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถในการแขงขัน ผูวิจัยใช        

ระเบียบวธิวีจิยั 2 วธิ ีคอื การวิจยัเชงิเอกสาร (Documentary Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) วธิกีารสาํรวจทีใ่ชคอื การใหผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 

โดยไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีกําหนด โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี              

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน การศึกษาและระยะเวลา             

ในการดําเนินธุรกิจ ตอนที่ 2 ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน ซึ่งใชแบบประมาณโดยมาตรวัด 5 ระดับ 

ใหผูประกอบการเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด เปนลําดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง 

ระดับความคิดเหน็ดวยมากทีสุ่ด สถิตทิี่ใชในการประมวลขอมูล คอื สถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way 

ANOVA) และตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

  5. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

   ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาประเมินเพื่อทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือท่ีใชวิจัย         

(Content Validity) วามีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดเพียงใด และนํามาคํานวณหาคาความตรง             

เชิงเน้ือหา (Item-Objective Congruence Index-IOC) ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคา            

ความตรงผานเกณฑ สามารถนาํไปใชในการทดสอบกอนการใชงาน (Pre-Test) ได และขอคําถามท่ีมคีา IOC 

นอยกวา 0.50 ไมผานเกณฑตองปรับปรุงแกไข (Hair, Tatham & Black, 1998)

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1

                     

 
 

 
(n) 

 

 24 7 3.23 

 90 24 11.06 

 422 186 85.71 

 536 217 100.0 
 

  ตารางที ่1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามกลุมตัวอยาง 217 ตวัอยาง สวนใหญ

เปนกลุมธุรกิจครอบครัว จํานวน 186 โรง คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาเปนกลุมกิจการรวมคา 24 โรง         

คิดเปนรอยละ 11.06 และนอยที่สุดเปนกลุมแฟรนไชส 7 โรงคิดเปนรอยละ 3.23
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ตารางที่ 2

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการดําเนินธุรกิจดวย F Test 

  Sum of  
Squares 

df Mean    
Square 

F Sig. 

        .201 2 .101 .384 .682 

    56.032 214 .262   

    56.233 216    

        .521 2 .260 .552 .576 

  100.854 214 .471   

  101.375 216    

       .148 2 .074 .221 .802 

   71.691 214 .335   

   71.839 216    

 

 

   7.884 2 3.942 10.40

 

.000 

  81.083 214 .379   

  88.967 216    

     .815 2 .407 1.256 .287 

  69.429 214 .324   

  70.244 216    

    1.031 2 .515 2.368 .096 

  46.581 214 .218   

  47.612 216    

  ตารางที่ 2  เปนผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการดําเนินธุรกิจโดยใช F Test แตละปจจัย         

พบวา การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเปนปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลาง

ของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.05)
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ตารางที่ 3

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธี Scheffe

 
 

   (I) 
Group 

   (J) 
Group 

Mean Difference  
(I-J) 

Std. Error     Sig  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 1 2 

3 

.188 

.163 

.219 

.197 

.693 

.708 

-.353 

-.321 

.730 

.649 

 2 1 

3 

-.188 

-.024 

.219 

.110 

.693 

.976 

-.730 

-.298 

.353 

.248 

 3 1 

2 

-.163 

.024 

.197 

.110 

.708 

.976 

-.649 

-.248 

.321 

.298 

 

 

1 2 

3 

-.205 

-.263 

.294 

.264 

.785 

.608 

-.932 

-.915 

.521 

.387 

 2 1 

3 

.205 

-.058 

.294 

.148 

.785 

.926 

-.521 

-.425 

.932 

.308 

 3 1 

2 

.263 

.058 

.264 

.148 

.608 

.926 

-.387 

-.308 

.915 

.425 

 1 2 

3 

.007 

-.068 

.248 

.222 

1.000 

.953 

-.605 

-.618 

.620 

.480 

 2 1 

3 

-.007 

-.076 

.248 

.125 

1.000 

.832 

-.620 

-.385 

.605 

.233 

 3 1 

2 

.068 

.076 

.222 

.125 

.953 

.832 

-.480 

-.233 

.618 

.385 

 

 

1 2 

3 

1.170* 

.774* 

.264 

.236 

.000 

.005 

.518 

.190 

1.822 

1.358 

 2 1 

3 

-1.170* 

-.395* 

.264 

.133 

.000 

.013 

-1.822 

-.724 

-.518 

-.066 

 3 1 

2 

-774* 

.395* 

.236 

.133 

.005 

.013 

-1.358 

.066 

-.190 

.724 

 

 

1 2 

3 

.361 

.343 

.244 

.219 

.337 

.296 

-.241 

-.197 

.964 

.883 

 2 1 

3 

-.361 

-.018 

.244 

.123 

.337 

.989 

-.964 

-.323 

.241 

.286 

 3 1 

2 

-.343 

.018 

.219 

.123 

.296 

.989 

-.883 

-.286 

.197 

.323 

.296 

.989 

-.883 

-.286 

.197 

.323 
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ตารางที่ 3

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธี Scheffe (ตอ)

 1 2 

3 

.425 

.373 

.200 

.179 

.108 

.118 

-.068 

-.069 

.919 

.815 

 2 1 

3 

-.425 

-.052 

.200 

.101 

.108 

.876 

-.919 

-.301 

.068 

.197 

 3 1 

2 

-.373 

.052 

.179 

.101 

.118 

.876 

-.815 

-.197 

.069 

.301 

  ตารางท่ี 3 เปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของแตละคู พบวา ปจจัยการพัฒนาเทคโนโลยี

นวตักรรม ซึง่ประกอบดวย กลุมแฟรนไชส กลุมกจิการรวมคา และกลุมธรุกจิครอบครวั เมือ่เปรยีบเทยีบระหวาง

กลุม พบวา กลุมแฟรนไชสมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสูงกวากลุมกิจการรวมคา กลุมธุรกจิครอบครัวมี

การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสูงกวากลุมกิจการรวมคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.05) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  ลักษณะของกลุมธุรกิจที่แตกตางกันมีผลการดําเนินงานที่แตกตางกันและปจจัยดานภาวะผูนํา               

การขอรบัการสนบัสนุนจากภาครฐั การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถใน    

การแขงขนัทีแ่ตกตางกนัมผีลตอการดาํเนนิธรุกจิทีแ่ตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เปนไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว

  สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา

  ตวัแปรสวนใหญมคีาเฉล่ีย (Mean) คอนขางสงู คาเฉล่ียสงูสดุ คอื ดานการพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรม 

และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เม่ือพิจารณารายดานของแตละกลุม                  

พบวา กลุมแฟรนไชส มีคาเฉลี่ยดานภาวะผูนําสูงกวากลุมธุรกิจครอบครัวและกลุมกิจการรวมคา กลุมธุรกิจ

ครอบครัวมีความตองการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐสูงกวากลุมกิจการรวมคาและกลุมแฟรนไชส             

ตามลาํดับ กลุมธุรกิจครอบครวัมีการสรางเครือขายมากท่ีสดุ กลุมแฟรนไชสมกีารพฒันาเทคโนโลยนีวัตกรรม

และมีความสามารถในการแขงขันมากที่สุด รองลงมาคือกลุมธุรกิจครอบครัวและกลุมกิจการรวมคา 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู ประกอบการที่มีภาวะผู นําน้ันตองสามารถพลิกอุปสรรคใหเปนโอกาสใหสอดคลองกับ                        

การเปล่ียนแปลงของสังคม สรางนวัตกรรมการจัดการเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบจนเกิดเปนความสามารถใน   

การแขงขนัสราง (Kotler, 2000 ; Porter, 1985) ดวยการขอรบัการสนับสนนุจากภาครฐัผานการใหความชวยเหลือ

ดานสินเช่ือ เงินอุดหนุน การลดหยอนภาษี ทําใหไดมาซ่ึงทักษะและขอไดเปรียบทางการแขงขัน                

 
 

   (I) 
Group 

   (J) 
Group 

Mean Difference  
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(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549) องคกรที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสูง มี

แนวโนมทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการสรางนวตักรรมหรือความแตกตางเพือ่ตอบสนองตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ซึ่งศักยภาพเหลาน้ีจะเปนสวนหน่ึงท่ีชวยกระตุนยอดขายและสวนแบงทางการตลาด นอกจากนี้ควร

พิจารณาความยืดหยุนดานการขนสง ตนทุนและการผลิตท่ีมีคุณภาพดวย เพราะทําใหเกิดประสิทธิภาพ       

เกิดการประหยัดตอขนาด สอดคลองกบัการสงสินคาตรงเวลา ไดคณุภาพตามมาตรฐาน และใชเครือ่งจกัรกล   

แทนคน (Boyer & Lewis, 2002) ขณะเดียวกันควรลดตนทุน มุงขยายตลาดและควบคุมประสิทธิภาพภายใน

องคกรทีส่งผลตอการดําเนนิงานในทีส่ดุเนือ่งจากผูประกอบการธรุกิจคัดแยกขยะ (SMEs) ภาคเหนอืตอนลาง

มีรูปแบบและพฤติกรรมในการดําเนินงานที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเกิดความไมสมดุลที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ    

ที่แตกตางกัน

  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

  1. ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก พาณิชยจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน สถาบันการศึกษา ฯลฯ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการวางแผนควบคุม กําหนด

มาตรฐานจัดทํานโยบายเชิงสาธารณะ และมีมาตรการทางการปฏิบัติ เชน นโยบายของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม คือ ตองการใหธุรกิจคัดแยกขยะเปนอุตสาหกรรมเชิงประณีต (Green Industry) ผูประกอบการ

จะไดรับความรูดาน Green Supply Chain Management มาชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน พัฒนาคนและ

องคกรใหสอดคลองกับการคัดแยกขยะใหมีประสิทธิภาพ พรอมนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตการจัดการ

ใหเกิดความกาวหนาเทียบเทามาตรฐานที่ตองใชระดับโลก เชน ISO 14000 ISO 18000 และ ISO 26000

  2. ผูประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะและผูประกอบการอ่ืนสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใน       

รูปแบบท่ีคลายคลึงกัน เชน การลดของเสียใหนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย การเพิ่มผลผลิตหรือการใชพลังงาน   

ทดแทน เปนตน

  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

  1. นกัวจิยัหรือผูทีส่นใจควรทาํการวจิยัโดยใชกรอบแนวคดินีก้บักลุมประชากรทีเ่ปนกลุมหน่ึงกลุมใด

โดยเฉพาะหรือทาํการวจิยัเชิงคณุภาพ เปรียบเทียบตามขนาดการลงทนุ การจัดการ เจาะลกึพืน้ที ่ภมูภิาคหรอื

นิคมอุตสาหกรรม เพื่อหารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม ทําใหสามารถวิเคราะหความเปล่ียนแปลง          

ของตัวแปรในแตละปจจัย เมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรือติดตามผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

  2. จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณโลกในปจจุบัน ทําใหกระบวนการดําเนินงานคํานึงถึง      

สิง่แวดลอมเปนหลกั นกัวจิยัหรอืผูทีส่นใจควรศกึษารปูแบบและวธิกีารพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมของแตละกลุม 

หรอืกลุมธรุกจิใดธรุกจิหนึง่ทีม่ขีัน้ตอนการดําเนนิงานท่ีแตกตางกนัไปตามธุรกจิ เชน การใชเทคโนโลยีสะอาด 

หรือการใชพลังงานทดแทน เปนตน 
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การบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตในจังหวัดชลบุรี
Performance Management of Manufacturing Firms in Chonburi Province
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บทคัดยอ
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิต       

ในจังหวัดชลบุรี  2) เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานระหวางกิจการที่ชาวไทยเปนผูลงทุนกับกิจการ

ที่มีผูรวมทุนกับตางชาติ  และ 3) เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานระหวางกิจการที่มีขนาดเล็ก               

ขนาดกลาง และขนาดใหญ  การวิจยัใชการวิจยัเชงิสาํรวจ กลุมตวัอยางในการวจิยัไดแกกจิการภาคการผลิต

ที่อยูในจังหวัดชลบุรี  จํานวน 380 แหง โดยใชสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ใชคารอยละเพ่ืออธิบายรูปแบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการ และใชสถิติไคสแควรในทดสอบสมมติฐาน

  ผลการศึกษาพบวา กิจการรอยละ 93.7 มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รอยละ 64.2          

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ โดยวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใชมากท่ีสุด คือ         

ใชวิธีการใหคะแนนตามมาตรสวน  การประเมินถูกใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจําป

มากทีส่ดุ โดยกจิการสวนมากมกีารแจงผลการประเมินและมกีารใหคาํแนะนาํหลงัการประเมนิในตําแหนงงาน

ที่แจงผลการประเมินเพ่ือใหผูถูกประเมินนําไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตได  ทั้งน้ีกิจการท่ีมี                 

ผูรวมลงทุนตางกันและกิจการท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมี          

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05

  การศึกษามีขอเสนอแนะตอกิจการในเรื่องการช้ีแจงผลการประเมินผลปฏิบัติงานใหผูถูกประเมิน

ทราบ การสรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของกิจการ ไดแก ขนาดของกิจการ 

วัฒนธรรมการทํางานของกิจการ
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Abstract
  The objectives of this research were: 1) to study human resource management practices 

of manufacturing firms in Chonburi province in the area of performance management, 2) to compare 

performance management between Thai firm and joint venture firms with foreign investor and 3) to 

compare performance management among small, medium, and large firms.  The survey research 

was used. The sample, 380 manufacturing firms in Chonburi province, were collected by multistage 

sampling technique. The percentage were used to describe performance management practices 

of firms and Chi-square were used for hypothesis testing.

  The results of this research revealed that 93.7 of the firms had performance standard, 64.2 

percent of the firms used formal performance appraisal process. Graphic rating scale method was 

most used in appraising. The results of appraising were mostly used in determining salary raise. 

Most of the firms had performance feedback and suggestion process after appraising for the      

reason of performance improvement in the future. The firms with different investors and different 

size had different performance management practices with statistical difference at level of 0.05.

  The study has the recommendation to the firms in clarifying the results of performance in 

feedback process, developing appropriate performance management system that suitable for firm 

context, including firm size and work culture. 

Keywords
  Performance Management, Performance Appraisal, Human Resource Management,  

Manufacturing Firm

บทนํา
  ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรท่ีสาํคัญสรางความสามารถในการแขงขันใหกบัองคการ และการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยขององคการถือเปนกิจกรรมพื้นฐานของการจัดการที่ผู จัดการทุกคนตองปฏิบัติ                         

กิจการบางแหงอาจประสบผลสําเร็จไดแมมีการวางแผนการจัดโครงสรางองคการหรือการควบคุมที่ไมดีพอ  

แตมกีารจางบคุคลทีเ่หมาะสมสาํหรบังานและสามารถจงูใจบคุคลเหลานีไ้ด  ตลอดจนมกีารบรหิารผลการปฏบิตังิาน

และการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง (Dessler & Huat, 2009)    

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ประกอบดวย การกําหนดทิศทางรวม

กันระหวางผูเกี่ยวของถึงผลการปฏิบัติงานที่ตองการ การสรางความชัดเจนในบทบาท การกําหนดเปาหมาย

ทีม่คีวามสอดคลองกบัเปาหมายขององคการ การตรวจสอบผลการทํางานดวยการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
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การใหขอมูลปอนกลบัผลการปฏิบตังิาน การใหคาํปรกึษาเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานอยางตอเนือ่ง การสอนงาน

และพัฒนาพนักงาน รวมทั้งการใหรางวัลและการใหคาตอบแทน (Dessler & Huat, 200 ; Prasad, 2009)   

จากการท่ีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหน่ึงซ่ึงทําใหแนใจวาพนักงานไดปฏิบัติงาน

ในทิศทางท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคการ  ดังนั้น กิจการจึงควรคํานึงถึงการบริหารผลการปฏิบัติงาน

อยางมปีระสิทธิภาพ ซึง่รวมถงึการสรางความเขาใจเกีย่วกบัการบริหารผลการปฏิบตังิาน การกําหนดมาตรฐาน

การปฏบิตังิาน การประเมนิผลการปฏิบตังิานทีม่คีวามเทีย่งตรงและนาเชือ่ถอืทัง้ในเคร่ืองมือการประเมนิและ

กระบวนการการประเมินผลการปฏิบตังิาน การแจงผลการประเมินทีเ่กิดข้ึนบนคานยิมของการส่ือสารภายใน

องคการแบบเปดกวาง ความไวเน้ือเชื่อใจ และการจูงใจตนเองของพนักงาน (Asad & Mahfod, 2015)            

การใหคําแนะนําหลังการประเมิน รวมถึงการใชระบบการใหคาตอบแทนและการใหรางวัลท่ีสอดคลองกับ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

  การบริหารผลการปฏบิตังิานนอกจากจะสามารถนําผลไปใชเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพในการทํางาน

โดยตรงแลว  การปฏิบัติกับพนักงานที่สรางการรับรูถึงความยุติธรรมยังสงผลในทางบวกตอองคการในหลาย

ประการ เชน เม่ือพนักงานรับรูถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความยุติธรรมจะสงผลตอความพึงพอใจ

ในงาน (Naji, Mansour & Leclerc, 2015) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Abdulkadir, Isiaka & 

Adedoyin, 2012 ; Bekele, Shigutu & Tensay, 2014) รวมท้ังพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ    

(Teh, Boerhannoeddin & Ismail, 2012)  ดังนั้น การบริหารผลการปฏิบัติงานจึงเปนกิจกรรมในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการทํางานพนักงาน และนําไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคขององคการได

  จากการศึกษาถงึการบรหิารผลการปฏิบตังิานของกจิการ พบวากจิการสวนใหญมกีารประเมนิอยาง

เปนทางการ เชน จากการศึกษาของ Nyaw (1995) ในจีน   การศึกษาของ Kirkbride & Tang (1989) ในฮองกง   

การศึกษาของ Poon (1993) ในเกาหลี   การศึกษาของ Chew & Goh (1997) ในสิงคโปร    โดยลักษณะ     

แตกตางกนัไปบางตามความแตกตางของวัฒนธรรมและองคการ  เชน  การนาํผลจากการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ไปใช โดยกิจการมีการนําผลจากการประเมินมาใชในวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป เชน จากการศึกษา

ของ Nyaw (1995), Poon (1993), Venclová, Šalková & Koláková (2013) และ Getnet, Jebena &         

Tsegaye (2014) แสดงใหเห็นการนําการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย          

ในหลายรูปแบบ เชน การเลื่อนข้ันเล่ือนตําแหนง การตัดสินใจเรื่องคาตอบแทน การโยกยาย การหา                

ความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน การใหรางวลั การวางแผนกาํลังคน และการจดัการความกาวหนา

ในสายอาชีพ  
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  ภาคอุตสาหกรรมการผลตินบัเปนภาคการผลิตทีม่คีวามสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ  

เห็นไดจากในป พ.ศ.  2557 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลคารวม

เทากับ 3,644,683 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.7 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ             

โดยกอใหเกิดการจางงาน ทั้งสิ้น 3,514,974 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ของการจางงานทั้งประเทศ (สํานักงาน

สงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, 2558) สาํหรบัในจังหวดัชลบรุมีโีครงสรางทางเศรษฐกิจทีข่ึน้อยูกบั

ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม  สําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตมี                  

การขยายตัวอยางตอเนื่อง จากความเชื่อมั่นในศักยภาพของพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค และระบบโลจิสติกส           

ที่มีประสิทธิภาพ ท้ังถนน ทาเรือนํ้าลึก และทาอากาศยาน เชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก                

โดยในป พ.ศ. 2557 จงัหวดัชลบรุมีวีสิาหกจิในภาคอุตสาหกรรมการผลติถงึ 7,561 แหง กอใหเกดิการจางงาน

ถึง 705,248 คน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558)

  การศึกษานี้ จึงมุงศึกษาถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตในจังหวัดชลบุรี     

เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีกิจการเปนอยู รวมท้ังเปรียบเทียบการบริหาร    

ผลการปฏบิตังิานระหวางกิจการท่ีลงทุนโดยคนไทยทัง้หมดกับกจิการท่ีมตีางชาติรวมลงทุนและระหวางกิจการ

ที่มีขนาดแตกตางกันเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับกิจการอื่นที่อยูในบริบทที่เทียบเคียงกันได 

วัตถุประสงค
  1. ศึกษาถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี 

  2. เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่ลงทุนโดยคนไทยทั้งหมดกับกิจการที่มี       

ตางชาติรวมลงทุน

  3. เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานระหวางระหวางกิจการที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ

กรอบแนวคิดการวิจัย
     ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม

 
 
 
 

-   

  ( / ) 

-  

  ( / / ) 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการ
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วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรไดแกกิจการภาคการผลิตที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี  มีจํานวนทั้งสิ้น 7,561 แหง (สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558) คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973, 

125)   ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 380 โรงงาน 

  การสุมตัวอยาง 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชระเบียบวิธีการสุมตัวอยางแบบ

หลายข้ันตอน (Multistage Sampling) โดยสุมพ้ืนท่ีทีเ่ปนตัวอยาง และสุมกิจการท่ีเปนตัวอยางในแตละพ้ืนท่ี 

โดยกําหนดจํานวนโรงงานในแตละพื้นที่ตามสัดสวนจํานวนโรงงานในแตละพื้นที่ที่เปนตัวอยาง 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถาม

กิจการ แบงออกเปน  3 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกิจการและขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล โดยลักษณะเปนทั้งคําถามใหเลือก

ตอบเปนหลักประกอบกับคําถามปลายเปด

  สวนที ่2  การบริหารผลการปฏบิตังิานของกิจการ  เปนคําถามใหเลือกตอบ ประกอบกับสวนประเมิน

ความคดิเหน็โดยใช 5 ระดบัตามมาตรประเมนิคาแบบลเิคริต (Likert Scale) จาํนวน 6 ขอ และคาํถามปลายเปด

เกี่ยวกับปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานสําหรับแบบสอบถามท่ีเปน     

มาตรวัด 5 ระดับ แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยที่ได โดยใหคาคะแนนเฉลี่ย ระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง 

ระดับนอยที่สุด  1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย  2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง  3.41-4.20 หมายถึง 

ระดับมาก  และ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

  กอนการเก็บขอมูลไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยเร่ิมจากการพิจารณา                      

กรอบแนวความคดิ และทฤษฎทีีเ่ก่ียวของหรอืแนวคิดท่ีใชในการศกึษา รวมทัง้ศึกษาเทียบเคียงมาตรวดับางสวน  

ที่มีผูศึกษาไวแลว รวมท้ังการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา หลังจากนั้นนํามาปรับปรุง

ใหมใหมคีวามสมบูรณมากยิง่ขึน้และนําไปทดลองกับกลุมตวัอยางทีใ่กลเคยีงกบักลุมตวัอยางของการศึกษา

นี้ จํานวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือวัด

  การวิเคราะหขอมูล

  1. ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ สําหรับอธิบายใหทราบลักษณะทั่วไปของกิจการ และ      

รูปแบบ วิธีการ กิจกรรมตางๆ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานพนักงานขององคการ 

  2. ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา Chi-square เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของประเด็นตางๆ ใน                

การบริหารผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหวางกิจการที่ลงทุนโดยคนไทยทั้งหมดกับกิจการที่มีตางชาติ     

รวมลงทุน และระหวางกิจการภาคการผลิตที่มีขนาดแตกตางกัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิจัย
  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

  จากการสํารวจกจิการจาํนวน 380 แหง รอยละ 35.5 เปนกิจการขนาดเลก็ (มพีนักงานไมเกิน 50 คน)  

รอยละ 17.4 เปนกิจการขนาดกลาง (มีพนักงาน 51-200 คน) และเปนกิจการขนาดใหญรอยละ 47.1                  

(มีพนักงานมากกวา 200 คน)  กิจการรอยละ 65.8 เปนกิจการที่มีชาวตางชาติรวมลงทุน ไดแก ญี่ปุน อเมริกา 

เกาหล ีและรอยละ 34.2 เปนกจิการทีล่งทนุโดยคนไทยท้ังหมด  ทัง้นีก้ารรวมทนุมมีากทีส่ดุในกิจการขนาดใหญ 

รองลงมาไดแกกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 62,  22.4 และ 15.6 ตามลําดับการบริหาร   

ผลการปฏิบัติงาน

  กิจการรอยละ 93.7 มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปน           

ลายลักษณอักษรในบางตําแหนงหรือทุกตําแหนง  ซึ่งถูกใชเปนเกณฑในการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งใน           

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งระยะเวลา บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงาน  มีสวนนอยซ่ึง     

เปนกจิการขนาดเลก็เปนหลกั (รอยละ 6.3) ทีไ่มมกีารกาํหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานเปนลายลกัษณอกัษรไว  

ทั้งนี้กิจการรอยละ 64.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ

  สําหรับวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกิจการเลือกใชแตกตางไปตามตําแหนงงานและ

ลกัษณะงาน  กจิการจึงมกีารใชวธิกีารประเมินหลายวธิ ีจากการสาํรวจพบวาวธิกีารประเมินผลการปฏิบตังิาน

ที่กิจการใชมากท่ีสุด ไดแก วิธีการใหคะแนนตามมาตรสวน (Graphic Rating Scale) สวนวิธีการกําหนด

สดัสวนของผลการประเมนิ (Force Distribution Method) วธิกีารใหคะแนนตามเกณฑพฤตกิรรม (Behaviorally 

Anchor Rating Scale) การจัดลําดับ (Alternation Ranking Method) และการใชเหตุการณสําคัญ (Critical 

Incident Method) ถูกนํามาใชในอันดับรองลงมา 

  โดยในการประเมินผลการปฏบิตังิานเคร่ืองมือหลักท่ีกจิการสวนใหญใชประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน ไดแก แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอยละ 61.1) การสังเกต/ติดตามการทํางานของ

พนักงาน (รอยละ 55.5) นอกจากนั้น ไดแก มาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารการบันทึกการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และแบบแสดงลักษณะงาน  ในการนําผลการประเมินไปใช กิจการเกือบรอยละ 76.8 มีการอบรม

ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

  สําหรับการใหขอมูลการประเมินผลใหกับผูปฏิบัติงาน กิจการสวนมากมีการแจงผลการประเมิน    

(รอยละ 76.3) โดยในจํานวนนี ้กจิการรอยละ 46.3 มกีารแจงผลทกุตาํแหนง  หลงัจากการแจงผลการประเมินผล

ปฏิบัติงาน ผูแจงผลการประเมินสวนมาก (รอยละ 90.8) มีการใหคําแนะนําหลังการประเมิน เพ่ือให                       

ผูถูกประเมินนําไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตได 

  กิจการนําขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในหลายวัตถุประสงค โดยใชเพ่ือพิจารณา

เพิ่มเงินเดือนประจําป/ใหรางวัลมากที่สุด (รอยละ 71.1)  รองลงมา ไดแก เพื่อใหทราบถึงความสามารถของ

พนักงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนตําแหนง เพื่อกระตุนและจูงใจผูปฏิบัติงาน เพื่อหาความจําเปนในการฝกอบรม 

เพื่อโยกยายสับเปล่ียนพนักงาน เพื่อวางแผนทดแทนตําแหนงและพัฒนาแนวอาชีพ และเพื่อเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาเลิกจางและลดตําแหนง ตามลําดับ
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  การเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่ลงทุนโดยคนไทยท้ังหมดกับกิจการที่มี    

ตางชาติรวมลงทุน

  เม่ือเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตท่ีลงทุนโดยคนไทยทั้งหมด     

กับกิจการที่มีตางชาติรวมลงทุน แสดงดังตารางที่ 1 พบวาการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความแตกตาง        

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การอบรมชี้แจงเก่ียวกับ        

การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการแจงผลการประเมินใหกับผูถูกประเมินทราบ  โดยกิจการท่ีมีตางชาติ

รวมลงทุนมกีารกําหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน การอบรมช้ีแจงเก่ียวกบัการบริหารผลการปฏิบติังานรวมทัง้

การแจงผลการประเมินในสัดสวนที่สูงกวากิจการที่มีคนไทยลงทุนทั้งหมด  แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  

เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามผูลงทุน

 
  p-value 

 
(n=130) 

 
(n=250) 

  

     

  7.7% 5.6% 6.3% .024* 

  53.1% 40.4% 44.7%  

  39.2% 54.0% 48.9%  

 
    

   42.3% 13.2% 23.2% .000* 

  44.6% 66.8% 59.2%  

  10.0% 18.8% 15.8%  

     

  35.4% 17.6% 23.7% .001* 

  24.6% 32.8% 30.0%  

  40.0% 49.6% 46.3%  

     

  13.1% 7.2% 9.2% .160 

  46.2% 51.2% 49.5%  

  40.8% 41.6% 41.3%  

:  *  0.05 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 91

  สาํหรบัการนาํผลการประเมินไปใชประโยชนจาํแนกตามผูลงทนุ พบวา ทัง้กจิการท่ีลงทนุโดยคนไทย

ทั้งหมดกับกิจการท่ีมีตางชาติรวมลงทุนใชการประเมินในการตัดสินใจเร่ืองเงินเดือนและรางวัลมากกวา        

เพ่ือวัตถุประสงคอืน่โดยไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ   สาํหรับการนาํผลการประเมินไปใชในเรือ่งการทราบ

ถึงความสามารถของพนักงาน  การพิจารณาเลื่อนข้ันเล่ือนตําแหนง การกระตุนและจูงใจผูปฏิบัติงาน             

การหาความจาํเปนในการฝกอบรม   ใชเปนขอมลูประกอบการวางแผนทดแทนตําแหนง  การพจิารณาเลกิจาง 

และการพิจารณาลดตําแหนง พบวากิจการที่มีตางชาติรวมลงทุนมีการนําไปใชมากกวากิจการที่ลงทุน           

โดยคนไทยทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  

เปรียบเทียบการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามผูลงทุน

  

  p-value 

 

(n=130)  

(n=250) 

  

/  74.6% 69.2% 71.1% .269 

 43.8% 67.6% 59.5%  .000* 

  32.3% 44.8% 40.5%  .019* 

  32.3% 44.8% 40.5%  .019* 

 19.2% 38.4% 31.8%  .000* 

  26.9% 26.8% 26.8% .980 

 7.7% 16.8% 13.7%  .014* 

 1.5% 10.0% 7.1%  .002* 

 2.3% 8.8% 6.6%  .015* 

:  *  0.05 

การเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่มีขนาดแตกตางกัน

  การเปรียบเทยีบการบรหิารผลการปฏิบตังิานขององคการ จาํแนกตามขนาดองคการ แสดงดงัตาราง

ที่ 3 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ระหวางกิจการที่มีขนาดแตกตางกัน ในเรื่องของ

ผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ทําการประเมินผลการปฏิบัตงิาน การอบรมชี้แจงเก่ียวกับการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน การแจงผลการประเมิน และการใหคําแนะนําหลังการประเมินผล
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ตารางที่ 3  

เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามขนาดของกิจการ

 
  p-value 

 
(n = 135) 

 
(n = 66) 

 
(n = 179) 

      

  12.6% 4.5% 2.2% 6.3% .000* 

  57.8% 24.2% 42.5% 44.7%  

  29.6% 71.2% 55.3% 48.9%   

 
     

   48.9% 15.2% 6.7% 23.2% .000* 

  45.9% 56.1% 70.4% 59.2%  

  5.2% 28.8% 19.0% 15.8%  

      

  54.1% 13.6% 4.5% 23.7% .000* 

  17.0% 28.8% 40.2% 30.0%  

  28.9% 57.6% 55.3% 46.3%  

      

  20.0% 9.1% 1.1% 9.2% .000* 

  45.2% 42.4% 55.3% 49.5%  

  34.8% 48.5% 43.6% 41.3%  

:  *  0.05 

  การเปรยีบเทียบการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของกจิการภาคการผลติ จาํแนกตามขนาดของ

องคการ พบวา มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ในการนาํผลการประเมินไปใชในการพจิารณา

โยกยายสับเปล่ียน เลือ่นข้ันเล่ือนตําแหนง การหาความจําเปนในการฝกอบรม การทราบถงึความสามารถของ

พนกังาน การกระตุนและจงูใจผูปฏบิตังิาน และใชประกอบการวางแผนทดแทนตาํแหนง โดยกจิการขนาดใหญ

ไดนําไปใชมากที่สุด และกิจการขนาดเล็กนําไปใชนอยที่สุด   สําหรับการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ         

เรื่องเงินเดือน/รางวัล การพิจารณาลดตําแหนง และการเลิกจาง มีการนําผลการประเมินไปใชประโยชน           

ในสัดสวนที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  

เปรียบเทียบการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามขนาดของกิจการ

อภิปรายผลการวิจัย
  กจิการเลือกใชวธิกีารในการประเมินผลการปฏบิตังิานแตกตางไปตามตาํแหนงงานและลักษณะงาน  

จากการศึกษาพบวา วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานท่ีกจิการใชมากท่ีสดุ ไดแก วธิกีารใหคะแนนตามมาตราสวน 

(Graphic Rating Scale) สอดคลองกับ Bogardus (2007) ซึ่งใหขอมูลวาเปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานที่ใชทั่วไป  รวมทั้งการศึกษาของ Kirkbride & Tang (1989) ในประเทศฮองกงและ Chew & Goh (1997) 

ในประเทศสิงคโปร  ทั้งน้ี เน่ืองจากวิธีการดังกลาวสามารถนําผลการประเมินท่ีเปนตัวเลขมาเปรียบเทียบ

ระหวางพนักงานแตละคนได อยางไรก็ตามวิธีการใหคะแนนตามมาตรสวนมีขอควรระวังที่อาจเกิดจาก          

การประเมินในหลายรูปแบบ เชน ความไมชัดเจนของรายการประเมินและการใหคาคะแนนแตละระดับ         

การใหคะแนนท่ีมแีนวโนมเขาสูศนูยกลาง การเขมงวด หรือผอนปรนในการใหคาคะแนนของผูประเมินแตละบคุคล

ซึง่ไมเหมอืนกนั ทาํใหอาจเกดิปญหาจากการนาํผลการประเมินไปใช โดยเฉพาะอยางยิง่จากการประเมนิโดย       

ผูทําการประเมินหลายคน

  กิจการนําผลประเมินไปใชเพื่อการตัดสินใจเรื่องเงิน/รางวัลมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของ 

Venclová, Šalková & Königová (2013) ในประเทศสาธารณรฐัเชก็  นอกจากน้ันยงัใชในการพจิารณาโยกยาย

สับเปลี่ยน การหาความจําเปนในการฝกอบรม การทราบถึงความสามารถของพนักงาน การกระตุนและ       

จงูใจผูปฏิบตังิาน และใชประกอบการวางแผนทดแทนตาํแหนง โดยถูกนําไปใชในกิจการขนาดใหญมากกวา

กิจการขนาดเล็ก  สวนการศึกษาโดย Poon (1993) ในประเทศมาเลเซียพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  
  p-value 

 

(n = 135) 

 

(n = 66) 

 

(n = 179) 
  

/  72.6% 71.2% 69.8% 71.1% .867 

  17.0% 24.2% 35.2% 26.8%  .001* 

  29.6% 48.5% 54.2% 44.5%   .000* 

 .7% 10.6% 9.5% 6.6%  .003* 

 9.6% 42.4% 44.7% 31.8%  .000* 

 39.3% 56.1% 76.0% 59.5%  .000* 

 23.0% 42.4% 53.1% 40.5%  .000* 

   9.1% 11.7% 7.1%  .000* 

 3.0% 9.1% 23.5% 13.7%  .000* 

:    0.05 
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ของพนักงานถูกใชสําหรับการตัดสินใจเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงเปนหลัก เปรียบเทียบตามขนาดของกิจการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานถูกนํามาใชในกิจการขนาดใหญมากกวาในกิจการของทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับ        

Kirkbride & Tang (1989)  

สรุป
  ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกิจการภาคผลิต                       

ในจังหวัดชลบุรกีารเลอืกใชมากท่ีสดุ ไดแก วธิกีารใหคะแนนตามมาตรสวน รองลงมา คอื การกําหนดสดัสวน

ของผลการประเมนิ การใหคะแนนตามเกณฑพฤตกิรรม การจดัลําดับ และการใชเหตกุารณสาํคัญ โดยกจิการ 

รอยละ 76.8 มีการอบรมหรือชี้แจงเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและรอยละ 76.3 มีการแจงผล            

การประเมินใหกระบวนการสําคัญที่จะทําใหพนักงานปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตได จากการ               

ใหคําแนะนําหลังการประเมิน  ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกใชในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน

ประจําป/ใหรางวัล เปนหลัก (รอยละ 71.1) นอกจากนั้น เพื่อใหทราบถึงความสามารถของพนักงาน ใชใน    

การพิจารณาเลือ่นตาํแหนง การกระตุนและจงูใจผูปฏบิตังิาน การหาความจาํเปนในการฝกอบรม การโยกยาย

สับเปลี่ยนพนักงาน และใชประกอบการวางแผนทดแทนตําแหนงและพัฒนาแนวอาชีพ เปนตน  ทั้งนี้กิจการ

ที่มีตางชาติรวมลงทุนมีการอบรมช้ีแจงเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแจงผลการประเมิน

ในสัดสวนท่ีสูงกวากิจการท่ีลงทุนโดยคนไทยทั้งหมด  และกิจการขนาดใหญมีการนําผลการประเมินไปใช

มากกวากิจการขนาดเล็กโดยนําไปใชพจิารณาโยกยายสบัเปล่ียน เล่ือนขัน้เลือ่นตาํแหนง การหาความจําเปน

ในการฝกอบรม การทราบถงึความสามารถของพนกังาน การกระตุนและจงูใจผูปฏิบตังิานและใชประกอบการ

วางแผนทดแทนตําแหนง  

  ขอเสนอแนะสําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการท่ีไดจากการศึกษา ไดแก กิจการ             

ควรพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อนําองคการไปสูเปาหมายที่ตองการ  โดยการบริหาร                

ผลการปฏิบตังิานตองมเีหมาะสมกบับริบทของกจิการ รวมทัง้ขนาดของกจิการ วฒันธรรมการทาํงานของกจิการ

ควรมีการแจงผลการประเมินแกผูถูกประเมินทราบพรอมการใหคําแนะนําเพื่อใหพนักงานมีผลปฏิบัติงาน       

ที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ฝายทรัพยากรมนุษยควรมีหนาที่ในการอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงาน          

เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุดในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหขอมูลเกีย่วกบัวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การแจงขอมูลปอนกลับและการใหคําแนะนําจากผลการประเมินแกผูถูกประเมินเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา  

ใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น

  ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังตอไปมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวเน่ือง ไดแก การศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่เปน                  

ตัวอยางที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปนตนแบบในการปรับใชกับกิจการ    

อื่นๆ ตอไป
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

The Guidelines of Potential Development of Agro-Tourism
 Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province

มณรีตัน  สขุเกษม1*

1ภาควิชาบริหารธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เลขที่ 129 หมู 21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  25230

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก                  

อาํเภอเมอืง จงัหวัดปราจนีบรุ ีเพ่ือนาํไปสูแนวทางการพฒันาศกัยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตาํบลดงข้ีเหล็ก 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ใชการวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 300 คน และผูใหขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับ    

การทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชใน         

การวิจยั คอื แบบสอบถาม การสมัภาษณเชงิลกึ การสังเกตการณแบบมสีวนรวม และการสนทนากลุม สถติทิีใ่ช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวจิยัพบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตาํบลดงขีเ้หลก็ อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี  อยู ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว อยู ในระดับมาก                             

ไดแก ดานการบริการ ดานการบริหารจัดการ  ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการทองเท่ียว และ                     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ  

ที่อยูในระดับ  มากที่สุด ไดแก บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเปนเจาบานท่ีดี ความมีชื่อเสียงและ         

เปนท่ีรูจัก มัคคุเทศกและวิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณ และการเที่ยวชมสวนผลไม        

สวนไมดอกไมประดับ และสวนสมุนไพร สําหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

การทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกได 6 ดาน คือ 1) ดาน       

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3) ดานการมีสวนรวมของทองถิ่น                         

4) ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร  5) ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  และ              

6) ดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร

*ผูเขียนหลัก
  อีเมล: maneerat.s@bsa.kmutnb.ac.th
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คําสําคัญ
  ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร   ตําบลดงขี้เหล็ก   จังหวัดปราจีนบุรี

Abstract
  The purpose of this research is to identify the potential development of agro-tourism,       

Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province, and contribute to the guidelines of the 

potential development of agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province 

and 3) to analyze the relationship of Thai tourist’s needs towards the potential development of   

agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province. The samples used of the 

study were 300 Thai tourists and 18 key informants of agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang 

District, Prachinburi Province. This study used mixed method research of quantitative and qualitative. 

The research instruments were questionnaire, in-depth interview, participatory observation and 

focus group. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 

content analysis. 

  The results showed that the most valuable aspects were the attractions, followed by the 

level of services, management, environment, and tourism activities. The moderate aspects level 

was facilities.  For the highest level items were staff courteous hospitality and a good host; famous 

and well know; tour guide and narrator with knowledge, skills, experience; and visit to the orchard 

and garden flower and herb garden. For the result of qualitative research found that the guidelines 

of potential development of agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province 

was categorized into 6 aspects; 1) agro-tourism resources 2) agro-tourism activities 3) host             

community participation 4) agro-tourism management 5) facilities and services and 6) agro-tourism 

marketing

Keywords
  Agro-Tourism Potential,   Tambon Dong Khilek,   Prachinburi Province

บทนํา
  ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ                     

ของประเทศไทยหลายประการ โดยสามารถสรางรายไดจากการนําเงินตราเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก          

ทัง้การเพิม่ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ การเพิม่ดลุการคาระหวางประเทศ การกระจายรายไดสูทองถ่ิน 

และการจางงาน ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง        

ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวจึงไดกําหนดนโยบายการสงเสริม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 99

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ินมาโดยตลอด  โดยแนวทาง         

การพัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบใหมๆ  ไดองิจากพ้ืนฐานการดาํเนินวิถชีวีติของคนในสงัคมซ่ึงจะเปนแนวทาง

หนึง่ทีส่ามารถพฒันาทองถิน่ไดอยางยัง่ยนื  การพฒันาและสรางแหลงทองเทีย่วทางเลอืกในรปูแบบใหมเปน

อีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการบริการการทองเที่ยว

ไดอยางหลากหลายยิ่งขึ้น สําหรับประเทศไทย กรมสงเสริมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ

รวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดริเร่ิมข้ึนมาต้ังแตป พ.ศ. 2540 ภายใตโครงการทองเท่ียว

เกษตรตอนรับปทองเที่ยวไทย ป พ.ศ. 2540 – 2542 (Amazing Thailand 1998 – 1999) ซึ่งมีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการทองเที่ยวในพ้ืนท่ีการเกษตรเพื่อเปนการชวยเหลือและแกไขปญหาการวางงานของคนใน

ชนบท อีกท้ังยังเปนการเพิ่มและการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรสูทองถ่ินโดยไดมีการจัด

ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหเปนรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวที่

มกีารบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของคนในทองถิน่เปนสาํคญั (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2555) 

  การทองเทีย่วเชงิเกษตรเปนการทองเทีย่วทางเลอืกใหมอกีรูปแบบหนึง่ของการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื

โดยมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว

และสัตวเล้ียง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตางๆ โดยใหความเพลิดเพลินและความรูนํากลับไปประยุกตใชหรือ

ประกอบอาชีพแกผูมาเยี่ยมเยือนได อีกทั้งยังเปนการไดหวนกลับไปคนหาเรียนรู เขาใจ ภาคภูมิใจกับอาชีพ

เกษตรกรรม รากฐานของแผนดินไทยทีเ่ปยมไปดวยคณุคาภายใตแนวคดิปรชัญาองคความรู ภมูปิญญาของ

บรรพบุรุษเกษตรกรไทย ไดสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชนบท ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี 

รปูแบบกจิกรรม และการประกอบอาชพีทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทัง้วถิดีัง้เดิมจนถงึการใชเทคโนโลยีขัน้สูง 

ทามกลางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม  มีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรหรือชุมชน ความประทับใจ               

ทีเ่กดิจากการไดชม ชมิ ซือ้ผลิตภัณฑ และการมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ กอเกิดความรู ทกัษะ และประสบการณ

แกผูมาทองเทีย่ว ทัง้ยังสงผลใหเกิดรายไดแกชมุชนจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรปู 

คาตอบแทนจากการใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ เพ็ญศิร ิศรีคําภา, 2557)  

ทั้งนี้ การทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นฐานของ

การเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรการเกษตรที่หลากหลาย  สภาพภูมิอากาศที่มีความแตกตางกัน      

ในภาคตางๆ ของประเทศไทยสงผลใหมกีารทาํการเกษตรท่ีแตกตางกนัออกไป เชน ภาคตะวนัออกมปีริมาณนํา้ฝน

ที่ตกลงมามาก ทําใหเหมาะกับการทําสวนผลไม การปลูกไมดอกไมประดับ และการทําสวนสมุนไพร            

สภาพวิถกีารดาํเนนิชีวติแบบเกษตรกรรมของคนในทองถิน่เสมอืนเปนส่ิงดึงดูดใจแกนกัทองเทีย่วใหมาเยอืนได 

นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรยงัมีแหลงทองเทีย่วเชงิธรรมชาต ิแหลงทองเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร 

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาพัฒนาผสมผสานกันเปนแหลงทองเท่ียวที่เช่ือมโยงกันได  

นอกจากน้ีความรวมมือและการประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ

กับการทองเท่ียวเชิงเกษตรยังเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่กอใหเกิดการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางย่ังยืนได  

(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555)
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  จงัหวัดปราจีนบรุ ีเปนจงัหวัดหน่ึงในภาคตะวนัออกท่ีประชาชนสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม

เปนหลักท่ีมีการดํารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชไดอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะการทําสวนผัก การทําสวนผลไม การทําสวนสมุนไพร             

การเพาะพันธุไมดอกไมประดับ สําหรับพ้ืนท่ีที่มีการปลูกผลไมเปนจํานวนมาก ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด 

กระทอน สมโอ แตชวงหลังราคาผลไมตกตํ่า ประกอบกับภาวะตนทุนที่สูงขึ้น ชาวสวนปราจีนบุรีจึงเริ่มหันมา

ปลูกพืชอยางอื่นทดแทน โดยเฉพาะเนนการปลูกไมดอกไมประดับกันมากข้ึน จนกลายเปนแหลงทองเท่ียว   

เชิงเกษตรที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทําสวนสมุนไพรโดยมีรูปแบบกิจกรรม     

การทองเท่ียวเชิงเกษตร อาทเิชน การเทีย่วชมสวนผลไม การเทีย่วชมสวนไมดอกไมประดับ การชมสวนสมนุไพร 

หรือการพักกับชาวบานในที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เปนตน

  ตําบลดงขี้ เหล็ก เปนตําบลหน่ึงที่มีพื้นที่บริเวณอยู รอบเชิงเขาสวนเหนือของอําเภอเมือง                     

จังหวัดปราจีนบุรี  ทางดานเหนือของตําบลมีเขาไมปลองซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตร  ลักษณะพื้นที่มี

ความลาดเอียงเล็กนอย  จากทิศเหนือไปทางทิศใตมีแหลงนํ้าที่สําคัญ  คือ นํ้าตกหวยเกษียรลงไปทางทิศใต

ของตําบลแตมีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น  สวนตําบลดงขี้เหล็กประกอบดวย 14 หมูบาน  โดยนักทองเที่ยว

สวนใหญนยิมเดนิทางมาทองเทีย่วท่ีหมูที ่6 บานดงบงั เน่ืองจากเปนหมูบานสมนุไพรแหงแรกของประเทศไทย

ที่มีการทองเท่ียวแบบครบวงจร ซึ่งนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรกรของชาวบานต้ังแตการปลูก

สมุนไพร การเก็บเกีย่วและการแปรรูป นอกจากนี ้ตาํบลดงขีเ้หลก็ยังเปนตําบลหน่ึงท่ีเปนแหลงผลติหลกัและ

ตลาดขายสงไมลอม ไมใหญ ไมดอกไมประดับที่ใหญระดับประเทศ โดยมีการปลูกและการจําหนายไมลอม 

ไมใหญ ไมประดับ และยังเปนแหลงผลิตสมุนไพรสําคัญท่ีสงจําหนายสมุนไพรแกโรงพยาบาลเจาพระยา     

อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  โดยสามารถสรางรายไดในภาพรวมกวา 150 ลานบาทตอเดือนแกเกษตรกร

ในพื้นที่ (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี, 2555) และยังสรางรายไดแกจังหวัดปราจีนบุรี 

ปละหลายพันลานบาท นอกจากนี้ยังมีถนนสายขอนขวาง-โคกมะกอกที่ตลอดสองขางทางของถนนสายนี้     

ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีแผงตนไมประดับตั้งอยูจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา “ถนนทองเที่ยว

เชิงเกษตรเมืองไมดอกไมประดับ” (พินิจ เนตรพุกกณะ, 2553) 

  ดงัน้ัน ผูวจิยัจึงเล็งเห็นความสําคัญในการทาํวิจยัเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

เชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะนําไป               

เปนขอมูลข้ันตนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในตําบลดงขี้เหล็ก 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพื้นท่ีอื่นๆ ของจังหวัดปราจีนบุรีและ                

ในประเทศไทย และยังเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรแกผูมีสวนเกี่ยวของท้ังชุมชนทองถ่ิน       

หนวยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชน เพ่ือนําไปพัฒนาและปรบัปรุงการทองเท่ียวเชิงเกษตรใหมมีปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 101

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

  2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง          

จังหวัดปราจีนบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2544, 6-40  อางถึงใน บุญเลิศ             

จิตตั้งวัฒนา และ เพ็ญศิริ ศรีคําภา, 2557) ไดกลาวถึง หลักเกณฑการกําหนดใหแหลงเกษตรใดเปน              

แหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรไดจาํเปนตองพจิารณาจากตวัชีว้ดัทีส่าํคญัไว 3 ประการ คอื 1) ตวัชีว้ดัทางดานสภาพ   

การผลิต ไดแก รูปแบบของกิจกรรมทางเทคโนโลยีในการทําการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และสินคา

เกษตรแปรรูป 2) ตัวชี้วัดดานกายภาพและสภาพแวดลอม ไดแก ธรรมชาติและความสวยงาม การคมนาคม

ขนสง แหลงทองเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี กิจกรรมการใหบริการนักทองเท่ียวและจุดบริการนักทองเท่ียวในชุมชน     

3) ตัวชี้วัดทางสังคม ไดแก วัฒนธรรมทางการเกษตรแบบดั้งเดิม วิถีการดําเนินชีวิตของชาวชนบท และการมี

สวนรวมของเกษตรกร 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

   บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  และ เพ็ญศิริ ศรีคําภา (2557)  ไดจําแนกองคประกอบของการทองเที่ยว

เชิงเกษตรไว 6 ดาน คือ (1) ดานแหลงทองเที่ยวทางการเกษตร (2) ดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมใน

แหลงทองเทีย่วเชงิเกษตร (3) ดานการบรกิารธรุกิจทองเทีย่วเชงิเกษตร (4) ดานการตลาดทองเทีย่วเชงิเกษตร 

(5)  ดานการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน และ (6) ดานการสรางจิตสํานึกแกผูมี                 

สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2544, 6-40) ไดกลาวถึงรูปแบบของ      

การทองเท่ียวเชิงเกษตรไววามี 10 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการทํานา รูปแบบการเกษตรผสมผสาน รูปแบบ   

สวนผลไม รปูแบบไมดอกไมประดบั รปูแบบเกษตรเชิงอนุรกัษผสมผสานกับวฒันธรรมชาวไทยภูเขา รปูแบบ

การศกึษาและศนูยวจิยัทดลองของหนวยงานราชการ รปูแบบของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาํริ 

รูปแบบชุมชนเกษตรกร รูปแบบสวนเกษตรหรือฟารมของเอกชน และรูปแบบตลาดการเกษตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย   

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

  1. ขอบเขตการศึกษา 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง      

จังหวัดปราจีนบุรี 

  2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยเชิงปริมาณ  

   ประชากร คอื นกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีเดนิทางมาทองเทีย่วเชงิเกษตร ตาํบลดงขีเ้หลก็ อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน  1,200  คน (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี, 2555) 
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   การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุม          

จากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี       

ใชโปรแกรมคาํนวณหาขนาดกลุมตวัอยางของงานวจิยั โดยตาราง Taro Yamane (1967 อางถงึใน ประสพชยั 

พสุนนท, 2553) ที่ระดับคาความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน .05 ซึ่งสามารถคํานวณขนาดของ            

กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดจํานวน 300 คน 

  3. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   กลุมตวัอยาง คอื ผูใหขอมลูหลักในการวิจยัคณุภาพทีม่สีวนเก่ียวของกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร 

ตาํบลดงขีเ้หลก็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ีจาํนวน 18 คน ประกอบดวย ผูนาํชมุชน ปราชญผูรู นกัวชิาการ

จากหนวยงานตางๆ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก เจาหนาท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(สาํนักงานนครนายก ปราจนีบุร ีสระแกว) สาํนักพัฒนาการทองเทีย่วจังหวัดปราจนีบุร ีสมาคมธุรกิจทองเทีย่ว

ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง        

จังหวัดปราจีนบุรี โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 -                 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2554

  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณ 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูล

ดานประชากรศาสตร โดยจัดทําแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทยมายัง

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) มคีาํถาม จาํนวน 12 ขอ วตัถุประสงคของการเดินทาง ความถ่ีในการเดนิทาง 

ระยะเวลาในการเดนิทาง คาใชจายในการเดินทาง แหลงขอมลูเกีย่วกบัการทองเทีย่วเชงิเกษตร ประสบการณ

การทองเที่ยว  พาหนะที่ใชในการเดินทาง จํานวนผูรวมเดินทาง แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไปเยือน กิจกรรม

การทองเที่ยว เชิงเกษตร การกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอีก   สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา      

ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 30 ขอ โดยแบบขอคําถามในสวนที่ 3 มีลักษณะเปน

มาตรประมาณคา (Rating Scale) ที่มีลําดับการเลือกตอบเปน 5 ระดับ คือ 5 = เห็นดวยมากที่สุด  4 =          

เหน็ดวยมาก 3 = เหน็ดวยปานกลาง 2 = เห็นดวยนอย และ 1 = เหน็ดวยนอยทีส่ดุ  จากนัน้ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถาม

ที่รางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา

และภาษาท่ีใชแบบสอบถาม หลงัจากนัน้นาํขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญมาปรบัปรงุเนือ้หาของคาํถามแตละ

ขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มี 

คาดัชนีความสอดคลองของคําถามแตละขอ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทีม่คีาต้ังแต 0.5 

– 1.0 ตามเกณฑของ Rovinelli & Hambleton (1977)  จากนั้นไดนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงจาก     

ผูเชี่ยวชาญไปทดสอบกับกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก          
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จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30 คน จากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) 

โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทั้งหมด เทากับ 0.891 ซึ่งมีคาเขาใกล 1          

แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมันและความเที่ยงตรงสูง (Cronbach, 1951; Nunnally, 1978)

  5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพ

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ การบันทึกภาคสนาม        

การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

และการสนทนากลุม สาํหรับการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลเชิงคุณภาพการวจิยัคร้ังน้ีมกีารตรวจสอบ

ความสมบูรณ ความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพ่ือยืนยัน                 

ความนาเชือ่ของขอมลู ประกอบดวย 1) ดานตรวจสอบเสาดานขอมลู (Data Triangulation) หมายถึง พจิารณา

จากแหลงทีม่าของขอมลู ไดแก เวลา สถานท่ี และบุคคล ซึง่ขอมลูทีไ่ดจะเปนขอมลูจากมุมมองของผูใหขอมลู

เทานั้น ไมใชมุมมองของบุคคลนอก (Streubert & Carpenter, 2007; ชาย โพธิสิตา, 2550) 2) ดานผูวิจยั 

(Investigator Triangulation) หมายถึง พิจารณาขอมูลของผูวิจัยแตละคนแตกตางกัน และ 3) ดานทฤษฎี 

(Theory Triangulation) หมายถงึ ตรวจสอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของในการสงัเคราะหและตคีวามขอมลู

  6. การวิเคราะหขอมูล 

        การวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ ใชคาสถติิเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ                   

ใชการจัดกระทํากับขอมูล นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการศึกษาภาคสนามจากการสัมภาษณเชิงลึก     

จํานวน 6 ดาน ไดแก  ดานทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานการ

มีสวนรวมของทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร ดานการบริการและส่ิงอํานวย                

ความสะดวก และดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมมาถอด                             

แถบบันทึกเสียงเพ่ือสรุปประเดน็สําคัญท่ีมคีวามหมายเหมือนหรือใกลเคียงกัน ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของขอมลู และจดบันทกึตามประเด็นทีก่าํหนดในขอบเขตดานเนือ้หาใชการพรรณนาวิเคราะหขอมลูเชงิเนือ้หา 

(Corbin & Strauss, 2008 ; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009)

   สาํหรับการแปลความหมายของคาเฉล่ียของขอคาํถามในแตละดานของแบบสอบถาม ใชเกณฑ

การแปลความหมายตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท (2553) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  คะแนน 4.50 

– 5.00 คือ ระดับมากที่สุด  คะแนน 3.50 – 4.49 คือ ระดับมาก   คะแนน 2.50 – 3.49 คือ ระดับปานกลาง  

คะแนน 1.50 – 2.49 คือ ระดับนอย และคะแนน 1.00 – 1.49 คือ ระดับนอยที่สุด 

  

ผลการวิจัย
  1.  จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูล พบวา ไดแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ 

จํานวน 300 ชุด จากนั้นไดวิเคราะหขอมูลและไดผลวิจัย ดังนี้

   1.1 สถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา เปนเพศหญิง อายรุะหวาง 20-30 ป 
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สถานภาพบุคคลโสดและสมรส มีการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพ

ดานรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท 

  1.2 พฤติกรรมของนักเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก       

อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุรพีบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมเคยมา ชนิดของยานพาหนะทีใ่ชในการเดินทาง 

คือ รถเชา ลักษณะการเดินทาง คือ มาทองเท่ียวกับเพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน จํานวนผูรวมเดินทาง มากกวา             

25 คนข้ึนไป วตัถปุระสงคของการเดินทางมาเยือน คอื ทศันศึกษาดงูาน ความถ่ีในการเดินทางมาเยือน 1 คร้ัง        

ระยะเวลาเดินทางมาเยือน 1 วัน คาใชจายในการเดินทางมาเยือน ตํ่ากวา 1,000 บาท ชองทางการรับทราบ

ขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือน/ญาติ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนักทองเท่ียวไปเยือน               

ไดแก กลุมสมุนไพรบานดงบัง กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนกัทองเท่ียวมีความสนใจเท่ียวชมสมุนไพร 

และความตองการกลับมาทองเท่ียวแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรอีก

   1.3  ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

   ผลจากการสอบถามความคิดเหน็กบันกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมตีอศกัยภาพการทองเทีย่วเชงิเกษตร

ของตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 6 ดาน คือ ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว               

ดานสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกิจกรรมการทองเท่ียว และ       

ดานการบริการ พบวา ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี            

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นอยูในระดบัมากทุกดาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 

แสดงศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 
 

 

   
 

X  S.D.  

  3.87 0.57  
 4.15 0.57  

   3.97 0.51  

     3.84 0.58  

   4.72 0.50  

 4.45 0.63  

 3.75 0.64  

    4.00 0.54  
 4.16 0.49  

 4.20 0.49  

 ( , ) 3.95 0.66  

  3.67 0.60  

  4.03 0.48  

   4.05 0.44  
   3.89 0.43  

   4.17 0.49  

 4.00 0.52  

 4.04 0.36  

   4.16 0.42  

 3.03 0.67  
 (   )   4.33 0.50  

 2.47 0.72  

 -    2.38 0.74  

      3.65 0.59  

จังหวัดปราจีนบุุรี
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ตารางที่ 1 

แสดงศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

   
 

X  S.D.  

 ( ) 
 2.34 0.78  

   3.95 0.57  
/  4.22 0.50  

 4.32 0.52  

/ /  4.51 0.51  

/ /  (OTOP)  4.12 0.51  

 2.57 0.83  

 4.08 0.58  
   4.75 0.47  

/      4.56 0.59  

   3.80 0.64  

  (   ) 3.55 0.57  

/  (OTOP) 3.76 0.62  

  จากตารางที่ 1 ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ในรายดานไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

ดานสภาพแวดลอม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการ มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ดานกิจกรรมการทองเท่ียว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานการบริการ มีระดับ       

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

  ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.75 -- 4.72 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังน้ี ความมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป              

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ความเปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นแบบวิถีชุมชนเกษตร 

ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงเกษตรมคีวามหลากหลายและโดดเดน ความสมบรูณของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

มรีะดบัความคิดเหน็อยูในระดับมาก ความเช่ือมโยงกับแหลงทองเทีย่วหลกัหรอืใกลเคยีง มรีะดบัความคิดเหน็

อยูในระดับมาก 

  ดานสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.67 -- 4.20 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตาม

เกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังนี้ สภาพแวดลอมโดยรอบสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  

ทัศนียภาพความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศที่รมรื่น  ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสามารถ

ทองเที่ยวไดทุกฤดูกาล มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก การคมนาคมขนสงเขาถึงไดสะดวก                     

จังหวัดปราจีนบุุรี
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(สภาพถนน,เสนทาง) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปายบอกทางและปายส่ือความหมายชัดเจน         

อานและเห็นไดงาย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ดานการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.89 -- 4.17 กระบวนการใหความรูดานการทองเที่ยว       

เชิงเกษตร  การจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี

คาคะแนนเฉล่ียเทากับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของคนใน

ชุมชนตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ขีดความสามารถในการรองรับของ 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

  ดานสิง่อาํนวยความสะดวกมีคาเฉลีย่อยูระหวาง 2.34 – 4.33 เรียงลําดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย

ตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังน้ี ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา  

โทรคมนาคม)  สถานที่จอดรถเปนสัดสวน กวางขวาง และเพียงพอ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก      

สวนที่พักแบบโฮมสเตยหรือรีสอรทมีจํานวนเพียงพอและไดมาตรฐาน รานคา รานอาหาร -- เครื่องดื่มสะอาด

และมีจํานวนเพียงพอ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย หองนํ้าสาธารณะมีความสะอาดและมีจํานวน

เพียงพอ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  ดานกจิกรรมการทองเท่ียวมคีาเฉล่ียอยูระหวาง 2.57 – 4.51 ซึง่สามารถเรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจาก

มากไปนอยตามเกณฑในการวเิคราะหและแปรผลขอมลูไดดงันี ้  การเทีย่วชมสวนผลไม/สวนไมดอกไมประดบั/

สวนสมุนไพร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการเกษตรอินทรีย  การแสดง/สาธิตใหความรูเก่ียวกับ 

สินคาทางการเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก การซ้ือสินคาทางการเกษตร/สินคาของท่ีระลึก/

สินคา โอทอป (OTOP)   มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนการพักคางคืนกับชาวบานแบบโฮมสเตย

เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

  ดานการบริการ มคีาเฉล่ียอยูระหวาง 3.55-4.75 ซึง่สามารถเรียงลาํดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย

ตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังนี้ บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเปนเจาบานที่ดี 

และมัคคุเทศก/วทิยากรมคีวามรู ความสามารถ และประสบการณ   มรีะดบัความคดิเห็นอยูในระดบัมากทีส่ดุ  

ความพรอมของศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร ความพรอมของสถานที่จําหนายสินคา

ทางการเกษตร/สินคาโอทอป (OTOP)  การประชาสัมพันธ สื่อโฆษณา (แผนพับ เว็บไซต จดหมายขาว) มี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  2. จากการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุม 

จากผูใหขอมลูหลกั (Key Informants) ทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเท่ียวเชงิเกษตร ตาํบลดงข้ีเหล็ก อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 18 คน สรุปผลการวิจัยได 6 ดาน ดังนี้ คือ  

   2.1 ดานทรัพยากรการทองเทีย่วเชิงเกษตร  มผีลผลติทางการเกษตรหลากหลายรปูแบบ  ไดแก

ไมสมุนไพร ไมลอม ไมใหญ  ไมผล  ซึ่งสามารถดึงดูดและสรางกระแสใหเกิดการเดินทางเขามาในพื้นท่ี      

จงัหวดัปราจนีบรุไีดตลอดท้ังปรวมถงึมคีวามพรอมและรองรบันกัทองเทีย่วกลุมสนใจเฉพาะกลุมศึกษาดงูาน           

และนักทองเที่ยวทั่วไป
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   2.2 ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร  นักทองเที่ยวสามารถรวมกิจกรรมระยะสั้นเพื่อเขา

ชมสวนเกษตร  เชน  การเก็บผลผลิตในสวน การซื้อผลผลิตหรือการเที่ยวชมสวนแลวเลือกเก็บผลผลิตไดเอง 

ทั้งน้ีนักทองเที่ยวสามารถพักแรมในสวนเกษตรเพ่ือศึกษาเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตชนบทอยางใกลชิด โดย    

นกัทองเท่ียวจะไดรบับริการเรือ่งความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสนิ รวมถึงสถานพักแรมทีส่ะดวก สะอาด และ

เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นซึ่งเปนรูปแบบของที่พักแบบโฮมสเตย   นอกจากนี้ยังมีการอบรมใหความรู

เกีย่วกบัการเกษตรแผนใหม การเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชน  การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลิตทางการเกษตร และ      

การเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เชน การศึกษาคุณประโยชนของพืชสมุนไพรและผักพื้นบาน การทํา                        

นํ้าหมักชีวภาพ เปนตน 

   2.3 ดานการมีสวนรวมของทองถ่ิน  มีการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร          

สนิคาชมุชน ของใช ของทีร่ะลกึ  เชน  ผลไมสด ผลไมแปรรปู ดอกไม เมลด็พนัธุ กิง่พนัธุ ตางๆ  และยงัมแีหลงศกึษา

เรยีนรูแนวทางการประกอบอาชพีดานการเกษตรซึง่เปนอีกหนึง่ทางเลอืกสาํหรับผูทีต่องการมาประกอบอาชพี

เกษตรกรซึ่งเปนอาชีพอิสระ

   2.4 ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร มีการบริหารจัดการของเจาของสวน          

โดยการจัดเตรยีมสถานทีเ่ยีย่มชมโดยจดัทาํเปนอยางเปนระบบ มกีารจัดมมุสาธิตพรอมปราชญชมุชนทีม่คีวามรู 

ความสามารถเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรของตําบลดงขี้เหล็ก  มีการจัดมุมสําหรับพักผอน การวาง

จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนตามฐานกิจกรรมกลุมตางๆ จุดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ทั้งแบบที่ชุมชน

ดําเนินงานเองหรือรวมมือกับองคกรทองถิ่นในชุมชน

   2.5 ดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก มีการจําหนายตนออน เมล็ดพันธุ ผลผลิต  

แบบสดและแปรรูปใหกับนักทองเที่ยวและผูสนใจ  การมีสวนรวมในการแนะนําอาชีพอิสระ สําหรับผูที่สนใจ           

ใหสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนอาชีพอิสระ  เมื่อมีนักทองเที่ยวมาชมสวนเกษตร ทําใหเพื่อนบาน

นําสินคาในชุมชนมาวางจําหนาย อาทิ ผลผลิตทางการเกษตร ของฝากของท่ีระลึก และบริการอาหารและ

เครือ่งดืม่ สงเสริมใหเกดิอาชีพในชุมชนมากขึน้ สามารถนาํวสัดคุงเหลือใชในทองถิน่มาสรางรายได เพือ่รองรับ

นักทองเที่ยวและผูมาเยือน เชน การจกัสานใบลาน และการทําหนอไมดอง 

   2.6 ดานการตลาดการทองเท่ียวเชิงเกษตร หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ    

ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปราจีน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก     

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สํานักงานนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี  ไดใหการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

ตําบลดงข้ีเหล็กดวยการจัดทําเอกสารคูมือการทองเที่ยวเชิงเกษตร  การจัดงานประจําป  “เทศกาลไมลอม      

ไมใหญ พชืสมุนไพรดงบงั” การนําเสนอขาวสารผานระบบสือ่ออนไลน เอสเอ็มเอส วทิยุชมุชน รวมถึงการเชญิ

สื่อมวลชนมารับทราบขอมูลเพ่ือนําไปประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณาชนอยางตอเนื่อง  เปนผลใหเกิด

กระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม และเลือกชื้อผลิตภัณฑยังตําบลดงขี้เหล็กกันมากยิ่งขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหหาคารอยละของศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ในรายดานที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว   รายดานที่

อยูในระดบัมาก ไดแก ดานการบริการ  ดานการบรหิารจดัการ  ดานสภาพแวดลอม ดานกจิกรรมการทองเท่ียว 

และดานส่ิงอํานวยความสะดวกซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับรูปแบบการทองเที่ยว             

เชงิเกษตรทีไ่ดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัของ ดวงกมล  รกัขยัน (2552) เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม

และความพงึพอใจของนักทองเท่ียวทีม่ตีอการบรหิารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัสุพรรณบรุ ีกลาว

ไววา นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร มีระดับความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการบริการของเจาหนาที่ ดานสถานท่ีทองเที่ยวเชิงเกษตร และ         

ดานการอํานวยความสะดวก 

  2. ผลการวิเคราะหหาคารอยละของศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง 

จงัหวัดปราจีนบรุ ีพบวา ผลการพิจารณาเปนรายขอทีอ่ยูในระดับมากท่ีสดุ ไดแก บคุลากรมอีธัยาศยัไมตรีจติ

และการเปนเจาบานที่ดี ความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก มัคคุเทศก/วิทยากรมีความรู ความสามารถและ             

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนิศรา  เกลี้ยงอุบล (2551) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียว        

ทีม่ตีอโครงการทองเทีย่วเชงิเกษตร จงัหวดัพัทลงุ ซึง่กลาวไววา นกัทองเทีย่วมีความพงึพอใจตอโครงการทองเทีย่ว

เชิงเกษตรในดานตาง ๆ  เม่ือพิจารณาคาเฉลีย่ทุกขอนักทองเทีย่วมีความพงึพอใจอยูในระดบัมากในดานขอมูล

ขาวสาร/ประชาสัมพันธ ดานเจาหนาที่ และดานผลิตภัณฑ 

สรุป
  1. ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ในรายดานที่อยู

ในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเท่ียว รายดานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริการ    

ดานการบริหารจัดการ  ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการทองเท่ียว และดานส่ิงอํานวยความสะดวก           

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอที่อยูในระดับมากที่สุด             

ไดแก บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเปนเจาบานท่ีดี ความมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก มัคคุเทศกและ

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณและการเท่ียวชมสวนผลไม สวนไมดอกไมประดับ และ      

สวนสมุนไพร 

   2. จากการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม

จากผูใหขอมลูหลกั (Key Informants) ทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตาํบลดงข้ีเหล็ก อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ดานทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงเกษตร 2) ดานกิจกรรม                

การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3) ดานการมีสวนรวมของทองถิ่น 4) ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

5) ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก และ 6) ดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  จากขอมูลการวิจัยในครั้งน้ี ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ไดแก ชุมชนทองถิ่นตําบลดงข้ีเหล็ก         

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแกว) สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และหนวยงานภาคเอกชน เชน สมาคมธุรกิจทองเที่ยว

ปราจีนบุรี และผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี สามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรของตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยควรพัฒนากลไก    

การจดัการองคความรูดานการทองเทีย่วเชงิเกษตรอยางเปนระบบและยัง่ยืน และสรางกระบวนการถายทอด

องคความรูจากปราชญหรือผูรู ของชุมชนสูเยาวชนรุนลูกรุนหลานผานการฝกอบรมทักษะนักถายทอด                

นักส่ือความหมายการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการท่ีไดมาตรฐานสากล             

และควรมกีารสงเสรมิการสรางการมสีวนรวมและความรวมมือกันในการบรหิารจดัการการทองเทีย่วเชงิเกษตร

ภายในชุมชนทองถิ่นในทุกหมูบานอยางเขมแข็ง ตลอดจนสรางภาคีเครือขายเพ่ือบูรณาการความรวมมือ   

อยางจริงจังกับองคกร หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ังระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค                  

และระดบัประเทศ 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรศึกษาในขอบเขตพื้นท่ีอื่นๆ เพ่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบเปนแนวทางในการพัฒนา                     

การทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             2. ควรศึกษาประยุกตทฤษฎีอื่นๆ เพื่อสรางตัวแปรที่เหมาะสมกับบริบทของกลุมประชากรที่ศึกษา

             3. ควรศึกษาและประเมินผลแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยการวิเคราะห

หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําเสนอการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน
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พฤติกรรมการเปดรับส่ือที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต

Media Exposure that Affects the Lifestyle of Elderly in Phuket

เศรษฐวฐิฬ  คงกะพนัธ1*

1สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ  ศูนยภูเก็ต
เลขที่  224/9  ถนนเทพกษัตรี  ตําบลตลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000

บทคัดยอ
  งานวิจยัน้ีเร่ืองมวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาระดับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 2) ศกึษารูปแบบการดาํเนนิชีวติ  

3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับส่ือและรูปแบบการดําเนินชีวิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ                 

4)   ศกึษาความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการเปดรับส่ือกับรูปแบบการดําเนินชีวติ กลุมตัวอยาง คอื ผูสงูอายุ         

60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต 400 คน ไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิ สถิติที่ใช คือ t-test การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ 

  ผลการวิจยั พบวา 1) พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่และรปูแบบการดาํเนินชวีติ โดยรวมในระดบัปานกลาง 

2) พฤติกรรมการเปดรับส่ือและรูปแบบการดําเนินชีวิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานอายุ 

สถานภาพอาชีพ ระดับรายได การศึกษาและที่อยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

3) ความสมัพันธระหวางพฤตกิรรมการเปดรับส่ือกับรูปแบบการดําเนินชีวติ พบวา สือ่มวลชนมีความสมัพันธ

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมมากที่สุด สื่ออิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต      

ดานความคิดเห็นมากทีส่ดุ สือ่เฉพาะกจิมีความสมัพันธกบัรูปแบบการดําเนนิชีวติดานความคิดเห็นมากท่ีสดุ 

สื่อโดยรวมมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นมากที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .01 และ 4) พฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต เรียงจากมากไปนอย                

ไดแก สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และส่ือเฉพาะกิจ โดยตัวแปรทั้งสามสามารถพยากรณความผันแปร        

ไดรอยละ 19.7 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย การสื่อสารการตลาดถึงสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ธุรกิจควรให   

ความสําคัญหรือมุงเนนในดานความสนใจของผูสูงอายุ โดยเฉพาะความสนใจเก่ียวกับบานหรือท่ีอยูอาศัย 

งาน และอาหารตางๆ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและวิทยุ ผลการวิจัยดังกลาว    

ยงัพบวา ยงัมปีจจยัอืน่ๆ ทีส่งผลตอรปูแบบการดําเนนิชวีติ ฉะนัน้ ธรุกจิควรคาํนงึถงึปจจยัอืน่ๆ นาํมาประกอบ

การพิจารณาดวย

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: rkongkaphan@gmail.com
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คําสําคัญ
  พฤติกรรมการเปดรับสื่อ   รูปแบบการดําเนินชีวิต   ผูสูงอายุ   จังหวัดภูเก็ต

Abstract
  The purposes of this research were 1) to study the behavior of media exposure, 2) to study 

the lifestyle, 3) to compare the behavior of media exposure and the lifestyle by distinguishing           

of the personal factors, additionally, 4) to study the relationships between the behavior of media 

exposure and the lifestyle. The samples were 400 elderly persons with aged 60 years and over who 

lived in Phuket by stratified random sampling. The used statistics were t-test,  ANOVA, Pearson 

correlation coefficients, and multiple regression analysis.

  The results showed that 1) the behavior of media exposure and the lifestyle in general were 

at average, 2) the comparison between the behavior of media exposure and lifestyle by distinguishing 

of the personal factors found that the factors in age, marital status, occupation, income, education, 

and housing were different at statistical significance at the 0.5 level, 3) the relationships between 

the behavior of media exposure and the lifestyle found that the mass media related to the lifestyle 

generally at the highest level. The electronic media associated to the lifestyle in the opinion at the 

highest level. The specialized media related to the lifestyle in the opinion at the highest level. The 

overall media also related to the lifestyle in the opinion at the highest level at the statistically            

significance of the 0.1 level.  Additionally, 4) The behavior of media exposure affected to the lifestyle 

by descending respectively, such as the mass media, the electronic media, and the specialized 

media by predicting of three variables at the percentage of 19.7 The suggestion from the research 

results was in the factor of the marketing communications to the elderly persons in Phuket, the 

business should give a priority or focus on the interests of the elderly persons, especially the interests 

on a home or housing, occupation and various foods which were influenced by the media,                  

especially media from television and radio. The research result found that there were other factors 

that affecting on the patterns of lifestyle. Therefore, businesses should also concern of the other 

factors involved into the consideration.

Keywords
  Media Exposure, Life Style, Elderly, Phuket Province
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บทนํา 
  จากสถานการณทางการตลาดในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม การใชกลยุทธแบบเดิม ๆ          

คงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคใหมไดอีกตอไปแลว การสรางตลาดใหมและกลยุทธสําหรับตลาดใหม          

ถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับโลกธุรกิจ (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2543) การหาตลาดใหม (New Market) 

เปนกลยุทธหน่ึงท่ีมีความสําคัญมากกับสถานการณทางการตลาดในปจจุบัน (เสรี วงษมณฑา, 2549)          

ตลาดผูสูงอายุ คือ ตลาดผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งเปนวัยชวงเกษียณอายุในการทํางาน ซึ่งเปนตลาด       

ที่มีความสําคัญและนาสนใจมาก เนื่องจากปจจุบันโครงสรางทางดานอายุประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน 

สําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย ดัชนีผูสูงอายุ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 มีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา และชวง    

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563 ดชันีผูสงูอายุยิง่เพ่ิมเร็วมาก คอืสูงถึงรอยละ 7 ตอป (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 2549)  เชนเดียวกนัจังหวดัภูเก็ต ในป พ.ศ. 2543 จาํนวนประชากรผูสูงอายจุังหวดัภูเก็ต

มีจํานวน 16,383 คนและเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2557 เปน 42,191 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2557)             

จึงเห็นไดวาตลาดกําลังจะกลายเปนตลาดของผูสูงอายุ ปจจุบันมีธุรกิจหลายประเภท ที่เร่ิมใหความสําคัญ   

กับกลุ มลูกคาผู สูงอายุมากขึ้น เพราะนอกจากกลุ มวัยชราจะมีขนาดใหญขึ้นเรื่อย ๆ คนชราสมัยนี้                             

ก็ไมเหมือนสมัยกอน คือ คนชรามีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงขึ้น มีกิจกรรมและความสนใจและการแสดง

ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึนและที่สําคัญ กลุมวัยชราสมัยน้ี เร่ิมมีทุนทรัพยมากกวาสมัยกอน                     

แตการเขาถึงผูสูงอายุไมใชเรื่องงาย (มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2556) ในทางนิเทศศาสตรเริ่มมีการศึกษา       

ผูสูงอายุกับการเปดรับสื่อโดยมีงานวิจัยของ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา 

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนสูงกวาส่ืออ่ืนๆ เปน             

การแสดงใหเห็นภาพรวมของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอื่นๆ เปนเชนไร จะเหมือนหรือตางกัน จึงมีงานศึกษาวิจัย          

ของเสาวคนธ พนมเริงศักดิ์ (2549) ในดานสังคมศาสตรแสดงใหเห็นการดําเนินชีวิตของผูสงูอายุ ผลแสดง   

ใหเห็นวา การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดเลย พบวา การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ แตกตาง

ตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว ภาระหน้ีสิน การมีงานทํา ตําแหนงในชุมชน             

การเปนสมาชิกกลุม จํานวนบุตร และที่ตั้งของที่อยูอาศัย แตยังไมไดเนนมิติของการส่ือสารที่สงผลตอ             

การดําเนินชีวิตของผู สูงอายุ โดยพิจารณาทั้งพฤติกรรมการเปดรับส่ือดานตางๆ ไดแก สื่อมวลชน                          

สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเฉพาะกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต ในดานกิจกรรม ดานความสนใจและ                        

ดานความคิดเห็น วาจะมีลักษณะเปนเชนไร นับวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับการศึกษาตลาดผูสูงอายุ ซึ่งเปน      

ตลาดใหมที่มีความนาสนใจไมนอย

  ดวยเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับส่ือท่ีสงผลตอรูปแบบ                      

การดําเนินชีวิตของสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ผลที่ไดสามารถนําไปกําหนดกลยุทธในการส่ือสารทางการตลาดใหสอดคลอง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต

  2.  เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต

  3.    เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่และรปูแบบการดําเนนิชวีติ จาํแนกตามขอมลูปจจยัสวนบคุคล

  4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

จังหวัดภูเก็ต

สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันทําใหพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกสและ           

สื่อเฉพาะกิจแตกตางกัน

  2.  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันทําใหมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดานความสนใจและ

ดานความคิดเห็นแตกตาง

  3.  พฤติกรรมการเปดรับสื่อมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

  4.  พฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทสือ่มวลชน สือ่อิเล็กทรอนกิส สือ่เฉพาะกิจ และสือ่โดยรวมสงผล

ตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

นิยามศัพทเฉพาะ

  1. รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล โดยท่ีลักษณะของพฤติกรรม       

จะเปนตัวบงบอกถึงบุคคลที่มีตอกิจกรรมตางๆ การใหความสนใจตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และความคิดเห็น            

ที่มีตอสิ่งตางๆ

   1.1 กิจกรรม (Activities) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกอยางเดนชัด ของผูสูงอายุที่ใชเวลา   

ในกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย ดานการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม  การพักรอน การพักผอน          

การบันเทิง การเปนสมาชิกชมรม ชุมชน ช็อปปง กีฬา

   1.2 ความสนใจ (Interests) หมายถึง เปนความสนใจในบางวัตถุประสงค บางสถานการณ      

หรือบางเร่ือง ซึ่งหมายถึง ระดับความตื่นเตนที่เกิดขึ้น พรอมกับความเอาใจใสพิเศษ หรือเอาใจใสแบบ            

ตอเนื่องโดยครอบคลุมถึง ดานครอบครัว บาน งาน ชุมชน สันทนาการ แฟชั่น อาหาร สื่อ ความสําเร็จ

   1.3 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของคานิยม           

ที่มีตอตนเองและตอส่ิงแวดลอม โดยมีความคิดเห็นท่ีใชเพ่ืออธิบายแปล ความหมาย การคาดคะเนและ       

การประเมินคา โดยครอบคลุมในดานตัวเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคา 

อนาคต วัฒนธรรม

  2.  พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ (Media Exposure) หมายถึง ความถีใ่นการเปดรับส่ือตางๆ โดยแบงเปน 

3 กลุม ไดแก กลุมสื่อมวลชน กลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส กลุมสื่อเฉพาะกิจ 
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   2.1 สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยคน

จํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ภายในเวลาที่ใกลเคียงกัน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมฝงแนนได 

โดยทั่วไปสื่อมวลชน ประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ซึ่งส่ือดังกลาวครอบคลุมทั้งใน         

ระดับชาติและระดับทองถิ่น

   2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สื่อท่ีบันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอาจอยู  

ในรูปของส่ือบันทึกขอมูลประเภทสารแมเหล็ก ใหขอมูลขาวสารไดมาก มีภาพ เสียง สามมิติ หรืออาจมี          

การเคลื่อนไหว มีภาพเสมือนจริง ประกอบดวย อินเตอรเน็ต อีเมล ขอความจากโทรศัพทมือถือ (SMS, MMS) 

ไลน (Line) เฟซบุค (Facebook)

   2.3 สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง  สื่อที่ถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและมีเนื้อหาหลักอยูที่        

ผูรับสารเฉพาะกลุม สื่อประเภทนี้ ประกอบดวย แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ปายโฆษณากลางแจง/บิลบอรด          

งานแสดงสินคา สื่อในโรงภาพยนตร จดหมายตรงแค็ตตาล็อก

  3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได 

การศึกษา สถานภาพ ที่อยูอาศัย และศาสนา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต Assael (1999, 249) ไดนิยามวา รูปแบบการดําเนินชีวิตนั้น

ก็คือลักษณะของความเปนอยูที่แสดงถึงการใชเวลาของแตละคนวาเปนอยางไร (Activities) การให              

ความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Interests) และความคิดเห็นที่มีตอตัวเองและสิ่งรอบขาง (Opinions) 

ซึ่งเปนความหมายที่ไปในทางเดียวกับ Reynolds & Darden (1974) ใหคําจํากัดความวา กิจกรรม คือ          

การกระทําที่สามารถวัดได เชน การดูโทรทัศน การไปซื้อของ หรือการคุยกับเพื่อนบาน ถึงแมวาการกระทําจะ

เปนส่ิงท่ีสามารถสังเกตเห็นได แตเหตุผลเบื้องหลังการกระทําลวนเปนอัตวิสัยท่ีไมสามารถวัดไดโดยตรง      

ความสนใจ  คือ ระดับของความตื่นเตนที่ไดใหความใสใจ (Attention) กับประเด็นหรือหัวขอตาง ๆ ทั้งใน     

ระยะสั้นและระยะยาวและความคิดเห็น คือ คําพูดหรือการเขียนคําตอบซึ่งบุคคลตอบสนองตอคําถาม              

ในสถานการณที่เปนสิ่งเรา 

  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปดรับส่ือ Hoyer & MacInnis (2001) อธิบายถึงการเปดรับ (Exposure) 

วาเปนส่ิงสะทองถึงกระบวนการที่ผูบริโภครับรูถึงส่ิงกระตุนท่ีเขามาผานสัมผัสท้ังหา สื่อท่ีใชแบงออกเปน 3 

ประเภท ประกอบดวย 1) สือ่บุคคล เปนส่ือท่ีสามารถใชสื่อสารไดสองทาง สามารถโตตอบกันไดแตมักเปนไป

ในทางแคบ  เชน พนักงานขาย พนักงานแนะนาํสนิคา เปนตน  2) สือ่มวลชน ไดแก โทรทศัน วทิยุ หนงัสอืพมิพ 

นติยสาร ฯลฯ 3) สือ่อเิลก็ทรอนิกส เชน อนิเตอรเนต็ อเีมล เปนตน (เสรี วงษมณฑา, 2540) นอกจากนี ้Seared

(1995  อางถึงในลัดดา จิตคุตตานนท, 2542) ไดกลาวถึงประเภทของสื่อที่ใชในการสื่อสาร สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ประเภท คอื 1) สือ่บคุคล หมายถงึ ตวัคนทีน่าํมาใชในการส่ือสารกบัผูรบัสาร ในลักษณะการเผชญิหนา 
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การใชสื่อบุคคลในการส่ือสาร สามารถทําไดทั้งในรูปของการสนทนา กับผูรับสารเพียงคนเดียวหรือ                       

ในรปูของการประชุมกลุมซึง่ประกอบไปดวยผูรบัสารมากกวา 1 คน กไ็ด 2) สือ่มวลชน หมายถงึ สือ่ทีส่ามารถ

นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว โดยทั่วไปสื่อมวลชน           

ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ นิตยสารและภาพยนตร  3) สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อท่ีถูกผลิตข้ึนมา        

โดยมีเน้ือหาเฉพาะและมีเน้ือหาหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม สื่อประเภทนี้ไดแก หนังสือ คูมือ จุลสาร            

แผนพับ โปสเตอร ภาพนิทรรศการ เปนตน

  จากแนวคิดดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ 

พฤติกรรมการเปดรบัสือ่เปนความตองการแสวงหาขอมูล ขาวสาร เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรอืส่ิงทีต่นเอง

สนใจ โดยพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผูวิจัยสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมสื่อมวลชน หมายถึง 

สื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยทั่วไปสื่อมวลชนประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 2) สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สื่อท่ีบันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

อินเตอรเน็ต อีเมล ขอความจากโทรศัพทมือถือ (SMS, MMS) ไลน (Line) เฟซบุค (Facebook)  3) กลุม          

สือ่เฉพาะกจิ หมายถึง สือ่ทีถ่กูผลิตขึน้มาโดยมเีนือ้หาเฉพาะและมีเนือ้หาหลักอยูทีผู่รบัสารเฉพาะกลุม สือ่ประเภทน้ี 

ประกอบดวย แผนพบั ใบปลวิ  โปสเตอร  ปายโฆษณากลางแจง/บลิบอรด  งานแสดงสินคา สือ่ในโรงภาพยนตร 

จดหมายตรงและแค็ตตาล็อก ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

      ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายไดสวนตัว
5. การศึกษา
6. สถานภาพ
7. ศาสนา
8. ที่อยูอาศัย

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ
1. สื่อมวลชน
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
3. สื่อเฉพาะกิจ

รูปแบบการดําเนินชีวิต
1. กิจกรรม
2. ความสนใจ
3. ความคิดเห็น
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วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ไดแก ผูสูงอายุตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป ที่อาศัย

อยูใน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 42,191 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2557) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

โดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane 1973  อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับ           

ความเช่ือม่ัน 95% ระดับคาคลาดเคลือ่น (e) ที ่5% จะไดขนาด   กลุมตวัอยางเทากบั 400 คน ผูวจิยัใชวธิกีาร

สุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและจากนั้นใชวิธีการสุมแบบอยางงายเปนขั้นตอนตอไป 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากการไดทบทวนวรรณกรรม โดยให      

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูล โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) คาความสอดคลอง เทากับ 0.82  และ         

นํามาทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน          

โดยพจิารณาจากคาสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Chronbach’s alpha coefficient) (กลัยา  วานชิยบัญชา, 

2550, 33) ไดคาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.93 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ไดแก t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว             

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะหสมการถดถอยพหุ 

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

   ผลการวเิคราะหขอมลู กลุมตวัอยางทัง้หมด 400 คน พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ 

รอยละ 51.7 จํานวน  207 คน มีอายุ 60-64 ป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.0 สถานภาพ สวนใหญ

แตงงานแลว จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 64.0 ระดับการศึกษาในระดบัมัธยมตน จํานวน 112 คน คิดเปน

รอยละ 28.0 มีอาชีพดูแลบาน/เกษียณอายุ จํานวน  170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีรายได ไมเกิน 10,000 

บาท จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 สวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 

59.5 ศาสนาที่นับถือ คือ ศาสนาพุทธ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.8 

  2. ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเปดรับส่ือตางๆ และรูปแบบการดําเนินชีวิต         

ดานกิจกรรม ความสนใจและความเห็นตางๆ ของผูบริโภคสูงอายุ 

   2.1 พฤติกรรมการเปดรับสื่อโดยภาพรวม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

การเปดรับสื่อเปนรายดาน ผูสูงอายุเปดรับสื่อที่มากที่สุด คือ สื่อมวลชน รองลงมาคือ สื่อเฉพาะกิจและ          

ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนลําดับสุดทาย 

   2.2  รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ตโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน  ผูสูงอายุใหความสําคัญกับรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมากที่สุด  คือ ดานความสนใจ       

รองลงมา คือ ดานกิจกรรมและดานความคิดเห็น เปนลําดับสุดทาย
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  3.  ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทตางๆ และรูปแบบ            

การดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบริโภคสูงอายุจําแนกตามขอมูล     

สวนบุคคล

   3.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ ไดแก สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส 

สื่อเฉพาะกิจและโดยรวม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา ดานอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได           

การศึกษาและที่อยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานเพศและศาสนา          

ไมแตกตางกัน

   3.2 เปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินชีวิตดานตางๆ ไดแก ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และ

ดานความคิดเห็นและโดยรวม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา ดานอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได 

การศึกษาและที่อยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานเพศและศาสนา          

ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับขอ 3.1

  4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อตางๆ กับรูปแบบ               

การดาํเนนิชวีติ และพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประเภทตางๆ ทีส่งผลตอรปูแบบการดําเนนิชีวติของผูสงูอายุ 

   4.1 ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางพฤตกิรรมการเปดรับส่ือตางๆ กบัรูปแบบการดําเนินชีวติ

    สรุปผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทตาง ๆ      

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ พบวา การรับสื่อโดยรวม  มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต

ของผูสูงอายุ ที่ระดับมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง (r = .452) 

    เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทตางๆ กับรูปแบบ         

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต (r = -0.15       

ถึง 0.609) โดยสื่อมวลชน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับรูปแบบการดําเนินชีวิต      

โดยรวม (r=.367) และดานความคดิเหน็ (r=.362) ตามลําดับ ดานส่ืออิเลก็ทรอนิกส มคีวามสมัพันธในทศิทาง

เดยีวกนัระดบัปานกลางกบัรูปแบบการดําเนนิชวีติดานความคิดเหน็ (r=.609) รปูแบบการดาํเนนิชวีติโดยรวม 

และดานกิจกรรมเทากัน(r=.311) ตามลําดับ ดานสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับ           

ปานกลางกับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น (r=.437) ดานกิจกรรม (r=.413) และดานรูปแบบ      

การดําเนินชีวิตโดยรวม (r=.310) ตามลําดับ ดานส่ือโดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบ     

การดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น (r=.603) ดานกิจกรรม (r=.441) และดานรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม 

(r=.425)  ตามลําดับ

    สําหรับดานสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต r = .232 

ถึง .444 เมื่อเรียงลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาความสัมพันธตํ่า 3 อันดับแรก ไดแก โทรทัศน นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ ตามลําดับ
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    ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต r = -.275 

ถึง .298 เมื่อเรียงลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาความสัมพันธตํ่า 3 อันดับแรก ไดแก อินเตอรเน็ต ไลน 

และอีเมล ตามลําดับ

    สื่อเฉพาะกิจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต r = -.093 ถึง .492 

เมื่อเรียงลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาความสัมพันธตํ่า 3 อันดับแรก ไดแกจดหมายตรง แคตตาล็อก 

และโรงภาพยนตร ตามลําดับ

   4.2 ผลการวเิคราะหพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ ทีส่งผลตอรูปแบบการดาํเนินชีวติ

ของผูสูงอายุ 

    พฤติกรรมการเปดรบัสือ่ประเภทตางๆ ทีส่งผลตอรูปแบบการดําเนนิชวีติ พบวา พฤติกรรม

การเปดรับสื่อดานส่ือมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกสและดานส่ือเฉพาะกิจ สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต                   

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 คาสัมประสิทธ์ิ (Adjust R Square =.197) ซึ่งตัวแปรอิสระท้ังหมดไดแก 

สือ่มวลชน  สือ่อเิลก็ทรอนกิสและสือ่เฉพาะกจิ อธบิายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คอื รปูแบบการดําเนนิชีวติ             

ไดรอยละ 19.7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 80.3 มาจากปจจัยดานอื่นๆ เขียนในรูปแบบของสมการไดวา

ภาพที่ 2: พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต

 

Y  = 2.154 + 0.183X(mass)+0.113X(electronic)+0.058X(specialized) Z = 0.293Z(mass) + 0.174Z(electronic) 

+0.115Z(specialized) 

Adjusted R2 = 19.7 % 

    และสามารถอธิบายดวยแผนภาพที่ 2 ดังนี้

พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต

สื่อมวลชน (Mass)

สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic)

สื่อเฉพาะกิจ (Specialzed)

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Y)
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  5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 1 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

1) 
 

 

2) 
 

 
 ( /  )  ( /  ) 

   

    

 

1.  X X X X X X X X 

2  X X X X X X X X
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(  :  , X : ) 
 

 

3)  
 

4)  
  

 
  

( /  ) 
  

( /  ) 

        

1.          

2. 

 
 X    X   

3.   X   X X X  

4.   X    



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 123

อภิปรายผล
  จากผลของการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับส่ือท่ีสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของสูงอายุ           

ในจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการวิจัยมาอภิปรายผล ดังตอไปนี้

  1.  พฤติกรรมการเปดรับส่ือของผูสูงอายุ พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน      

รายดาน พบวา สือ่ท่ีกลุมตัวอยางเปดรับมาก ไดแก ดานส่ือมวลชน ภาพรวมเปดรับในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอโดยเรยีงลําดบัจากคาเฉล่ียมากไปนอย ไดแก โทรทัศน วทิย ุหนงัสอืพมิพ และนิตยสาร ตามลําดบั 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการ         

เปดรับส่ือ และพฤตกิรรมการบริโภคสนิคาและบรกิารของผูสงูอายใุนกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวาผูสงูอายุ 

ในกรุงเทพมหานครมพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่หนงัสอืพมิพและส่ือโทรทัศนสงูกวาสือ่อืน่ๆ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ

สื่อดังกลาวเปนส่ือมวลชน ซึ่งเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมจากทั่วทุกกลุมไมวาจะเปนเด็ก คนวัยทํางาน ผูสูงอายุ 

ทําใหกลุมดังกลาวคอนขางไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนตอรูปแบบการดําเนินชีวิต

  2. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานกิจกรรม กลุมตวัอยางมีกจิกรรมในดานตางๆ โดยรวมในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา

เปนรายขอโดยเรียงลาํดับจากคาเฉลีย่มากไปหานอย สามอนัดบัแรก ไดแก ดานการพกัผอน ดานการเลอืกซ้ือ 

และดานการทํางาน ตามลําดับ ดานความสนใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจดานตาง ๆ โดยรวม               

ในระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอโดยเรยีงลําดบัจากคาเฉลีย่มากไปหานอย สามอนัดบัแรก ไดแก บาน งาน 

และอาหาร ตามลาํดบั ดานความคดิเหน็ พบวา กลุมตวัอยางมีความคิดเหน็ดานตางๆ โดยรวมในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย สามอันดับแรก ไดแก การศึกษา                    

ตอตนเอง และปญหาสังคม ตามลําดับ สอดคลองกับ กรกมล บํารุงวัด (2545) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพและ            

วถิชีวีติผูสงูอาย ุศกึษาเฉพาะผูสงูอาย ุในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศกึษา พบวา ผูสงูอายมุภีารกจิทีป่ฏบิตัิ 

อยูประจําและท่ีปฏิบตัเิปนสวนใหญ คอื การทํางานบาน ถามีเวลาวางผูสงูอายุนยิมท่ีจะดูโทรทัศน ปลูกตนไม 

เล้ียงสัตว เปนตน ผูสูงอายุมีการออกกําลังกายนอยและกิจกรรมที่ออกกําลังกายได คือ การเดินเร็วและ       

แกวงแขน  นอกจากนัน้ยงัมกีารสวดมนตเปนประจํา และมกีารดูแลสขุภาพรางกายไดด ีรูจกัเลอืกรบัประทานอาหาร

ที่มีประโยชน รับประทานผักและผลไมเปนประจํา มีการรักษาความสะอาดของรางกายเปนประจํา                      

เมือ่เจ็บปวยจะรบีไปพบแพทยและปฏบิตัติามคาํแนะนาํของแพทยไดด ีทัง้นีอ้าจเปนเพราะเมือ่เขาสูวยัสงูอายุ 

ผูสูงอายุจะเร่ิมใหเวลากับตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการหันมาใสใจสุขภาพการดูแลตนเอง การพักผอน             

จึงเปนส่ิงท่ีตองการสําหรับคนในวัยน้ี การพักผอนของผูสูงอายุ อาจอยูในรูปแบบของการดูแลบานเรือน        

ปลูกตนไม การดูแลบานและการใสใจตนเองดานโภชนาการตางๆ   

  3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับสื่อและรูปแบบการดําเนินชีวิต จําแนกตามขอมูล                     

ปจจยัสวนบคุคล พบวา ปจจยัสวนบุคคลทกุดานแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวนในดานเพศ

และศาสนา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับเสาวคนธ พนมเริงศักดิ์ (2549) ที่ไดศึกษาการดําเนินชีวิตของ              

ผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดเลย พบวา การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ แตกตางตามสถานภาพสมรส             
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ระดับการศึกษา ลกัษณะครอบครวั ภาระหนีส้นิ การมงีานทาํ ตาํแหนงในชมุชน การเปนสมาชกิกลุม จาํนวนบุตร 

และที่ตั้งของท่ีอยูอาศัย และไมแตกตางกันตามเพศ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

หรือนับถือศาสนาใดๆ ผูสูงอายุยอมมีลักษณะสวนบุคคลของแตละคน มีความแตกตางกันในแตละ                  

ชวงอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดจึงสงผลใหมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือและ               

มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไปดวย

  4. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ         

ผูสงูอาย ุทีร่ะดบัมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 พบวา สือ่มวลชนมคีวามสมัพนัธในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม และดานความคิดเห็น ตามลําดับ ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น ดานกิจกรรมและโดยรวม      

เทากัน ตามลําดับ ดานส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับรูปแบบการดําเนิน

ชวีติดานความคดิเหน็ ดานกจิกรรม และโดยรวม ตามลาํดบั ดานสือ่ โดยรวมมคีวามสมัพนัธในทศิทางเดยีวกนั

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น ดานกิจกรรม และโดยรวม ตามลําดับ จะเห็นไดวาความสัมพันธ

ระหวางพฤตกิรรมการเปดรับส่ือกับรูปแบบการดาํเนินชีวติของผูสูงอาย ุอยูในระดบัปานกลางและจะแปรผนั

ไปในทศิทางเดยีวกัน กลาวคือ หากมพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ทีเ่พิม่ขึน้ จะสงผลตอการมรีปูแบบชวีติทีเ่พิม่ขึน้

ไปในทิศทางเดยีวกนั ทัง้น้ีอาจเปนเพราะการเปดรับส่ือตางๆ ของผูสงูอายุนัน้จะมีผลหรือมีอทิธิพลตอมีรปูการ

ดําเนินชีวิตในดานตางๆ ยิ่งรับสื่อมากเทาใดยอมสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตมากขึ้นเทานั้น 

  5. พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ พบวา สื่อทั้ง 3 ประเภท 

สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยเรียงตามลําดับจากสงผลมากไปยังสงผลนอย ไดแก สื่อมวลชน                         

สื่ออิเล็กทรอนิกส และส่ือเฉพาะกิจ ตามลําดับ โดยสมการดังกลาวสามารถอธิบายไดวา พฤติกรรม                    

การเปดรับส่ือท้ังหมดสามารถพยากรณความผันแปรของแบบการดําเนินชีวิต ไดรอยละ 19.7  ที่เหลืออีก     

รอยละ 80.3 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆ จะเห็นไดวาสื่อมวลชน มีอิทธิพลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูสงูอายุจงัหวัดภูเก็ตมากทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีไดรบัความนยิมและสามารถเปดรับส่ือ

ไดงายและสะดวกทีส่ดุเม่ือเปรียบเทียบกับส่ืออ่ืนๆ และพิจารณาในแงของสมการทํานายดงักลาว ซึง่สามารถ

อธิบายผลได รอยละ 19.7 ยอมแสดงใหเห็นวารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ไดรับอิทธิพลจากปจจัย

อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการเปดรับสื่ออีกรอยละ 80.3 อาจเปนเพราะพฤติกรรมการเปดรับสื่อของ      

ผูสูงอายุนั้นเมื่อพิจารณาดวยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดรับ

นอยกวาสื่ออื่นๆ จึงสงผลใหพฤติกรรมการเปดรับสื่อโดยรวมสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ     

ในระดับที่ยังไมสูงมากนัก
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สรุป
  จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังตอไปน้ี พฤติกรรมการเปดรับส่ือของ         

ผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ต ผูสูงอายุเปดรับบอยที่สุดเปนสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศนและวิทยุ ตามลําดับ           

และนอกจากน้ีจะเห็นไดวาส่ือมวลชนจะมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด      

สวนสื่อที่ผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ตยังเขาถึงนอย คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะเฟสบุคและไลน รูปแบบ             

การดําเนินชวีติของผูสงูอายุจงัหวัดภูเก็ต ผูสงูอายุใหความสาํคัญดานความสนใจมากทีส่ดุ โดยเฉพาะความสนใจ

เก่ียวกบับาน งาน และอาหาร จากผลการวิเคราะหพฤตกิรรมการเปดรับส่ือท่ีสงผลตอรูปแบบการดาํเนนิชีวติ 

พบวา สื่อทั้งสามประเภท คือ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเฉพาะกิจ มีอิทธิพลตอรูปแบบ                        

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนๆ เชนกันที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ฉะนัน้ในการสือ่สารการตลาดไปยงักลุมเปาหมายดงักลาวใหประสบความสาํเรจ็ ธรุกิจควรคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ                

นํามาประกอบการพิจารณาดวย

  ขอเสนอแนะแนวทางการนําผลไปใช

  การส่ือสารการตลาดถึงผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ธุรกิจควรใหความสําคัญหรือมุงเนนในดาน            

ความสนใจของผูสูงอายุ โดยเฉพาะความสนใจเก่ียวกับบานหรือท่ีอยูอาศัย งาน และอาหารตางๆ ซึ่งเปน      

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ผูสูงอายุ ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและวิทยุ ยังคงเปน        

สือ่หลกัท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ในการเขาถึงผูบริโภคสูงอายุไดงายทีส่ดุ หากธุรกิจมีการดําเนนิการ

ดังกลาว ดวยการนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จไมมากก็นอยกับ           

ความทาทายตลาดใหม คือ “ตลาดผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต” 
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การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธลงทุนโดยใชการวิเคราะหทางเทคนิค 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย*

Comparison of Returns from Investment Strategies Using               
Technical Analysis in The Stock Exchange of Thailand.

ชลติพนัธ บญุมสีวุรรณ1 **

1สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18  ถนนบางนา-ตราด  กม.ที่  18  ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บทคัดยอ
  การวิเคราะหการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธลงทุนโดยใชการวิเคราะหทางเทคนิค                  

ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย มวีตัถปุระสงคเพือ่เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทนุโดยใชเคร่ืองมือ

ทางเทคนิคเพ่ือมากําหนดเปนกลยุทธการลงทุน เคร่ืองมือทางเทคนิคที่ใชในการทดสอบมี  5 เครื่องมือ            

คอื เสนคาเฉลีย่เคลือ่นทีอ่ยางงาย (SMA 10 วนั ) เสนคาเฉลีย่เคล่ือนทีอ่ยางงาย (SMA 25 วนั) ดชันวีดัการแกวง 

(Stochastic Oscillator)  ดัชนีกําลังสัมพัทธ (14-Relative Strength Index : 14-RSI) และคาเฉลี่ยเคลื่อน      

ที่รวมทาง/แยกทาง (MACD) ทําการวิจัยจากตัวอยาง จํานวน 13 หลักทรัพยใน SET 50  โดยใชชวงเวลา

ระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยจําลองการซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิค

จากเครื่องมือเทคนิคดังกลาวดวยโปรแกรม Meta Stock   เพื่อคํานวณหาผลกําไรขาดทุนจากการลงทุน          

ในหลักทรัพย  หลังจากน้ันก็จะมีการคํานวณหาความเสีย่งของหลกัทรัพยเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได

รับกับความเสี่ยง

  ผลของการวิจัยพบวา เครื่องมือทางเทคนิค 14-RSI ใหผลตอบแทนกําไรจากการลงทุนสูงสุด               

ในหลกัทรพัยทัง้ 13 หลกัทรัพย โดยหลักทรัพยบรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) AOT  มผีลตอบแทน

สูงสุด รองลงมา คือ เครื่องมือเทคนิค MACD, Stochastic Oscillator, SMA 25 วัน และ SMA 10 วัน             

ตามลําดับ  ในดานการวิเคราะหประสิทธิภาพเคร่ืองมือทางเทคนิคที่ใหสัญญาณซ้ือขายพบวา เคร่ืองมือ       

ทางเทคนิค Stochastic Oscillator, 14- RSI และ MACD สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธ

* เรียบเรียงจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธทางเทคนิคของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
   แหงประเทศไทยซึ่งไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
**ผูเขียนหลัก
   E-mail : hcuman@hotmail.com
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ในการลงทุนได สวนเครื่องมือ SMA 10 วัน และ SMA 25 วันไมสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการกําหนด   

กลยุทธการลงทุนได การวิเคราะหเครื่องมือทางเทคนิคท่ีใหสัดสวนความถูกตองของสัญญาณซ้ือขายพบวา 

เครื่องมือทางเทคนิค 14- RSI ใหคาความนาจะเปนของความถูกตองในการสงสัญญาณซ้ือขายสูงสุด                

โดยมีคาอยูระหวาง 0.57-0.96  ดังนั้นจากผลการศึกษาน้ี นักลงทุนระยะสั้นควรเลือกเครื่องมือทางเทคนิค 

Stochastic Oscillator และ 14- RSI เปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธการลงทุน สวนนักลงทุนระยะกลาง

ควรเลือกเครื่องมือ MACD เปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธการลงทุน

คําสําคัญ
  การวิเคราะหทางเทคนิค   ผลตอบแทนจาการลงทุน

Abstract
  The analysis of returns from various technical strategies of investment in the Stock Exchange 

of Thailand aims at comparing different levels of investment returns. The five technical instruments 

contained herein are as follows: 10-day Simple Moving Average (SMA), 25-day SMA, Stochastic 

Oscillator, 14-Relative Strength Index (14-RSI), and Moving Average Convergence and Divergence 

(MACD). The investigated data are collected from 13 securities in SET50 covering the period        

between 1 January 2011 and 31 December 2015. By buying and selling simulation in accordance 

with technical signal from instruments by using Meta Stock Program, the loss and profit calculation 

from investment was conducted. And the researcher calculated stock risk for the comparison    

between return and received risk.

  Stochastic Oscillator and 14-RSI were found to yield profits in all 13 securities and                 

top-ranked by the Airports of Thailand Public Co., Ltd (AOT). MACD was found to yield profits in its 

ranking, and Stochastic Oscillator, SMA for 25 days, and SMA for 10 days respectively. With regard 

to efficiency in signalling, Stochastic Oscillator, 14-RSI, and MACD performed well in guiding         

investment whereas the opposite was the case for both SMA 10 days and SMA 25days. When 

signals from technical instruments were compared with actual movements of stock prices, 14-RSI 

turned out to be the one with the highest probability of correct signals (0.57-0.96). The second and 

third best indicators were Stochastic Oscillator and MACD. One implied suggestion from this study 

is that short-term investors should follow the guidelines from the Stochastic Oscillator and 14-RSI. 

As for medium-term investors, MACD is likely to be more appropriate.  
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บทนํา
  นักลงทุนท่ีเขาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยตางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนในรูป              

ของเงินปนผล (Dividend) หรือในรูปของกําไรสวนเกิน (Capital Gain) ที่เกิดจากความแตกตางของราคา   

หลักทรัพยที่เขาไปซื้อขาย อยางไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพยนับวามีความเสี่ยงท่ีคอนขางสูง เนื่องจาก       

มีการเก็งกําไรในการซ้ือขายและการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยจะออนไหวไปตามกระแสขาวที่เขามา  

กระทบตลอดเวลา ทําใหราคาหลักทรัพยแกวงตัวขึ้นลงตามปจจัยตาง ๆ  ที่เขามากระทบ นักลงทุนที่จะเขาไป

ซือ้ขายหลักทรัพยจาํเปนตองมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหหลกัทรัพย เพือ่จะไดสามารถกําหนดมลูคา

ที่ควรจะเปนของหลักทรัพยและคาดการณแนวโนมของราคาหลักทรัพย การวิเคราะหหลักทรัพยที่นิยมใชอยู

ในปจจุบันจะแบงออกเปนการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหมูลคา

ที่แทจริงของหลักทรัพย (Intrinsic Value) และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งเปน             

การวิเคราะหกราฟโดยใชเครื่องมือทางสถิติเขามาชวยหาแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย 

  สําหรับการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค เปนวิธีการท่ีไดรับความนิยมมากในปจจุบัน นักลงทุน    

ไมจําเปนตองมีความรูทางดานการเงิน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โดยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอราคา         

หลักทรัพยจะสะทอนไปที่ราคาหลักทรัพยโดยตรงทําใหราคาเคล่ือนไหวไปตามปจจัยตาง ๆ การวิเคราะห      

จะใชเคร่ืองมือเทคนิคเพ่ือหาจังหวะในการซื้อขาย  นักลงทุนตองเลือกประเภทของเครื่องมือใหเหมาะสม       

กับลักษณะของการซื้อขายของแตละคน พัชรินทร ชัยวัง (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ               

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะห  

ทางเทคนิค พบวาเครือ่งมอืโบลนิเจอรแบนดใหผลตอบแทนสูงสุด ในขณะทีเ่คร่ืองมือ Relative Strength Index 

(14-RSI)  ไมแสดงผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะท่ีงานวิจยัของสายชลี  ศรเลศิล้ําวาณชิ (2552) ทีไ่ดทาํการ

ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของเครื่องมือวิเคราะหทางเทคนิคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย             

โดยเลือกเครื่องมือทางเทคนิค 5 เครื่องมือ คือ Simple Moving Average (SMA) Relative Strength Index 

(14-RSI) Moving Average Convergence and Divergence (MACD) Stochastic Oscillator และ Bollinger 

Bands กลับพบวาเครื่องมือ SMA ใหผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่น 

  อยางไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพยนอกจากผลตอบแทนที่ไดรับแลวนักลงทุนจะตองพิจารณา   

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ของหลกัทรัพยนัน้ ๆ ดวย  วรพจน ตนัยลักษณ (2547) พบวา อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

กับความเสี่ยงของเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ 3 อันดับแรก คือ Moving Average, On Balance 

Volume และ Momentum และประสิทธิภาพในการแสดงสัญญาณเครื่องมือทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพ        

ใน 3 ลําดับแรกไดแก On Balance Volume, Moving Average และ Momentum  จากผลการศึกษาดังกลาว

จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชเคร่ืองมือทางเทคนิคเพ่ือนํามากําหนด           
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เปนกลยทุธการลงทนุโดยเลอืกเครือ่งทีใ่ชในการทดสอบคอื SMA, Stochastic Oscillator, 14-RSI และ MACD 

ซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ีนักวิเคราะหทางเทคนิคนิยมใช โดยจะพบไดจากงานวิจัยตาง ๆ เชน ในรายงานวิจัยของ 

Angel (2015) ที่มีการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย โดยใชเครื่องมือ MACD และ             

จากงานวิจัยของ Mohammad Omar Farooq Md. & Hasib Reza (2014)  ที่ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือเทคนิคโดยใชเครื่องมือ Stochastic Oscillator, MACD, MA เพ่ือการทดสอบประสิทธิภาพ       

ของตลาดหลักทรัพย 

  การวิเคราะหหลักทรัพยดวยเคร่ืองมือทางเทคนิคจะตั้งอยูบนสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด    

(Efficient Market Hypothesis) ซึ่งหมายถึงราคาหลักทรัพยไดสะทอนถึงขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมดแลว           

ราคาท่ีเกิดข้ึนจึงเปนราคาที่มีแนวโนมเขาสูดุลยภาพ ซึ่งในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพราคาดุลยภาพคือมูลคา    

ที่แทจริง (Intrinsic Value) ซึ่งไดจําแนกระดับความมีประสิทธิภาพตามระดับของขอมูลขาวสารที่กระจายไป

ยังนักลงทุนออกเปน 3 ระดับคือ (ธันยมันท นิมิตชัยวงศ. 2554)

  1. ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับตํ่า (Weak-Form Efficiency) หมายถึง ตลาดที่ราคาหลักทรัพย

ไดสะทอนขอมูลขาวสารในอดีตที่เกิดขึ้นแลว โดยขอมูลในอดีตนั้นเปนขอมูลตลาด แสดงวา ราคาปจจุบัน   

ของหลักทรัพยไดสะทอนถึงขอมูลตลาดเรียบรอยแลวทําใหตลาดมีประสิทธิภาพตํ่าดังนั้นการใชแนวคิด        

การวิเคราะหหลักทรัพยดานเทคนิคเพื่อพยากรณราคาหลักทรัพยไมสามารถทํากําไรสวนเกินได

  2. ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi Strong-Form Efficiency) หมายถึง ตลาดที่ราคา

หลักทรัพยในตลาดไดสะทอนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ โดยใชขอมูลตลาดและขอมูลสาธารณะท่ัวไป                 

โดยเปนการใชขอมูลอดีต ปจจุบนัและการคาดการณแสดงวาราคาปจจุบนัของหลกัทรัพยในตลาดหลักทรัพย

ไดสะทอนขอมูลตลาดและขอมูลสาธารณะเรียบรอยแลว ทําใหตลาดมีประสิทธิภาพระดับกลาง ดังนั้น           

การใชแนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยดานเทคนิคและแนวคิดการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเพื่อพยากรณ                 

ราคาหลักทรัพยจึงไมสามารถทํากําไรสวนเกินได

  3. ตลาดที่มีประสิทธภิาพระดับสูง (Strong-Form Efficiency) หมายถึง ตลาดที่ราคาหลักทรัพย

ไดสะทอนขอมลูทกุประเภทไวหมดแลว ถาขอมลูขาวสารทีน่กัลงทุนใชในการประเมนิเพือ่การตัดสนิใจซ้ือขาย

หลักทรพัยเปนขอมูลทุกประเภททัง้ขอมูลสาธาณะและทีไ่มใชสาธารณะ เชน ขอมูลภายใน  (Inside Information) 

ดังน้ัน ราคาปจจุบันของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไดสะทอนถึงขอมูลทุกชนิดเรียบรอยแลวทําใหตลาด    

มีประสิทธิภาพระดับสูงจึงไมมีนักลงทุนคนใดสามารถทํากําไรสวนเกินได 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชการวิเคราะหทางเทคนิคดวยเคร่ืองมือที่

สําคัญ ๆ เชน เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) ดัชนีการแกวงตัว ( Stochastic Oscillator)      

ดัชนีกําลังสัมพัทธ (14- Relative Strength Index: 14-RSI) และคาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทาง/แยกทาง (Moving 

Average Convergence / Divergence: MACD) ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตการศึกษา

        หลักทรัพยที่นํามาใชเปนตัวอยางในการวิจัยจะคัดเลือกจากหลักทรัพยที่อยูในกลุม SET50      

โดยสุมตวัอยางโดยใชความนาจะเปนจาํนวน 13 หลักทรัพย ทาํการวเิคราะหผลตอบแทนทีไ่ดจากการซ้ือขาย

ตามสัญญาณเทคนิคในชวง 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 โดยนํามาทดสอบดวยเครื่องมือทางเทคนิค

ที่คัดเลือกมาใชในการทดสอบ คือ SMA 10 วัน, SMA  25 วัน, Stochastic Oscillator,14-RSI และ MACD  

ดวยโปรแกรม Meta Stock โดยกําหนดวงเงินเริ่มตนในการซื้อขายไว 1,000,000 บาทตอหลักทรัพยในแตละ

เครื่องมือเทคนิคที่กลาวไวขางตน  ในการคํานวณจะใชราคาปดของแตละวันเพื่อหาผลตอบแทนที่ไดรับใน

แตละหลกัทรพัยในแตละปตลอดชวงระยะเวลาท่ีศกึษา  โดยผลตอบแทนทีไ่ดรบัคอืสวนตางระหวางราคาซ้ือ

และราคาขายหลักทรัพย หลังหักคาธรรมเนียมการซื้อขายและภาษีมูลคาเพิ่มแลว รวมถึงเงินปนผลที่ไดรับ

จากการลงทุนในหลักทรัพยตามระยะเวลาที่ผูลงทุนไดถือครองหลักทรัพยนั้น

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรจะใชหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 Index โดย SET 50 เปนดัชนีราคาหุนที่

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยใชแสดงระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหุนสามญั 50 ตวัทีม่มีลูคาตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเรียงตามลําดับตามมูลคาตลาด การเลือกหลักทรัพยโดยการสุม 13 

หลักทรัพยจาก 50 หลักทรัพยที่ใชคํานวณ SET 50 Index ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงายโดยการจับสลาก          

เพื่อใหทุกหนวยในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเทา ๆ กันตามรายละเอียดในตารางที่ 2

  3. เครื่องมือวิเคราะหทางเทคนิค 

   การวิเคราะหปจจัยทางเทคนคิจะใชเคร่ืองมือทางสถติเิขามาชวยในการวเิคราะห ซึง่จะมีเคร่ืองมือ

ตาง ๆ ใหเลือกใชตามความตองการของนักลงทุน  การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือทางเทคนิค             

บางเครื่องมือที่เปนที่นิยมใชและผูวิจัยไดคัดเลือกมาเปนเคร่ืองมือตัวอยางในการวิเคราะหหาผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลักทรัพยสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

   3.1 เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) 

                เสนคาเฉลีย่เคลือ่นทีข่องราคาหุน คอืคาเฉลีย่ราคาหุนในชวงเวลาทีก่าํหนดไวทีเ่คลือ่นไป

จากราคากอนหนาทีละ 1 งวดเวลา เมื่อราคาหุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาก็จะทําใหคาเฉลี่ยของราคา

หุนนั้นสูงขึ้นหรือตํ่าลงจึงเปนเครื่องมือที่นิยมใชดูแนวโนมของราคาหุน เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นักลงทุนนิยม

ใชในการวิเคราะหหุน คือ เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (Simple Moving Average: SMA) เปนเสนคาเฉลี่ย

เคล่ือนท่ีทีเ่ปนแบบพ้ืนฐานโดยการนําราคาปจจบุนัและราคากอนหนาน้ันตามจํานวนวันทีต่องการหาบวกกนั

แลวหารดวยจํานวนวันทั้งหมดที่ตองการหา สูตรในการหา คือ 

      SMA              =       
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  การเลอืกใชชวงเวลาของเสนคาเฉลีย่เคลือ่นทีจ่ะข้ึนอยูกบัลักษณะของการลงทนุ เสนคาเฉลีย่เคลือ่นที่

ที่นิยมใชเปนมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหทางเทคนิคคือ  (ณิธิชา ธรรมธนากูล, 2548)

  10 วัน หรือประมาณ  2 สัปดาห     เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะสั้น

  25 วัน    หรือประมาณ  5 สัปดาห     เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะปานกลาง

  75 วัน    หรือประมาณ 15 สัปดาห    เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะกลาง

  200 วัน   หรือประมาณ 40 สัปดาห    เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาว

  3.2 ดัชนีการแกวง (Oscillator)

        Stochastic Oscillator คือ ดัชนีวัดการแกวงตัวของราคา เปนการศึกษาความสัมพันธ                   

การเคลื่อนไหวของราคาในชวงเวลาหนึ่งกับราคาปด โดยต้ังขอสังเกตวาถาราคาหุนมีแนวโนมสูงข้ึนราคา     

ปดมักจะใกลกับราคาสูงสุดของแตละวันในทํานองเดียวกันถาราคาหุนมีแนวโนมปรับตัวลงราคาปดของ        

หุนมกัจะอยูใกลกบัราคาต่ําสดุของวนั โดยผูคดิสตูรนี ้คอื Dr. George C. Lane ไดมกีารเผยแพรในป ค.ศ. 1950   

              %K     =     100 x   

   % D    =      3 period moving average of % K  

         n    =      

  Lastest Price     =        

  Highest Price (n)   =      n  

  Lowest  Price (n)   =      n   

    RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) 

            RS =  

 

 

  3.3 ดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index: RSI)

   ผูที่คิดคนสูตรนี้คือ J. Wells Wilder โดย RSI  เปนดัชนีประเภท Momentum Oscillator สําหรับ

วัดการแกวงตัวของราคามีคาอยูระหวาง 0-100 % โดยมีระดับ 70 %  เปนระดับท่ีแสดงสัญญาณและ            

ระดับ 30 % แสดงสัญญาณ Oversold 
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   3.4 คาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทาง/แยกทาง (Moving Average Convergence / Divergence: 

MACD)                                  

                          MACD เปนเคร่ืองมือการวิเคราะหหุนที่สรางขึ้นโดย Gerald Appel ในป ค.ศ. 1979         

โดยใชความแตกตางระหวางเสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ 2 เสน โดยเสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่เสนหนึ่งใชระยะเวลา         

การคํานวณที่ยาวกวาอีกเสนหนึ่ง โดยนิยมใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential และจํานวนวันที่นํามา

หาคาเฉลี่ยคือ 12 วันและ 26 วัน 

    สูตร MACD  = EMA (12) – EMA (26)

    เมื่อ EMA (12)  = Exponential Moving Average 12 วัน

    EMA (26)   = Exponential Moving Average 26 วัน

  4. การวิเคราะหขอมูล

   4.1 การคํานวณหาผลตอบแทนของหลักทรัพย

               4.1.1  ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

                       1) ผลกําไรขาดทุนจากการขายหลักทรัพย (Capital Gain or Loss) เปนผลตอบแทน

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย ในการหาผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพยจะทําการซ้ือขาย    

ตามสัญญาณเทคนิคที่เกดิขึ้น โดยใชเครื่องมือเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลการซื้อขายทั้ง 5 เครื่องมือตาม

ที่กลาวไวขางตน

     2) ผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend)  เปนสวนแบงของกาํไรท่ีบรษิทัจายใหกบั

ผูถอืหุนถานักลงทนุถือครองหลักทรัพยภายในชวงเวลาท่ีบริษทัประกาศจายเงินปนผลกอนการข้ึนเคร่ืองหมาย 

XD ของตลาดหลักทรัพย ฯ ก็จะไดรับเงินปนผลในอัตราที่กําหนดตอหุน 

    4.2 การคํานวณหาความเสี่ยงของหลักทรัพย   

     โดยใชสูตรดังตอไปนี้

 Standard Deviation (  )   =       

  

                   =  

                  =  i 

    n =   



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559134

ตารางที่ 1

ตัวอยางการคํานวณคา Standard Deviation 

 
 

 
 

 
1 15.0 10.4 4.6 21.16 

2 9.0 10.4 -1.4 1.96 

3 6.0 10.4 -4.4 19.36 

4 12.0 10.4 1.6 2.56 

5 10.0 10.4 -0.4 0.16 

   0.00 45.20 

   =   15+9+6+12+10 /5   =   10.4  

   (Variance)    =   45.20 / 5-1     =   11.3 

  Standard Deviation  =        =   3.361547 

   4.3 การเปรียบเทียบผลตอบแทนความเสี่ยง  การวัดความเสี่ยงจากการลงทุนจะใช              

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคา SD ที่มีคาสูงก็จะหมายถึงหลักทรัพยมีความเสี่ยงสูง        

หาก SD มีคาตํ่าหลักทรัพยนั้นก็มีความเสี่ยงตํ่า โดยการเปรียบอัตราผลตอบแทนตอสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของหลักทรัพยนั้น ๆ
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

        
( ) 

 
 - SMA 10 
 - SMA 25 
 - Stochastic Oscillator 

- 14-RSI

  

 

ผลการวิจัย 
  1. ผลตอบแทนที่ไดรับในแตละเครื่องมือทางเทคนิค
       ผลตอบแทนจากสิ่งที่จะแสดงตอไปน้ีเปนการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละ
หลักทรัพยที่กลาวขางตน โดยเปนการลงทุนเริ่มตนหลักทรัพยละ 1,000,000 บาท ระยะเวลาการลงทุนตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธ.ค. พ.ศ. 2558  โดยที่นักลงทุนปฏิบัติตามกลยุทธที่แตละเครื่องมือ            
ทางเทคนคิชีแ้นะหลังจากน้ันจงึนาํผลตอบแทนจากกลยุทธเหลานัน้มาเปรยีบเทยีบซ่ึงกนัและกัน ผลตอบแทน
ที่ไดรับจากการลงทุนจะแบงออกเปนผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย และผลตอบแทนจากเงินปนผล    
การลงทุนจะคํานวณหาผลตอบแทนในแตละปตลอดระยะเวลา 5 ปและนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิต
เพื่อใหไดผลตอบแทนเฉลี่ยตอป เพื่อเปรียบเทียบกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการคํานวณ
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ตารางที่ 2  
ผลตอบแทนจากการลงทุนแยกตามหลักทรัพยและเครื่องมือเทคนิค

  
  

( ) 

 /  
( ) 

 
 

(%)  
 

(SD) 
 
 

1.  

  

 

 

( ) 

ADVANC 

SMA 10 670,311.55 -329,688.45  13.33 24.98 0.53 

SMA 25 1,127,676.34 127,676.34  19.31 30.41 0.63 

Stochastic  1,279,470.94 279,470.94  22.12 30.99 0.71 

14-RSI 2,082,480.46 1,082,480.46  28.71 29.71 0.97 

MACD 870,421.89 

-129,578.11  14.48 

15.59 0.93 

2.  

 

  

( ) 

INTUCH 

SMA 10 409,163.77 -590,836.23  9.65 30.79 0.31 

SMA 25 663,750.18 -336,249.82  13.62 32.75 0.42 

Stochastic  1,978,660.68 978,660.68  26.47 39.03 0.68 

14-RSI 8,997,784.42 7,997,784.42  62.44 25.36 2.46 

MACD 3,220,025.79 2,220,025.79  40.88 24.29 1.68 

3.  

  

( ) 

AOT 

SMA 10 5,850,935.97 4,850,935.97  50.12 37.23 1.35 

SMA 25 5,755,034.80 4,755,034.80  49.33 27.28 1.81 

Stochastic  1,337,880.10 337,880.10  20.61 23.43 0.88 

14-RSI 14,884,929.32 13,884,929.32  75.74 23.50 3.22 

MACD 5,593,869.71 4,593,869.71  47.30 16.01 2.95 

4.   

  

 

( ) 

CPALL 

 

SMA 10 337,412.03 -662,587.97  8.88 32.03 0.28 

SMA 25 810,697.63 -189,302.37  16.53 35.41 0.47 

Stochastic  425,993.90 -574,006.10  10.62 30.38 0.35 

14-RSI 3,444,231.66 2,444,231.66  36.91 25.00 1.48 

MACD -28,217.79 -1,028,217.79  1.32 22.38 0.06 

5.  

.  

( ) 

PTT 

SMA 10 -65,421.55 -1,065,421.55  -1.05 10.50 -0.10 

SMA 25 -192,146.36 -1,192,146.36  -3.66 13.10 -0.28 

Stochastic  719,787.79 -280,212.21  13.62 22.12 0.62 

14-RSI 1,826,810.35 826,810.35  24.47 13.33 1.84 

MACD 438,500.25 -561,499.75  8.40 10.34 0.81 
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6.  

  

( ) 

BANPU 

SMA 10 247,050.35 -752,949.65  6.30 20.85 0.30 

SMA 25 -38,282.84 -1,038,282.84  0.42 11.99 0.04 

Stochastic  -58,278.81 -1,058,278.81  -3.31 13.37 -0.25 

14-RSI 2,830,700.49 1,830,700.49  37.23 31.97 1.16 

MACD 616,194.78 -383,805.22  16.55 18.14 0.9 

7. 

 

 

( ) 

BBL 

SMA 10 -276,280.96  -1,276,280.96  -6.29 9.97 -0.63 

SMA 25 -22,836.08  -1,022,836.08  0.55 18.11 0.03 

Stochastic 429,875.33  -570,124.67  8.11 11.90 0.68 

14-RSI 1,717,414.13  717,414.13  23.31 11.89 1.96 

MACD 520,412.22 -479,587.78  9.80 16.62 0.59 

8. 

  

 

( ) 

KTB 

SMA 10 -304,187.96  -1,304,187.96  -5.53 22.92 -0.24 

SMA 25 405,334.48  -594,665.52  9.13 23.67 0.39 

Stochastic  -204,098.79  -1,204,098.79  -3.17 18.81 -0.17 

14-RSI 2,210,231.36  1,210,231.36  28.01 19.61 1.43 

MACD 1,338,159.19  338,159.19  21.20 26.81 0.79 

9   

 

 

( ) 

CPF 

SMA 10 -5,377.32  -1,005,377.32  1.22 22.47 0.05 

SMA 25 -314,183.86  -1,314,183.86  -6.63 19.24 -0.34 

Stochastic  510,670.02  -489,329.98  9.29 12.55 0.74 

14-RSI 3,408,643.45  2,408,643.45  35.52 13.70 2.59 

MACD 337,671.23  -662,328.77  7.30 19.79 0.37 

10.  

 

  

( ) 

MINT 

SMA 10 1,792,477.55  792,477.55  27.90 38.86 0.72 

SMA 25 2,043,424.77  1,043,424.77  20.97 23.84 0.88 

Stochastic  1,066,018.37  66,018.37  18.11 26.32 0.69 

14-RSI 7,647,755.42  6,647,755.42  56.95 31.72 1.80 

MACD 2,381,867.79  1,381,867.79  28.41 14.26 1.99 

11.  

  

( ) 

CPN 

SMA 10 371,336.83  -628,663.17  8.41 24.31 0.35 

SMA 25 1,020,606.31  20,606.31  24.44 61.37 0.40 

Stochastic  979,262.95  -20,737.05  16.28 21.86 0.74 

14-RSI 5,201,363.47  4,201,363.47  45.74 24.99 1.83 

MACD 934,722.74  -65,277.26  15.51 16.90 0.92 

  
  

( ) 

 /  
( ) 

 
 

(%)  
 

(SD) 
 
 

ตารางที่ 2  
ผลตอบแทนจากการลงทุนแยกตามหลักทรัพยและเครื่องมือเทคนิค (ตอ)
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12.  

 

( ) 

SCC 

 

SMA 10 21,539.44  -978,460.56  1.51 18.26 0.08 

SMA 25 808,784.34  -191,215.66  16.84 33.99 0.50 

Stochastic  292,617.18  -707,382.82  5.62 9.71 0.58 

14-RSI 7,125,795.42  6,125,795.42  16.32 29.53 0.55 

MACD 832,808.82  -167,191.18  13.95 15.62 0.89 

13.  

 

 

 

( ) IVL 

 

SMA 10 -91,251.06  -1,091,251.06  -4.88 11.84 -0.41 

SMA 25 -445,921.40  -1,445,921.40  -11.14 7.30 -1.53 

Stochastic  -121,619.40  -1,121,619.40  -1.41 16.17 -0.09 

14-RSI 5,773,128.86  4,773,128.86  48.95 27.09 1.81 

MACD 1,276,645.40  276,645.40  21.03 29.64 

             0.71 

ตารางที่ 3

เครื่องมือทางเทคนิคที่ใหสัดสวนความถูกตองสูงสุดในแตละหลักทรัพย

  
    

1.   

   

( ) ADVANC 

 

14-RSI 25 24 1 0.96 

Stochastic Oscillator 48 36 12 0.75 

MACD 26 14 12 0.54 

SMA 10 36 17 19 0.47 

SMA 25 20 9 11 0.45 

2.   

  ( ) 

INTUCH 

 

14-RSI 21 19 2 0.90 

Stochastic Oscillator 41 31 10 0.76 

MACD 21 12 9 0.57 

SMA 25 18 7 11 0.39 

SMA 10 28 9 19 0.32 

3.  

  

( ) AOT 

 

14-RSI 31 29 2 0.94 

SMA 25 14 12 2 0.86 

MACD 25 19 6 0.76 

Stochastic Oscillator 37 26 11 0.70 

SMA 10 23 13 10 0.57 

  
  

( ) 

 /  
( ) 

 
 

(%)  
 

(SD) 
 
 

3. บรษิทั

ทาอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) AOT

12. บริษัท 

ปนูซเิมนตไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

SCC
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4.    

 ( ) 

CPALL 

 

Stochastic Oscillator 36 26 10 0.72 

14-RSI 41 27 14 0.66 

SMA 25 13 7 6 0.54 

MACD 35 14 21 0.40 

SMA 10 31 9 22 0.29 

5.  .  

( ) PTT 

14-RSI 45 31 14 0.69 

Stochastic Oscillator 45 28 17 0.62 

MACD 28 13 15 0.46 

SMA 10 36 11 25 0.31 

SMA 25 27 18 19 0.67 

6.   

 ( ) 

BANPU 

14-RSI 26 18 8 0.69 

MACD 19 10 9 0.53 

Stochastic Oscillator 32 17 15 0.53 

SMA 10 29 9 20 0.31 

SMA 25 17 5 12 0.29 2 
7.  

 ( ) BBL 

Stochastic Oscillator 43 28 15 0.65 

14-RSI 35 20 15 0.57 

MACD 20 9 11 0.45 

SMA 10 35 9 26 0.26 

SMA 25 19 5 14 0.26 

8.  

 ( ) KTB 

14-RSI 30 23 7 0.77 

MACD 19 10 9 0.53 

Stochastic Oscillator 44 22 22 0.50 

SMA 25 19 8 11 0.42 

SMA 10 34 7 27 0.21 

9   

  

( ) CPF 

 

14-RSI 30 25 5 0.83 

Stochastic Oscillator 41 29 12 0.71 

MACD 24 14 10 0.58 

SMA 10 24 9 15 0.38 

SMA 25 17 4 13 0.24 

  
    

ตารางที่ 3

เครื่องมือทางเทคนิคที่ใหสัดสวนความถูกตองสูงสุดในแตละหลักทรัพย  (ตฮ)

9. บริษทัเจรญิโภคภัณฑ

   อาหาร จํากัด 

   (มหาชน) CPF
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10.   

 

 ( ) 

MINT 

14-RSI 21 19 2 0.90 

Stochastic Oscillator 39 28 11 0.72 

MACD 21 12 9 0.57 

SMA 25 14 8 6 0.57 

SMA 10 18 11 7 0.61 

11.  

  

( ) CPN 

 

14-RSI 32 27 5 0.84 

MACD 20 12 8 0.60 

Stochastic Oscillator 37 22 15 0.59 

SMA 25 19 8 11 0.42 

SMA 10 30 11 19 0.37 

12.  

 ( ) 

SCC 

 

14-RSI 37 28 9 0.76 

Stochastic Oscillator 47 30 17 0.64 

MACD 25 15 10 0.60 

SMA 25 21 9 12 0.43 

SMA 10 36 14 22 0.39 

13.  

  

 ( ) IVL 

 

 

14-RSI 24 18 6 0.75 

MACD 18 12 6 0.67 

Stochastic Oscillator 39 22 17 0.56 

SMA 10 23 8 15 0.35 

SMA 25 18 5 13 0.28 

  จากตารางที่ 3 โอกาสความนาจะเปนท่ีจะสงสัญญาณถูกตองของการลงทุนในหลักทรัพย                      
ทั้ง  13 หลักทรัพย โดยใชเครื่องมือทางเทคนิคท้ัง 5 เคร่ืองมือ ปรากฏวาเคร่ืองมือทางเทคนิค 14-RSI ให    
ความนาจะเปนของการสงสญัญาณซือ้ขายทีถ่กูตองสงูสดุใน 11 หลกัทรัพย  และเครือ่งมอื Stochastic Oscillator 
ใหคาความนาจะเปนสงูสดุจาํนวน 2 หลักทรพัย  รองลงมาคือเครือ่งมอื MACD , SMA 25 และ SMA 10 ตามลาํดบั
 
อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือเทคนิคท่ีใหผลตอบแทนตอความเสีย่งสูงสุดในแตละหลักทรัพย สาํหรับ
การลงทุนในหลักทรัพยทั้ง 13 หลักทรัพย ผลปรากฏวาเคร่ืองมือ 14-RSI ใหผลตอบแทนสูงสุดจํานวน 11    
หลักทรพัย และเครือ่งมอื MACD ใหผลตอบแทนสงูสุด 2 หลกัทรพัย ตามรายละเอยีดตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห

  
    

ตารางที่ 3

เครื่องมือทางเทคนิคที่ใหสัดสวนความถูกตองสูงสุดในแตละหลักทรัพย (ตอ)
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เมื่อสรุปเรียงตามลําดับเครื่องมือเทคนิคในแตละหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนตอความเสี่ยงสูงสุดคือ14-RSI, 
MACD, Stochastic Oscillator, SMA 25 และ SMA 10 ตามลําดับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย      
ของปริญญา ธิติธีรการยชัย (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหทางเทคนิคของผลตอบแทนจาก        
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: กรณีศึกษาของหลักทรัพยกลุมพลังงานไดขอสรุปวา             
เครื่องมือที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ความเสี่ยงตํ่าคือ Stochastic Oscillator รองลงมาคือ 14-RSI 

ตารางที่ 4
ผลตอบแทนตอความเสี่ยงของการลงทุนสูงสุดแยกตามประเภทเครื่องมือเทคนิค

  
14-RSI MACD Stochastic SMA 25 SMA 10 

AOT 3.22 2.95 0.68 1.81 1.30 

INTUCH 2.46 1.68 0.88 0.88 0.72 

MINT 1.80 1.99 0.71 0.63 0.53 

SCC 0.55 0.79 0.69 0.40 0.31 

IVL 1.81 0.71 0.74 0.47 0.35 

CPN 1.83 0.92 0.62 0.50 0.28 

CPALL 1.48 0.93 0.74 0.42 0.30 

CPF 2.59 0.89 0.68 0.39 0.08 

BANPU 1.16 0.91 0.35 0.03 0.05 

 KTB 1.43 0.59 0.58 0.04 -0.10 

ADVANC 0.97 0.81 -0.25 -0.28 -0.41 

PTT 1.84 0.37 -0.09 -0.34 -0.63 

BBL 1.96 0.06 -0.17 -1.53 -0.24 

Oscillator 

  2. การวดัประสทิธภิาพของเครือ่งมอืทางเทคนิคทีใ่หสญัญาณการซือ้ขาย โดยดูจากโอกาสทีเ่คร่ืองมือ

ทางเทคนิคแตละชนิดจะใหสัญญาณในการซ้ือขายถูกตองเมื่อเทียบกับราคาหลักทรัพยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปน   

การแสดงถึงโอกาสท่ีนักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนท่ีเปนกําไรจากการเลือกใชเครื่องมือทางเทคนิคดังกลาว 

คาความนาจะเปนของการลงทุนในหลักทรัพยทั้ง 13 หลักทรัพยแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางเทคนิค

ตามรายละเอียดตารางที่ 5   จากการศึกษาพบวาเครื่องมือเทคนิคที่ใหชวงของคาความนาจะเปนในการสง

สัญญาณซ้ือขายถูกตองสูงท่ีสุดคือ 14-RSI มีคาระหวาง 0.96-0.57 รองลงมาคือ Stochastic Oscillator          

มีคาระหวาง 0.76-0.50 , MACD มีคา 0.76-0.40 , SMA 25 และ SMA 10 ตามลําดับ ผลการวิจัยในสวนนี้
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มคีวามสอดคลองกบังานวจิัยของ Mohammad Omar Farooq Md. & Hasib Reza (2014) ทีไ่ดทําการศกึษา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเทคนิค Stochastic Oscillator, MACD, MA โดยการเปรียบเทียบกับการซื้อ          

หลักทรัพยตามสัญญาณเทคนิคตลอดชวงที่ศึกษา พบวา เครื่องมือ Stochastic Oscillator ใหผลตอบแทน

สงูกวาทุกเครือ่งมอืไมวาจะเปนผลตอบแทนภายใน 1 ป หรือผลตอบแทนตลอด 5 ปทีศ่ึกษา สาํหรับเครือ่งมอื 

MACD จะใหผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวมากกวาการลงทุนในระยะสั้น 

ตารางที่ 5

ความนาจะเปนของการใหสัญญาณการซื้อขายที่ถูกตองสูงสุดแยกตามเครื่องมือเทคนิค

  
14-RSI MACD       Stochastic SMA 25 SMA 10

 
ADVANC 0.96 0.54 0.75 0.45 0.47 

INTUCH 0.90 0.57 0.76 0.39 0.32 

AOT 0.94 0.76 0.70 0.86 0.57 

CPALL 0.66 0.40 0.72 0.54 0.29 

PTT 0.69 0.46 0.62 0.37 0.31 

BANPU 0.69 0.53 0.53 0.29 0.31 

BBL 0.57 0.45 0.65 0.26 0.26 

KTB 0.77 0.53 0.50 0.42 0.21 

CPF 0.83 0.58 0.71 0.24 0.38 

MINT 0.90 0.57 0.72 0.57 0.61 

CPN 0.84 0.60 0.59 0.42 0.37 

SCC 0.76 0.60 0.64 0.43 0.39 

IVL 0.75 0.67 0.56 0.28 0.35 

 
0.96 - 0.57 0.76 - 0.40 0.76 - 0.50 0.86 – 0.24 0.61 – 0.21 
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สรุป
  การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธลงทุนโดยใชการวิเคราะหทางเทคนิคในคร้ังนี้ สามารถ     

สรุปออกมาเปนกลยุทธไดดังนี้

  1. การเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใชในการลงทุนควรเลือกใหเหมาะสมกับนิสัยหรือความเคยชิน   

ของนกัลงทนุแตละประเภท โดยนกัลงทนุระยะส้ัน ควรจะเลอืกใชเคร่ืองมือทางเทคนิค Stochastic Oscillator 

และ 14-RSI ที่ใหความถี่ในการซื้อขายบอยคร้ังและมีคาความนาจะเปนในการใหสัญญาณที่ถูกตองสูง         

สวนนักลงทุนระยะกลางควรเลือกใชเครื่องมือทางเทคนิค MACD ที่ใหความถี่ในการซื้อขายบอยครั้งมากนัก 

สาํหรบัเคร่ืองมอืทางเทคนคิ SMA 10 และ SMA 25  ไมสามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธการลงทนุได เน่ืองจาก

ผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพยสวนใหญเปนผลขาดทุน ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 และโอกาส

ความนาจะเปนในการสงสัญญาณถูกตองของหลักทรัพยสวนใหญอยูในระดับตํ่ากวา 0.50

  2. การลงทุนในครั้งน้ีเปนการทดสอบการลงทุนตามสัญญาณเทคนิคท่ีเกิดข้ึนในแตละเครื่องมือ      

ทางเทคนคิ ผลตอบแทนทีน่กัลงทนุจะไดรบัเกดิจากกําไรสวนเกนิจากการขายหลักทรพัยและเงินปนผล สาํหรบั

ผลตอบแทนจากกําไรสวนเกินขึ้นอยูกับความถูกตองของการใหสัญญาณในการซ้ือขายของแตละเคร่ืองมือ

เทคนิคซ่ึงข้ึนอยูกับการกําหนดจุดในการซ้ือขายของนักลงทุนแตละคน  นอกจากน้ันผลตอบแทนยังข้ึนอยูกับ

แนวโนมการปรับตัวเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยหากมีแนวโนมที่ปรับตัวขึ้นก็จะไดรับผลตอบแทนมากวา

หลักทรัพยที่มีแนวโนมแกวงตัว 
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อิทธิพลของความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญาและ
ความรวมมือของสมาชิกที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

ในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย
Effect of Corporate Entrepreneurship, Intellectual Capital and Members 

Collaboration Toward Performance of Community Enterprises on 
Northern Region 1 in Thailand 

บญุฑวรรณ วงิวอน1*,    ชตุมินัต สะสอง2

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เลขที่ 119 หมู 9 ถนนลําปาง-แมทะ ตําบลชมพู อําเภอมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100

2ภาควิชาสังคมศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เลขที่ 236 หมู 3 ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 58000

บทคัดยอ
  บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญา          

ความรวมมือของสมาชิกและผลการดําเนินงาน และ (2) ศึกษาอิทธิพลความเปนผูประกอบการองคการ          

ทุนทางปญญาและความรวมมือสมาชิกที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1                  

ของประเทศไทย  กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน 

ลําปางและแมฮองสอน จํานวน 311 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนาหาคารอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ

  ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนใหญใหความสําคัญตอความเปนผูประกอบการ

องคการเปนอันดับแรก รองลงมา คอื การมุงเนนทนุทางปญญา ความรวมมอืของสมาชกิและผลการดาํเนนิงาน 

โดยทุกปจจัยอยูในระดับมาก

  การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธพบวาความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอ           

ทุนทางปญญามากที่สุด รองลงมา คือ ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความรวมมือ             

ของสมาชกิความรวมมอืของสมาชกิมอีทิธพิลทางตรงตอผลการดาํเนนิงาน ทนุทางปญญามอีทิธพิลทางตรงตอ 

ผลการดําเนินงานและลําดับสุดทายความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
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Abstract
  The purpose of this research was (1) to study the corporate entrepreneurship, intellectual 
capital,members collaboration and performance and (2) the study effect of corporate entrepreneurship, 
intellectual capital and members collaboration toward performance of community enterprises on 
Northern Region 1 in Thailand. It was quantitative research and the sampling group was 311 in 
community enterprises. The research tool was in questionnaire format by applying descriptive 
statistics for data analysis. There were composed of the percentage, standard deviation and          
inferential statistics with path analysis technique. 
  The outcomes of research revealed that the importance of corporate entrepreneurship, 
intellectual capital, members collaboration and performance by all factors were valued as most level. 
  The outcomes of path analysis that the corporate entrepreneurship had the most direct 
effect toward intellectual capital, and followed by the corporate entrepreneurship had direct effect 
toward members collaboration, the member of collaboration had direct effect toward performance, 
intellectual capital had direct effect toward the performance, Lastly, the corporate entrepreneurship 

had direct effect toward performance.

Keywords
  Community Enterprises,   Corporate  Entrepreneurship,   Intellectual Capital,   

Members  Collaboration,   Performance of Community Enterprises

บทนํา
  สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสรางโอกาสแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจ           

เปนอยางมาก โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่มีความผันผวนและ              

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การปรับตัวของธุรกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม   

จึงเปนงานที่ทาทายสําหรับผูประกอบการ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายใน อาทิ โครงสรางองคการ กลยุทธ

ของกิจการ ทรัพยากรมนุษยและกระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองคการและกฎระเบียบขอบังคับ สวน         

สภาพแวดลอมภายนอก อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี การแขงขัน การเมืองและกฎหมาย 

สังคมและวัฒนธรรม เพราะปจจัยเหลานี้มีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น ผูประกอบการตองมี          

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและมีการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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  การประกอบการจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยทุนเดิมที่มีอยูในปจจุบัน บุคคลผูที่มีความคิดสรางสรรค 

มีแรงบันดาลใจ มีความมุ งม่ัน มีความกระตือรือรน มีความฉับไวในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม                            

ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมใหมๆ ขณะเดียวกันการประกอบการเปน              

การอาํนวยความสะดวกใหกบัผูมสีวนเกีย่วของ โดยเปนผูจดัการท่ีสรางโอกาสใหมๆ  เพ่ือใหเขาถึงการดําเนินงาน 

ภายใตการปรับตัวใหเหมาะสมกับความเสี่ยง (Ireland, Hilt & Sirmon, 2003, 963-989 ; Stam & Elfring, 

2008, 97-111) การประกอบการมีบทบาทสําคัญตอสังคมและระบบเศรษฐกิจภายใตตลาดการคาเสรี            

ผานกระบวนการของการสรางสรรคสิง่ใหมๆ  ดวยการประยกุตใชเงินทนุ   ปจจยัทางกายภาพและปจจยัความเสีย่ง

ทางสังคม เพ่ือใหไดรับผลตอบแทน รางวัลและความพึงพอใจสวนบุคคล (Hisrich, Peters & Shepherd, 

2010, 6) เพื่อสรางสรรคองคการ กระบวนการและนวัตกรรมที่สนับสนุนการเติบโตดวยการสรางสรรคมูลคา

หรือการแสวงหากําไร 

  ผูประกอบการเปนแรงผลักดันท่ีทําใหเกิดการระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคการ              

ในการที่จะประกอบธุรกิจ (Hatten, 2009, 35) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ โดยใชสมรรถนะ       

ของตนเอง ครอบครัว ญาติและเครือขายเพ่ือสรางสังคมความเปนผูประกอบการในการจัดการธุรกิจให         

เจริญเติบโต พรอมทั้งประยุกตใชกลยุทธใหเหมาะสมกับธุรกิจ (Baum & Locke, 2004, 587-598; Beaver &      

Jennings, 2005, 923-936) ผูประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับบทบาทของบุคคลและทรัพยากร                

ที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อสรางกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจใหบรรลุเปาหมาย (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556, 94) 

ผานความเปนผูประกอบการองคการท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานทางออมผานการแสวงหาโอกาสและ           

การใชนวัตกรรม   ผลปฏิบตังิานดังกลาวสามารถวัดไดในรูปของสนิทรัพยทีเ่พ่ิมข้ึน โดยตองอาศยัประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญชํานาญการและเครือขาย (Dale, 1996, 46 ; Kast & Rosenzweig, 1995, 23) เนื่องจากทุน    

ทางปญญาเปนส่ิงท่ีแฝงอยูในตัวมนุษยซึ่งแตคนจะมีปญญาหรือองคความรู ฐานความรูที่มีอยูในตนเอง    

โดยท่ีแตละองคการตางมีบคุลากรทีม่ทีนุทางปญญาท่ีจะสามารถนาํพาใหศกัยภาพและนาํไปสรางมูลคาเพ่ิม 

ทนุทางปญญาเปนความรูทีอ่งคการมีความเปนตัวของตัวเองอยางแทจริงและมอีทิธิพลตอผลการดาํเนินงาน 

(Youndt & Snell, 2004, 337-360) 

  ปจจุบนัรัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวสิาหกิจชุมชนเปนกลไกในการขับเคล่ือน

ระบบเศรษฐกิจโดยใหหนวยงานภาครัฐชวยเหลือผูประกอบการ ทั้งนี้รัฐบาลไดมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการวิสาหกิจในแตละชุมชนใหเขาถึงองคความรู สมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนา                            

ขดีความสามารถในการบริหารจดัการและการตลาด เพ่ือเชือ่มโยงสนิคาจากชมุชนสูตลาดทัง้ในประเทศและ   

ตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการจุดประกายการดําเนินงานในการพัฒนาธุรกิจขนาดยอมใหควบคูไปกับ               

การพฒันาแนวคดิเศรษฐกจิสรางสรรคทีเ่ช่ือมโยงกับวิถชีวีติและวัฒนธรรมในทองถ่ิน (กรมการพฒันาชมุชน,

2558, 6) โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการดานการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและ

การจัดการทุน รวมท้ังการพฒันาผลติภณัฑในดานรูปแบบและบรรจุภณัฑใหมคีณุภาพและไดมาตรฐานดวย

การนําแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรคมาประยกุตใชเปนฐานคิดในการเชือ่มโยงและตอยอดกับวถิชีวีติ วฒันธรรม
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และภมูปิญญาในทองถ่ิน เพ่ือเปนการยกระดบัมาตรฐานผลติภัณฑในทุกระดบัและพฒันาศกัยภาพผูประกอบการ

ใหเปนผูผลิตที่มีศักยภาพ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558, 5) 

  ความเปนผูประกอบการองคการเปนพฤติกรรมทีเ่กิดจากการกระทํา ความรูสึกหรอืความรับผิดชอบ

แบบผูประกอบการ (Drucker, 1985, 149-157) และมีความเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีใหไดมาซ่ึงโอกาส               

การสรางสรรคองคการ (Bygrave & Hofer, 1991, 13-22) รวมถงึการสรางนวตักรรมและการพฒันาผลติภณัฑ 

(Radmard, Ardakani & Rahro, 2013, 1067- 1072) บนพ้ืนฐานของการพบหรือประสบโอกาสทางธุรกิจ       

ที่สามารถสรางกําไรและความพรอมในการดําเนินการของผูประกอบการซ่ึงจะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได   

ดังนั้น ความเปนผูประกอบการองคการจึงเปนพฤติกรรมหรือการกระทําไมใชเปนเพียงคุณลักษณะของ              

ผูประกอบการแตเกีย่วของกบัการประกอบการธรุกจิ อาท ิความเปนผูนาํอยางผูประกอบการ เพือ่สรางการรบัรู

แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และทํางานเปนทีม เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ สามารถเปลี่ยนความคิดใหเปน

ผลลพัธเชงิประจักษผานการแปรรูปสนิคาหรอืบรกิาร มกีารตดัสนิใจเชิงกลยทุธ ภายใตขอจาํกดัดานทรพัยากร

ดวยการทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรม การกลาเส่ียงเพื่อทําใหวิสาหกิจคนพบทางเลือกจนเกิด                    

ความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถจัดการทรัพยากรเพื่อสนองตอโอกาสทางธุรกิจที่รับรูจากความรวมมือ

ของสมาชิกหรือผูที่มีสวนได-สวนเสีย (Mehta & Gupta, 2014, 305-312) ความเปนผูประกอบการองคการมี

อทิธพิลตอผลการดําเนนิงาน (Mokaya, 2012, 133-143) และมีอทิธพิลตอทนุทางปญญา (วทิรู  เจยีมจติตตรง, 

2553, 75-76 ; McClelland, 1985, 38) 

  ความรวมมอืของสมาชกิเปนการเชือ่มโยงของกลุมคนหรือกลุมองคการท่ีแลกเปล่ียนขาวสาร กจิกรรม

ทางการตลาด (Kuen-Hung Tsai, 2009, 765–778) เพื่อใหเกิดความสําเร็จและคํานึงถึงความสัมพันธของ

สมาชิก มีกิจกรรมกลุมที่มีการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน ผานการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของท้ังภายใน

และภายนอก (Yongseol Lee & Heejun, 2015, 986-1001) การทํางานใหบรรลุผลจาํเปนตองอาศยัการบูรณาการ

ของทักษะ ความรู ประสบการณ ความชํานาญท่ีหลากหลายจากบคุคลท่ีมศีักยภาพแตกตางกนัไปท้ังภายใน

และภายนอกองคการมารวมมอืกัน (Downe, Siew-Phaik & Sambasivan, 2012, 145-166) โดยเฉพาะวิสาหกจิ

ในยุคปจจุบันตองมีการสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืนผานการสรางความรวมมือภายในโซอุปทาน โดยเริ่ม

จากความไววางใจในคูคาและรวมมือกัน สงเสริมซ่ึงกันและกันเพื่อใหมีผลการดําเนินงานตามเปาหมาย        

ทายท่ีสุดยอมนํามาซ่ึงผลลัพธหรือผลท่ีเปนตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบดวย    

ความสามารถในการผลิต ผลกําไร ผลตอบแทนจากการลงทุน คุณภาพการบริการและ  ความพึงพอใจของ

ลูกคาหรือพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาการจูงใจและการสรางความความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

(Beer & Walton, 1990, 154-161) โดยเฉพาะยอดขายของธุรกิจ เพราะเปนตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการวัดผล

การดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจซึ่งแนวคิดของ Neubaum, Dibrell & Craig 

(2012, 28-37) ไดสรปุวา มาตรวัดดานการเติบโตของกจิการ อายขุองธุรกจิ สนิทรัพยโดยรวม ผูทีม่สีวนเกีย่วของ

กับกิจการ  ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน 
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อตัราผลตอบแทนและสวนแบงทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ลวนแลวแตมคีวามสาํคญัตอวสิาหกจิ เพราะจะทาํให

ทราบถึงสมรรถนะของกิจการ

  ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดกําหนดโครงการตางๆ เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพผูประกอบการ ดานการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือมุงหวังใหกลุมวิสาหกิจชุมชนไดมีการพัฒนา

ศกัยภาพตนเองหรอืสมาชกิกลุมอันเปนการสนบัสนุนระดับพ้ืนฐาน โดยสามารถจัดทําแผนธรุกิจและนาํไปใช

ประโยชนเพือ่ใหบรรลเุปาหมายเชงิเศรษฐกจิ โดยมุงเนนการมีสวนรวมจากปราชญชาวบานหรือกลุมผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จเปนแหลงเรียนรู สนับสนุนขอมูลดานวิชาการและการจัดฝกอบรม           

ดานอาชีพภายในชุมชนใหกับหนวยงานที่มีความสนใจ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558, 18) 

  การดาํเนนิงานในภาพรวมทีผ่านมาพบวาผูประกอบการวสิาหกิจขนาดยอมในเขตภาคเหนอืตอนบน 1 

มีการดําเนินงานในลักษณะตางคน ตางทํา ไมมีการสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐและ       

ผูมีสวนได-สวนเสียอยางตอเนื่อง (กิ่งฟา ญาณะเจริญ, การส่ือสารสวนบุคคล, 23 พฤศจิกายน 2558)               

การรวมกลุมยงัไมมคีวามเขมแข็งและมคีวามเหนียวแนนเทาทีค่วร บางกลุมไมรวมกิจกรรมกบัหนวยงานภาครฐั

ในการจัดนิทรรศการหรือนําสินคาเขามาแสดงในงานมหกรรมการแสดงสินคาหรือกิจกรรมกับหนวยงาน      

ภาครัฐมีการประยุกตใชทุนทางปญญาเพียงบางกลุมวิสาหกิจเทานั้น ไมวาจะเปนการเอาตํานาน เรื่องราว

หรือประเพณีมาสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑและบริการ (วีรกานต บุญตัน,หัวหนากลุ มงานสงเสริม             

จังหวัดแมฮองสอน, การส่ือสารสวนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2558) ชุมชนไมมีความรูสึกหวงแหนในทองถิ่น      

และภูมิปญญาที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและไมถายทอดใหแกคนรุนหลังไดสืบทอดเปนมรดก    

(สมจิตร สายคําฟู, ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแคบหมูบานวังหมอ, การส่ือสารสวนบุคคล, 2558) รวมถึง

ไมมีการอนุรักษในภูมิปญญาใหคงอยูกับทองถิ่นของตนเอง ทายที่สุดมีอิทธิพลทําใหผลการดําเนินงาน           

ของวสิาหกจิชมุชนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว บางกลุมมกีารดาํเนนิงานเพยีงเฉพาะคณะกรรมการเทานัน้

ไมใหความสําคัญกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจขนาดยอม (ภัทรภรณ อินตานวล, การส่ือสารสวนบุคคล,                       

19 ธนัวาคม 2558) จากปญหาทีไ่ดกลาวมาขางตน คณะผูวจิยั จงึสนใจศกึษาอิทธิพลของความเปนผูประกอบการ

องคการ ทุนทางปญญาและความรวมมือของสมาชิกท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน        

ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  ดงัน้ันจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของผูวจิยัไดสรุปตัวแปรท่ีเก่ียวของกบังานวิจยัได 4 ประเดน็ 

คือ (1) ความเปนผูประกอบการองคการ (2) ความรวมมือของสมาชิก (3) ทุนทางปญญา และ (4) ผลการ

ดําเนินงาน จึงนําไปสูกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญา ความรวมมือของสมาชิกและ                  

ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย 

  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเปนผูประกอบองคการ ทุนทางปญญาและความรวมมือของสมาชิก  

ที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1ของประเทศไทย
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ขอบเขตการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ และมีขอบเขตวิจัย 4 ดาน คือ (1) เนื้อหา โดยมุงเนื้อหา คือ 

(1.1) ดานความเปนผูประกอบการองคการเปนพฤติกรรมหรือการกระทําไมใชเปนเพียงคุณลักษณะของ            

ผูประกอบการแตเกีย่วของกบัการประกอบการธรุกจิ อาท ิความเปนผูนาํอยางผูประกอบการ เพือ่สรางการรบัรู

แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และทํางานเปนทีมเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ (1.2) ดานทุนทางปญญา เพราะ

เปนสิ่งที่แฝงอยูในตัวมนุษย อาทิ องคความรู ฐานความรูที่มีอยูในตนเอง โดยที่แตละองคการตางมีบุคลากร

ที่มีทุนทางปญญาที่จะสามารถนําพาใหเกิดศักยภาพและนําไปสรางมูลคาเพิ่ม โดยจําแนกได 3 ประการ คือ 

(1.2.1) ทุนมนุษย คือ ความรู ความสามารถและสมรรถนะ (1.2.2) ทุนทางสังคม คือ โครงสราง เครือขาย 

กรรมวิธีที่ทําใหบุคคลสามารถเขาถึงและพัฒนาทุนทางปญญาท่ีพัฒนามาจากความสัมพันธภายในและ

ภายนอกองคการ (1.2.3) ทุนขององคการ คือ ความรูในเชิงสถาบันที่เปนกรรมวิธีจากองคการใดองคการหนึ่ง 

หรือทุนทางโครงสราง (1.3) ความรวมมือของสมาชิก เปนการเช่ือมโยงของกลุมคนหรือกลุมองคการวิสาหกิจ

ทีม่กีารแลกเปล่ียนขาวสาร กจิกรรมทางการตลาด การผลิตและการลงทนุเพือ่ใหเกดิความสําเรจ็และคาํนงึถงึ

ความสัมพันธของสมาชกิผานกจิกรรมกลุมท่ีมกีารแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน และ (1.4) ดานผลการดําเนินงาน

ของวสิาหกจิขนาดยอม คอื ผลลัพธหรือผลทีเ่ปนตัวช้ีวดัความสําเร็จท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ (2) ระยะเวลา

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 (3) พื้นที่ คือ ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย                

จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและแมฮองสอน และ (4) ประชากร คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน           

จํานวน 2,065 คน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2558)

วิธีการวิจัย
  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนินกิจการใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน จํานวน 5,992 คน (กองสงเสริม

วสิาหกจิ, 2558) กลุมตวัอยางทีเ่ปนผูใหขอมลู คอื ประธาน เลขานกุารและคณะกรรมการกลุม จาํนวน 500 ราย

โดยกําหนดเปนสัดสวน คือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,834 ราย (708/237) จังหวัดลําพูน จํานวน 938 ราย 

(234/78) จังหวัดลําปาง จํานวน 1,741 ราย (435/145) และจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 479 ราย (120/40) 

คณะผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางตามเกณฑของ คอมเลยและลี (Comrey & Lee, 1992, 182)  

ซึ่งอยูในเกณฑที่มีความเหมาะสมของการวิเคราะหระดับดีมาก โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 

311ราย คิดเปนรอยละ 62.20 โดยใชสถิติพรรณนาหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของตัวแปรทั้งทางตรงและทางออม

  เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 ปจจัย คือ ความเปน         

ผูประกอบการองคการ พฒันามาจากมาตรวัดของ Bygrave & Hofer (1991, 13-22) ; Shane & Venkataraman 

(2000, 217-231) ; Ardichvili, Cardozo & Ray (2003, 105-123) (2) ความรวมมือของสมาชิก พัฒนา          

มาจากมาตรวัดของ Kuen-Hung Tsai (2009, 765–778) ; Yongseol Lee & Heejun (2015, 986-1001)     
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(3) ทุนทางปญญาพัฒนามาจากมาตรวัดของจีระ หงศลดารมภ (2557) ; Youndt & Snell (2004,337-360); 

Edwinson & Malone (1997, 128) และ (4) ผลการดําเนินงานพัฒนามาจากมาตรวัดของ Beer & Walton 

(1990, 154-161) ; Neubaum, Dibrell & Craig (2012, 28-37) แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ตอนที่ 1 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ตวัแปรทีเ่ก่ียวของจาํนวน 4 ดาน ตอนท่ี 3 วิเคราะหอทิธิพลของ     

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อถือได (Reliability)         

คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (Alpha Coefficient) ของครอนบาค จาํนวน 4 ปจจยั คอื ดานความเปนผูประกอบการ

องคการ มีคาความเชื่อถือไดเทากับ .783 ความรวมมือของสมาชิก มีคาความเชื่อถือได เทากับ .854                   

ทุนทางปญญา มีคาความเชื่อถือได เทากับ .879 ผลการดําเนินงาน มีคาความเชื่อถือได เทากับ .795 ขอถาม

ใชมาตรวัดแบบลิเกิรต  7 ระดับ (5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 7 หมายถึง มากที่สุด 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) เพ่ือทดสอบอิทธิพลทางตรงและ

ทางออม ตลอดจนอิทธิพลโดยรวม

  สมมติฐานการวิจัย

  H1: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือของสมาชิก

  H2: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  H3: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา

  H4: ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  H5: ทุนทางปญญามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

ผลการวิจัย
  ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 การศึกษาสวนใหญอยูใน               

ระดบัตํา่กวาปรญิญาตร ีประกอบการในจังหวดัเชยีงใหมมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ลาํปาง ลาํพนูและแมฮองสอน 

แหลงเงนิทุนเริม่แรกไดมาจากเงนิทุนสวนตวัของสมาชิกทีท่าํการกอต้ัง หลงัจากนัน้มีงบประมาณจากภาครัฐ

และเอกชนสนบัสนุน เปาหมาย คอื ความตองการรายไดเพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑและบรกิารสวนใหญไดรบัมาตรฐาน 

อย./มผช. ฮาลาล ตลาดปจจุบันจําหนายในจังหวัดและในประเทศ แตมีบางกลุมวิสาหกิจท่ีจําหนาย                 

ตางประเทศบางเล็กนอย ผลการดําเนินงานที่ผานมาในภาพรวมมีการเติบโตและคงท่ีและมีรายไดเพ่ิมบาง

เล็กนอย 

  ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเปนผูประกอบการองคการ                 

ทนุทางปญญา การมสีวนรวมของสมาชกิและผลการดาํเนินงาน พบวาคณะกรรมการใหความสําคญัตอทกุปจจยั   

ในระดับมาก โดยเนนความสําคัญกับความรวมมือของสมาชิก คาเฉลี่ย (5.79) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87  

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย (5.78) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 อยูในระดับใกลเคียงกันมากที่สุด เนื่องจาก
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ผลการดําเนินงานเปนตัวช้ีวัดวากลุมวิสาหกิจชุมชนดําเนินงานไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเม่ือเทียบกับ    

เกณฑที่กําหนดไว รองลงมา คือ ทุนทางปญญา คาเฉลี่ย (5.71) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และความเปน

ผูประกอบการองคการ คาเฉลี่ย (5.68) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ตามลําดับ

  ผลการวิเคราะหสถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของตัวแปรความเปนผูประกอบการ

องคการ ความรวมมือของสมาชิกและทุนทางปญญาวามีอิทธิพลทางตรง ทางออมและอิทธิพลโดยรวมตอ  

ผลการดําเนินงาน ดังภาพที่ 1

  ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ความเปนผูประกอบการ         

องคการมีอิทธิพลทางตรงตอทุนทางปญญามากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.867 มีคา R2 เทากับ 

0.751รองลงมา คือ ความเปนผู ประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความรวมมือของสมาชิก                            

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.848 มีคา R2 เทากับ 0.719 ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงตอ

ผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.436 มีคา R2 เทากับ .818 ทุนทางปญญามีอิทธิพล      

ทางตรงตอผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.321 มีคา R2 เทากับ .818 และความเปน      

ผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.198 และ        

มคีา R2 เทากบั 0.818 ลาํดบัสุดทายความเปนผูประกอบการองคการมอีทิธพิลทางออมตอผลการดาํเนินงาน 

โดยออมผานปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิก มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .369 และออมผาน                         

ทุนทางปญญามีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .278 ตามลําดับ

.436 

.198

.848 

.867 .321 

 

 R2 = 0.719 

      

R2 = 0.751 

R2 = .818 
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ตารางที่ 1

การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย

    
 T-Stat  

H 1: 

 

0.848 28.129**  

H 2: 

 

0.198 3.547**  

H 3: 

 

0.867 30.544**  

H 4: 

 

0.436 8.992**  

H 5:  0.321 6.221**  

: T-Stat  1.96    0.05** 

  จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังนี้

  สมมติฐานที่ 1: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือของสมาชิก

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือ                

ของสมาชิกมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.848 คา T-Stat  เทากับ 28.129 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน               

ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

  สมมติฐานที่ 2: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน        

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.198 คา T-Stat เทากับ 3.547 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ  

ที่ 0.05

  สมมติฐานที่ 3: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา                

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.867 คา T-Stat  เทากับ 30.544 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ        

ที่ 0.05

  สมมติฐานที่ 4: ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน                             

มคีาสมัประสทิธิเ์สนทาง เทากบั 0.436 คา T-Stat เทากบั 8.992 ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิาน ณ ระดบันยัสําคญัที ่0.05 
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  สมมติฐานที่ 5: ทุนทางปญญามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุนทางปญญามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์    

เสนทาง เทากับ 0.321 คา T-Stat เทากับ 6.221 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

ตารางที่ 2

ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวม

 

 
  

R อิทธิพล  
 

       
 

 
 

- 

 

 

DE 0.198 0.867 0.848

IE 0.369 0.000 0.000

TE 0.567 0.867 0.848

 
 

0.719 

 

DE 0.436 N/A N/A 

IE 0.000 N/A N/A 

TE 0.436 N/A N/A 

 0.751 

 

DE 0.321 N/A N/A 

IE 0.000 N/A N/A 

TE 0.321 N/A N/A 

: TE= Total Effect, DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, N/A=Not Application : TE= Total Effect, DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, N/A=Not Application 

  จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะหความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธิพลทางตรงตอผลการดาํเนนิงาน

มีคาเทากับ 0.198 อิทธิพลทางออมเทากับ 0.369 และอิทธิพลรวมเทากับ 0.567

  ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอทุนทางปญญามีคาเทากับ 0.867 และ         

อิทธิพลรวมเทากับ 0.867

  ความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธพิลทางตรงตอความรวมมือของสมาชกิมคีาเทากบั 0.848 และ

อิทธิพลรวมเทากับ 0.848

  ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานมีคาเทากับ 0.436 และอิทธิพล        

รวมเทากับ 0.436

  ทุนทางปญญามีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานมีคาเทากับ 0.321 และอิทธิพลรวม               

เทากับ 0.321

ความรวมมือของสมาชิก
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อภิปรายผลการวิจัย
  ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ังส่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สวนใหญเปน         

เพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป 41-50 ป มากที่สุด เพราะอายุในชวงนี้ของผูประกอบการจะเปนวัยทํางาน 

ตองการมีรายไดเสริมเพื่อสนับสนุนครอบครัว การศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รายได             

ที่ไดรับจัดเปนประเภทรายไดเสริม สอดคลองกับงานศึกษาของ Megginson, Byrd & Megginson, 2003, 

28-29) สรุปวาเปนสมาชิกท่ีมีความพรอมมักจะมีความตองการสรางฐานะและมุงท่ีจะสรางคุณภาพชีวิต          

ที่ดีใหกับครอบครัว

  สภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบวาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีตําแหนง

คณะกรรมการกลุมรอยละ 39.90 แหลงเงินทุนมาจากเงินทุนสวนตัวของสมาชิกทุกคนในกลุม รอยละ 33.40 

รวมตัวกันข้ึนมาเพ่ือตองการรายไดเพ่ิม รอยละ 41.80 ผลิตภัณฑประเภทของใชและของท่ีระลกึ รอยละ 37.90 

ไดรับมาตรฐานเครื่องหมายอาหารและยา (อย.) รอยละ 20.60 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

(มผช.) รอยละ 74.60 มาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล รอยละ 3.90 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

รอยละ 15.80 ไดรับมาตรฐานเคร่ืองหมาย Q รอยละ 0.60 เคร่ืองหมาย GMP รอยละ 1.30 มาตรฐาน

เครื่องหมาย GAP รอยละ 0.60 เครื่องหมาย HACCP รอยละ 0.60 เครื่องหมายเกษตรอินทรีย รอยละ 2.30 

ตลาดของกลุมวิสาหกิจท่ีจดัจําหนายสินคาภายในจงัหวัดมากทีส่ดุ รอยละ 32.20 ระดับภูมภิาค รอยละ 30.20 

ระดับประเทศ     รอยละ 33.40 ทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 11.90 และผลการดําเนินธุรกิจที่ผาน

มาติดลบ รอยละ 4.20 คงที่รอยละ 33.10 มีผลกําไร รอยละ 21.50 เจริญเติบโตอยางตอเนื่องรอยละ 42.80 

สรุปวาวิสาหกิจมีโอกาสเติบโตคอนขางดี

  วัตถุประสงควิจัยขอที่ 1 เพ่ือศึกษาความเปนผูประกอบการองคการ ทุนทางปญญา ความรวมมือ

ของสมาชิกและผลการดําเนินงาน สรุปผลความสําคัญของตัวแปรจากมากไปหานอย ดังนี้

  1. ดานความรวมของสมาชิกพบวามีคาเฉลี่ยรวมระดบัมาก (5.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

สมาชิกมีความมุงมั่นและตั้งใจทํางานเพื่อกลุม เนนสายสัมพันธอันดีตอผูมีสวนเกี่ยวของ มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูกับกลุมอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการดําเนินงานของกลุม เนนสายสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัตถุดิบ

และผูนํากลุมมีเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สัมพันธกับงานวิจัยของ Yongseol 

Lee, Insu Cho & Heejun Park (2015, 986-1001) สรุปวาสภาพแวดลอมที่ผันผวนสงผลใหวิสาหกิจตอง       

มีการทํางานแบบรวมมือกันเปนเครือขายบุคคล องคการหรือระหวางองคการเพื่อเสริมพลังในการทํางาน           

ใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

  2. ดานผลการดําเนินงาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูมี

สวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ ผลกําไรของกิจการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา กลุมวิสาหกิจมีการขยายกลุมลูกคา

เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา รายไดจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึนและผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมข้ึน สอดรับ             

กบังานวจิยัของ Jauch & Glueck (1998) และ Li, Zhang & Chan (2005, 37-57) สรุปวาตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะสะทอนถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกิจการและผลกําไร                       
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จากการประกอบการวาสาํเร็จมากนอยเพียงใด จงึเปนส่ิงสําคญัของผูประกอบการทีต่องคํานงึถงึเปนอยางมาก 

  3. ดานทุนทางปญญา พบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสมาชิก

มกีารเรยีนรูและแสวงหาส่ิงใหมๆ  เพือ่นาํมาพัฒนาสินคาใหมของกลุม มกีารนําวฒันธรรมประเพณีมาประยุกตใช

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ กลุมมีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาโอกาส มีการเรียนรูจากผูอื่นและ                    

นํามาพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นของบรรพบุรุษมาตอยอดวิสาหกิจ สมาชิกมี        

ความคิดสรางสรรคและสมาชิกกลุมมีความรู ทักษะและความชํานาญในการผลิต ดังผลการสัมภาษณ           

ของภัทรภรณ อินตานวล (การสื่อสารสวนบุคคล, 19 ธันวาคม 2558) นําเสนอวาความรู ความสามารถและ

สมรรถนะในตวับุคคลสามารถนาํมาสรางเอกลกัษณหรืออัตลักษณเพ่ือเพิม่มูลคาใหกบัผลติภัณฑไดและทําให

วิสาหกิจสามารถแขงขันได

  4. ความเปนผูประกอบการองคการ พบวามีคาเฉลี่ยรวมระดับมาก (5.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  มกีารจัดการความเสีย่งของกลุมวสิาหกจิ มกีารทาํงานเชงิรุกเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย เนนการสรางสรรค

และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เนนการคิดคนนวัตกรรมมาประยุกตใชในการผลิตสินคา และนํากลยุทธมาใช

ในการสรางความไดเปรยีบในการแขงขนัดังแนวคดิของ Drucker (1985, 149-157) ; Bygrave & Hofer (1991) 

ชี้แนะวาผูประกอบการที่ดีจะตองมีความเปนผูประกอบการองคการท่ีมีความเปนผูนํา กลาคิดคนสรางสรรค

ผลิตภณัฑใหมๆ  จงูใจเชงิสรางสรรค กลาตัดสินใจและรับฟงความคดิเห็นของผูมสีวนได-สวนเสยีเพ่ือผลักดนั

ใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายที่กําหนดไว

  วัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้

  สมมติฐานที่ 1: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอความรวมมือของสมาชิก เพราะ          

ความเปนผูประกอบการองคการเปนกลไกในการขบัเคล่ือนการดําเนินงานโดยอาศยัความรวมมือของสมาชิก

ที่มีสมรรถนะแตกตางกันไป โดยใชจุดแข็งของแตละบุคคลมาสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิผล            

ดงังานวิจยัของ Chandler & Jansen (1992) สรปุวา  บคุคลตองมีการประเมนิสมรรถนะตนเองดวยการประยกุต

ใชความสามารถทีม่อียูในตน ประสบการณผานความคดิสรางสรรคหรือการลงมอืปฏบิตัติามแผนงานทีก่าํหนด

ไว เพราะความเปนผูประกอบการองคการเปนแนวทางในการขับเคล่ือนองคการดวยการมีสวนรวมหรือ            

ผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกันของสมาชิกทั้งภายในและภายนอกองคการ 

  สมมตฐิานที ่2: ความเปนผูประกอบการองคการมอีทิธิพลตอผลการดาํเนนิงาน ดงังานของ Hisrich, 

Peters & Shepherd (2010, 56-62) สรุปวา ความเปนผูประกอบการองคการเปนการดําเนินงานเชิงรุก          

ความเปนผูนาํ กลาตดัสนิใจในการคิดคนหรอืสรางสรรคผลติภณัฑและบริการใหมๆ  เนนการสรางความแตกตาง

ผานการอุทิศเวลา ความมานะพยายามจัดการความเส่ียง เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนทางดานการเงิน                     

อีกทั้งมุมมองของ Radmard, Ardakani & Rahro  (2013, 1067-1072) ไดเสริมวาตองมุงเนนการสรางสรรค

องคการดวยนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  สมมติฐานที่ 3: ความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลตอทุนทางปญญา เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในยุคสังคมฐานความรูจะตองใชความรู หรือประสบการณเพียงอยางเดียวในการผลิต
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สินคายังไมเพียงพอที่จะใชแขงขันไดเม่ือเทียบกับวิสาหกิจในตางประเทศ แตตองมีการบูรณาการทุน               

ทางปญญา อาทิ ความสามารถหรือประสบการณที่มีอยูในตัวบุคคล เนนการประยุกตใชลวดลายทองถิ่น 

ภมูปิญญาและทนุวัฒนธรรมผานความคดิสรางสรรคและความสัมพันธของบุคคลท่ีมสีวนเก่ียวของมาบริหาร

จดัการทรัพยากรกับผลติภัณฑอนันําไปสูการสรางมูลคาเพิม่ทางเศรษฐกิจ ดงัแนวคดิของจีระ  หงศลดารมภ        

(2557) สรุปวา ทุนทางปญญาของมนุษยสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจ รวมถึง 

Edvinsson & Malone (1997) ; Youndt  & Snell, 2004) ชี้แนะวาทุนทางปญญาเปนความรูที่องคการมีอยู       

อยางแทจริง 

  สมมตฐิานที ่4: ความรวมมอืของสมาชิกมอีทิธพิลตอผลการดําเนนิงาน เพราะในโลกยคุปจจบุนัไมมี

ใครเกงทุกอยางแตตองอาศัยจุดแข็งหรือสมรรถนะท่ีหลากหลายของสมาชิกมาชวยสนับสนุนใหเกิด              

ความสําเร็จ ดังงานวิจัยของ Zeng, Xie & Tam (2010, 181–194) สรุปวาการทํางานใหบรรลุผลจําเปน             

ตองอาศัยการบูรณาการทักษะ ความรู ประสบการณ ความชํานาญท่ีหลากหลายจากบุคคลที่มีศักยภาพ     

แตกตางกันไปทั้งภายในและภายนอกองคการมารวมมือกัน สัมพันธกับงานวิจัยของ Downe, Siew-Phaik, 

Sambasivan (2012, 145-166) นําเสนอวาธุรกิจตองการสรางความไดเปรียบอยางย่ังยืนผานการ                   

สรางความรวมมือภายในโซอุปทานเนนความไววางใจในคูคาและรวมมือสงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให                

ผลการดําเนินงานตามเปาหมายภายใตผลประโยชนรวมกัน

สรุป
  ผลการวิจัยนี้ใชหนวยวิเคราะหที่เปนผู ใหขอมูล คือ ประธาน เลขานุการและคณะกรรมการ                  

กลุมวสิาหกจิชมุชน จาํนวน 311 จาํนวน 4 จงัหวดั โดยใหความสาํคญักบัปจจยัทีม่คีวามสาํคญั 4 ดาน พบวา      

ปจจัยความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธิพลทางตรงตอปจจัยทุนทางปญญามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ปจจัย  

ความเปนผู ประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยความรวมมือของสมาชิก สวนปจจัยดาน              

ความรวมมือของสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยผลการดําเนินงาน รวมถึงปจจัยทุนทางปญญามีอิทธิพล

ทางตรงตอปจจัยผลการดําเนินงาน และปจจัยความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัย  

ผลการดําเนินงาน  ลําดับสุดทายปจจัยความเปนผูประกอบการองคการมีอิทธิพลทางออมตอปจจัย                    

ผลการดาํเนนิงานโดยออมผานปจจยัการมสีวนรวมของสมาชกิ และออมผานปจจยัทนุทางปญญา ซึง่ปจจยัเหลานี้      

มีความสําคัญลดหลั่นกันไปตามสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ผลการวจิยัพบวา  ทนุทางปญญามผีลตอการดาํเนนิงานนอยทีส่ดุ เพราะผูประกอบการวสิาหกจิชุมชน

ยงัไมใหความสําคัญตอทุนทางปญญาเทาใดนัก ทัง้ๆ  ทีใ่นปจจุบนัน้ีทนุทางปญญาไมวาจะเปนทุนโครงสราง    

ทนุมนุษยและทนุทางปญญาตางมีความสําคญัไมแพกนัเพราะจดัไดวาเปนทนุทางสังคมทีส่ามารถนาํมาบรูณาการ

ใหเกิดเปนรูปธรรมได ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนใหวิสาหกิจ                

ทีเ่ขมแขง็ดวยการนาํทนุทางปญญามาประยุกตใชใหวสิาหกจิมอีตัลักษณเฉพาะ มคีวามสามารถในการแขงขัน
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ระยะยาวไดในตางประเทศ เพื่อจะไดเปนแนวปฏิบัติใหกับวิสาหกิจที่ตองการพัฒนาตนเอง

  ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 ความเปนผูประกอบการองคการมีอทิธิพลนอยท่ีสดุตอผลการดาํเนินงาน

ของวิสาหกิจชุมชน แตในความเปนจริงตามฐานทฤษฎีพบวา ความเปนผู ประกอบการองคการ                                    

มีความสําคัญตอผูประกอบการทามกลางสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรง ผนวกกับนโยบายรัฐบาลมี 

นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เนนนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการองคการ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ

ควรมีนโยบาย กลยุทธการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการขับเคล่ือนใหคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน          

มุงเนนความเปนผูประกอบการองคการ

  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

  ควรมีการถายโอนความรู ประสบการณและภูมิปญญาของคณะกรรมการกลุมวิสาหกิจสูรุนตอไป 

เน่ืองจากผลงานวิจัยพบวาสมาชิกสวนใหญอยูในสถานะผูสูงอายุ ดังน้ันควรมีการวางแผนในการถายโอน

ความรูดานทุนทางปญญาไปสูรุนตอรุน
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การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ
The Development of Educational Supervision’s Competency 

to Professional Supervisor

ดารณยี พยคัฆกลุ1*,  วรีะศกัดิ ์ ชมภูคาํ2**

1,2หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

เลขที่ 202  ถนนชางเผือก ซอย 4  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศก           

มืออาชีพ 2) เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ      

3) เพือ่พฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพ  วธิดีาํเนนิการวจิยัมี 3  ระยะ  คอื   

1)  ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพจากแนวคิดของนักคิด  นักวิชาการ

เก่ียวกับเร่ืองสมรรถนะของบุคคล   การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศการศึกษา และการสอบถาม         

ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศตอสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกตามสภาพท่ีเปนจริงและ       

สภาพท่ีคาดหวัง  เครื่องมือที่ใช  คือ แบบวิเคราะหเอกสาร แนวการสัมภาษณระดับลึก  และแบบสอบถาม     

ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศ  วิเคราะหขอมูลโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา  และการวิเคราะหดัชนี                

ความสําคัญของความตองการจําเปน  (Priority Need Index: PNI)   2) สรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ          

การนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ โดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได             

ของกระบวนการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศึกษานิเทศกมอือาชีพจากผูเช่ียวชาญ เครือ่งมอื

ที่ใช คือ แบบตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา           

สูความเปนศกึษานิเทศกมอือาชพี  สถติทิีใ่ช  คอื การคาํนวณคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence = IOC)  3) พฒันาสมรรถนะการนิเทศการศกึษาสูความเปนศึกษานเิทศกมอือาชพี กลุมเปาหมาย  

คอื ศกึษานเิทศกสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา เชียงใหมเขต 1-6 ปการศกึษา 2558  จาํนวน 12 คน  

เครื่องมือที่ใชมี 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เครื่องมือที่เปนนวัตกรรมการพัฒนา คือ เอกสารประกอบการพัฒนา

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: da_paya@hotmail.com
**อาจารยทีป่รึกษา (รองศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาผูนาํทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม)
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สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ สวนที่ 2 แบบสํารวจความตองการใน             

การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ   แบบทดสอบความรูความเขาใจ

ในสมรรถนะการนิเทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพี   แบบสงัเกตพฤตกิรรมการนิเทศการศกึษา    

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบัการนเิทศการศึกษา   และแบบสอบถามความพึงพอใจของศกึษานิเทศก

ตอกระบวนการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพี  สถติทิีใ่ช คอื คาเฉลีย่ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการสังเคราะหผลการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย

  ผลการวิจัยพบวา

  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ ประกอบดวยสมรรถนะ             

การนิเทศการศึกษา 3 ดาน ดังนี้ สมรรถนะดานความรู ในศาสตรการนิเทศท่ีหลากหลายความรูเกี่ยวกับ

โรงเรียนที่นิเทศ  การวิเคราะหผูรับการนิเทศและผูเรียนรายบุคคล  สภาพปจจุบันปญหาความตองการ             

ของผูรับการนิเทศ  การนํากระบวนการวิจัยไปใชในการนิเทศการศึกษา   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                

เพ่ือการศกึษา  เนือ้หาสาระวิชาทีน่เิทศ  เทคนคิการนเิทศแนวใหม  การสรางนวัตกรรมการศึกษา  และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สมรรถนะดานทักษะความสามารถในการเปนผูอํานวยการทางวิชาการ   

สามารถเชือ่มโยงความรูไปสูการปฏบิตั ิ  เปนพ่ีเล้ียงดานวชิาการแกโรงเรยีนได  สรางเครือขายเพือ่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  วินิจฉัยเด็กนักเรียนได  ใหคําแนะนําดานวิชาการแกผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนได 

รวมพัฒนางานดานวิชาการ ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแกปญหาทางวิชาการไดใชเทคโนโลยี        

ในการนิเทศการศึกษาไดตามความเหมาะสม  ประสานงานกับผูอื่นได สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ      

ผูรับการนิเทศโดยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและสามารถสรรหาวิทยากรเพื่อชวยใหความรู               

แกผูรับการนิเทศไดเหมาะสม  สมรรถนะดานคุณลักษณะและแรงจูงใจ  คือ มีคุณสมบัติการเปนโคช       

และพีเ่ลีย้ง มภีาวะผูนาํยอมรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่การพฒันาวชิาการ ใฝเรยีนรูอยูเสมอ  มคีวามเปนกลัยาณมิตร  

มีความเชื่อวาบุคคลสามารถพัฒนาได  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ

ทํางานจนสําเร็จ และ เปนนักวิจัย  

  2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนเิทศการศึกษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพี ประกอบดวย  

4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การตระหนักรู (Awareness) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกวาง

คดิไกล  กจิกรรมใสใจการเปลีย่นแปลง กจิกรรมแสดงแนวความคดิใหม และกจิกรรมปรบัใชในการปฏิบตังิาน  

ขั้นที่ 2 มุงสูการนิเทศการศึกษาภายใตการปฏิบัติงาน (Under Learning on the Job)   ขั้นที่ 3 สะทอน            

วิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervision Approach) และขั้นที่ 4 ประยุกตใชสูมืออาชีพ (Apply to        

Professional) 

  3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  พบวา

   3.1  สมรรถนะดานความรู ศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย มีความรู   ความเขาใจในสมรรถนะ      

การนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนารอยละ 29.15
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   3.2 สมรรถนะดานทักษะความสามารถในการนิเทศการศึกษา  พบวา  ศึกษานิเทศกสามารถ

สรางนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาดวยรูปแบบของตนเองโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจัยและนําไปสูการ     

ไดรับรางวัลศึกษานิเทศกที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการศึกษา

   3.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะการนิเทศการศึกษา พบวา ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจ       

ตอการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกกลุ มเปาหมาย เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี                            

ดานคุณลักษณะ ดานทักษะความสามารถ และดานความรู 

คําสําคัญ
  การพัฒนาสมรรถนะ    การนิเทศการศึกษา    ศึกษานิเทศกมืออาชีพ 

Abstract
  The purposes of this research were to 1) study educational supervision’s competency  to 

Professional supervisors 2) the process to develop the competencies for educational supervision 

to professional  supervisors  3) for development supervision’s competency  of supervisors to        

professional supervisors. The methods include 1) study from the concept of academic thinkers on 

the performance of individuals. Interviews with experts in educational supervision and the opinion 

of the receiver to oversee the performance of the Supervision and prospective composed of school 

administrators and teachers. Research tool were in depth interviews and questionnaires on the 

recipient's supervision. Data were analyzed using content analysis techniques. And analysis of key 

indicators of needs (Priority Need Index: PNI). ; 2) constructing the method for development of 

supervision’s competency  to Professional supervisor by testing the reliability and possibility of the 

above method  ; Research tool were testing of the reliability and possibility of the above method 

Statistic were Index of Item Objective congruence ; and 3) developing the educational                           

supervision’s competency to professional supervisor ;Population were 12 person from Chiang Mai 

Primary Educational Service Area Offices 1 to 6., research tool have 2 path;  1) The guide of           

development “Educational supervision to professional supervisor. 2) Survey to need development 

of supervisor, Cognitive test performance in educational supervision to Professional supervisor  

Behavior Observation Supervision  and Satisfaction recipient Supervision. The statistics used are 

the average, S.D., percentage and synthesis of supervision.

  The results show that:

  1. the supervision’s competency  of supervisors to professional supervisors consists of 3 

categories: knowledge competency were  Knowledge of supervision, Knowledge of  school, analyze 
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recipient Supervision and individual learners, current conditions, problems and needs of the           

recipient's supervision, the research process  used  in educational supervision,  the use of information 

technology for education, the content of the communication, technical supervision, new knowledge, 

innovation studies. And knowledge in the core curriculum of basic education. Performance skills 

is the ability to be technical director, To link knowledge into practice, Can be a mentor to the school 

academically, To create a network to improve the quality of education, Children can be diagnosed, 

Can advise the academic school administrators and teachers, Academic development, The process 

can be used in research, development and academic solutions, can be used technology  in      

educational supervision as appropriate, Can coordinate with others, Recruiting speakers to help 

educate, the recipient has the right to oversee and promote self-learning, receiver to oversee the 

creation of professional learning communities. Competencies, attributes and motivation is qualified 

as a coach and mentor leadership. Accept changes to the academic development. Always eager 

to learn A true friend It is believed that a person can develop as researchers have confidence in 

themselves. creativity And responsible work complete.  2. the method for development of supervision’s 

competency to professional supervisors  are composed of 4 steps :,Step 1 – awareness composed 

of 4 activities (broadly view and think further, activities concerning change, activities expressing 

new ideas, and activities applied for jobs  Step 2 – aiming to the educational supervision under 

learning on the job Step 3 – reflecting the supervision approach, and Step 4 – to apply for professional.

  3. The development of performance, The study found that:

   3.1 Performance knowledge Supervisors have targeted knowledge competencies in 

educational Supervision to become a professional supervisors. After developing  a higher percentage 

of 29.15.

   3.2 Performance skills, the ability to oversee the study found that supervisors              

can create innovative educational supervision in the form of self-responsibility with the school as a 

research base.

   3.3 Performance features educational supervision, which is measured by the inquiry. 

Satisfaction recipient Supervision found that supervision  recipients  were satisfied on the supervision 

of supervisors prospects. In order from most to least the following features; the skills and knowledge.
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บทนํา
  การศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะ

เผชิญอยูในเวทีโลกท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยางรวดเร็วตอเนื่อง  ดังนั้นผูที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนา   

คุณภาพการศึกษาทุกระดับจึงตองรวมมือกันทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และ                  

เกิดประสิทธิผล  ซึ่งประกอบดวยกระบวนการบริหาร   กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศ     

การศึกษา  กระบวนการดังกลาวมีเปาหมายหลักสําคัญอยูที่คุณภาพของผูเรียน  ทั้งนี้กระบวนการนิเทศ        

การศกึษาเปนกระบวนการเสรมิคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน การปฏิบตังิานนเิทศการศกึษาซึง่มีศกึษานเิทศก

เปนกาํลงัสาํคญัในการสนับสนนุความสามารถของครู กระตุน  ยัว่ยใุหครู ผูบริหารโรงเรียนสามารถปฏบิตังิาน  

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลตอผูเรียนอยางมีคุณภาพ แตการดําเนินงานของศึกษานิเทศก

กระทาํการผานตัวกลาง คอื ครแูละบคุลากรทางการศึกษาดวยมคีวามคาดหวงัวากจิกรรมตาง ๆ ทีค่รูไดรบันัน้

จะเปนประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

โดยตรง ดังนั้นศึกษานิเทศกจึงตองมีความเขาใจเปนอยางดีในภาพรวมของระบบการศึกษาตั้งแตระดับ

นโยบายลงมาจนถึงระดับปฏิบัติรวมท้ังตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนทางการศึกษาเพ่ือท่ีจะเปนสวนสงเสริม                

ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา  และจาก        

ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปพุทธศักราช 2552  (กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 5) พบวา  การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมามีปญหาที่ตองเรงพัฒนา

ปรับปรุงและตอยอด ทั้งในดานคุณภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนทีย่งัอยูในระดบัตํา่และคณุภาพของเด็กยงัไมเปนไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ครูขาดการนิเทศติดตามประเมินผลการพัฒนา   ครูสวนใหญ         

ไมไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะทางและการที่สํานักงานเขตพื้นที่                  

การศึกษาไมสามารถสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอนไดเต็มที่นั้น  สาเหตุหลักมาจากศึกษานิเทศกมี  

จํานวนนอยและไมครบกลุมสาระและชวงชั้น ทั้งนี้  กรองทอง  จิรเดชากุล  (2550, 1)  ไดกลาวถึงปญหา      

ของการนเิทศการศกึษาของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาวา  ยงัประสบปญหาหลายประการท่ีทาํใหไมสามารถ

ปฏิบตักิารนิเทศไดครบถวนดวยขาดปจจัยในการสนบัสนนุหลายดาน  ซึง่สอดคลองกบัชารี  มณศีรี  (2540, 205)  

ที่พบวา การกําหนดบทบาทของศึกษานิเทศกไมชัดเจน  ทําการนิเทศไมทั่วถึง  ไมเปนระบบ  ขาดส่ือหรือ    

เคร่ืองมือในการนิเทศ  ขาดการพัฒนาบุคลากรและองคกรในการนิเทศ  ดังน้ันองคกรทางการศึกษาจะไม

สามารถเดินหนาไปไดอยางราบรื่น หากขาดผูนําที่มีความรู ความสามารถ เพราะปจจัยการเจริญเติบโตหรือ

ความสําเร็จขององคกรมักผูกติดกับผูบริหารเปนสําคัญและศึกษานิเทศกก็นับวาเปนผูบริหารการศึกษา           

อกีกลุมหนึง่ทีม่บีทบาทสาํคญันี ้ (กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2553, 4)  
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ดังที่ เชาวฤทธิ์   จงเกษกรณ (2547, 1-2) กลาวไววา “ศึกษานิเทศก มีความสําคัญยิ่ง ตอการเปนผูนําทาง  

ดานวิชาการ ในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูแกครู อาจารย คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา      

ผูบรหิารการศึกษา รวมไปถึงผูเรยีนท่ีจะกาวไปสูมาตรฐานการศกึษาในระดบัสากลในอนาคต”  จากการยอมรับ

บทบาทและความสามารถของศึกษานิเทศกในการเปนผูนําชวยผลักดันและขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษา

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ศึกษานิเทศกจะตองใชความรู ความสามารถและประสบการณ           

ในทางวิชาการในระดับผูเชี่ยวชาญที่แสดงถึงความเปนมืออาชีพ สามารถเปน Coach และ Mentor                       

ใหคําปรึกษาแนะนํากระตุนยั่วยุใหเกิดการพัฒนาการศึกษาดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท

ของพ้ืนท่ีที่นิเทศ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Effective Performance) สิ่งเหลาน้ีจัดเปนสมรรถนะ 

(Competency) ของศึกษานิเทศกซึ่ง   McClelland (1973) เห็นวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคคล            

ประสบความสําเร็จในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลเทานั้นแตจะเก่ียวของกับ

คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคล เชน แรงจูงใจ อุปนิสัย ทัศนคติ หรือวุฒิภาวะทางอารมณดวย  แตในการพัฒนา

สมรรถนะศึกษานิเทศกที่ผ านมามุ งเนนการพัฒนาดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ           

(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, 3) ยังมีสมรรถนะการนิเทศ        

การศึกษาดานอื่นที่สอดคลองกับสภาพความตองการของผูรับการนิเทศ  ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนใน             

การพฒันาวชิาชพีศกึษานเิทศกอยางตอเนือ่ง  ผูวจิยัจงึศกึษากระบวนการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษา

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา       

เกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuing Professional Development) และสงผลถึง                               

ความเปนมืออาชีพในที่สุด

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ

  2.  เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ

  3.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดไว 2 กลุม ดังนี้

   1.1 กลุมเปาหมายในการพัฒนา คือ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต 1-6 จํานวน 12 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                             

จากศึกษานเิทศกสงักัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงใหมเขต 1-6 จาํนวนเขตพืน้ทีล่ะ 2 คน 

โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือก คือ ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกไมเกิน 5 ป และมีความเต็มใจและ

ตองการเขารับการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ 
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   1.2 กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย

    1) ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 

จํานวน 242 คน ซึ่งไดมาดวยการสุมหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) โดยอาศัยตารางสุมของ Krejcie 

& Morgan (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)

    2) ครูผูสอนจํานวน 361คน ซึ่งไดมาโดยการสุมหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

โดยอาศัยตารางสุมของ Krejcie & Morgan (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) ในการกําหนดขนาดจากครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 

    3)  ผู ทรงคุณวุฒิในการนิเทศการศึกษาจากในสังกัดและนอกสังกัดสํานักงาน                     

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษานิเทศกแกนนําที่ไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ         

(Best Practice) จํานวน 5 คน 

   1.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

             ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลการดําเนินงานวิจัยเปน 3 ระยะ ดงันี้

    1) ระยะท่ี 1 ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ    

โดยการสังเคราะหสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด “สมรรถนะ” จากเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ดานการนิเทศการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 ทาน และสอบถามความคิดเห็นของผูรับ            

การนิเทศเกีย่วกับสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกทีเ่ปนจริงและท่ีตองการ ประกอบดวย   ผูบรหิาร

โรงเรียน  จํานวน  242    คน   และครูผูสอน  จํานวน 361 คน   วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหาและการวิเคราะหดัชนีความสําคัญของความตองการจําเปน  (Priority Need Index: PNI)   

    2) ระยะที่  2  สรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปน

ศกึษานิเทศกมอือาชพีโดยดาํเนินการดงัน้ี (1) นาํผลจากการศกึษาแนวคิดของนกัคิดและนกัวิชาการเก่ียวกับ

สมรรถนะของบุคคลกําหนดองคประกอบของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู                       

ความเปนศกึษานเิทศกมอือาชพี (2) รวบรวมขอมลูเกีย่วกบักระบวนการพฒันาจากผูมสีวนเกีย่วของ 2 กลุม คอื 

กลุมผูรับการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน) โดยการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสมรรถนะการนิเทศ

การศึกษาของศึกษานิเทศกที่เปนจริงและที่ผูรับการนิเทศมีความตองการ กลุมศึกษานิเทศกตนแบบ และ   

ผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศการศึกษา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู       

ความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  (3) รางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปน

ศึกษานิเทศกมืออาชีพโดยการวิเคราะหเน้ือหาเปนหมวดหมูตามกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห                    

ขอมูลระยะท่ี 1 และสรุปรวมเปนรายการสังเคราะหความเช่ือมโยงสัมพันธ นํามากําหนดประเด็นของ               

องคประกอบของกระบวนการ พัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ                         

(4) นํารางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกสูความเปนศึกษานิเทศก              

มอือาชพียืนยันความเหมาะสมโดยการตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนเิทศ

การศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยไดมาจากการเสนอช่ือ
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ผู เช่ียวชาญไปยังอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอความคิดเห็นและเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอหนังสือ                       

ขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาโดยกําหนดคณุสมบตัิ

คือ เปนผูมีประสบการณในการนิเทศการศึกษาในระดับเช่ียวชาญ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกดาน     

การศึกษา  (5)    นาํความคิดเหน็และขอเสนอแนะทีไ่ดจากผูเชีย่วชาญมาสรปุและปรับปรงุแกไขกระบวนการ

พัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพที่สรางข้ึน  (6) วางกรอบแนวทาง      

การดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ             

ทีส่รางขึน้ และสรางเครือ่งมอืตาง ๆ  เพ่ือนําไปทดลองใชในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก   

วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective  Congruence = IOC)  

    3) ระยะที ่3 การพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศกึษานิเทศกมอือาชีพ 

จากศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 

คน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนการพัฒนา คือ  สรางความตระหนักรู มุงสูการนิเทศภายใต         

การปฏบิตัจิรงิ  การสะทอนวธิปีฏิบตัแิละประยกุตใชในการปฏบิตักิารนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานเิทศก

มืออาชีพ  เก็บขอมูลโดยการทดสอบความรูความเขาใจในความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ   

การศึกษาสูความเปนศกึษานิเทศกมอือาชีพ  สงัเคราะหผลการนเิทศการศึกษาของศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย

ที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  สอบถามความพึงพอใจของศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย

ตอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ และสอบถาม           

ความพึงพอใจผูรับการนิเทศตอสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการสังเคราะหผลการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก              

กลุมเปาหมาย

ผลการวิจัย
  ผลการศึกษาผูวิจัยไดทําการสรุปผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามการวิจัย ดังนี้

  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู ความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพประกอบดวย สมรรถนะ                   

การนเิทศการศกึษา 3 ดาน  ดงันี ้  สมรรถนะดานความรู  ประกอบดวย ความรูในศาสตรการนเิทศท่ีหลากหลาย   

ความรูเกี่ยวกับโรงเรียนที่นิเทศ  ความรูในการวิเคราะหผูรับการนิเทศและผูเรียนรายบุคคล  ความรูเกี่ยวกับ

สภาพปจจบุนัปญหาความตองการของผูรบัการนิเทศ ความรูในการนาํกระบวนการวจิยัไปใชในการนเิทศการศกึษา  

ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ความรูในเน้ือหาสาระวิชาท่ีนิเทศ  ความรูในเทคนิค    

การนิเทศแนวใหม ความรูในการสรางนวัตกรรมการศึกษาและความรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 

ขั้นพื้นฐาน  สมรรถนะดานทักษะความสามารถประกอบดวยความสามารถในการเปนผู อํานวยการ                    

ทางวิชาการ   สามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติ   สามารถเปนพี่เลี้ยงดานวิชาการแกโรงเรียน  สามารถ

สรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สามารถวินิจฉัยเด็กนักเรียนได  สามารถใหคําแนะนํา         

ดานวิชาการแกผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนได  สามารถรวมพัฒนางานดานวิชาการ   สามารถใชกระบวนการ
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วิจัยในการพัฒนาและแกปญหาทางวิชาการได  สามารถใชเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษาไดตาม             

ความเหมาะสม  สามารถประสานงานกับผูอืน่ได  สามารถสรรหาวิทยากรเพือ่ชวยใหความรูแกผูรบัการนเิทศ

ไดเหมาะสมและสามารถสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของผูรับการนิเทศโดยการสรางชุมชนการเรียนรู           

ทางวชิาชพี   สมรรถนะดานคณุลกัษณะและแรงจงูใจประกอบดวยคุณสมบตักิารเปนโคชและพีเ่ล้ียง มภีาวะผูนาํ  

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาวิชาการ  ใฝเรียนรูอยูเสมอ  มีความเปนกัลยาณมิตร มีความเชื่อวา

บุคคลสามารถพัฒนาได  เปนนักวิจัย  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดสรางสรรค  และมีความรับผิดชอบ

ทํางานจนสําเร็จ

  2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนเิทศการศึกษาสูความเปนศกึษานเิทศกมอือาชีพ ประกอบดวย  

4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   2.1 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการตระหนักรู (Awareness)

                 เปนข้ันตอนการสรางความตระหนักรูรวมกันในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู           

ความเปนศึกษานิเทศกมอือาชีพท่ีสอดคลองกบัยุคสมยัของการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาจากผูทรงคุณวุฒิ

ดานการนิเทศการศึกษาโดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับการถายทอดประสบการณในการนิเทศ       

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของศึกษานเิทศกตนแบบ/ศกึษานเิทศกแกนนาํ ซึง่มกีจิกรรมในการประชมุ 4 กจิกรรม 

คือ กิจกรรมมองกวางคิดไกล เปนการเปดมุมมองของการนิเทศการศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันของวิทยากร

ผูทรงคุณวฒุดิานการนเิทศการศกึษาและนเิทศอยางไรใหประสบผลสาํเรจ็ในยุคของการเปล่ียนแปลงเพือ่นาํ

ไปสูมอือาชีพ กจิกรรมใสใจการเปลีย่นแปลง เปนการรวมกนัหาแนวทางการนเิทศการศกึษาท่ีประสบผลสาํเรจ็

และเสนอแนะแนวทางการนเิทศการศกึษาสูมอือาชีพโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน กจิกรรมแสดงแนวความคดิใหม 

เปนการนําเสนอตัวอยางวิธีปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา   

ที่สอดคลองเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการและกิจกรรมปรับใชในการปฏิบัติงาน                    

เปนการนาํแนวคดิ แนวทางจากการรวมกจิกรรมที ่1-3 มาปรับใชและวางแผนปฏิบตักิารนเิทศการศกึษาในขัน้ตอนที ่2

   2.2  ขัน้ตอนที ่2 มุงสูการนเิทศการศกึษาภายใตการปฏบิตังิาน (Under Learning on the Job) 

                เปนข้ันตอนการเรียนรูงานในขณะปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน            

เปนฐานไปพรอม ๆ  กบัผูรบัการนเิทศ โดยใชหลกัการสรางชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชพี  ในรปูแบบท่ีหลากหลาย

ดวยการจับคู (Buddy)ในการนิเทศดวยรูปแบบ Coaching & Mentoring, Lesson study , KM เพื่อศึกษา   

วิธีปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียนจนประสบผลสําเร็จผูรับ             

การนิเทศใหการยอมรับและใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการเรียนรูสถานภาพ            

การนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกวาเปนอยางไรโดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

ในการนิเทศการศึกษาซึ่งอาจมีพี่เลี้ยงหรือผูเชี่ยวชาญคอยชี้แนะ

   2.3 ขั้นตอนที่ 3 สะทอนวิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervisions Approach)

    เปนขั้นตอนการประชุมสะทอนผลการใชรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของ

ศึกษานิเทศกผูเขารวมพัฒนาแตละทานในการปฏิบัติการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจัยตลอดจน         
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ผลการนิเทศและปญหาอุปสรรคในการนิเทศการศึกษาตามรูปแบบวิธีการในการนิเทศโดยใชหลักการสราง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสังเคราะหรูปแบบวิธีการที่ประสบผลสําเร็จสรางเปน

รูปแบบวิธีการนิเทศที่เหมาะสมในบริบทของพื้นที่ที่นิเทศ มีการวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ

ดานการนิเทศการศึกษาเพื่อใหชิ้นงานที่เกิดจากการหลอมรวมประสบการณของผูเขารับการพัฒนาสามารถ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอไป

   2.4 ขั้นตอนที่ 4 ประยุกตใชสูมืออาชีพ (Apply to Professional) 

                ในข้ันตอนนี้กลุมเปาหมายนําขอแนะนําไปปรับปรุงแกไขและประยุกตใชในการสราง

นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียนในสังกัด วางแผนนําผลงาน

รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกันในงานสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศกและเพ่ือรับการประเมินผลงานที่แสดงถึง                

ผู มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาที่ครอบคลุมความหมายของคําวา “สมรรถนะ (Competency)”                    

เปนผูมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตอไป

  3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ พบวา

       3.1  ศึกษานิเทศกกลุมเปาหมาย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ

การศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ย (  =18.08, S.D. = 1.38 )        

สูงกวากอนการพัฒนา (  = 12.25, S.D. = 1.54 ) รอยละ 29.15   

   3.2  ศึกษานิเทศกกลุมเปาหมายสามารถนิเทศการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบดวยรูปแบบ

การนิเทศของตนเองโดยใชโรงเรยีนเปนฐานการวิจยั มกีระบวนการทาํงานทีเ่ปนระบบ ใชหลักการสรางชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน (Professional Learning Communities: PLC) 

   3.3 ผู รับการนิเทศมีความคิดเห็นวาการนิเทศบนพื้นฐานของสภาพปจจุบัน ปญหา                     

ความตองการของผูบริหารโรงเรียน ครู และชุมชน พบวา ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในสมรรถนะ                

ดานความรู ดานทกัษะความสามารถ และดานคณุลกัษณะของศกึษานิเทศกในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ          

(  = 4.77, S.D = 0.23)

อภิปรายผลการวิจัย
  การอภิปรายผลผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ ตามผลการวิจัย ประกอบดวย 

สมรรถนะ (Competency) 3 ดาน  คือ  สมรรถนะดานความรู  10 สมรรถนะ   สมรรถนะดานทักษะ                  

ความสามารถ 12 สมรรถนะและสมรรถนะดานคุณลักษณะและแรงจูงใจ 10 สมรรถนะซึ่งสอดคลองกับ     

McClelland (1973) ไดแสดงแนวคิดเร่ือง Competency วา IQ (ประกอบดวยความถนัดหรือความเช่ียวชาญ

ทางวิชาการ ความรู และความมุงมั่นสูความสําเร็จ) ไมใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความสําเร็จโดยรวม         

แต Competency กลับเปนสิง่ทีส่ามารถทาํนายความสาํเรจ็ในงานไดดกีวา  ซึง่สะทอนใหเหน็วา  “ผูทีท่าํงานเกง”   

ไมไดหมายถงึ “ผูทีเ่รยีนเกง” แตผูทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการทาํงานตองเปนผูทีม่คีวามสามารถในการประยกุต
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ใชหลักการหรือองคความรูที่มีอยูในตัวเองเพ่ือกอใหเกิดประโยชนในงานที่ตนทํา  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 

2549,13) โดย อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2547,22) กลาววา Competency หมายถึง  ความสามารถหรือศักยภาพ

หรือสมรรถนะ ซึง่เปนตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถามวา “ทาํอยางไร

ที่จะทําใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ (How) มากกวาการตอบคําถามวา “อะไรเปนสิ่งที่หัวหนา

งานคาดหวังหรือตองการ (What)  ทั้งนี้ สมรรถนะเปนความสามารถของบุคคลในการปฏิบัตงิานใหประสบ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ซอนเรนอยูภายในบุคคลนั้น ๆ อยางไรก็ตาม การที่จะ

พิจารณาวาสิ่งใดที่จะสามารถเรียกวา สมรรถนะ ไดนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1) เปนความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตาง ๆ ของบุคคลซึ่งสะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรม

การทํางาน  2) มีความสัมพันธกับงานสะทอนถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 3) สังเกตได  วัดหรือ

ประเมินไดอยางเปนระบบดวยวิธกีารหรือเคร่ืองมอืทีเ่หมาะสม  และ  4) สรางหรือพฒันาใหมใีนตัวบคุคลได    

และสอดคลองกับ Webb & Norton (1999) ที่ไดสรุปวา ประเด็นท่ีมีความสําคัญในยุคแหงการปฏิรูป                

การศึกษา คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา (The  Performance of     

Educational Personnel) ดวยการใหความสาํคญักบัการวเิคราะหบทบาท หนาที ่และภาวะผูนาํของผูบรหิาร

โรงเรียนที่สงผลตอความสําเร็จ

  2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพท่ีเปน

ลักษณะการอบรมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชโรงเรียนเปน              

ฐานการวิจยั ประกอบดวย  4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 การตระหนกัรู (Awareness) ซึง่มีกจิกรรมการพัฒนา 4 กจิกรรม คอื 

กิจกรรมมองกวางคิดไกล  กิจกรรมใสใจการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมแสดงแนวความคิดใหม และกิจกรรมปรับ

ใชในการปฏิบัติงาน  ขั้นที่ 2 มุงสูการนิเทศการศึกษาภายใตการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (Under Learning 

on the Job)  ขั้นที่ 3 สะทอนวิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervision Approach)  และขั้นที่ 4 ประยุกต

ใชสูมอือาชพี (Apply to Professional) ซึง่ผูวจิัยไดสงัเคราะหขอมูลจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพฒันา

สมรรถนะของคนในองคกรของนกัคิดและนักวิชาการรวมกบัแนวคิดของผูเช่ียวชาญดานการนเิทศการศกึษา

ซึ่งมีประสบการณในการนิเทศการศึกษาในระดับกระทรวงศึกษาธิการและจากศึกษานิเทศกแกนนําใน            

การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีประสบผลสําเร็จไดรับการยอมรับจากวงการศึกษาทั้งในประเทศและ        

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน นํามาประยุกตรวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research      

and Development) สงผลใหรูปแบบวิธีการมีองคประกอบท่ีสอดคลอง สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีสูง                                              

มีความเปนไปไดจรงิ สอดคลองกบังานวจิยัของ อทุยั บญุประเสริฐ และ ดเิรก วรรณเศียร (2550) ทีไ่ดทําการศกึษา

วิจัยการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูทั้งสถานศึกษา              

โดยผลการวิจัยสะทอนวาผูบริหารโรงเรียนตองไดรับการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ เชน การอบรมสัมมนา 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง สงเสริมใหบุคลากรรวมกันคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (On the Job 

Development) และงานวิจัยของ Bezzina (1994) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน       

ผานการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งพบวา ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาประสบการณจนมีคุณลักษณะสูงผานวิธี
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การพัฒนาวิชาชีพหลากหลายรูปแบบ โดยกิจกรรมพ้ืนฐานของการพัฒนา คือ การท่ีผูบริหารโรงเรียนเขารวม

ประชมุกบัสมาคมวชิาชีพอยางสมํา่เสมอ สวนวิธทีีเ่หมาะสมท่ีสดุ คอื การเรียนรูจากการปฏิบตังิาน (Learning 

on the Job) หรือการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับบุคคล (Interpersonal Skill) ทั้งนี้ศึกษานิเทศกถือไดวา

เปนผูบริหารดานวิชาการจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้

  3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  ศึกษานิเทศก       

ซึง่เปนกลุมเปาหมายมคีวามรูความเขาใจในการพฒันาสมรรถนะการนเิทศการศกึษาสูความเปนศกึษานิเทศก

มืออาชีพ โดยสามารถนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานการวิจัย ทั้งนี้เปนเพราะไดรับการพัฒนา             

ตามขัน้ตอนดวยการผสมผสานวธิกีารพฒันาทัง้การบรรยาย การแสดงความคดิเหน็ การเรียนรูจากการปฏิบตัจิรงิ

และการสะทอนวิธีปฏิบัติการนิเทศโดยมีผูเช่ียวชาญดานการนิเทศการศึกษา เปน Coach คอยหนุนเสริม       

ใหความรูและคําชีแ้นะเพิม่เติม  นอกจากนีไ้ดใชหลกัการ PLC (Professional Learning Communities: PLC) 

ในการสรางชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู ในการไดมาซ่ึงผลการนิเทศการศึกษาจาก

รายงานผลการนิเทศจํานวน  12  ผลงาน  และผูรับการนิเทศมีความคิดเห็นวาการนิเทศบนพ้ืนฐานของ        

สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของผูบริหารโรงเรียน ครู และชุมชน ดวยวิธีการนิเทศที่หลากหลาย           

สงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน    โดยศึกษานิเทศกใชรูปแบบ  Coaching  & 

Mentoring  อยางตอเนื่องสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางตอเน่ืองและ  

เตม็ตามศกัยภาพ   โดยผูรบัการนเิทศมคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมากทีส่ดุ  ทัง้นีเ้ปนเพราะศกึษานเิทศกท่ีไดรบั

การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาแตละคนมนีวตักรรมการนเิทศท่ีเกดิจากการนเิทศโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 

สอดคลองกับการศึกษาของ มาเรียม นิลพันธ (2554,150) ที่พบวา รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพื้นท่ี          

การศึกษาควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองบริบทของแตละเขตพื้นที่ควรเปนรูปธรรมโดยใชการนิเทศ

แบบบริบทเปนฐาน (Context Based Supervision) และการนิเทศแบบวิจัยเปนฐาน (Research Based 

Supervision) นอกจากนี้ จอยซ และเชาเวอร (Joyce & Showers, 1988 cited by  Costa & Garmston, 

2002, 38) พบวา การฝกอบรมในภาคทฤษฎีดวยการบรรยายเพียงอยางเดียวนั้น ผูเรียนไดรับความรูใน          

ระดบัตํา่ เกดิทกัษะไดในระดับปานกลาง และสามารถนาํความรูไปใชไดในระดับตํา่มาก แตหากใชการพัฒนา

บคุลากรดวยวธิทีีผ่สมผสานกนัระหวางการบรรยายทางทฤษฎ ีการสาธติ การฝกปฏบิตั ิการใหขอมลูยอนกลบั 

และการชวยเหลือแนะนําการฝกปฏิบัติ เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหบุคลากรไดรับความรูในระดับสูงมากตลอดจน

เกิดทักษะและสามารถนําความรูไปใชไดในระดับสูง  

สรุป
  ในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปนศึกษานิเทศกมืออาชีพ  ศึกษานิเทศกควรมี

องคความรูในศาสตรการนิเทศท่ีหลากหลายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงลงสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล          

อยางมีประสิทธิภาพ ใชทักษะความสามารถและคุณลักษณะในความเปนศึกษานิเทศกที่ผูรับการนิเทศให  

การยอมรบั ซึง่ผูทาํหนาท่ีในการนเิทศการศกึษา จะตองชวยสงเสรมิสนับสนนุและกระตุนใหการนิเทศการศกึษา
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ประสบผลสําเร็จ  ทัง้นีด้วยกระบวนการจัดการศึกษาทีม่คีณุภาพ ประกอบดวย กระบวนการบริหาร กระบวนการ

เรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา  ในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสูความเปน

ศกึษานเิทศกมอือาชพี จงึควรมคีวามหลากหลาย เรียนรูจากการปฏบิตัจิรงิ โดยมีขัน้ตอนการพัฒนา 4  ขัน้ตอน  

คือ   ขั้นที่ 1   การตระหนักรู (Awareness) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกวางคิดไกล  

กิจกรรมใสใจการเปล่ียนแปลง กิจกรรมแสดงแนวความคิดใหม กิจกรรมปรับใชในการปฏิบัติงาน  ขั้นที่ 2      

มุงสูการนิเทศการศึกษาภายใตการปฏิบัติงาน (Under Learning on the Job)  ขั้นท่ี 3 สะทอนวิธีปฏิบัติ        

การนิเทศ (Reflection Supervision Approach) และขั้นที่4 ประยุกตใชสูมืออาชีพ (Apply to Professional)  

และเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองควรมีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใหเกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการศึกษาและนําไปประยุกตใชกับรูปแบบของตนเองตอไป

  ดังนั้นในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลโดยเฉพาะศึกษานิเทศก                 

ควรพัฒนาใหครอบคลุมท้ังสมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานทักษะความสามารถและสมรรถนะ                   

ดานคณุลกัษณะ นอกจากนีค้วรใหความสาํคัญตอการพัฒนาสมรรถนะของศกึษานเิทศกโดยใชพืน้ทีเ่ปนฐาน 

(Area  Based) มากกวาการพัฒนาจากสวนกลางโดยจัดสรรงบประมาณและใหอํานาจในการตัดสินใจ

วางแผน กําหนดกิจกรรมโดยพ้ืนที่การศึกษาเปนหลักเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกองคกรศึกษานิเทศก           

จากเขตพ้ืนที ่และการพัฒนาควรเกิดจากความตองการของศึกษานิเทศก และสิง่หน่ึงท่ียงัไมมกีารดําเนินการ

อยางจริงจังคือ การนิเทศท่ีเนนการวิจัยโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการนําวิธีปฏิบัติที่ดีมาสูการแลกเปล่ียน

เรยีนรูซึง่กนัและกนัเพ่ือนาํไปสูการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเหมาะสมกับความเปลีย่นแปลงทางการศึกษา 
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การพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนที่สงเสริมความรู
เรื่องการทํางาน การส่ือสารขามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

Development the Model of Training by Using Learning Center 
Towards Promotion Knowledge on Cross-Cultural Management and 

Intercultural Communication for Students  at Vocational Educational Level 

เพช็ร ี รปูะวเิชตร1*

1ภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่  239  ถนนหวยแกว  ถนนสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50200

บทคัดยอ
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนที่สงเสริมความรูเรื่องการทํางาน 

การส่ือสารขามวฒันธรรมสาํหรบันกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษา มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาความรู ความเขาใจ

ของผูเรียนระดับอาชวีศึกษา จงัหวดัเชยีงใหมในเรือ่งการทาํงานและการส่ือสารขามวฒันธรรม 2) พฒันารปูแบบ

การจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมใหกับผู เรียนระดับ   

อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม 3) ศึกษาผลการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรมของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา ฯ กลุมตัวอยางในการศึกษาชวงแรกเปนนักเรียน นักศึกษา              

ทีศ่กึษาในวิทยาลยัอาชวีศึกษา จาํนวน 202 คน โดยใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูดวยสถติริอยละคาเฉลีย่

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ มีความรู ความเขาใจในเร่ือง  

การทาํงานและการสือ่สารขามวฒันธรรมอยูในระดับท่ีนอย  (รอยละ 32.40) โดยสวนใหญเห็นวา ประชาคมอาเซียน

ไมมีผลตอความคิดและการกระทําของกลุม (รอยละ 59.90) มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงตาม                      

ขอตกลงของประชาคมอาเซียนระดับปานกลาง (รอยละ 67.80) ไมมีความสามารถในการส่ือสารกับ                  

ชาวตางชาติ  (รอยละ 54.00) เคยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องอาเซียนกับเพื่อนที่เรียน  (รอยละ 60.40) และ

มผีูสนใจเขารับการฝกอบรม (รอยละ 50)  2) การพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการฝกอบรมแบบศนูยการเรยีน

ดําเนินบนฐานขอมูลของการศึกษาความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ โดยแบงเปน 4 ฐาน     

ฐานที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม ฐานที่ 2 ขอมูลเบื้องตนของมาเลเซีย 

สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน ฟลิปปนส  ฐานที่ 3 แนวคิดการทํางาน/การสื่อสารขามวัฒนธรรม และฐานที่ 4 

*ผูเขียนหลัก (รองศาสตราจารย ดร. ประจําภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
 อีเมล: phetcharee@rocketmail.com
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หลักการวิเคราะหวัฒนธรรม การทํางานของประเทศตางๆ  3) กลุมเปาหมายชวงการพัฒนารูปแบบ                   

การจัดฝกอบรม ฯ ไดแก นักศึกษาจํานวน 30 คนที่ยินดีรวมโครงการ เครื่องมือ คือ เนื้อหาและกิจกรรม          

การจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการเขียนสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา              

ผลการทดสอบแตละศนูย  วเิคราะหขอมลูดวยการวเิคราะหเนือ้หาและนําเสนอในเชงิพรรณนา ผลการศกึษา

พบวา การฝกอบรมแบบศูนยการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงคของ         

การฝกอบรม   มกีารเรยีนรูดวยตนเองในรปูของกลุมทัง้ดานเนือ้หาสาระ การทาํงานกลุมภายใตการบรหิารเวลา 

การนําเสนอ กระบวนการทํางานกลุม ผูนําและผูตาม การเขียนสะทอนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญ                   

มคีวามเขาใจเร่ืองประชาคมอาเซียน การทํางานขามวัฒนธรรม มคีวามสขุและสนุกในการทาํกจิกรรมฝกอบรม

แบบศูนยการเรียน ทุกคนที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมแบบศูนยการเรียนและการเรียนรู       

แบบรวมมือ

คําสําคัญ  
  ศูนยการเรียน   การทํางาน   การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

Abstract
  The research on titled Development the Model of Training by Using Learning Center          

Towards Promotion Knowledge on Cross-cultural Management and Intercultural Communication 

for Students  at Vocational Educational Level aimed to: 1) study knowledge and understanding       

of students at vocational education level on cross-cultural management and intercultural                    

communication 2) develop curriculum and training model by using learning center on cross-          

cultural management and intercultural communication for students at vocational education level 3) 

study the results of the training model  by using learning center on cross-cultural management and 

intercultural communication. Samples for the first phrase composed of 202 Chiang Mai Vocational 

College students, research tool was a questionnaire on knowledge and understanding of                 

cross-cultural management and intercultural communication. Data were analysed by percentage, 

mean and standard deviation.  The findings were: 1) knowledge and understanding of students at 

vocational education level showed low at  32.40 %, they viewed the ASEAN Community expressed 

no affect to thinking and acting of them at 59.90 %. They were ready for ASEAN commitment at 

middle level at 67.80 %, no ability to communication with foreigners at 54 %, used to discuss with 

friends about ASEAN at 60.40 %. For 50 % were interested in training.  2) Curriculum created and 

designed based on the first pharse study and classified into 4 learning centers, a)  information of 

Myanmar, Laos,  Cambodia, Thailand, b) information of Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, 
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Philippines, c) concept of cross-cultural management and d) principles for management culture 

analysis.  3) Target group for training pharse composed of 30 students, research tools composed 

of curriculum, activities, observation form, reflective learning writing, and the results of tests.             

The results were: students learnt successfully both contents on ASEAN and cross-cultural mangment 

and activities by using learning center model and cooperative learning method. Data were analysed 

by content analysis. They practiced self-directed learning and group discussion, a leader and 

members of the group, oral presentation, and time management. All the students enjoyed the training 

model by using learning center.     

Keywords             
  Learning Center,  Cross-Cultural Management, Intercultural Communication         

บทนํา
  อทิธิพลของโลกาภวิตันทาํใหประเทศตาง ๆ  มกีารขยายการคา การลงทุน การติดตอส่ือสาร การเดินทาง

ไปมาหาสูกันมากข้ึนและการรวมตัวเปนภูมิภาคนิยม เชน การรวมตัวเปนภูมิภาคอาเซียน (l0 ประเทศ               

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต)  เพื่อตอบสนองการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สงผลทําใหสังคมเกิด

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเทศไทยทีเ่ปนประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณและมีการสงเสริม

การทองเที่ยว  ทําใหสังคมไทยปจจุบันมีความเปนพหุวัฒนธรรมที่เดนชัด   ในการทํางานและการสื่อสารของ

ผูคนท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ยอมกอใหเกิดความเขาใจผิดในการตีความหรือไมเขาใจวิถีชีวิต การคิด              

การประพฤตปิฎบิตั ิคานิยม ความเชือ่ของคนท่ีแตกตางจากตน ทัง้น้ีเพ็ชรี รปูะวเิชตร (2554) ไดสรุปเปรยีบเทยีบ

วัฒนธรรมของประเทศในโลกตะวันตกและประเทศโลกตะวันออกในหนังสือการเรียนรูลักษณะการจัดการ: 

การจดัการขามวัฒนธรรม วา ประเทศในโลกตะวนัออกจะมีวฒันธรรมการทาํงานทีย่ดึถือเร่ืองอํานาจตาํแหนง

หนาที่  ระบบอาวุโส  ระบบอุปถัมภ  สายสัมพันธ  กลุมพวก เครือญาติหรือคนรูจัก และการพึ่งพาเกื้อกูลกัน 

สวนประเทศในโลกตะวันตกจะมีวัฒนธรรมการทํางานท่ียึดระบบ ความสามารถ ความเปนอิสระเพ่ือสราง

ความคิดสรางสรรคในการทํางาน ถึงแมวาในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีวัฒนธรรมการทํางานที่คลายคลึง

กัน แตหากไดศึกษาอยางลึกซึ้งจะพบวามีความแตกตางกันอยูหลายประเด็น โดยเฉพาะสิ่งที่ควรปฎิบัติและ

ไมปฎิบตัิ     กฤษณพงศ กีรติกร (2557, 47) ไดแสดงความคิดเห็นวา ดวยประเทศไทยมปีระชาชนหลากหลาย

ชาตพินัธุ ศาสนา ความเช่ือ ภาษามาชานาน  ประเทศไทยตองยอมรับสภาพสังคมพหวุฒันธรรมนีอ้ยางเขาใจ  

คนไทยควรเรียนรูเรื่องชาติพันธุ และยอมรับการดํารงชีวิตที่แตกตาง    

  การเรยีนรูประเดน็วัฒนธรรมการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรม นบัเปนเร่ืองใหมทีส่ังคมไทย

และสังคมทางเอเชียไมไดใหความสนใจมากเหมือนประเทศโลกตะวันตก เพราะในอดตีนัน้ ประเทศทางเอเชีย

ไมคอยมีการลงทุนในตางประเทศ แตในทางกลับกัน พบวา ประเทศโลกตะวันตกนั้นมีการลงทุนในประเทศ
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แถบเอเชียคอนขางมาก ดวยภูมิภาคเอเชียเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติมากมายและแรงงานมีราคาถูก        

เห็นไดชัดวา บุคลากรชาวตางประเทศที่ไปทํางานตางถ่ินจะประสบปญหาการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม    

ของคนทองถ่ินไมได จงึไดเกิดการคนควา วจิยัเพือ่ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมการทํางาน การสือ่สารขามวัฒนธรรม 

ดังเกิดแนวคิดวัฒนธรรมการจัดการของศาสตราจารย Geert Hofstede และศาสตราจารย Trompannar 

ตั้งแต ค.ศ. 1980  เปนตนมา  (เพ็ชรี รูปะวิเชตร, 2554 ; Samovar, Porter & McDaniel, 2009) 

  อยางไรก็ตาม ความรู ความเขาใจเรือ่งการทาํงานขามวฒันธรรมนีม้คีวามสาํคญัและจาํเปนอยางยิง่

และไดรับการกําหนดไวเปนหนึ่งทักษะที่ผูคนในศตวรรษที่ 21 พึงตองมีหรือพฒันาโดยจัดอยูในหมวดทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เพราะสังคมโลกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (วิจารณ พานิช, 2555, 19) 

  ประเด็นการเตรียมตัวใหนักเรียน นักศึกษาเขาใจประเทศเพื่อนบานหรือสมาชิกประชาคมอาเซียน

อยางลึกซ้ึงน้ันนับเปนเรื่องสําคัญมาก ดังท่ีบุญย่ิง  ประทุม (2555) ไดเขียนเร่ือง “ทิศทางการศึกษาของ          

ไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” ในหนังสือพิมพไทยโพสตออนไลน ซึ่งปรากฏอยูในเว็บไซตของ                  

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสวนที่กลาวถึงการปรับตัวดานการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเพ่ือรับมือ          

กับสถานการณในอนาคต คือ นักศึกษาตองสนใจและตระหนักถึงผลการรวมตัวของประเทศตาง ๆ ในการ          

เปนประชาคมอาเซียนซึง่เปนสงัคมพหวุฒันธรรม นกัศกึษาตองปรับกระบวนการเรียนรู ปรบัทศันคติ พรอมสราง

ขีดความสามารถในการทํางานรวมกันกับผูที่ตางวัฒนธรรม พรอมสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศ            

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 

  การจัดการเรียนรู ของสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะการจัดฝกอบรมหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตร               

เสรมิความรูและทกัษะตลอดจนทศันคตสิาํหรับนกัเรยีนนกัศึกษา ไมวาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชวีศึกษาหรือ

อดุมศกึษา ควรมีการออกแบบโครงการจัดฝกอบรมอยางรอบคอบและเขาใจธรรมชาตขิองนักเรยีน นกัศึกษา 

เพื่อใหเหมาะกับการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู ตองมีการเรียนรู 

คนควาดวยตนเอง โดยผูสอนหรือวิทยากรตองเลือกวิธีการที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองภายใตการจัดการ

เรียนรูที่ออกแบบใหเหมาะสมและใหผูเรียนไดมีอิสระในการเรียนรูและรูจักกระบวนการทํางานเปนทีม            

หรือเปนกลุ มที่ถูกตอง ทั้งนี้ตองสรางแรงจูงใจแกผู เรียน ทําใหการเรียนรู เปนกระบวนการที่นําไปสู                       

การเปลี่ยนแปลงตอไป (แอมโบรส ซูซาน เอ, 2553)   รวมทั้งผูสอนผูจัดการฝกอบรมตองเขาใจวาผูเรียน           

ผูเขารับการฝกอบรมจะเรียนรูไดถึงรอยละ 75 หากมีการลงมือปฏิบัติดวยและจะเรียนรูไดรอยละ 30-50         

หากมสีวนรวมในการอภปิราย สวนการเรียนรูแบบฟงบรรยายนัน้ จะเรยีนรูไดเพียงรอยละ 10-15 (เสาวลักษณ 

สุขวิรัช และ กมล อดุลพันธ, 2544, 252) 

  จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหมในระหวางการไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่วิทยาลัยแหงนี้ของผูวิจัย (พ.ศ. 2554 

– พ.ศ. 2558)  พบวา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมไมมีกระบวนวิชาเรื่องการจัดการและการสื่อสาร       

ขามวัฒนธรรมสําหรับสอนนักเรียน นักศึกษาท่ีนี่  สวนการใหความรูเรื่องประชาคมอาเซียนแกนักเรียน 

นักศึกษาน้ันจะใชวิธีการจัดบอรดนิทรรศการ และการทํากิจกรรมการแสดงเคร่ืองแตงกาย และอาหาร             
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ของประเทศในอาเซยีน  นอกจากนี ้จากการนเิทศการสอน พบวา นกัเรยีน นกัศกึษาระดบัอาชวีศกึษาจะเรยีน

ไดดีหรือมีความสนใจหากไดรวมทํากิจกรรม แตหากมีการบรรยายตลอดคาบ นักเรียน นักศึกษาจะแสดง  

ความเบื่อหนายและเงียบ ไมมีปฎิสัมพันธการตอบคําถามหรือซักถาม 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกรูปแบบของการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและ       

การสือ่สารขามวัฒนธรรมใหกบัผูเรียนระดบัอาชวีศึกษา จงัหวัดเชียงใหม  เพราะเปนกระบวนการทีผู่สอนหรอื

ผูจัดไดชวยจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูแบบลงมือปฎิบัติดวยตนเองจะดีกวาการบรรยาย

และเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักศึกษาอีกดวยดังที่ ทิศนา  แขมมณี 

(2550)  แนะนําวา การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนนี้เพื่อใหผู เรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง                 

ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถจากศนูยการเรียนท่ีผูสอนไดจดัเตรยีมเนือ้หาสาระ กจิกรรมและ

สื่อการสอนแบบประสม โดยปกติแลวการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนนี้จะจัดทําแบบหลายศูนย แตละ

ศูนยการเรียนรูจะมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเบ็ดเสร็จในตัวเองแตวิทยากรจะตองมีมาตรการควบคุมดูแล    

การทํางานกลุมใหดี 

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหมในเร่ือง            

การทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและการสื่อสาร                  

ขามวัฒนธรรมใหกับผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

  3. เพือ่ศกึษาผลการจดัฝกอบรมรปูแบบศนูยการเรยีนเร่ืองการทาํงานและการสือ่สารขามวัฒนธรรม

ของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

   1.1 ขอบเขตดานประชากร

    ประชากรในการวิจยัครัง้น้ี  คอื นกัเรยีนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และนักศึกษา

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทีศ่กึษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ในปการศึกษา 2557-2558 

   1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา

    การวจิยันี ้มขีอบเขตดานเนือ้หาครอบคลุมเรือ่ง การเรยีน/การฝกอบรมแบบศูนยการเรยีนรู

แบบรวมมือ  แนวคิด ทฤษฎีวัฒนธรรมการทํางาน การทํางาน/การจัดการขามวัฒนธรรม การส่ือสาร                 

ขามวัฒนธรรม ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 

  2. กลุมตวัอยาง ในการวจิยัครัง้น้ี มกีลุมตวัอยาง 2 กลุม โดยมีการแบงงานวจิยัออกเปน 2 ชวง คอื
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   ชวงที่ 1 เปนระยะการศึกษาความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษาในเรื่องการทํางาน

และการสื่อสารขามวัฒนธรรม   กลุมตัวอยางกลุมที่ 1  คือ นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง เฉพาะหลักสูตร 

ปวช. ระบบปกติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางาน          

การเลขานุการ และสาขางานการตลาด สาขาละ 25 คน และนักศึกษาหลักสูตรปวส. ระบบปกติ ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา       

การจัดการทั่วไป สาขาละ 20-25 คน รวมจํานวน 202 คน

   ชวงที ่2 เปนระยะการพัฒนารูปแบบการจดัฝกอบรมและการทดลองใชรปูแบบการจัดฝกอบรม ฯ  

โดยกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 ในเบื้องตนกําหนดวาจะศึกษาจากนักเรียน ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม             

และนักศึกษา ปวส. ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ แตไมไดรบัการตอบรับเขารวมโครงการ จงึจํากัดเฉพาะนกัศึกษา

ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ซึ่งมีนักศึกษาพรอมจะเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน 

เปนเวลา 2 วันตามแผนการจัดฝกอบรมที่วางไว

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ชวง คือ 

   ชวงที่ 1 คือ  แบบสอบถามความรูความเขาใจเรื่องการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรม   

แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเรื่อง       

การทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรม ตอนที่ 3 ความพรอมในการทํางานในประชาคมอาเซียน  

   ชวงที่ 2 คือ  1) หลักสูตรและเอกสารสําหรับการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางาน

และการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม  2) แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียนระหวางการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนและหลังการจัดฝกอบรม เร่ือง การทํางานและ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม  3) แบบเขียนสะทอนการเรียนรูของผูเรียนหลังการเขารับการฝกอบรมแบบ             

ศนูยการเรยีนทัง้สองวนั 4) ผลงานเดีย่วและกลุมของผูเรยีนทีเ่ขารบัการฝกอบรมในระหวางการเขารบัการฝกอบรม

แบบศูนยการเรียน  5) แบบทดสอบความรูในแตละศูนยการเรียน ฐานที่ 1 และ 2 จํานวน 54 ขอ ฐานที่ 3 

จํานวน 20 ขอ และฐานที่ 4 จํานวน 15 ขอ  

  4. การจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียน

   งานวิจัยครั้งนี้ มีการออกแบบการจัดฝกอบรมรูปแบบศูนยการเรียน 4 ขั้นตอนใหญ ๆ ที่ไดจาก

การศึกษาและประยุกตจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 

   4.1  ขัน้เตรียมการกอนการจัดฝกอบรมวิทยากรหลักศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  เพ่ือทํา

หลักสูตรและคูมือการฝกอบรมที่ออกแบบเนื้อหาใหสอดคลองกับความรู ความเขาใจของนักเรียน นักศึกษา

ที่สํารวจในชวงแรก โดยไมใหมีเน้ือหามากเกินไปสําหรับการเรียนรูแบบศูนยการเรียน วิทยากรกําหนด               

จดุประสงคการเรียนรูในโครงการฝกอบรมครัง้นี ้เพือ่ใหผูเรยีนไดตระหนักในการศกึษาขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบั

ประเทศเพ่ือนบานในภูมภิาคอาเซียน   แนวคิดการทํางานขามวฒันธรรม การสือ่สารขามวฒันธรรม และเขาใจ

ในระดับหนึ่งเพื่อไปศึกษาคนควาตอหลังการฝกอบรมไปแลว  
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   4.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อที่ใชในการฝกอบรม (วีดีทัศนเรื่องอาเซียน)  วิทยากรหลักเตรียม

วสัดุอปุกรณตาง ๆ  ทีจ่าํเปนตองใชในแตละศูนย  กลุม หรือฐานการเรียนรูวามีจาํนวนเพยีงพอและอยูในสภาพ

ทีใ่ชการไดดหีรอืไม เชน ใบงาน เอกสารเน้ือหาสาระ บตัรกจิกรรม ตลอดจนอุปกรณการฝกอบรม เชน กระดาษ

สีสําหรับเขียน ปากกา ดินสอ  แบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน

   4.3  เตรียมสถานที่  โดยขอใชหองประชุมของวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู

เปนลําดับแรก เพราะขนาดกวาง มีเครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นขอจัดเตรียมโตะ เกาอี้ เปนลักษณะ             

กลุมยอยตามเนื้อหาที่จะสอนใหเพียงพอกับจํานวนคนและกิจกรรมที่จะตองทํา เชน จัดโตะเปนกลุมๆ ละ 

10-15 คน แตละกลุมมีปายชื่อเรื่องที่ตองการใหเกิดการเรียนรูใหชัดเจน

   4.4  ขั้นตอนการฝกอบรมแบงออกเปนลําดับดังน้ี  วิทยากรวางแผนใหมีพิธีเปดการอบรม ผูเปน

ประธานเปด เปนหัวหนาแผนกที่คัดเลือกนักศึกษามารวมโครงการ วิทยากรหลักเปนผูกลาวรายงานดวยเปน

เจาของโครงการฝกอบรม และใหวทิยากรกลุมทาํหนาทีเ่ปนพธิกีรดําเนินรายการ หลงัพธิเีปด วทิยากรดําเนินการ

ฝกอบรม การนําเขาสูบทเรียน วิทยากรแนะนาํตนเอง ประสบการณการทํางานและการเดินทางตางประเทศ

เพ่ือสรางบรรยากาศกระตุนใหมีความสนใจในการฝกอบรมเรื่องนี้ ทั้งน้ี มีการสรางกติกาการเรียนรูรวมกัน 

วิทยากรชี้แจงกระบวนการฝกอบรมแบบศูนยการเรียนและสรางกติกาหรือขอตกลงรวมกัน  เชน การรักษา

เวลาในการเรียนรูแตละศูนย การทํางานเปนทีม ผูนํา ผูตาม ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม ผลงาน       

การนาํเสนอผลงาน เปนตน แลวใหผูเรยีนไดชมวดีทีศันเรือ่งอาเซยีนทีเ่ปนเวอรชัน่สาํหรบัเดก็นกัเรยีนทีเ่ปนการตนู  

ตอจากน้ันวิทยากรอธิบายเน้ือหาสาระและวิธีการท่ีจะเรียนในโครงการฝกอบรมน้ีพอสังเขป  แบงกลุมผูเรียน 

วิทยากรแบงกลุมผูเรียนออกเปนสองกลุมโดยมีวิทยากรกลุมดูแล ดวยสภาพหองเรียนที่เปนหองประชุม       

ขนาดจํากัดและขนาดโตะที่หนักใหญ และแบงแบบคละกันตามความสามารถ ความสนใจ เพศ วัย เพื่อให

แตละกลุมชวยเหลอืกันและใหเกิดการเรียนรูรวมกันตามวธิีการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ การดําเนินกิจกรรม           

โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละศูนยหรือฐานตามท่ีไดออกแบบไว ทั้งน้ีไมมีการทดสอบกอนเรียน

เพราะไมสรางความกดดันใหผูเรียนที่มาเขารับการฝกอบรม 

   4.5  ขัน้สรุปบทเรยีน หลงัจากทีผู่เรยีนหมุนเวียนกันทาํกจิกรรมครบศนูยหรอืฐานการเรยีนรูแลว 

(เน้ือหาการฝกอบรมแบงออกเปน 4 ศูนยและเรียนรูวันละ 2 ศูนย) วิทยากรตั้งคําถามใหผูเรียนสะทอน         

ความรูสกึและบทเรยีนทีไ่ดรบัดวยการวาดรูปผังความคิด ระบายส ีหรือเขยีนบรรยายตามความพอใจของผูเรียน  

แลววิทยากรทําหนาที่สรุปบทเรียนทั้งหมดรวมกับผูเรียน 

   4.6  ขัน้ประเมนิผลหรือทาํการทดสอบเม่ือวทิยากรไดสรปุบทเรียนแลวจะใหผูเรียนทาํการทดสอบ

หลังเรียนในแตละวัน พรอมท้ังแจงผลการทดสอบใหทุกคนทราบพัฒนาการของตนเองพรอมเฉลยคําตอบที่

ถูกตองใหผูเรียนไดรับทราบ
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  5. การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูล ในชวงการสํารวจความรูความเขาใจเร่ืองการทํางานและการส่ือสาร              

ขามวฒันธรรม ของผูเรยีนระดับอาชวีศึกษา ฯ นัน้ ใชเครือ่งมือเปนแบบสอบถาม มกีารวเิคราะหดวยสถติริอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาประกอบตารางคาสถิติ  สวนการวิเคราะหขอมูล       

จากกระบวนการฝกอบรมใชการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอผลในเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย
  ชวงแรกของการศึกษาความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหมในเรื่อง       

การทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมพบวา อยูในระดับที่นอย  (รอยละ 32.40)  โดยสวนใหญเห็นวา

กระแสของอาเซียนไมมีผลตอความคิดและการกระทําของตน (รอยละ 59.90) มีความพรอมจะตอนรับการ

เปลี่ยนแปลงตามขอตกลงของประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง  (รอยละ 67.80) ไมมีความสามารถใน

การสื่อสารกับคนตางชาติ (รอยละ 54.00)  มีมุมมองที่มีตอประชาคมอาเซียนวาเปนสิ่งที่ดี (รอยละ 53.96) 

เคยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและวางแผนเรื่องอาเซียนกับเพื่อนที่เรียนดวยกัน (รอยละ 60.40) เคยมี

ประสบการณการรับรู/ไดยินเรื่องทฤษฎีวัฒนธรรมการทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรม (รอยละ 53.50) 

เห็นวาวัฒนธรรมการทํางานของประเทศในประชาคมอาเซียนมีเหมือนกันบางเร่ืองและแตกตางกันบางเร่ือง 

รอยละ  78.21 ทั้งนี้มีจํานวนผูสนใจกับจํานวนผูไมสนใจเขารับการอบรมเรื่องการทํางานและการสื่อสาร       

ขามวัฒนธรรมรอยละ 50 เทากัน 

  ชวงท่ีสองท่ีเปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเร่ือง     

การทาํงานและการส่ือสารขามวัฒนธรรมใหกบัผูเรยีนระดับอาชวีศกึษา จงัหวัดเชียงใหม นัน้ดาํเนินการสราง

และออกแบบเนือ้หาและรูปแบบใหสอดคลองกบัความรู ความเขาใจของนกัเรียน นกัศกึษาทีส่าํรวจในชวงแรก 

โดยไมใหมีเน้ือหามากเกินไป  โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในโครงการฝกอบรมครั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียน           

ไดตระหนักในการศกึษาขอมูลพ้ืนฐานเกีย่วกบัประเทศเพือ่นบานในภูมิภาคอาเซียน  แนวคดิการทาํงานและ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม และเขาใจในระดับหนึ่งเพื่อไปศึกษาคนควาตอหลังการฝกอบรมไปแลว  โดยแบง

เปน 4 ฐาน ฐานที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของประเทศเมียนมา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม ฐานที่ 2 ขอมูลเบื้องตนของ

ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน และฟลิปปนส  ฐานที่ 3 แนวคิดการทํางานและการสื่อสาร         

ขามวัฒนธรรม ฐานที่ 4 หลักการวิเคราะหวัฒนธรรมการทํางานของประเทศตาง ๆ  

  ผลการจัดฝกอบรมรูปแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมของผูเรียน

ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม  พบวานักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่กําหนดไว 

มีการเรียนรูดานเนื้อหาสาระท่ีออกแบบกําหนดไวในแตละศูนย และใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมหรือ        

แบบรวมมือ   นักศึกษาไดฝกการทํางานกลุม การนําเสนอ การเขียนสะทอนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญ       

มคีวามสุขและสนกุในการทาํกิจกรรมอบรมแบบศูนยการเรียนนี ้  นกัศึกษาไดฝกการทํางานภายใตการบริหารเวลา 

การฝกการนําเสนอ กระบวนการทํางานกลุม ผูนําและผูตาม การเขียนสะทอนการเรียนรู นักศึกษา                     
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สวนใหญมีความสุข สนุกในการทํางานกิจกรรมการฝกอบรมแบบศูนยการเรียน 

  ดังตัวอยางนักศึกษาชื่อ นุวธิดา ไดเขียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูวา “ไดเรียนรูวัฒนธรรมประเทศอาเซียน 

ขอมูลพื้นฐาน วาดแผนท่ีประเทศในอาเซียน มิติการทํางานขามวัฒนธรรม ฝกใหเรามีความคิด ชั่งคิดและ    

พูดใหเปน ปฏิบัติใหถูก มีการวิเคราะหเอกสารและสรุปจับใจความ ฝกใหเราเปนคนตรงตอเวลา การทํางาน

เปนทีม มีการคาดการณเรื่องเวลาในการทํางานแลวทําใหเปน มีการออกมานําเสนองาน มีการทดสอบ         

ความรู” นักศึกษาทุกคนท่ีเขารับการอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมแบบศูนยการเรียนและการเรียนรู 

แบบรวมมือ และนักศึกษาตระหนักถึงการตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องขอมูลพ้ืนฐานและวัฒนธรรม           

การทํางานของแตละประเทศไมวาในประชาคมอาเซียนหรือประเทศผูลงทุนใหมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจยัครัง้น้ีชวงแรกไดสาํรวจความรูความเขาใจของผูเรียนระดบัอาชีวศึกษา ฯ ในเร่ืองการทาํงาน

และการสื่อสารขามวัฒนธรรม พบวาอยูในระดับท่ีนอย ซึ่งมีระดับท่ีใกลเคียงกับท่ีเพ็ชรี รูปะวิเชตร (2555)       

ที่ไดสํารวจความรูความเขาใจของนักศึกษาเรื่องการจัดการขามวฒันธรรมในชวงป พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 

ที่พบวาอยูในระดับปานกลาง และเพ็ชรี รูปะวิเชตร (2557) ที่ทําการสํารวจความรูความเขาใจของครูใน      

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจังหวัดเชียงใหม พบวาอยูในระดับปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากยังไมมหีลกัสตูรหรอื

เนื้อหากระบวนวิชาการจัดการขามวัฒนธรรมเปดทําการสอนในระดับโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือ

แมแตในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยอยางจริงจัง อีกทั้งศาสตรดานนี้ยังอยูในวงจํากัด สังคมไทยโดยทั่วไป

ใชภาษาไทยในการติดตอสือ่สาร มกีารใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเฉพาะในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 

รวมทั้งการตื่นตัวกับการรับมือกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนหรือสังคมพหุวัฒนธรรมยังอยูในระดับ     

ไมสูงมาก 

  ชวงที่สองของการวิจัย ที่ไดพัฒนารูปแบบการฝกอบรมใหกับผูเรียนระดับอาชีวศึกษา ฯ เร่ืองการ

ทาํงานและการสอืสารขามวัฒนธรรม ดวยรปูแบบการฝกอบรมแบบศนูยการเรยีนและวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมือ 

เนนการเรยีนรูท่ีลงมอืปฎบิตัดิวยตนเองในกลุมยอย มกีารทํากจิกรรมกลุมตามงานทีม่อบหมายในแตละศนูย

ในหลักสูตรการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม    

โดยใชแนวคดิการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนของนักวิชาการ เชน สวุิทย  มลูคํา และ อรทัย  มลูคํา (2547) 

และทิศนา  แขมมณี (2550)  ซึ่งพบวา นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระตามแผน  

การจัดฝกอบรมและมีกระบวนการเรยีนรูแบบรวมมอื มกีารฝกทักษะการทาํงานกลุม ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะ

การเปนผูนําและผูตาม  

  การวจิยัคร้ังน้ีไดใชวธิกีารฝกอบรมแบบศนูยการเรยีนและวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมือ พบวา นกัศึกษา

ทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองและรวมกันเปนกลุมบรรลุวัตถุประสงคและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในวันที่สอง

ของการฝกอบรม ดังตัวอยางท่ีนักศึกษาไดเขียนสะทอนการเรียนรูวา “ไดวิเคราะหปจจัยทางวัฒนธรรม           

ออกไปนาํเสนอหนาหอง ถามคําถามเรือ่งอาเซยีนเพ่ิมเตมิ รองเพลงอาเซยีน รูสกึวาไดรบัความรูมาก อาเซียน
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เปนเร่ืองท่ีตนจะตองใสใจใหมากกวาเดิม ทานวิทยากรใจดแีละรูสกึสนุกสนาน” หรืออีกตัวอยางของนกัศึกษา

ที่เขียนวา   “มีความสุขมาก ๆ  และสนุกสนานที่ไดเขารวมในการอบรมครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารยวิทยากรที่นํา

ความรูและความสุขสนกุสนานมามอบให ขอบคณุคะ”  สอดคลองกบัแนวคิดการจัดฝกอบรมของเสาวลักษณ 

สขุวริชั และ กมล อดลุพนัธ (2544)  ทีแ่นะนําใหผูจดัการฝกอบรมตองเขาใจวาผูเขารบัการฝกอบรมจะเรยีนรู    

ไดรอยละ 75 หากมีการลงมือปฏิบัติ และจะเรียนรูไดรอยละ 30-50 การมีสวนรวมในการอภิปราย สวน          

การเรียนรูแบบฟงบรรยายเรยีนรูไดเพยีงรอยละ 10-15 รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจยัของพรรณี ทองสกุใส (2550)  

ที่ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ขอมูลการพัฒนาชดุการเรยีนรู ซึง่พบวา นกัเรยีนเห็นดวยวาการเรียนรูดวยชดุการเรียนรูชวยใหปฏิบตักิจิกรรม

เปนขัน้ตอน นกัเรยีนสนใจเรยีนมากกวาฟงครอูธบิาย นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรียนรู มคีวามกระตอืรอืรน 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามขั้นตอนของชุดการเรียนรู โดยมีครูผูสอนเปน  

ผูใหคําแนะนําชวยเหลือ   

  การจัดกิจกรรมวิธีการเรียนรูแบบรวมมือในการจัดฝกอบรมคร้ังนี้ ผูวิจัยในฐานะวิทยากรหลักได         

มกีารสรางบรรยากาศใหผูเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรมไมรูสกึวาถกูกดดนั การใชคาํพดู ภาษากายทีส่ภุาพ เปนมิตร 

พยายามสรางแรงจงูใจใหผูเรยีนเกิดความมัน่ใจ อยากเรยีนรู และทํากจิกรรมครบ แมผลการทดสอบหลงัเรยีน

แตละศนูยจะไดรบัคะแนนนอย กใ็หกาํลงัใจและใหหาขอมูลเพิม่เตมิไดภายหลัง ดงัการเขียนสะทอนการเรียนรู

ของนักศึกษาช่ือ นภัสา แสดงความคิดเห็นวา “ไดเรียนรูถึงมารยาท การวางตัวเม่ือเราเขาไปทํางานในองคกร

ตาง ๆ เรียนรูวิธีการจัดการแกปญหาในการทํางานรวมกันกับผูอื่น เรียนรูวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก            

ในสมาคมอาเซียน การชวยเหลือตนเอง พึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบ ความไมเห็นแกตัว การใชเวลา              

การตรงเวลา การบริหารเวลา ไดเรียนรูลักษณะภูมิประเทศของสมาชิกอาเซียน ไดทดสอบความรู”                        

ซึง่สอดคลองกับแนวคดิทีน่าํเสนอทีไ่ดกลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือวาจะตองสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู     

ที่มีลักษณะดี คือ จะตองใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมหรือทํางานอยูในกลุมที่ไดเลือกหรือ  

จัดใหอยู  การจัดกลุมพยายามอยาใหมีสมาชิกนอยหรือมากเกินไป เพื่อใหสมาชิกแตละคนไดแลกเปลี่ยน

อยางเหมาะสมไมมากหรอืนอยเกนิไปจนไมไดสาระในการทํางานตามมอบหมาย และครอูาจารยหรอืวทิยากร

ตองคิดวางแผนงานที่จะใหสมาชิกในกลุมไดทําอยางรอบคอบ โดยการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวา

ตองการเนื้อหาสาระและกระบวนการทํางานที่ดีดวย (Educational Broadcasting Corporation, 2004)

  ในการฝกอบรมแบบศูนยการเรียนคร้ังนี้ ไมมีการทดสอบกอนเรียนในแตละเน้ือหาในแตละศูนย

เพราะวิทยากรหลกัไดกาํหนดวตัถุประสงคของการจดัฝกอบรมเพ่ือใหผูเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมไมรูสกึกดดัน

และ มบีรรยากาศท่ีอบอุน ปลอดภยั เชือ่มัน่ในตนเอง มกีารทาํงานกจิกรรมตามกําหนดอยางอสิระดวยตนเอง

และภายใตการทํางานแบบกลุม และเนนการสรางความตระหนักในเร่ืองท่ีไมเคยเรียน คอื ประชาคมอาเซียน

และการจัดการขามวัฒนธรรม  ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดและขอเสนอแนะของนักวิชาการดานการสอนแบบ        

ศนูยการเรยีน เชน  ทศินา  แขมมณี (2550)  สวุทิย  มลูคาํ และ อรทยั  มลูคาํ (2547) ทีเ่สนอแนะใหการเรียนแบบ

ศนูยการเรยีนตองมีการทดสอบกอนเรียน  แตสอดคลองกับแนวคดิของจาํเนียร  ศลิปวานชิ (2538) ทีใ่หผูสอน
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ไดตระหนกัถึงการสรางบรรยากาศในหองเรยีน ดวยบรรยากาศแหงความใกลชดิท่ีมคีวามอบอุน มกีารยอมรับ

นับถือ บรรยากาศแหงความสําเร็จ และอิสระ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความอบอุนใจ ยอมรับนับถือตนเอง และ      

รวมมือรวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน ซึ่งทัศนคติตอการทดสอบของผูเรียนมักเปนทัศนคติเชิงลบ และอาจ   

สงผลใหบรรยากาศการเรียนรูในโครงการฝกอบรมคร้ังน้ีเกิดแรงกดดัน เครียดและไมอยากเขารวมกิจกรรม  

อีกทั้งโครงการจัดฝกอบรมครั้งนี้กระทําขึ้นเพ่ือสรางความตระหนักและเผยแพรเนื้อหาความรู เ ร่ือง          

ประชาคมอาเซียนและแนวคิดการจดัการขามวฒันธรรม ทีไ่มมผีลตอคะแนนการเรียนการสอนตามหลกัสตูรปกติ          

ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

สรุป
  การพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนท่ีสงเสริมความรูเร่ืองการทํางาน การส่ือสาร

ขามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะไมมีการทดสอบกอนเรียนในแตละเน้ือหาในแตละศูนย

เพ่ือใหผูเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมไมรูสกึกดดนัและมกีารสรางบรรยากาศทีอ่บอุน ปลอดภยั เช่ือม่ันในตนเอง  

มีกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ มีการฝกทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนําและ     

ผูตาม  มกีารทํางานกิจกรรมตามกําหนดอยางอสิระดวยตนเองและภายใตการทํางานแบบกลุม  การใชคาํพดู 

ภาษากายของวทิยากรควรสภุาพ เปนมิตร พยายามสรางแรงจงูใจใหผูเรียนเกดิความมัน่ใจ อยากเรยีนรู และ

ทํากิจกรรมครบ  การทดสอบหลังการฝกอบรม สามารถทําดวยแบบทดสอบและการใหนักศึกษาไดพูดและ

เขียนสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูอยางอิสระ  

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1 ผูสอนหรือวิทยากรสามารถนํารูปแบบการฝกอบรมหรือการเรียนแบบศูนยการเรียนและ     

วธิกีารเรียนหรอืการฝกอบรมแบบรวมมือไปใชในการจดัการเรียนการสอน หรอืการฝกอบรมได ทัง้น้ีเพือ่พฒันา

และสนับสนุนการเรียนรูแบบศตวรรษที่ 21 ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูผูสอน วิทยากรเปนผูสนับสนุน

การเรียนรูและการอบรมนั้น (Facilitator) 

   1.2 หัวใจสําคัญของการเรียนรูแบบรวม (Collaborative Learning) ผูสอนหรือวิทยากรตองมี

การวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ เขาใจศาสตรของการเรียนรูที่ดีและพื้นฐานของผูเรียน และดําเนินการ

เรียนรูหรือการฝกอบรมอยางมีความตั้งใจดวยทาที คําพูดที่สุภาพ ใหกําลังใจ มีความอดทนในการใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเองและกลุม 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

   2.1 เพ่ิมขนาดการสํารวจความรู ความเขาใจเรื่องการทํางาน การสือสารขามวัฒนธรรมให

ครอบคลุมกลุมตัวอยางหรือประชากร

   2.2 เพิ่มขอบขายการจัดฝกอบรมใหมีเนื้อหาท่ีลึกซึ้งขึ้น หรือเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม        

หรือเพิ่มจํานวนผูเขารับการฝกอบรม

   2.3 เปลีย่นสภาพแวดลอมในการจัดฝกอบรมเปนสถานท่ีนอกสถาบนัการศึกษา เชน หองประชุม

ในโรงแรม จะทําใหการจัดฝกอบรมสะดวกสบายและชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีการตื่นตัวยิ่งขึ้น  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559186

เอกสารอางอิง
กฤษณพงศ กีรติกร. (2557). อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก.  สืบคนเมื่อ 16 มิถุนายน 2559, จาก http://

  www. likmutt.c.th/SoTL/slide./KKbook_2557pdf .

จําเนียร  ศิลปวานิช. (2538). หลักและวิธีการสอน. กรุงเทพฯ: เจริญรุงเรืองการพิมพ. 

ทิศนา  แขมมณี. (2550). 14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บญุยิง่ ประทุม. (2555). ทศิทางการศกึษาของไทยในบรบิทประชาคมอาเซยีน. หนงัสอืพมิพไทยโพสตออนไลน. 

  สืบคนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2557, จากhttp://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.

  php?NewsID=28873&Key=hotnews.

พรรณ ีทองสกุใส. (2550). การพฒันาชดุการเรยีนรูเรือ่งทศันธาตสิาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4. 

  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร

  และวิธีการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

เพช็รี รปูะวิเชตร. (2554). การเรยีนรูลกัษณะการจดัการ: การจัดการขามวัฒนธรรม. เชยีงใหม: นอเลจ เซนเตอร. 

เพช็ร ีรปูะวิเชตร. (2555). การพัฒนานักศึกษาใหมคีวามรู ความเขาใจในเรือ่งการจดัการขามวัฒนธรรม

  และการวางแผนอาชีพเพื่อรองรับความเปนภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล : รายงาน

  การวิจัย. เชียงใหม: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เพ็ชรี รูปะวิเชตร. (2557). การหนุนเสริมและการเตรียมความพรอมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  จงัหวดัเชยีงใหม เรือ่งการทาํงานขามวัฒนธรรมเพือ่เตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน: รายงาน

  การวิจัย. เชียงใหม: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น. 

สวุทิย มลูคาํ และ อรทยั มลูคํา. (2547). 19 วธิจีดัการเรยีนรูเพือ่พฒันาความรูและทกัษะ. (พมิพคร้ังที ่7).  

  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 

เสาวลักษณ สุขวิรัช และ กมล อดุลพันธ. (2544). การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ. กรุงเทพฯ: 

  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

แอมโบรส, ซซูาน เอ. (2010). การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21: 7 หลักการสรางนักเรียนแหงอนาคตใหม.

  [How Learning Works: Seven Research-Based  Principles for Smart Teaching]. (วนัวสิาข เคน, 

  ผูแปล). กรุงเทพฯ: โอเพนเวิลดส พับลิชชิ่ง เฮาส.  

Samovar, L. A. ; Porter, R. & McDaniel, E. (Eds.). (2009). Intercultural Communication: A Reader. 

  Boston, Mass: Wadsworth Cengage Learning.

Educational Broadcasting Corporation. (2004). What Are Cooperative and Collaborative Learning? 

  Retrieved November 4, 2014, from http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/coopcollab.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 187

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร
ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Factors Influencing on Agricultural Income of Household in 
Northeastern Thailand

วรายุทธ  พลาศรี1*

1สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะและปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเชิงปริมาณเปน

ขอมูลท่ีไดมาจากแบบสอบถาม จํานวน 397 ครัวเรือน ดวยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอนและทําการวิเคราะห

ขอมูลเชงิบรรยายและการวิเคราะหโดยใชเทคนิคเสนทางของอทิธิพล สวนขอมูลท่ีนาํมาวิเคราะหเชิงคุณภาพ

เปนขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนแบบเจาะลึก จํานวน 18 ครัวเรือน และการสังเกต           

ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 83.40            

โดยหัวหนาครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 50.97 ป จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเฉล่ีย 6.86 ป            

ทั้งน้ีครัวเรือนสวนใหญประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกขาว รอยละ 62.50 และครัวเรือนมี      

จํานวนแรงงานเฉล่ีย 2.53 คน สวนประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน          

เฉลี่ย 22.84 ป ทุนที่ใชในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉลี่ย 57,037.00 บาท โดยมีขนาดพื้นที่ทําการเกษตร

เฉลี่ย 13.84 ไร ซึ่งมีขนาดพื้นที่ชลประทานเฉลี่ย 3.69 ไร ครัวเรือนมีรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

เฉลี่ย 53,397.00 บาทตอป ทั้งน้ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ    

ครัวเรือน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร กิจกรรม

การเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก   กจิกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว  กจิกรรมการเกษตรประเภท

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ขนาดพ้ืนที่ชลประทาน ทุน กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน              

เพศของหัวหนาครัวเรือน และประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน  สวนปจจยั

ที่มีอิทธิพลทางออมตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05               

*ผูเขียนหลัก  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
  อีเมล: warayut5721@yahoo.co.th
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เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตร กิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร  กิจกรรม

การเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอกและกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน   

คําสําคัญ  
  แบบจําลอง   ปจจัย   อิทธิพล   รายไดจากการเกษตร   การวิเคราะหเสนทางของอิทธิพล

Abstract
  The purposes of this research were to study the characteristics and factors influencing        

on agricultural income of household in Northeastern Thailand. Data were analyzed quantitative 

derived from questionnaire of 397 households with a multi-stage random sampling, the data            

collected were analyzed descriptively and path analysis. In addition, the researcher also collected 

qualitative data from in-depth interviews held with 18 household heads and from observation, using 

the method of purposive sampling. Findings showed that most of the household heads were males 

was 83.40 percent. The age of household heads average was 50.97 years. The number of years 

of education for the household heads average was 6.86 years. The most households were agricultural      

to grow rice was 62.50 percent. The number of household labor on average was 2.53 person.        

The average experience in the agricultural of household heads was 22.84 years. The capital of 

agricultural on average was 57,037.00 baht.  The area size of agricultural on average was 13.84 

rai. The area size of an irrigation on average was 3.69 rai. Household income of the agricultural on 

average per year was 53,397.00 baht. The factors direct influencing on agricultural income of 

household at the statistically significant level of 0.05 in order from most to least were agricultural 

area size, agricultural to grow vegetables/flowers,  agricultural to livestock, agricultural to aquaculture,  

irrigation area size, capital, agricultural to grow fruit/tree, gender of household head and experience 

in the agricultural of household head. The factors an indirect influencing on agricultural income       

of household at the statistically significant level of 0.05 in order from most to least were agricultural 

area size, agricultural to livestock, agricultural to aquaculture, agricultural to grow upland crops, 

agricultural to grow vegetables/flowers and agricultural to grow fruit/tree. 

Keywords 

  Model,  Factors,  Influence,   Agricultural Income,  Path Analysis 
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บทนํา
  การท่ีประชาชนสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพการเกษตร (รวมถึงครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ

การเกษตรเพ่ือเปนรายไดเสริม) จึงทําใหการเปล่ียนแปลงในภาคการเกษตรสงผลตอประชาชนสวนใหญของ

ประเทศ นั่นหมายถึงความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ประเทศไดเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดมาโดยตลอด  โดยเฉพาะประชาชนในภาคการเกษตร

ซึง่เปนประชาชนสวนใหญของประเทศและเปนกลุมทีม่รีะดับรายไดของครวัเรือนต่ําทีส่ดุดงัจะเห็นไดจากงาน

วิจัยของ วรายุทธ  พลาศรี (2558) ที่ไดศึกษาเร่ืองอิทธิพลของปจจัยที่มีตอรายไดของครัวเรือนในชนบท         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบวา หวัหนาครัวเรอืนทีป่ระกอบอาชีพการเกษตรมีระดบัรายไดของ

ครัวเรือนตํ่ากวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอื่น สอดคลองกับรายงานการวิเคราะหสถานการณ             

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยป พ.ศ. 2555  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557) พบวา ในป พ.ศ. 2555 ผูที่ทํางานในภาคการเกษตรมีโอกาสเปน             

คนยากจนสงูกวาผูทีท่าํงานนอกภาคการเกษตรเกือบ 2 เทา ทัง้นีก้ารสรางความสมดลุทางรายไดของคนภายใน

ประเทศตองพิจารณาการกระจายรายไดของคนภายในประเทศวามคีวามเหลือ่มล้ําทางรายไดมากนอยเพยีงใด 

รัฐบาลจึงตองใหความสําคัญกับความเหล่ือมล้ําทางรายไดของคนภายในประเทศควบคูกับการขยายตัว       

ของเศรษฐกิจเสมอ ซึ่งจากการดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปรากฏวายังมี

ความเหล่ือมล้ําของกลุมคนตาง ๆ ดังเห็นไดจากรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและ              

ความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยป พ.ศ. 2556  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2558) พบวา ในป พ.ศ. 2556  กลุมคนที่มีรายไดสูงสุด 10 เปอรเซนต มีสวนแบงรายไดถึงรอยละ 

36.80 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนที่มีรายไดตํ่าสุด 10 เปอรเซนต มีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 1.10 

ของรายไดทั้งหมด สงผลใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางรายไดของกลุมคนระหวางกลุมคนท่ีมีรายไดสูงกับ            

กลุมคนที่มีรายไดตํ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตํ่าสุด 

  ในการแกปญหาจําเปนท่ีจะตองมกีารศึกษาอยางรอบคอบถึงอิทธิพลของตัวแปรแตละตวัท่ีสงผลตอ

รายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้น การสรางแบบจําลองของปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจาก      

การประกอบอาชีพการเกษตร จะทําใหทราบถึงระดับของอิทธิพลและทิศทางความสัมพันธของแตละตัวแปร

ทีม่ตีอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรอืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางยิ่งตอการวางแผนการจัดลําดับความสําคัญตามอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลตอรายไดจากการ                

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนเพ่ือการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการที่จะเพ่ิมระดับรายได            

ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันเปนการลดความเหล่ือมลํ้า      

ทางรายไดของคนภายในประเทศ จึงนํามาซึ่งวัตถุประสงคการวิจัยในครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาลักษณะของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ              

ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  2.  เพื่อสรางแบบจําลองของปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ           

ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย
  1.  ศกึษาเฉพาะปจจัยการผลติท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการแสวงหารายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรอืน ซึง่เปนรายไดทีเ่กิดข้ึนในรอบปการผลิต ชวงปเพาะปลกู 2557/58 (1 พฤษภาคม 2557 

ถึง 30 เมษายน 2558) 

  2.  การประกอบอาชพีการเกษตรจํากดัเฉพาะการประกอบอาชพีการเกษตรข้ันปฐม โดยไมรวมธรุกจิ

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

  3.  ศึกษาเฉพาะปจจัยภายในครัวเรือน (ไมรวมปจจัยจากภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  

เปนตน)

สมมติฐานการวิจัย
  จากการสังเคราะหทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวน 30 ชิ้น         

โดยเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายไดโดยตรงและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความยากจน ซึ่งผูวิจัยคัดมาเฉพาะ

งานวจิยัทีใ่ชรายไดเปนเกณฑวดัความยากจนของครวัเรอืน (เสนความยากจน) จงึไดตวัแปรจาํนวน 8 ตวัแปร

ที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งสามารถกําหนดเปนสมมติฐานใน     

การวิจัยไดดังนี้

  รายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ไดรับอิทธิพลทางตรงจากระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ทุน จํานวนแรงงาน ขนาดพื้นท่ีชลประทาน 

ประสบการณในการประกอบอาชพีการเกษตรของหัวหนาครวัเรอืน เพศของหวัหนาครวัเรอืน และไดรบัอิทธิพล

ทั้งทางตรงและทางออมจากขนาดพื้นที่ทําการเกษตร และกิจกรรมการเกษตรโดยผานตัวแปรทุน

วิธีการวิจัย
  ประชากรที่ ใช ในการศึกษา  คือ  ครัวเ รือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรในเขตพื้น ท่ีของ                                               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ซึ่งจากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร (2557)      

พบวาครวัเรอืนในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกร ป พ.ศ. 2557 มจีาํนวน 3,242,140 ครัวเรือน 

สวนวิธีดําเนินการวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก และขยายความเสริมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ
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  1. การวิจัยเชิงปริมาณ
   การกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ือวิจัยเชิงปริมาณไดใชครัวเรือนเปนหนวยในการวิเคราะห (Unit                 

of Analysis) ซึ่งการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร  (3,242,140  ครัวเรือน)        

และขนาดของประชากรมีขนาดใหญ ดังนั้น ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจึงคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้  

(Yamane,1967, 81-86)

  จากการกําหนดขนาดตัวอยางภายใตเงื่อนไขขางตน จึงไดขนาดตัวอยางจํานวน 384 ครัวเรือน และ

สุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (แบงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเปน 3 กลุม

ตามความแตกตางของพ้ืนที่ หลังจากน้ันจึงสุมจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และครัวเรือนในแตละกลุม       

ตามลําดับ) แตอยางไรก็ตาม ในขั้นตอนของการสุมตัวอยางในระดับครัวเรือนของแตละหมูบานไดทําการ      

สุมตวัอยางตามสดัสวนของจาํนวนครวัเรอืนในแตละหมูบานจาํนวน 24 หมูบาน (กรณหีมูบานทีค่าํนวณขนาด

ตัวอยางไดทศนิยมจะปดทศนิยมข้ึนเพ่ือใหไดขนาดตัวอยางไมนอยกวาขนาดตัวอยางข้ันต่ํา) จึงได               

ขนาดตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 397 ครวัเรือน และในการเกบ็ขอมูลไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ทัง้น้ีแบบสอบถาม
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ไดผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ สาํหรับการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิตบิรรยาย

เพื่อศึกษาลักษณะของปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน สวนสถิติ

อางอิงไดอาศัยเทคนิคการวิเคราะหเสนทางเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือน

  2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ
   การวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเสริมผล            

ทีไ่ดจากการวจิยัเชงิปรมิาณเพือ่ใหเกิดความชดัเจนสาํหรับการอธบิายความสมัพันธระหวางตวัแปรในเชงิลกึได              

ซึ่งจะทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเลือกพื้นที่วิจัยและครัวเรือนกรณีศึกษาไดใชวิธีเลือก         

แบบเจาะจงจากหมูบานท่ีไดจากการสุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการ

สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนจํานวน 18 ครัวเรือน และจากการสังเกต

ผลการวิจัย
  1.  การศึกษาลักษณะของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

   1.1 เพศของหัวหนาครัวเรือน

    หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 83.40 และ   

เพศหญิง รอยละ 16.60 ทัง้น้ีวฒันธรรมของสังคมครัวเรอืนเกษตรนยิมยกยองใหเพศชายเปนหัวหนาครวัเรอืน 

เนื่องจากการประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพซึ่งตองอาศัยกําลังแรงกายในการประกอบอาชีพ จึงทําให

เพศชายมีบทบาทในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว 

   1.2 อายุของหัวหนาครัวเรือน

    อายุของหัวหนาครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 50.97 ป ซึ่งการประกอบอาชีพการเกษตรใน                         

ภาคครวัเรอืนถงึแมวาจะเปนอาชีพท่ีเนนใชแรงงาน แตการท่ีครัวเรอืนในภาคการเกษตรเปนครวัเรอืนขนาดใหญ         

ที่มีแรงงานชวยหัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพ และในภาคการเกษตรยังมีแรงงานท่ีวางงานพรอมที่จะ      

รบัจางเปนจํานวนคอนขางมาก รวมท้ังในปจจบุนัมกีารใชเคร่ืองจักรในภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ เชน รถเกีย่วขาว 

และรถตัดออย เปนตน ดังนั้น ถึงแมวาหัวหนาครัวเรือนจะมีอายุมากก็สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได 

   1.3 จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน

    จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 6.86 ป ทั้งน้ีการที่หัวหนา   

ครัวเรือนมีอายุคอนขางมาก ซึง่ระบบการศกึษาสมยักอนเปนระบบการศกึษาภาคบงัคับถึงระดับประถมศกึษา

ปท่ี 4 ประกอบกับสมัยกอนครัวเรือนสวนใหญยากจนจึงไมนิยมสงบุตรหลานศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น              

จึงทําใหจํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนคอนขางตํ่า 

   1.4 กิจกรรมการเกษตร

    ครัวเรือนสวนใหญประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกขาวรอยละ 62.50 
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เนื่องจากเปนกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเปน

กิจกรรมการเกษตรที่ถายทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ 

   1.5 จํานวนแรงงาน

    ครัวเรือนมีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 2.53 คน ซึ่งการที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยเฉพาะครวัเรือนในภาคการเกษตรเปนครัวเรือนขนาดใหญจงึสงผลใหครัวเรือนมีจาํนวนแรงงานคอนขางมาก 

อน่ึงการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งตองอาศัยแรงงานในการประกอบอาชีพ  ดังน้ันครัวเรือนจึงตองมี     

แรงงานจํานวนหนึง่เพ่ือทาํการเกษตรและแรงงานดังกลาวจะเกดิการวางงานข้ึนในชวงนอกฤดูทาํการเกษตร 

   1.6 ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน

    หัวหนาครัวเรือนมีประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉล่ียเทากับ 22.84 ป 

ทัง้นีห้วัหนาครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีการเกษตรโดยเฉพาะการทาํไรและการทาํนา ซึง่เปนอาชพีทีห่วัหนาครวัเรือน

ไดทํามาตั้งแตอายุยังนอยสืบตอจากบรรพบุรุษ จึงทําใหมีประสบการณมากเกี่ยวกับการทําการเกษตร 

   1.7 ทุน

    ครัวเรือนมีทุนท่ีใชในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉล่ียเทากับ 57,037 บาท อน่ึงใน       

การวิจัยครั้งนี้ทุนประกอบดวย สินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) และเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการประกอบอาชีพ

การเกษตร ซึง่จากการศึกษาพบวา การประกอบอาชีพการเกษตรของภาคครัวเรอืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปนกิจการขนาดเล็กจึงใชเงินทุนนอย โดยเงินทุนสวนใหญจะเนนไปทางดานการซ้ือปจจัยผันแปรเปนหลัก 

เชน ปุย และเมล็ดพันธุ เปนตน

   1.8 ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร

    ครัวเรือนมีขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตรเฉลี่ยเทากับ 13.84 ไร โดยครัวเรือนสวนใหญเปน      

ครัวเรือนท่ีมีพื้นที่ทําการเกษตรเปนมรดกตกทอดมาต้ังแตบรรพบุรุษ จึงทําใหขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตรมี   

จาํนวนลดลงไปตามสัดสวนของจาํนวนผูสบืมรดก ทัง้น้ีครัวเรือนท่ีมพีืน้ท่ีทาํการเกษตรจาํนวนนอยมักประกอบอาชพี

อื่นเพื่อเปนอาชีพเสริมรายไดใหกับครัวเรือน เชน อาชีพรับจางทั่วไป เปนตน 

   1.9 ขนาดพื้นที่ชลประทาน

    ครัวเรือนมีขนาดพ้ืนท่ีชลประทานเฉลี่ยเทากับ 3.69 ไร เน่ืองจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนที่ราบสูงซึ่งเปนอุปสรรคตอการทําระบบชลประทานเพ่ือใหนํ้าเขาถึง

พื้นท่ีการเกษตร จึงทําใหขนาดพ้ืนท่ีชลประทานคอนขางนอย ซึ่งพ้ืนท่ีที่อยูในเขตชลประทานสวนใหญจะเปน

พื้นท่ีราบลุมโดยครัวเรือนจะประกอบอาชีพทํานาและสามารถประกอบอาชีพทํานาไดปละ 2 ครั้ง คือ นาป

และนาปรัง 

   1.10 รายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน

    ครวัเรอืนมรีายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรเฉลีย่เทากบั 53,397 บาทตอป ซึง่เหน็

ไดวาครวัเรอืนสวนใหญมรีะดบัรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรคอนขางตํา่เนือ่งจากครวัเรอืนมปีจจยั

การผลิตไมวาจะเปนพืน้ทีท่าํการเกษตรและทนุคอนขางนอย จงึทาํใหระดับผลผลิตทีไ่ดตํา่ไปดวยประกอบกับ

ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมสูงมากนัก 
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  2.  การสรางแบบจําลองของปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

   กอนท่ีจะนําขอมูลเพ่ือวิเคราะหดวยเทคนิคเสนทางของอิทธิพลโดยวิธีการถดถอยพหุคูณ              

ไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในทางสถิติจํานวน 7 ตัวแปร (เฉพาะตัวแปรตอเนื่อง) ในเงื่อนไข 4 ขอ 

ไดแก การแจกแจงแบบปกต ิ(Normal Distribution) ความแปรปรวนคงที ่(Constant Variance) ความสมัพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ (Measures of Collinearity) ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linearity) พบวา ตัวแปร

ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp) ที่ไดจากการสํารวจเปนไปตาม      

ขอตกลงเบ้ืองตนในทางสถิติ สวนตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) ตัวแปร

ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (Edu) ตัวแปรขนาดพื้นที่ทําการเกษตร (Lan) ตัวแปรทุน (Cap) ตัวแปร

จํานวนแรงงาน (Lab) และตัวแปรขนาดพื้นที่ชลประทาน (Irr) มีลักษณะการแจกแจงของขอมูลไมปกติ           

จึงไดทําการใสล็อกการิทึมฐานธรรมชาติ (Natural Logarithm : Ln) ใหกับขอมูล และไดกําหนดชื่อตัวแปร

ใหมเปน Ln Inc , Ln Edu , Ln Lan , Ln Cap , Ln Lab และ Ln Irr ตามลําดับ แลวจึงทําการตรวจสอบตัวแปร

ดังกลาวพบวา เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนในทางสถิติ สวนตัวแปรที่มีมาตรวัดในระดับนามบัญญัติ ไดแก 

ตัวแปรเพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) และตัวแปรกิจกรรมการเกษตร (Agr) ไดทาํการกําหนดรหัสเพ่ือแปลง

เปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) โดยใหหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิงและกิจกรรมการเกษตรประเภท

การปลูกขาวเปนฐานในการเปรียบเทียบ 

   2.1 แบบจําลองของสมการอิทธิพล (แบบจําลองในรูปของคามาตรฐาน)

    เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์เสนทางในรูปของคามาตรฐานไมมีหนวย ดังนั้น จึงสามารถนํา

คาสัมประสิทธิ์ดังกลาวเพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลที่ตัวแปรอิสระแตละตัวมีตอตัวแปรตามได ซึ่งสามารถเขียน

สมการแบบจําลองในรูปของคามาตรฐานไดดังนี้

                 Ln Inc    =   0.506 Ln Lan +  0.265 Ln Cap +  0.299 Ln Irr – 0.046  Exp  +  

0.156 Sex + 0.490 Veg +  0.243 Fru + 0.487 Lis +  0.336 Aqc  

     โดยที่

    Ln Cap   =   0.972 Ln Lan – 0.251 Upl + 0.232 Veg +  0.184 Fru + 0.550 Lis +  

0.359 Aqc  

    จากสมการแบบจําลองในรูปของคามาตรฐาน จึงสามารถเปรียบเทียบอิทธิพลทางตรงที่

ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc) เรียงตามลําดับจาก

มากไปนอย ไดแก ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร (Ln Lan) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว (Lis) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (Aqc)       

ขนาดพื้นที่ชลประทาน (Ln Irr) ทุน (Ln Cap) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru)        

เพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp) 

นอกจากนีย้งัพบวา ขนาดพืน้ทีท่าํการเกษตร (Ln Lan) กจิกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร (Upl) กจิกรรม
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การเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว (Lis) และกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (Aqc) 

มีอิทธิพลทางตรงตอทุน (Ln Cap) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงมีอิทธิพลทางออมตอรายไดจาก                                  

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc)

   จากสมการแบบจําลองในรูปของคามาตรฐานดังกลาว ซึ่งแสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง

ของตัวแปรอิสระท่ีมตีอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรือน จงึสามารถนาํมาแสดงได 

ดังภาพที่ 1 

 

  ภาพที่ 1: แผนภาพผลการวิเคราะหเสนทางของอิทธิพลในรูปของคามาตรฐาน
   

   จากคาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงของตวัแปรอสิระทีม่ตีอตวัแปรรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรอืนดังภาพที ่1 จงึสามารถหาคาสมัประสิทธ์ิอทิธิพลทางออมและอทิธิพลรวมของตัวแปร

อิสระมีตอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนได ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระที่มีตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือน

    

Ln Lan 0.506 0.257 0.763 

Ln Cap 0.265 - 0.265 

Ln Irr 0.299 - 0.299 

Exp -0.046 - -0.046 

Sex 0.156 - 0.156 

Upl - -0.066 -0.066 

Veg 0.490 0.061 0.551 

Fru 0.243 0.048 0.291 

Lis 0.487 0.145 0.632 

Aqc 0.336 0.095 0.431 

  2.2 แบบจําลองของสมการพยากรณ (แบบจําลองในรูปของคาปกติ)

   เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์เสนทางในรูปของคาปกติของแตละตัวแปรมีหนวยในการวัด ดังนั้น        

จงึสามารถนาํคาสัมประสทิธ์ิดงักลาวมาใชในการพยากรณตวัแปรตามได ซึง่สามารถเขียนสมการแบบจาํลอง

ในรูปของคาปกติเพื่อใชในการพยากรณตัวแปรตามไดดังนี้

               Ln Inc    =   6.103 + 0.453 Ln Lan +  0.268 Ln Cap +  0.258 Ln Irr – 0.002  Exp  +  

0.240 Sex + 1.462 Veg +  0.909 Fru + 1.307 Lis +  1.068 Aqc  

   โดยที่

   Ln Cap   =   8.214 + 0.993 Ln Lan – 0.528 Upl + 1.190 Veg +  0.656 Fru + 1.958 Lis 

+  1.967 Aqc  

   1) ตวัแปรขนาดพืน้ทีท่าํการเกษตร (Ln Lan) มคีาสัมประสทิธ์ิในรูปของคาปกต ิเทากับ 0.453 

หมายถึง ถาครัวเรือนมีขนาดพื้นที่ทําการเกษตร (Lan) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหรายไดจากการ         

ประกอบอาชพีการเกษตรของครัวเรอืน (Inc) เพ่ิมขึน้รอยละ 0.453 นอกจากน้ีตวัแปรขนาดพืน้ท่ีทาํการเกษตร                 

(Ln Lan) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.993 

หมายถงึ ถาครวัเรอืนมขีนาดพืน้ทีท่าํการเกษตร (Lan) เพ่ิมขึน้รอยละ 1 จะมีผลทาํใหทนุทีใ่ชในการประกอบอาชพี

การเกษตร (Cap) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.993 
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   2) ตัวแปรทุน (Ln Cap) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.268 หมายถึง ถาครัวเรือน

มีทุน (Cap) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc)            

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.268

   3) ตัวแปรขนาดพ้ืนที่ชลประทาน (Ln Irr) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.258     

หมายถึง ถาครัวเรือนมีขนาดพ้ืนที่ชลประทาน (Irr) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหรายไดจากการ                  

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.258

   4) ตัวแปรประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp)                            

มีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของคาปกติ เทากับ – 0.002 หมายถึง ถาหัวหนาครัวเรือนมีประสบการณใน                      

การประกอบอาชีพการเกษตร (Exp) เพิ่มสูงขึ้น 1 ป จะมีผลทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร              

ของครัวเรือน (Inc) ลดลง 0.002 เทา

   5) ตัวแปรเพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) ซึ่งในท่ีนี่คือ หัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศชายมีคา

สัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.240 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศชายมีระดับรายไดจาก          

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิง 0.240 เทา

   6) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) มีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของ       

คาปกติ เทากับ 1.462 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก 

จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่                   

ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.462 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท           

การปลูกผัก/  ไมดอก (Veg) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของ               

คาปกติ เทากับ 1.190  หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก 

จะมีระดับของทุน (Cap) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.190 เทา 

   7) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของ

คาปกติ เทากับ 0.909 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/              

ไมยืนตน จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือน          

ที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 0.909 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท       

การปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูป                 

ของคาปกติ เทากับ 0.656 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/              

ไมยืนตน จะมีระดับของทุน (Cap) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว         

0.656 เทา 

   8) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว (Lis) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ 

เทากับ 1.307 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว (ปศุสัตว)              

จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่                   

ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.307 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท           
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การเล้ียงสัตว (Lis) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของคาปกติ           

เทากบั 1.958 หมายถงึ หวัหนาครวัเรือนทีป่ระกอบกจิกรรมการเกษตรประเภทการเลีย้งสัตว จะมรีะดบัของทุน 

(Cap)  สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.958 เทา 

   9) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (Aqc) มีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของ

คาปกต ิเทากบั 1.068  หมายถงึ หวัหนาครวัเรอืนทีป่ระกอบกจิกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลีย้งสตัวนํา้ 

จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่                   

ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.068 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท           

การเพาะเล้ียงสัตวนํา้ (Aqc) ยงัมีความสมัพันธกบัตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของคาปกติ 

เทากับ 1.967 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                   

จะมีระดับของทุน (Cap) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.967 เทา 

   10) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร (Upl) ไมมีอิทธิพลทางตรงตอรายไดจาก

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc) หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตร

ประเภทการปลูกพืชไร จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc) ไมแตกตาง

กับหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

อนึ่ง ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไรมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมี                   

คาสัมประสิทธ์ิในรูปของคาปกติ เทากับ -0.528 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตร

ประเภทการปลูกพืชไร จะมีระดับของทุน (Cap) ตํ่ากวาหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตร     

ประเภทปลูกขาว 0.528 เทา

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลการศกึษาพบวา ขนาดพืน้ท่ีทาํการเกษตรมอีทิธิพลทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชพี

การเกษตรของครวัเรอืน ซึง่เปนไปตามสมมติฐานการวจิยั เนือ่งจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรอืน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการใชกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิมที่ไดรับการถายทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ             

จึงไมไดใชเทคโนโลยีการผลิตมากเหมือนกับการผลิตในภาคธุรกิจหรือฟารมขนาดใหญ ทําใหผลผลิตทาง  

การเกษตรขึ้นอยูกับขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตรเปนหลัก สงผลใหขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีอิทธิพลมากกวา

ตัวแปรอื่น สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549) และ Ghafoor, Hussain, 

Naseer, Ishaque & Baloch (2010) ที่พบวาขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนปจจัยที่มีผลตอรายไดทาง  

การเกษตรของครวัเรอืน โดยเฉพาะงานวิจยัของ Ibekwe (2010) พบวาขนาดพืน้ทีก่ารเกษตรเปนปจจยัทีส่าํคญั

ที่สุดในการผลิตสําหรับฟารมเกษตรในชนบท ซึ่งจะกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการกํากับดูแลและ     

การจัดการ

  2. ผลการศึกษาพบวา ขนาดพ้ืนที่ชลประทานมีอทิธิพลทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยถาไมนับรวมกิจกรรมการเกษตร ขนาดพื้นที่
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ชลประทานจะมีอิทธิพลรองจากขนาดพื้นท่ีทําการเกษตร เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีการเกษตรในภาคตะวันออก

เฉียงเหนอืซ่ึงมีลกัษณะเปนท่ีราบสงูแบบดนิรวนปนทรายจงึไมคอยอุมน้ํา ทาํใหดนิมีสภาพแหงแลงไมเหมาะสม

กับการเพาะปลูก สงผลใหผลผลิตตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่การเกษตรที่อยูในเขตชลประทาน นอกจากนี้

พื้นท่ีการเกษตรในเขตชลประทานยังทําใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งปจึงทําใหรายไดจาก

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนสูงกวาครัวเรือนท่ีมีพื้นที่การเกษตรอยูนอกเขตชลประทาน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของเฉลิมศาสตร วิเชียรเพริศ (2550) ซึ่งพบวาพื้นที่เขตชลประทานเปนปจจัยหนึ่ง    

ที่สงผลตอโอกาสท่ีครัวเรือนเกษตรจะยากจนหรือไมยากจน (ใชรายไดเปนเกณฑวัดความยากจน) รวมท้ังผล

จากการวจิยัของสํานักวิจยัเศรษฐกจิการเกษตร (2556) พบวาพ้ืนท่ีในเขตชลประทานเปนปจจัยท่ีมผีลตอฐานะ

ของครัวเรือนเกษตร 

  3. ผลการศึกษาพบวา ทุนมีอิทธิพลทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ          

ครัวเรือน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีอิทธิพลใกลเคียงกับอิทธิพลของขนาดพ้ืนท่ีชลประทาน 

เนื่องจากทุนเปนปจจัยการผลิตชนิดหน่ึง โดยทุนสวนใหญในการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน          

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจะเกีย่วของกับสนิทรัพยหมนุเวียนหรอืปจจยัผนัแปร ดงันัน้ เมือ่ใชปจจยัการผลติ

ประเภทผันแปรเพิ่มขึ้นผลผลิตที่ไดรับก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงรายไดที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ครัวเรือน            

ที่มีทุนมากยอมสามารถที่จะประกอบอาชีพการเกษตรไดหลากหลายกิจกรรมการเกษตร อันนํามาซึ่งรายได  

ที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของสนิรัช แกวมี (2549) พบวาขนาดฟารม (ขนาดของเงินทุน)  

เปนปจจัยที่มีผลตอความยากจน (ใชรายไดเปนเกณฑวัดความยากจน) และงานวิจัยของ Obike, Ukoha & 

Ezeh (2011) พบวาสินทรัพยรวมทั้งทุนเปนปจจัยที่สงผลตอรายไดของครัวเรือนเกษตรกรรม 

  4. ผลการศกึษาพบวา เพศของหวัหนาครวัเรอืนซึง่ในทีน่ีค้อืหวัหนาครวัเรอืนทีเ่ปนเพศชายมอีทิธพิล

ทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครวัเรอืน นัน่หมายถงึหัวหนาครวัเรอืนทีเ่ปนเพศชาย

มรีะดบัรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครวัเรอืนสงูกวาหัวหนาครวัเรอืนทีเ่ปนเพศหญงิซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานการวิจยั เนือ่งจากครัวเรือนใดท่ีหวัหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงสวนใหญจะเปนครัวเรือนท่ีสามี

ของหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิตหรือพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพได ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการ                 

ประกอบอาชีพโดยเฉพาะการประกอบอาชพีการเกษตร สงผลใหครวัเรอืนทีห่วัหนาครวัเรอืนเปนเพศหญงิสวนใหญ

ตองจางแรงงานในการทําการเกษตรจึงทําใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปน

เพศชาย ประกอบกบัหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศหญิงนอกจากจะทํางานแลวยังตองดูแลสามีทีป่วยหรือพิการ

ทําใหหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิงตองรับภาระหนาที่มากขึ้น จึงทําใหระดับรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนตํ่ากวาครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนเปนเพศชาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ              

เฉลิมศาสตร  วิเชียรเพริศ (2550) ซึ่งพบวาเพศของหัวหนาครัวเรือนเปนปจจัยท่ีสงผลตอโอกาสท่ีครัวเรือน

เกษตรจะประสบปญหาความยากจน (ใชรายไดเปนเกณฑวัดความยากจน) 

  5. ผลการศึกษาพบวา ประสบการณในการประกอบอาชพีการเกษตรของหวัหนาครวัเรอืนมอีทิธพิล

ทางลบตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนซ่ึงขัดแยงกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัย
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ของวงศธร  กฤตยกุลชาติ (2554) ซึ่งพบวา อายุการทํางานหรือประสบการณทํางานมีผลตอความแตกตาง   

ทางรายไดของครัวเรือน ทั้งนี้ เนื่องจากนิยามศัพทของรายไดครัวเรือนของวงศธร  กฤตยกุลชาติ (2554)         

เปนรายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือนท้ังท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรและจากการทํางานอยางอ่ืน

นอกภาคการเกษตร เชน เงินเดือนจากการทํางาน เปนตน จึงทําใหประสบการณทํางานมีผลตอรายไดของ

ครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน ขณะที่การนิยามศัพทของรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน

ในครั้งนี้เปนรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรเทานั้น ประกอบกับการประกอบอาชีพการเกษตร

ของภาคครัวเรือนมีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอน แตจะเนนการใชกําลังแรงกายในการคอยควบคุมดูแลใน

แตละข้ันตอนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกขาวและการปลูกพืชไร  ขณะเดียวกันหัวหนาครัวเรือน                                

ที่มีประสบการณมากสวนใหญจะมีอายุมากดวย ทําใหเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพการเกษตรจึงตอง

จางแรงงานเพิม่ข้ึนสงผลทาํใหตนทุนเพิม่ข้ึน จงึทําใหระดบัรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครวัเรอืน

ลดลง แตอยางไรก็ตาม อทิธพิลของตัวแปรประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหวัหนาครวัเรอืน

ที่มีตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนนับวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่น

  6. ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการเกษตรมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

ของครัวเรือนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากผลตอบแทนตอหนวยจากการประกอบกิจกรรม

การเกษตรแตละประเภทมีความแตกตางจากกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาวซึ่งเปนกิจกรรมการเกษตร

ที่ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบในครั้งน้ี โดยเฉพาะกิจกรรมการเกษตรประเภทเล้ียงสัตวและการปลูกผัก/     

ไมดอก ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกสูงกวากิจกรรมการเกษตรประเภทอ่ืน ทั้งน้ีเปนเพราะการประกอบกิจกรรม

การเกษตรประเภทเลีย้งสัตวและการปลูกผัก/ไมดอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร่ิมมีการทําในรูปแบบของ

ธรุกิจลักษณะของฟารมซ่ึงในแตละปสามารถจําหนายผลผลิตไดหลายครัง้ในระดบัราคาทีค่อนขางสงู จงึทําให

กิจกรรมการเกษตรประเภทดังกลาวมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรคอนขางสูง 

สอดคลองกับผลการวิจัยของปุณณปณฑ  ขันโมลี (2553) พบวากิจกรรมการผลิตเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ       

ทีม่ผีลกระทบตอความไมเทาเทียมกนัของรายได และสาํนกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร (2556) พบวาแหลงรายได 

(กิจกรรมการเกษตร) เปนปจจัยท่ีมีผลตอฐานะของครัวเรือนเกษตร รวมท้ัง Talukder (2014) พบวา                

แหลงรายไดหรือกิจกรรมในการประกอบอาชีพเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดของครัวเรือน

  7. ผลการศกึษาพบวา ระดับการศึกษาของหวัหนาครัวเรอืนไมมอีทิธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย จึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ                          

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ซึ่งพบวาการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเปนปจจัยท่ีมีผลตอฐานะของ           

ครัวเรือนเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากนิยามศัพทของรายไดครัวเรือนของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2556)       

เปนรายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือนท้ังท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรและจากการทํางานอยางอ่ืน

นอกภาคการเกษตร เชน เงินเดือนจากการทํางาน เปนตน จึงทําใหระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน            

มีอิทธิพลตอรายไดของครัวเรือน ขณะที่การนิยามศัพทของรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ        

ครัวเรือนในคร้ังนี้เปนรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรเทานั้น ประกอบกับลักษณะของ                 
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การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการประกอบอาชีพในครัวเรือน  

โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอนซ่ึงไดเรียนรูกรรมวิธีการผลิตตอ ๆ กันมาตั้งแตบรรพบุรุษโดยเฉพาะ            

การปลกูขาวและการปลกูพืชไร รวมทัง้การจาํหนายผลผลิตเปนการจาํหนายทีม่ชีองทางจําหนายคลาย ๆ  กนั 

โดยการนาํผลผลิตในลักษณะผลผลิตขัน้ปฐมทีไ่มไดแปรรูป จาํหนายผานลานรบัซือ้ในทองถ่ิน โรงสีขาว และ

โรงงานในทองถ่ินแลวแตกรณี ซึง่เกษตรกรไมตองใชความรูพเิศษหรอืความเช่ียวชาญมากนกั ดงันัน้ จงึทาํให

ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (สวนใหญเปนการศึกษาสายสามัญ) ไมมีอิทธิพลตอรายไดจากการ

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน 

  8.  ผลการศึกษาพบวา จํานวนแรงงานในครัวเรือนไมมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย จึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักวิจัย

เศรษฐกจิการเกษตร (2556) ซึง่พบวาจาํนวนสมาชิกทีอ่ยูในวัยแรงงานเปนปจจยัทีม่ผีลตอฐานะของครวัเรือน

เกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากนิยามศัพทของรายไดครัวเรือนของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2556) เปนรายได

รวมท้ังหมดของครัวเรือนท้ังท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรและจากการทํางานอยางอ่ืนนอก               

ภาคการเกษตรดงัไดกลาวมาแลวขางตน จงึทาํใหจาํนวนแรงงานในครวัเรอืนมอีทิธพิลตอรายไดของครวัเรอืน   

ขณะท่ีการนิยามศัพทของรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรของครัวเรอืนในครัง้น้ีเปนรายไดทีเ่กิดจาก

การประกอบอาชีพการเกษตรในครัวเรือนเทานั้น ประกอบกับลักษณะของการประกอบอาชีพการเกษตรของ

ครัวเรือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปนการประกอบอาชีพในครัวเรือนซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีทาํการเกษตรไมใหญ

มากนกัจึงเกิดความไมสมดุลกับจํานวนแรงงานในครวัเรือน รวมทัง้การประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรือน

มีชวงวางเวนจากการทํางานในชวงรอเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตโดยเฉพาะการปลูกขาวและการปลูกพืชไร                

จึงกอใหเกิดการวางงานแฝงเกิดข้ึนในภาคการเกษตร รวมท้ังในปจจุบันมีแนวโนมในการนําเคร่ืองทุนแรง     

มาใชในการทําการเกษตรเพ่ิมข้ึนซ่ึงสามารถทดแทนแรงงานไดคอนขางดี เชน รถเก่ียวขาว และรถตัดออย 

เปนตน (แตอยางไรก็ตามกระบวนการผลิตยงัเปนแบบด้ังเดมิ) จงึทาํใหจาํนวนแรงงานในครัวเรอืนไมมอีทิธพิล

ตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน 

สรุป
  ผลการศึกษาลักษณะของตัวแปรทีม่อีทิธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรสวนใหญเปนเพศชาย              

รอยละ 83.40 หัวหนาครัวเรือนมีอายุเฉลี่ยเทากับ 50.97 ป จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน

เฉลีย่ 6.86 ป ครวัเรอืนสวนใหญประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลกูขาวรอยละ 62.50 และครัวเรอืน

มีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 2.53 คน สวนประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน      

เฉลี่ย 22.84 ป ทุนที่ใชในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉลี่ย 57,037.00 บาท ขนาดพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 

13.84 ไร    ครัวเรอืนมขีนาดพืน้ท่ีชลประทานเฉล่ีย 3.69 ไร และครวัเรอืนมรีายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

เฉล่ีย 53,397.00 บาทตอป สวนปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนใน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559202

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร          

ของครัวเรอืน (Ln Inc) ทีร่ะดบันัยสําคัญ 0.05 เรยีงตามลาํดับจากมากไปนอย ไดแก ขนาดพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 

(Ln Lan) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว 

(Lis) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (Aqc) ขนาดพื้นที่ชลประทาน (Ln Irr) ทุน (Ln Cap) 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) เพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) และประสบการณ

ในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp) นอกจากน้ียังพบวา ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร      

(Ln Lan) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร (Upl) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก 

(Veg) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว 

(Lis) และกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (Aqc) มีอิทธิพลทางตรงตอทุน (Ln Cap) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 จึงมีอิทธิพลทางออมตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc)          

โดยสงผานทุน (Ln Cap) 

  ผลท่ีไดจากขอคนพบของการวิจัยในคร้ังน้ี จึงนําไปสูขอเสนอแนะแนวทางการนําไปใชประโยชน     

เชิงนโยบาย ไดแก ภาครัฐควรใหความสําคัญกับขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตรของครัวเรือนซ่ึงการศึกษาพบวา       

มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรสูงกวาตัวแปรอ่ืนรวมท้ังการสงเสริมการใชพื้นท่ี         

ทําการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใหพื้นที่การเกษตรสามารถกอใหเกิดผลผลิตตอปไดสูงสุด         

และขยายพื้นท่ีเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นท่ีราบลุมใหไดรับน้ําเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งป ตลอดจน         

การสงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือทําการเกษตรครบวงจรและการใชทุนรวมกันซึ่งจะกอใหเกิด

การประหยัดตอขนาดได    สวนขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอไป ควรทําการวจิยัโดยแยกศึกษาแตละกจิกรรม

การเกษตร ซึ่งจะทําใหกรอบแนวคิดการวิจัยหรือขอบเขตของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตามมีความชัดเจน

และเจาะจงมากขึน้ อนึง่การกาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยัเชิงปริมาณควรมกีารวจิยัเชิงคณุภาพควบคูไปดวย

กับการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือจะยืนยันไดวาตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัยมีความเหมาะสมกับพื้นที่วิจัย

จริง ๆ อันจะทําใหกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณมีความถูกตองเหมาะสมและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการเกษตร. (2557). จํานวนผูขึ้นทะเบียนเกษตรกร. สืบคนเมื่อ 1 กันยายน 2558, จาก http :

   //www. Doae.go.th.

เฉลิมศาสตร วิเชียรเพริศ. (2550). ภาวะความยากจนและการกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรไทย 

  ปการเพาะปลูก 2547/48. วทิยานพินธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)  มหาวิทยาลยั

  เกษตรศาสตร.

ปุณณปณฑ ขันโมลี. (2553). การวิเคราะหการกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกรไทย ปเพาะปลูก 

  2550/51. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 203

วงศธร กฤตยกุลชาติ. (2554). การวิเคราะหเปรียบเทียบการกระจายรายไดและปจจัยที่สงผลกระทบ

  ตอรายไดของครัวเรือนสมาชิกสหกรณการเกษตรดอนเจดีย จํากัด และกลุมเกษตรกรใน

  อาํเภอดอนเจดยี จงัหวัดสุพรรณบรุ.ี วทิยานพินธศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

วรายุทธ พลาศรี. (2558). อิทธิพลของปจจัยที่มีตอรายไดของครัวเรือนในชนบทภาคตะวันออก

  เฉียงเหนือของประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)  มหาวิทยาลัย

  รามคําแหง.

สนิรัช แกวมี. (2549). การวิเคราะหภาวะความยากจนและปจจัยที่มีผลตอภาวะความยากจนของ

  ครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2544/45. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ (2557). รายงานการวิเคราะหสถานการณ

  ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทย ป 2555. กรุงเทพฯ: ผูแตง

_______ (2558). รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหล่ือมล้ําของประเทศไทย 

  ป 2556. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. (2549). ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

_______ (2556). ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

Ghafoor, A. ; Hussain, M. ; Naseer, K. ; Ishaque, M. & Baloch, M. H. (2010). Factors Affecting Income 

  and Saving of Small Farming Households in Sargodha District of The Punjab, Pakistan. 

  Retrieved September 10, 2014, from http://www.sau.edu.pk/sau_journal/2011/26_2/26-

  2full/04.pdf.

Ibekwe, U. C. (2010). Determinants of Income Among Farm Households in Orlu Agricultural Zone 

  of Imo State, Nigeria. Retrieved September 5, 2014, from http://www.sciencepub.net/report/

  report0208/06_3606report0208_32_35.pdf.

Obike, K. C. ; Ukoha, O. O. & Ezeh, C. I. (2011). The Determinants of Income Among Poor Farm 

  Households of the National Directorate of Employment (NDE) in Abia State Nigeria. Journal 

  of Sustainable Development in Africa. 3(3), 176-182.

Talukder, D. (2014). Assessing Determinants of Income of Rural Households in Bangladesh : 

  A Regression Analysis. Journal of Applied Economics and Business Research. 4(2), 80-106.

Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory. New York; Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559204

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 
กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
A Case Study of Chinese Language Instructional Management by 

The Self-Study Method for The First Year Students of 
The Far Eastern University Majoring in Business Chinese

วชิญสดุา  ภษูณะววิฒัน1*,   Zhou Pinsheng2,  สหทัยา สทิธวิเิศษ3

1,2,3หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เลขที่ 80 หมูที่ 9  ถนนพหลโยธิน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57100

บทคัดยอ
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและ         

หลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจาก

การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบนี ้กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ทีเ่รียนในรายวิชา 

CHN111 ภาษาจีน 1  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2558 จํานวน  15 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คอื แผนการจดัการเรยีนรูในรปูแบบการศึกษาดวยตัวเอง แบบทดสอบ

กอน-หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมุติฐานโดยการใช

คาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนใน         

รูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน สูงกวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ
  การจัดการเรียนการสอน   การศึกษาดวยตัวเอง   ภาษาจีนเบื้องตน

* ผูเขียนหลัก
 อีเมล: wichsuda@feu.edu
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Abstract
  The objective of this research aimed to compare the learning achievement before and 

after using instructional management by the Self-Study Method and to investigate the students’ 

satisfaction after using this teaching method. The samples of this research were 15 first year          

students of The Far Eastern University who studied the subject of CHN111 Chinese 1 in the first 

semester of academic year 2015.  This selected subject is suitable to the Self-Study Method.          

The methods of data collection were the plan of instructional management by the Self-Study 

Method, pre and post- test and the assessment of satisfaction with the Self-Study Method. The data 

analysis would be gathered from Mean, Standard Deviation and the hypothesis checked by using 

Dependent T-test to compare the results of pre and post- test. 

  The results of this research showed that the learning achievement after using instructional 

management by the Self-Study Method was raised 0.05 than before used. Furthermore, the students 

were satisfied learning by using the Self-Study Method in the high level.

Keywords

  Learning and Teaching, Self-Study Method, Elementary Chinese

บทนํา

  ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนเร่ิมเติบโตข้ึน ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศทางฝงตะวันตกเริ่ม      

ออนตัวลง ทําใหประเทศตางๆ หันมาเรียนภาษาในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะจีน ญี่ปุน และ 

เกาหลี โดยภาษาทีม่ผีูนยิมเรียนมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ขณะน้ี คอื ภาษาจีน มโีรงเรียนเปดสอนภาษาจนีประมาณ 

700 โรงเรียน มีนักเรียนประมาณเกือบ 300,000 คน รองลงมา ภาษาญี่ปุน มีสอนประมาณ 175 โรงเรียน        

มนีกัเรยีนประมาณ 34,000 คน และภาษาเกาหล ีเพ่ิงเปดสอนไปเมือ่ป 2553 แตมผีูสนใจเรยีนมากถึง 12,000 คน 

(ผองศรี  เอื้องไพโรจน, 2558)

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดมีการจัด            

การเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแตปการศึกษา 2548 และไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเร่ือยมา จนกระท่ังไดมี     

การปรับปรุงหลักสูตรลาสุดและเร่ิมใชในปการศึกษา 2556 เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      

ระดับอุดมศึกษา (TQF) ในดานจุดประสงคของหลกัสูตรไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูทางดานภาษาจีน สามารถ

นําไปใชและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพในดานธุรกิจ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม                    

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

  ดวยสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ ประกอบกบัการปรบัปรุงหลักสูตรใหทนัสมัย

ยิ่งขึ้นนั้น ทําใหผูเรียนหันมาสนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งผูที่ยังไมเคยเรียน ผูที่กําลังเริ่มเรียนหรือ  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559206

ผูที่เรียนมานานแลว จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนจึงไมดีเทาท่ีควรซ่ึงเปนผลมาจากความรู            

พื้นฐานทางดานภาษาจีนของผูเรียนที่ตางกัน 

  จากการทาํแบบทดสอบคดักรองความรูพืน้ฐานภาษาจีน กอนเร่ิมเรยีนในรายวชิา CHN111 ภาษาจีน 

1 สามารถแบงผูเรียนไดเปน 3 กลุม ดังนี้ คือ

  กลุมที่ 1 กลุมผูเรียนที่มีคะแนนอยูในชวง 80-100 คะแนน จํานวน 1 คน

  กลุมที่ 2 กลุมผูเรียนที่มีคะแนนอยูในชวง 50-79 คะแนนจํานวน 5 คน

  กลุมที่ 3 กลุมผูเรียนที่มีคะแนนอยูในชวง 0-49 คะแนนจํานวน 9 คน

  การทดสอบเพือ่จดักลุมดงักลาวจะเหน็ไดวา ผูเรยีนทีอ่ยูในกลุมที ่2 และกลุมที ่3 มจีาํนวนคอนขางมาก 

ซ่ึงเกิดจากความไมคุนเคยกับภาษาจีนของผูเรียน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน               

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองมาชวยพัฒนาทักษะภาษาจีนใหเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนวิธีการสอน

ที่สอดแทรกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน

  นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรยีนแลว การศกึษาดวยตวัเอง จงึเปนสิง่สาํคญัในการเรียน

รูภาษา ซึง่วธิกีารศึกษาดวยตัวเอง คอืวธิกีารสอนทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดหาความรูจากแหลงวชิาดวยตัวเอง 

นอกเหนือจากหนังสือเรียน (นารินทร เวกสูงเนิน, 2554) การศึกษาดวยตัวเองเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดเรียนรู

กระบวนการศึกษาดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะทางดานภาษาเพิ่มข้ึน ผูเรียนจะไดพัฒนา    

ดานแรงจูงใจของตนเอง ความเปนอิสระจากผูสอน ความมีวินัยและความเชื่อม่ันใหกับตนเองมากขึ้น            

(อดุลยาศักด หมัดหมัน, 2550)

  ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองจะชวยแกปญหาเกี่ยวกับ

ความรูพื้นฐานทางดานภาษาจีนของผูเรียนได จึงไดดําเนินการวิจัยในเร่ืองการศึกษาผลการจัดการเรียน        

การสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จําเปนในการเรียนรูทางภาษา 

เชน ฟง พูด อาน และเขียน และผูเรียนยังมีโอกาสแกปญหาดวยตัวเอง เปนตน อีกทั้งสามารถนําวิจัยชิ้นนี้ไป

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงทางดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ      

การศึกษาดวยตัวเอง 

  2.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเรยีนหลังจากการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบการศกึษาดวยตัวเอง 

สมมุติฐานของงานวิจัย

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศกึษาดวยตัวเอง (Self-Study 

Method) จะสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

(Self-Study Method)
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  2. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง (Self-Study 

Method)

วิธีการวิจัย

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

   การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิทดลองของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ ภาคเรยีนท่ี  1  

ปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ไดแก 

นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาจนีธุรกิจช้ันปที ่1 มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน จ.เชียงใหม ทีเ่รียนในรายวชิา CHN111 

ภาษาจีน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 คน ซึ่งแตละคนมีพื้นฐานทางดานภาษาจีนที่       

แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองมาใชใน        

การทดลองเพื่อชวยพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักศึกษาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

  2. เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ

   2.1  แผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง รายวิชา CHN111 ภาษาจีน 1          

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง

    แผนการจัดการเรียนไดผานการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากผู เช่ียวชาญ        

จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง (OIC) โดยรวมอยูในชวง 0.67-1.00 และไดปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณสําหรับการนําไป

ใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง ซึ่งผูเช่ียวชาญเสนอแนะตรงกันท้ัง 3 ทาน โดยใหเพ่ิมกิจกรรมการเรียน       

การสอนที่เนนทักษะการคิด และเพิ่มสื่อการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น

   2.2  แบบทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง               

โดยเนือ้หาท่ีใชในการออกแบบทดสอบกอนและหลงัเรียนนัน้ จากหนงัสือเรียนในรายวชิา CHN111 ภาษาจนี 1 

จํานวน 35 ขอ

    แบบทดสอบไดผานการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยผูเชีย่วชาญ  

และนําไปหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร ริชารดสัน   ไดคาความเชื่อมั่น      

ทั้งฉบับเทากับ  .64

   2.3  แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง       

ไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเพื่อพิจารณาถึงรูปแบบการใชภาษา 

ความเท่ียงตรงในเน้ือหาโดยพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาสาระของบทเรียน             

ผูเช่ียวชาญ 2 ใน 3 ทานเห็นดวย จากน้ันคัดเอาคําถามตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ โดยคัดเอาขอคําถาม         

ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาใชได ซึ่งคาความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) อยูในชวง 0.67-1.00
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลอง แบบทดลองกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง        

(One Group Pretest-Posttest Design)  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้

   3.1 กําหนดประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจช้ันปที่ 1 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จ.เชียงใหม ที่เรียนในรายวิชา CHN111 ภาษาจีน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 15 คน

   3.2  สรางความเขาใจและชี้แจงใหผูเรียนไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเรียนในรูปแบบ          

การศึกษาดวยตัวเอง 

   3.3  ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง

   3.4  ทดลองสอนโดยใชแผนการจดัการเรียนรูในรูปแบบการศกึษาดวยตวัเอง รายวชิา CHN111 

ภาษาจีน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยผูเรียนทําการศึกษาดวยตัวเองตามท่ีผู เรียนสนใจ                       

โดยครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน จํานวน 15 ชั่วโมง 

(1 ชั่วโมงตอสัปดาห) ไมรวมการทดสอบกอนและหลังเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนมีการรายงานความคืบหนา

ของการศึกษาดวยตนเองในชั่วโมงที่ 8 และนําเสนอผลงานทําการศึกษาดวยตัวเอง จํานวน 15 ช่ัวโมง               

ในระหวางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ตลอด 15 สัปดาห ผูสอนจะคอยดูแล     

ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาในการศึกษาดวยตัวเองของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนจัดทําการสรุปผลการศึกษา

ดวยตัวเอง ดังภาพที่ 1 

    ภาพที่ 1: ตัวอยางการสรุปผลการศึกษาดวยตัวเองของนักศึกษา
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   3.5 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง

   3.6   ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา    

ดวยตัวเองดวยการใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ

  4.  การวิเคราะหขอมูล

   วิเคราะหสถิติพื้นฐานโดยคํานวณคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมุติฐาน

โดยการใช t-test แบบ Dependent ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

ผลการวิจัย
  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตวัเอง ไดจดัทํา

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในสัปดาหแรกของภาคเรียนที่ 1 

และทําแบบทดสอบหลงัเรยีนในสปัดาหสดุทายหลังจากการนําเสนอผลงาน ซึง่สามารถเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียน
 

 
n 

 
X  S.D t p 

 15 100 39.80 22.77 .01 .05 

 15 100 60.8667 22.82   

  ผลวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

สงูกวาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศกึษาดวยตวัเอง อยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  2. ความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ไดผล

ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตนเอง

  ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา

ดวยตัวเอง คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองทําใหผูเรียน            

มีโอกาสใชความคิดตัวเองเต็มที่ คิดเปนคะแนน 4.53 รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ          

การศกึษาดวยตัวเองทาํใหผูเรียนมีทศันคตทิีด่ใีนการเรียน คดิเปนคะแนน 4. 40 และการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองทําใหผูเรียนรูจักการวางแผนในการทํางาน คิดเปนคะแนน 4. 33 สวนท่ีได    

ผลคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเองทําใหผูเรียนสามารถ

แกไขปญหาไดดียิ่งขึ้นและทําใหผูเรียนบริหารจัดการและควบคุมการศึกษาดวยตัวเองคิดเปนคะแนน 3.73                 

ซึ่งคะแนนโดยรวมอยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 4.02

 n X  S.D      
 

 15 4.33 .488  

 15 4.00 .380     

 15 4.53 .516  

 15 3.73 .458     

 15 3.80 .414               

 
 

    

 

 

 

 15 4.40 .632    

 

 

 15 3.93 .704     

15 4.02  
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อภิปรายผล
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ    

การศึกษาดวยตัวเอง พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา          

ดวยตัวเองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง        

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง        

การจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบการศกึษาดวยตวัเอง จะสงูกวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนการจดัการเรียน

การสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา         

ดวยตวัเอง โดยใหความเปนอิสระในการศึกษาคนควา ใหโอกาสผูเรียนไดหาความรูจากแหลงวิชาดวยตวัเอง 

นอกเหนอืจากหนงัสอืเรยีนซึง่สอดคลองกบัทฤษฎขีองอดุลยาศกัด หมดัหมัน (2550) ซึง่ไดกลาวไววาการศกึษา

ดวยตัวเองเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการศึกษาดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะทาง      

ดานภาษาเพ่ิมขึ้น ผูเรียนจะไดพัฒนาดานแรงจูงใจของตนเอง ความเปนอิสระจากผูสอน ความมีวินัยและ

ความเชื่อมั่นใหกับตนเองมากขึ้น และสมคิด อิสระวัฒน (2532) ก็ไดกลาวไวเชนกันวา การศึกษาดวยตัวเอง

มีความสําคัญมากในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงที่สงเสริมใหเด็กรูจักสํารวจตนเองและสงเสริม      

ความคิด ความรับผิดชอบ การศึกษาดวยตัวเองจึงเปนวิธีการที่นําผูเรียนไปสูความสําเร็จของความมุงหมาย

ที่ตั้งใจไว  ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิรัตน รุจิเกียรติกําจร (2541) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับครูผูสอน         

ภาษาองักฤษจะจัดระบบการศกึษาดวยตัวเองเพือ่ทีจ่ะสามารถใหการสนบัสนุนการเรยีนการสอนภาษาองักฤษได

อยางมีประสิทธิภาพ และวิธีสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตัวเองในศูนยสงเสริมการศึกษาดวยตัวเอง 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักศึกษาสามารถศึกษาดวยตัวเองกับสื่อการเรียนรูและกิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

  จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา          

ดวยตัวเอง พบวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง 

อยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 4.02 กลาวคือผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

การศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งเปนผลมาจาก ผูเรียนมีความเปนอิสระในการศึกษาคนควา มีโอกาสได

หาความรู จากแหลงวิชาดวยตัวเองนอกเหนือจากหนังสือเรียน (นารินทร เวกสูงเนิน, 2554) จึงเกิด                   

ความสนุกสนานในการเรียน ทําใหเกิดความพอใจกับการเรียนการสอนในลักษณะนี้ 
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สรุป 
  วิชาภาษาจีนเปนรายวิชาท่ีมีความยากตอการจัดการเรียนการสอน หากผูสอนมีเทคนิควิธีการสอน

ใหมๆ  จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาในบทเรยีนไดงายขึน้ การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบการศึกษาดวย

ตัวเอง เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาตัวเอง ทั้งยังเปนการสงเสริมและสนับสนุน                

ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูใหมดวยตัวเองนอกเหนือจากหนังสือเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสสราง          

ความเปนอิสระในการศึกษาคนควา เกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําใหสามารถเขาใจเนื้อหาในบทเรียน 

และสามารถเรียนรูไดงายยิ่งขึ้น

  จากผลวิจัยทําใหทราบวาหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาดวยตัวเอง ทําให   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาจีนสูงข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี ทําให    

ผูเรียนเกิดความเปนอิสระในการศึกษาคนควา ผูเรียนมีโอกาสหาความรูจากแหลงวิชาดวยตัวเอง นอกเหนือ

จากหนังสือเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําใหสามารถเขาใจเนื้อหาในบทเรียน และ

สามารถเรียนรูไดงายย่ิงข้ึน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 

ใหมีลักษณะดังนี้  1) ผูสอนตองเตรียมความพรอมใหผูเรียนในดานของความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน    

ความตระหนักตอหนาที่ ความตรงตอเวลา การใฝรูใฝเรียน และการเรียนรูแบบรวมมือกันของระหวางผูเรยีน

อยางเต็มศกัยภาพกอนท่ีจะนํารปูแบบการศกึษาดวยตัวเองมาใชกบัผูเรยีน และ 2) ผูเรยีนตองไดรบัการเสริมแรง

และกระตุนเรื่องความสนใจและเจตคติที่ดีตอการศึกษาดวยตัวเอง นอกจากน้ีผูเรียนยังตองตระหนักถึง       

ความรูความสามารถและความสนใจท่ีตองการจะพัฒนาทกัษะภาษาจีนของตนเอง ผูเรยีนตองมคีวามพรอม

ในการศึกษาดวยตนเอง และตองหมั่นศึกษาคนควาเพิ่มเติมและขอคําแนะนําจากผูสอน

  จากผลวิจัยทําใหทราบวาหลังการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาดวยตัวเอง ทําให   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวชิาภาษาจนีสงูขึน้ ซึง่เปนไปตามทีส่มมตฐิานทีต่ัง้ไว ดงันัน้การจดัการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดวยตนเอง จึงเปนหน่ึงในทางเลือกท่ีจะสามารถชวยผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู        

และพัฒนาทักษะจนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกวาเดิม ดังนั้นผูวิจัยจังเห็นวา ควรมีการวิจัยกับผูเรียนใน        

รายวิชาอ่ืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูในรูปแบบ

การศึกษาดวยตนเอง 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม
ตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

The Development of English Reading and Writing Exercises 
with Activities Based on The Task Analysis 

for Students with Learning Disabilities

กาญจนณภทัร  ปญญาโกญ1*

1สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ซอย 4  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 50300

บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังน้ี มวีตัถุประสงค (1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษทีม่กีจิกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 (2) เพือ่ศึกษาผลการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการ

วิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงานประชากรท่ีใช       

ในการวจิยั คอื นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู ทีก่าํลังศึกษาอยูในโรงเรียนวดัชางเค่ียน  อาํเภอเมอืง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน  

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน โดยวิธีการเลือก       

แบบเจาะจง  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฝกทักษะการอานและเขียน      

ภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู จาํนวน 12 เลม 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูกอนเรียนและ           

หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอน

เฉพาะบคุคล (IIP) และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษา

อังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

  การวิเคราะหขอมูล การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                      

ทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวิเคราะหงาน สาํหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรยีนรู ตามเกณฑมาตรฐาน 

* ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม)
  อีเมล: krukai2000@hotmail.com
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80/80 โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการหาคาเฉล่ีย และ                  

คารอยละความกาวหนาทางการเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน           

และหลังเรียน โดยทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียน-หลังเรียน และการทดสอบคาที (t-test)                   

การหาคาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลกั

การวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูจากการหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

  ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 

  1. แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีประสทิธิภาพ เทากับ 88.17/80.50

  2. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการ

วเิคราะหงาน สาํหรบันกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรยีนรูทีส่รางข้ึน  มผีลสมัฤทธิห์ลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรม                            

ตามหลักการวิเคราะหงาน อยูในระดับมาก

คําสําคัญ
  แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ     หลกัการวเิคราะหงาน     นกัเรียนท่ีมคีวามบกพรอง

ทางการเรียนรู

Abstract
  The present study aimed to (1) improve of English reading and writing exercises with      

activities based on the task analysis for students with learning disabilities to gain efficiency criteria 

at 80/80  (2) study the results of the use of English reading and writing exercises with activities 

based on the task analysis for students with learning disabilities. (3) study the students’ satisfaction 

survey concerning English reading and writing exercises with activities based on the task analysis. 

The population of this study was 44 learning disabilities’ students at Wat Chang Kian Primary School, 

Muang Chiang Mai District, Chiang Mai, in the first semester of academic year 2015. The sample 

consisted of 22 Mathayom Suksa 1-3 students in the first semester of academic year 2015 at Wat 

Chang Kian Primary School, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai by using purposive sampling. 

Research instruments and data collection of this study were 12 English reading and writing               

exercises with activities based on the task analysis for students with learning disabilities, pre- and 

post- learning achievement test for students with learning disabilities which was multiple choice.  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559216

Students were required 30 questions, Individualized Education Program (IEP),  Individual                     

implementation plan (IIP) and students’ satisfaction survey concerning English reading and writing 

exercises with activities based on the task analysis.

  Analyzing by finding the efficiency of English reading and writing exercises with activities 

based on the task analysis for students with learning disabilities with the criterion 80/80 through the 

use of E1/E2 formula. For investigating the learning achievement, mean and percentage of student 

progress were selected. The comparison of learning achievement depended on the differences of 

pre- and post-test’s scores, and t-test. For evaluating the scoring of students’ satisfaction from 

mean and standard deviation: SD.

  The result of this research revealed that:

  1. English reading and writing exercises with activities based on the task analysis for      

students with learning disabilities were efficient at 88.17/80.50.

  2. Students who completely obtained the course of English reading and writing exercises 

with activities based on the task analysis for students with learning disabilities had higher learning 

achievement’s scores than before to be significantly higher at the .01 level.

  3. Students’ satisfaction concerning English reading and writing exercises with activities 

based on the task analysis displayed at the more satisfactory level.

Keywords
  English Reading and Writing Exercises, Task Analysis, Students with Learning Disabilities

บทนํา
  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ถือเปนประเภทหน่ึงของคนพิการหรือทุพพลภาพความหมาย

ของคนพิการหรือทุพพลภาพ คือ คนที่มีความบกพรองทางการเห็น ทางการไดยิน  ทางสติปญญา                        

ทางรางกายหรือสุขภาพ ทางการพูดและภาษา ปญหาทางการเรียนรู ปญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ                     

ออทสิตกิ และพกิารซอน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2542, 5) คนทัว่ไปคุนเคยกบัการเรียก

คนพิการหรือทุพพลภาพโดยเฉพาะเด็กวา “เด็กพิการ”  คําเรียกนี้มีความหมายท่ีตีตราเด็กมากเกินไป จึงมี   

การใชคาํเรียกใหม คอื “เดก็ทีม่คีวามตองการพิเศษ” ทาํใหคนทัว่ไปตระหนกัวา คนกลุมดงักลาวนี ้ มศีกัยภาพ

ในการพัฒนาได หากไดรับการชวยเหลือ (ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8, 2548, 8) คนพิการหรือ

ทพุพลภาพ ถอืเปนทรัพยากรมนุษยทีม่คีณุคาสมควรทีจ่ะไดสทิธแิละโอกาสในการพฒันาตนเองดานการศกึษา 

และไดรับการคุมครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย

  กระทรวงศึกษาธิการสนบัสนนุอยางจริงจังเพือ่ใหคนพกิารหรือทุพพลภาพไดรบัการศึกษาอยางเต็มท่ี 
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โดยในปพุทธศักราช 2542 กําหนดนโยบายใหคนพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน และในปพุทธศักราช 

2543 ไดกาํหนดนโยบายเพ่ิมเตมิวา คนพิการทุกคนตองไดเรยีน โดยไดรบัการพัฒนาคุณภาพชวีติ เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นเปาหมายชัดเจนของการจัดการศึกษา คือการพ่ึงตนเองและมีสวนรวม      

ในการพัฒนาประเทศตลอดจนการใหเด็กและเยาวชนพิการไดเขาเรียนโดยไดรับโอกาสทางการศึกษา                

ที่เทาเทียมกัน โดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ที่บัญญัติไววา 

“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและ

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” นอกจากนี้แลวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540     

มาตรา 30 วรรค 3 ยังบัญญัติไวอีกวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ            

แตกตางในเร่ือง ถิน่กาํเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล...จะกระทาํ

มิได” ซึ่งหมายความวา อยางนอยประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเสมอภาค            

และเทาเทียมกัน ไมวาจะมีรางกายหรือสุขภาพเปนอยางไร ทั้งน้ีรัฐตองจัดส่ิงอํานวยความสะดวก                     

และความชวยเหลือใหตามมาตรา 55 ซึ่งบัญญัติว า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับ                                                       

สิง่อาํนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลอืจากรฐัทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายบัญญตั”ิ และมาตรา 80              

ที่บัญญัติไววา “รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย           

เสริมสรางพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน สงเคราะหคนชราผูยากไร          

ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเอง” (สํานักงานคณะกรรมการ          

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, 2)

  นอกจากนัน้แลวเพือ่เปนการคาํนึงถึงหลกัการสทิธิมนุษยชน รฐับาลไทยไดมกีารปรบัเปล่ียนนโยบาย

จากเดิมที่จัดใหเด็กและเยาวชนพิการเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการมาเปนนโยบายใหเรียนรวมกับเด็ก

และเยาวชนท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548, 2) การเรียนรวมดังกลาวนี้ คือ        

การจัดใหเด็กที่บกพรองทางความสามารถ หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียนในชั้นเรียนปกติ              

โดยมีการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการ และศักยภาพของเด็ก (Adaptive Curriculum) ซึ่งเปน

หนาที่รับผิดชอบที่ครูจะตองกระทําอยางตอเนื่อง (Vaughn, Schumm & Forgan, 1998, 269-270) การจัด  

การเรียนรวมนี้เปนแนวทางที่จะชวยใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ                      

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการทรัพยากรตางๆ เขาสูระบบการดําเนินงานปกติ และใหบุคลากร    

ผูทีเ่ก่ียวของเขามามสีวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพโดยการพัฒนา

โรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach–WSA) ตามหลักยุทธศาสตรการมีสวนรวม (Participation)      

การบูรณาการ (Integration) และการเรียนรู (Learning) (สมเกตุ  อุทธโยธา, 2549, 2)

           โรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนโรงเรียน

ตนแบบเรียนรวม โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2535 ปจจุบันมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียน

รวมท้ังส้ิน 7 ประเภท ซึ่งนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู เปนประเภทหนึ่งของนักเรียนท่ีมี                   
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ความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมอยูในโรงเรียน และในปการศึกษา 2558 นี้ มีนักเรียนที่มีความบกพรองทาง   

การเรียนรูที่เรียนรวมอยูในโรงเรียนทั้งสิ้น จํานวน 44 คน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา    

ปที่ 3 ทางโรงเรียนจัดการเรียนรวม โดยมีนโยบายที่จะใหโอกาสนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษใหสามารถ

เรยีนรวมในสังคมปกติ มกีารชวยเหลือซึง่กนัและกันไดเรยีนรูเหมาะสมตามระดับความรู ความสามารถสูงสดุ

ตามศักยภาพและความแตกตางของแตละบุคคล              

  ในปจจุบันการติดตอสื่อสารเปนไปอยางทั่วถึงและรวดเร็วในทุกดานจะเห็นไดวาขอมูลขาวสาร        

จากท่ัวโลกจะสื่อถึงกันไดรวดเร็ว ดวยอาศัยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการส่ือสาร ตัวจักรสําคัญ                    

ที่ชวยใหการส่ือสารไดความหมายตรงกัน ทั้งผูสงสารและผูรับสาร คือ ภาษา ซึ่งภาษาที่ใชเปนภาษาสากล   

ในการสื่อสารภาษาหนึ่งคือ ภาษาอังกฤษ

  กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได      

จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและมีนโยบายเรงรัดพัฒนาคุณภาพการสอน                

ภาษาอังกฤษโดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในการดํารงชีวิตได  ในการนี้        

ผูเรียนจะตองไดรับการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน  ซึ่งปรากฏ

ในจุดมุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 ที่ใหผูเรียนมีความสามารถในดานการฟง พูด 

อานและเขยีนเพือ่ใชในการตดิตอสือ่สารและแสวงหาความรู  (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, 3)  

  ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะน้ัน  ทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                                

มีความสําคัญในการติดตอส่ือสารกับผูอื่น ดังน้ันตองมีการฝกฝนการอานและการเขียนใหอยูในรูปแบบ                    

ทีถ่กูตองเสมอ เพ่ือใหสามารถสือ่สารได ในฐานะท่ีผูวจิัยไดรบัมอบหมายใหสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ตระหนกัถึงความสาํคัญของทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษ และปญหาท่ีพบในการจดั

กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษน้ัน พบวานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดานทักษะการอานและเขียนตํ่า แนวทางหนึ่งที่ผูวิจัยคิดวาสามารถชวยขจัดปญหานี้ไดก็คือ การใชแบบฝก

เพ่ือใหนักเรียนไดฝกมากข้ึน  ดังท่ี จํานง  โปธาเก๋ียง (2558, 4) ไดกลาวไววา แบบฝกเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหเกิด

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตจะชวยใหการสื่อสารดําเนินไปดวยดีเทานั้น หากยังทําใหนักเรียน

มีพฤติกรรมในการสื่อสารเปนไปโดยอัตโนมัติดวย 

                 จากการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของพบวา วิธีการที่จะสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรูไดวิธีหนึ่ง คือ การจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชหลักการวิเคราะหงาน (Task Analysis)          

ในการฝกทักษะตางๆ ซึ่งหมายถึง การนําพฤติกรรมตามรายการท่ีไดจากการสํารวจพฤติกรรมมาวิเคราะห

แยกเปนข้ันตอนยอย เพ่ือสะดวกในการสอนเด็กแตละขัน้ ซึง่จะทําใหเด็กรูสกึวาปฏบิตัไิมยากเกินไป สามารถ

ทําไดสําเร็จ และไมตองใชเวลาในการฝกนานในแตละขั้นตอน การสอนกิจกรรมใดๆ ใหแกนักเรียนท่ีมี          

ความบกพรองทางการเรียนรู ซึ่งมีพัฒนาการท่ีลาชา นับเปนเร่ืองท่ียากมาก เนื่องจากเด็กเหลานี้                           

ขาดความสามารถในการใชภาษา และมีชวงความสนใจส้ัน เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยปจจัย ความพรอม        

ในการฝกหลายดาน เชน การเลือกทักษะที่ฝก สถานที่ เวลา เพื่อชวยใหการฝกบรรลุเปาหมาย วิธีการสอน                     
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เปนสิ่งจําเปน และการวิเคราะหงานถือเปนวิธีหนึ่งที่ควรนํามาใชในการพัฒนาเด็กเหลานี้ (ศรียา  นิยมธรรม, 

2534, 95 ; ศูนยพัฒนาการศึกษาแหงประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539, 104)  ดวยหลักการและเหตุผล

ดังกลาวขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทํางานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ

ทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรยีนรู อนัสงผลตอผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนดานทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูใหสงูขึน้

วัตถุประสงค
  1. เพือ่พฒันาแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

  2.  เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม                              

ตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มี

กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตดานประชากร

         ประชากรทีใ่ชในการวิจยั คอื นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู ทีก่าํลงัศกึษาอยูในโรงเรยีน

วัดชางเคี่ยน  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน                        

   กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั คอื นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1-3 

ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 22 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา

   2.1 คําศัพทพื้นฐานท่ีใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                 

สาํหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรยีนรู เปนคําศัพททีป่รากฏอยูในคลังคําศัพทของกระทรวงศกึษาธิการ 

ซึง่เปนคาํศพัททีไ่ดทดสอบกบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรูแลวพบวานกัเรยีนไมสามารถสอบผาน 

จํานวน 3 หมวด ไดแก หมวด Body หมวด Animal และ หมวด Thing 

   2.2 ประโยคพื้นฐานท่ีใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                 

สาํหรับนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู เปนประโยคท่ีนาํคาํศพัททัง้ 3 หมวดมาใชในรปูแบบประโยค 

ดังนี้ There is a/an……………………. .

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   3.1  แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 12 เลม
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   3.2  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

   3.3  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

  4.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 

30 ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่

มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน จํานวน 19 ขอ

  5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

      5.1 แบบฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลกัการวิเคราะหงาน

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

    แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ที่สร างข้ึนเปนแบบฝกท่ีจัดลําดับแบบฝกหัดตาม                        

หลักการวิเคราะหงาน โดยมีกิจกรรมเรียงจากงายไปหายาก มีขั้นตอนวิธีการสราง ดังนี้

    5.1.1  ขั้นเตรียมการ: การไดมาซึ่งหนวยการเรียนรู

     1)  ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

และกําหนดหนวยการเรยีนรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาองักฤษสาํหรบั

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

     2) สํารวจครูพี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เกี่ยวกับหนวยที่นักเรียนควรได

รับการพัฒนามากที่สุด

     3) นําขอมูลที่ไดมาจัดลําดับหนวยตามความจําเปนที่นักเรียนตองไดรับการพัฒนา

จากมากไปหานอย

     4)  ดาํเนนิการสรางแบบทดสอบเพ่ือประเมนิทักษะการฟง พดู อาน และเขียนสาํหรบั

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

     5)  คดัเลือกหนวยการเรียนรูทีน่กัเรียนไดคะแนนนอยท่ีสดุเพ่ือนาํมาสรางแบบทดสอบ

ทักษะการอานและเขียน พบวา หนวยการเรียนรูที่นักเรียนไดคะแนนนอยที่สุด 3 หนวย ไดแก Part of the 

body / Animal / Things (Things in the classroom/Things in the house) 

     6) คดัเลอืกคาํศพัททีน่กัเรยีนอานและเขียนไมไดมากทีส่ดุตามลําดบั จาํนวน 3 หนวย                     

นํามาสรางแบบฝก

     5.1.2 ขั้นตอนการสราง

     1) ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตาม

หลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูตามแบบที่กําหนดไว จํานวน 12 เลม 

ดังนี้
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             (1)    แบบฝกทักษะการอาน  มี 3 หนวย ไดแก

     หนวยที่ 1 เรื่อง Animal  จํานวน 2 เลม

                หนวยที่ 2 เรื่อง Body   จํานวน 2 เลม

                หนวยที่ 3 เรื่อง Things  จํานวน 2 เลม

    (2) แบบฝกทักษะการเขียน  มี 3 หนวย ไดแก

         หนวยที่ 1 เรื่อง Animal  จํานวน 2 เลม

               หนวยที่ 2 เรื่อง Body    จํานวน 2 เลม

               หนวยที่ 3 เรื่อง Things  จํานวน 2 เลม

   2) จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

             3)  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําเอาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ       

ที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ           

จาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบความถกูตอง ความเหมาะสมของเนือ้หา และโครงสรางเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

โดยหาคาความสอดคลอง (IOC) ผลที่ไดจากการประเมิน ปรากฏวา ไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00

   4)  นําแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรูมาปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ แลวนาํไป

ทดลองใชกบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู โรงเรยีนชมุชนบานบวกครกนอย อาํเภอเมอืงเชยีงใหม 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

    ครั้งที่ 1 การทดสอบกับนักเรียนแบบหน่ึงตอหน่ึง (One to one Tryout) โดยทดสอบ       

กับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย อําเภอเมืองเชียงใหม              

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 คน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน  1  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

1 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน เพื่อประเมินแบบฝกและแกไขปญหาขอบกพรอง โดยผูวิจัย      

ไดอธบิายวตัถปุระสงค และวธิกีารเรยีนดวยแบบฝกฯ ทีพ่ฒันาขึน้อยางละเอยีด ขณะทีน่กัเรียนทําแบบฝกหดั

ในแตละแบบฝก ผูวิจัยจะซักถามความเขาใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกฯ และสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรยีนวาชอบหรอืไมชอบกิจกรรมและแบบฝกหัดในแตละแบบฝก ควรปรบัปรงุ แกไขอยางไร ขณะเดยีวกนั

กจ็บัเวลาในการทาํแบบฝกหดัของนกัเรยีนในแตละกจิกรรมดวย จากนัน้จงึนําแบบฝกทีพ่ฒันาขึน้มาปรับปรงุ

แกไขตามขอสงัเกตท่ีได พบวา รปูภาพบางภาพไมชดัเจน มกีารพมิพตกหลน และพมิพผดิ พรอมกบันาํคะแนน

ระหวางเรียนกับคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ปรากฏวาไดคา E1/

E2  เทากับ 80.46/83.33

    ครั้งที่ 2 การทดสอบกับนักเรียนกลุมเล็ก (Small Group) โดยทดสอบกับนักเรียนที่มี    

ความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย อาํเภอเมืองเชยีงใหม จงัหวัดเชียงใหม จาํนวน 

10 คน ยกเวนนักเรียนที่ไดรับการทดสอบคร้ังแรก โดยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  3 คน              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกฯ 
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ที่พัฒนาข้ึน โดยจัดสถานการณและดําเนินการในแตละขั้นตอนใหใกลเคียงกับการทดลองจริงในข้ันตอน

สดุทาย แลวนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรงุแกไขขอบกพรองรวมกบัขอคําปรกึษาจากผูเช่ียวชาญ  ดานเน้ือหา และ

การวัดผลประเมินผลซ่ึงผลท่ีไดจากการทดสอบ พบวา มีการพิมพผิดและพิมพตกหลนอยูบางและควรใส        

คําอานควบคูกับคําศัพทในแบบฝกการอานดวย จึงไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองเหลานี้ พรอมกับนํา

คะแนนระหวางเรียนกับคะแนนจากทําแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ปรากฏวาไดคา 

E1/E2  เทากับ 85.93/83.33  

     5) การทดสอบภาคสนาม โดยทดสอบกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู                           

โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย อาํเภอเมอืงเชยีงใหม จงัหวดัเชียงใหม ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-3 จาํนวน 28 คน 

โดยทดลองใชแบบฝกฯ ทีพ่ฒันาขึน้ จาํนวน 12 แบบฝก จดัสถานการณและดาํเนนิการในแตละขัน้ตอนเหมือนกบั

การทดลองจริงในข้ันตอนสุดทาย แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง แกไขขอบกพรอง รวมกับขอคําปรึกษา           

จากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และการวัดผลประเมินผล พรอมกับนําคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนจากทํา

แบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ปรากฏวาไดคา E1/E2 เทากับ 86.06/82.62

     6) นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู                                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเค่ียน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                      

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน

    5.1.3  วิธีฝก 

     1) ทดสอบกอนเรียน

     2)  ดําเนินการฝกตามข้ันตอน โดยจัดกิจกรรมการฝกและตรวจแบบฝกหัดไป    

พรอม ๆ กัน 

     3) บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนจนครบทุกกิจกรรม

     4) วัดผลประเมินผลหลังเรียน

    5.1.4 เก็บรวบรวมขอมูล

               เกบ็รวบรวมขอมลูจากการบนัทกึคะแนนในแบบบนัทกึ เพือ่ทาํการวิเคราะหขอมลูตอไป

   5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรยีน-

หลงัเรียน ผูวจิยัไดสรางแบบทดสอบตามหลกัการสรางแบบทดสอบแบบองิเกณฑ ซึง่เปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน

เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีความรูตามเนื้อหาที่เรียนมาแลวหรือยัง หรือเพ่ือใชตรวจสอบความกาวหนาของ

นักเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดในการสรางแบบทดสอบ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้

    1) ศึกษา วิเคราะห เนื้อหาและคําศัพทของบทเรียน

    2) เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ใหสอดคลองกับเนื้อหาของแตละบทเรียนเพื่อใช

ในการเรียนการสอนแตละแบบฝก



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 223

    3)   สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบกอนเรียนและ           

หลงัเรยีน สรางตามจดุประสงคเชงิพฤติกรรม มลีกัษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนดิเลือกตอบ  4  ตวัเลอืก 

จํานวน 30 ขอ                

    4)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 

ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา และความสอดคลองระหวางขอทดสอบกบัจุดประสงค                

เชิงพฤติกรรมแตละขอ เพื่อดูวามีความสอดคลองกันหรือไม โดยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)                       

ผลท่ีไดจากการประเมิน ปรากฏวา ไดแบบทดสอบที่มีคาความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดย คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาอยูระหวาง 

0.80-1.00

    5)  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน ทีผ่านการพจิารณาจากผูเช่ียวชาญวามี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไปทดสอบกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชน           

บานบวกครกนอย อาํเภอเมอืงเชียงใหม จงัหวดัเชยีงใหม ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1-3 จาํนวน 28 คน นาํผลการทดสอบ

มาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหขอสอบรายขอ คือ การหาคาความยากงาย (p)     

คาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 25 % ของกลุมสูงและกลุมต่ํา และคาความเชื่อม่ัน (Reliability)                  

จากโปรแกรม PK Student โดยใชตาราง Chung Teh Fan กลุมสูง กลุมตํ่า 25%  ไดผลของการวิเคราะห คือ                       

คาความยากงาย (p) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.57 คาอํานาจจําแนก (r) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.43 และคาความเชื่อ

มั่น(Reliability) เทากับ 0.87  

    6)  ปรบัปรงุ และแกไขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน จนไดแบบทดสอบฉบับ

ที่มีคุณภาพและสมบูรณ

    7)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น ไปใชทดสอบกับนักเรียน       

แบบหน่ึงตอหน่ึง โดยทดสอบกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชนวัดบวกครกนอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 คน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 คน 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 จาํนวน 1 คน และชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 จาํนวน 1 คน จากนัน้นาํไปใชทดสอบกบันกัเรียน

กลุมเล็ก จํานวน 10 คน ยกเวนนักเรียนท่ีไดรับการทดสอบครั้งแรก โดยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 3 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน

    8)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเค่ียน 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน

   5.3 แผนการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

    1)  ศึกษาขอบขายเน้ือหาของการสรางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผน           

การสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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     2) จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

     3) นําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูทีส่รางขึน้ใหผูเช่ียวชาญจาํนวน 5  คน ตรวจสอบความถกูตอง 

ความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง โดยหาคาความสอดคลอง (IOC) ผลที่ไดจากการ

ประเมิน ปรากฏวาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.80-1.00

     4) นําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่สรางขึ้น ไปทดลองใชสอนจริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยู ในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน                     

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน

   5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียน

ภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

           แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียน            

ภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการวเิคราะหงาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยดําเนิน

ขั้นตอนการสราง ดังนี้

    1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม

       2) เลือกรูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใช

เกณฑการแปลผลคะแนนจากแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบัของ บญุชม   ศรสีะอาด (2541, 112) ดงัน้ี

     4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด

     3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นดวยมาก

     2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง

     1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นดวยนอย

     1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด

    3)  กําหนดรายการประเมินแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน และสรางขอคําถาม

    4)  เขียนแบบสอบถามตามที่กําหนดไว

    5)  นําแบบสอบถามใหผู เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม                  

รปูแบบการใชภาษา โดยหาคาเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (IOC) ผลท่ีไดจากการประเมิน ปรากฏวา ไดคา IOC เทากบั 1.00

    6)  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

    7)  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียน

ชุมชนบานบวกครกนอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 28 คน 
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    8)  นาํแบบสอบถามไปใชกบักลุมตวัอยาง คอื นกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู                                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเค่ียน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                      

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558  จํานวน 22 คน

  6.  การเก็บรวบรวมขอมลู

   6.1 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรม          

ตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรูตามลาํดับข้ันตอน เร่ิมจากการทาํ

แบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงเริ่มฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น โดยจัดกิจกรรม           

การเรียนการสอนตามแบบฝกที่มีกิจกรรมจากงายไปหายาก ใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการใชแบบฝก        

เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู นอกจากน้ันแลวยังใชแรงเสริมท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนในขณะสอนดวย

   6.2 ทําการทดสอบหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน

  7.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

       7.1 วเิคราะหหาคารอยละ คาเฉลีย่ของคะแนนจากการทาํกิจกรรมในแบบฝกฯ และจากการทาํ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

   7.2 วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรม

ตามหลกัการวิเคราะหงาน สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู โดยใชเกณฑความสัมพันธระหวาง

กระบวนการและผลลัพธ E1/E2

   7.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ                        

หลังเรียน โดยทดสอบหาคาที (t-test)

   7.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่

มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้

  1. ไดแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับ

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-3 จาํนวน 12 เลม ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวาเกณฑ

ที่กําหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ เทากับ 88.17/80.50 

  2.  ผลการทดลองใชแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ผลการวิจัยปรากฏตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 

คะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนกอนและหลงัการใชแบบฝกทกัษะการอาน

และเขยีนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สาํหรบันกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู

 
 

 
 

 

 
 

 (30)   (30)    
1 13 43.33 24 80.00 11 36.67 

2 14 46.67 26 86.67 12 40.00 

3 12 40.00 25 83.33 13 43.33 

4 13 43.33 26 86.67 13 43.33 

5 11 36.67 24 80.00 13 43.33 

6 12 40.00 25 83.33 13 43.33 

7 10 33.33 24 80.00 14 46.67 

8 11 36.67 25 83.33 14 46.67 

9 12 40.00 26 86.67 14 46.67 

10 13 43.33 25 83.33 12 40.00 

11 11 36.67 24 80.00 13 43.33 

12 13 43.33 25 83.33 12 40.00 

13 14 46.67 26 86.67 12 40.00 

14 15 50.00 27 90.00 12 40.00 

15 14 46.67 24 80.00 10 33.33 

16 12 40.00 24 80.00 12 40.00 

17 14 46.67 25 83.33 11 36.67 

18 15 50.00 26 86.67 11 36.67 

19 16 53.33 26 86.67 10 33.33 

20 15 50.00 27 90.00 12 40.00 

21 13 43.33 26 86.67 13 43.33 

22 16 53.33 26 86.67 10 33.33 

 13.14 43.79 25.27 84.23 12.14 40.45 
 16  27  14  
 10  24  10  

  จากตารางท่ี 1 แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและ

หลังการใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับ

นกัเรยีน  ทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู คาเฉล่ียของคะแนนการทาํแบบทดสอบกอนเรียนมคีาเทากับ 13.14  

คิดเปนรอยละ 43.79 โดยนักเรียนที่ไดคะแนนมากที่สุดเทากับ 16 คะแนน และนอยที่สุดเทากับ 10 คะแนน 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 227

   
 

 

 

 
30 13.14 1.67 

45.694 
 

 
30 25.27 0.98 

**  .01 

คาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 25.27 คิดเปนรอยละ 84.23 โดยนักเรียนที่ได

คะแนนมากทีส่ดุเทากบั 27 คะแนน และนอยทีส่ดุเทากบั 24 คะแนน สวนคะแนนความกาวหนาทางการเรียน

มคีาเฉลีย่เทากบั 12.14 คดิเปนรอยละ 40.45 คะแนนความกาวหนาทางการเรยีนมากทีส่ดุเทากบั 14 คะแนน 

และนอยที่สุดเทากับ 10 คะแนน

ตารางที่ 2 

การเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาอังกฤษทีม่ี

กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  จากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชแบบฝกทักษะ                       

การอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู จากการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลีย่กอนเรียน เทากับ 13.14 

คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 1.67 สวนคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เทากบั 25.27 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.98 และการทดสอบคาที (t-test) มคีา เทากับ 45.694

  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาอังกฤษท่ีมี

กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน ผลการวิจัยปรากฏดังตาราง ตอไปนี้
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ตารางที่ 3 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม     

ตามหลักการวิเคราะหงาน

  
 

 

1.     

1.1    4.50 0.67  

1.2  4.18 0.59  

1.3  4.50 0.60  

1.4   4.45 0.67  

1.5  4.68 0.57  

2.     

2.1   4.60 0.67  

2.2   4.41 0.67  

2.3    4.41 0.67  

2.4  4.60 0.60  

2.5  

       
 

3.      

3.1  4.60 0.73  

3.2  4.04 0.65  

3.3   4.50 0.74  

3.4   4.45 0.74  

3.5   4.04 1.04  

   3.6   

 
 

3.7   4.50 0.51  

3.8               

 
 

3.9   4.27 1.00  

 4.43 0.69  
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  จากตารางที ่3 แสดงความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอแบบฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษ                

ทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน มคีาเฉล่ียรวมเทากับ 4.43 อยูในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอยีด

นัน้ พบวา นกัเรยีนสวนมาก มคีวามคิดเหน็อยูในลําดบัทีห่นึง่แตละดาน ดงันี ้ ดานเน้ือหา คอื (ขอ 1.5) เนือ้หา

แตละเรื่องเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.68  ดานทักษะกระบวนการ คือ     

(ขอ 2.1) กิจกรรมแตละแบบฝกนาสนใจ ชวนใหติดตาม และ (ขอ 2.4) ผูเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ดวยตนเอง โดยมคีาเฉล่ีย เทากบั 4.60 และดานรปูแบบของแบบฝก และดานอืน่ๆ  คอื (ขอ 3.6) แบบฝกสงเสริม

ใหนักเรียนไดใชความคิด โดยอาศัยความรูและความเขาใจเดิมเปนพื้นฐาน โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.68

อภิปรายผลการวิจัย
  1.  ผลการศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ    

ทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวิเคราะหงาน สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู ทีพ่ฒันาข้ึนตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 พบวา ประสทิธภิาพของแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกั

การวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน เทากับ 88.17/80.50 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว หมายความวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษฯ ที่พัฒนา

ขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพราะในการสราง            

แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มี     

ความบกพรองทางการเรียนรู ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหปญหา และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาอยาง             

เปนระบบ ไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา วิเคราะหวัตถุประสงค เน้ือหา กําหนดโครงสรางรูปแบบการนําเสนอ

และวิธีการประเมินที่ยึดถือความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการเรียนเปนหลัก อีกทั้งในการ

สรางแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน ผูวิจัยไดนําไปให  

ผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และโครงสรางของแบบฝก จึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําให

แบบฝกที่นํามาใชเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และสราง                

องคความรูของตนเองได สอดคลองกบั นติยา บญุตนั (2551) ทีไ่ดศกึษาผลของการใชแบบฝกเพ่ือสงเสรมิการคดิ

หัวขอและการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา โครงงานวิทยาศาสตร       

ของนักเรียนท่ีไดรับการฝกคิดหัวขอและทําโครงงานวิทยาศาสตรจากการสอนที่มีการเสริมโดยการใช             

แบบฝกมคีณุภาพดกีวาโครงงานวิทยาศาสตรของนกัเรยีนทีไ่ดรบัการฝกคดิหวัขอและทาํโครงงานวทิยาศาสตร

จากการสอนตามคูมือครู

    นอกจากน้ัน การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการ

วเิคราะหงาน สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรูทีส่รางขึน้ ผูวจิยัไดพฒันาข้ึน โดยมีองคประกอบ

หลัก 4 ดานคือ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู และวิธีการวัดและประเมินผล             

การเรยีนรู โดยผูวจิยัไดสงัเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของเดก็รอบดานจากหลายแหลงซ่ึงเปนการวางแผนหลกัสูตร

ที่ยึดหลักตามแนวคิดในเรื่อง “การวางแผนหลักสูตรที่ยึดขอมูลเปนสําคัญ (Data-Driven Curriculum               
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Planning)” (Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), 2005) โดยบคุคลหลาย

ฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พิจารณาทบทวน และวิเคราะหหลักสูตรดวยกัน ดังนั้น การรวบรวม

ขอมูลตางๆ จึงมีความสําคัญมาก เพื่อใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่สอดคลองกับความสามารถของเด็ก 

  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและเขียน              

ภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการวเิคราะหงาน สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรู ในภาพรวม

คะแนนเฉล่ียของการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนความกาวหนาทางการเรียน             

มีคาเฉล่ียเทากับ 12.14 คิดเปนรอยละ 40.45 แสดงวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                

ที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้น                        

มีประสิทธิภาพและคุณภาพทําใหนักเรียนมีทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นจริง ทั้งนี้เนื่องจาก    

การใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียน  

ทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู เปนการฝกฝนท่ีจดัเรยีงเน้ือหาจากงายไปหายากตามลําดบั สนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล เพราะสามารถทําเสร็จเร็วหรือชาตามความสามารถของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนได              

ดวยตนเอง มีการตอบสนองตอผูเรียนไดทันที การแยกยอยกิจกรรมเปนขั้นตอนยอย ๆ  นั้น เปนการสะดวกใน      

การสอนทักษะตาง ๆ แกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ซึ่งเปนการงายตอการเรียนรู นอกจากนั้นแลว

แบบฝกที่ใชยังเปนแบบฝกเพ่ือฝกฝนทักษะจึงสามารถทําซํ้าไดจนกวาจะถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของ 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545, 113) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา ทําใหนักเรียนเขาถึงบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะของตนเองโดยไมคํานึงถึงเวลา    

หรือความกดดันอ่ืนๆ ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันและประเมินผลงานของตนเองได ทํางานดวยตนเอง และ    

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายได 

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตาม            

หลักการวิเคราะหงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้น พบวา ดานเนื้อหา นักเรียนสวนมาก                

มีความคิดเห็นวา เน้ือหาแตละเรื่องเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได ดานทักษะกระบวนการ นักเรียน

สวนมากมคีวามคิดเหน็วา กจิกรรมแตละแบบฝกนาสนใจ ชวนใหตดิตาม ผูเรยีนทุกคนไดลงมือปฏบิตักิจิกรรม

ดวยตนเองและดานรูปแบบของแบบฝกและดานอ่ืนๆ  นักเรียนสวนมากมีความคิดเห็นวา แบบฝกสงเสริม    

ใหนักเรียนไดใชความคิดโดยอาศัยความรูและความเขาใจเดิมเปนพื้นฐานซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ               

สุวิทย มูลคํา และ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550, 54) ที่ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีวา แบบฝกที่ดี   

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควา รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบอย ๆ  หรือที่ตัวเองเคยใช 

จะทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องน้ัน ๆ ไดมากยิ่งข้ึน และรูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมี        

หลักการและมองเห็นวาสิ่งที่เขาไดฝกฝนนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป 

  ในการวิจยัครัง้น้ี ถงึแมผลการวิจยัจะพบวา แบบฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูทีพ่ฒันาข้ึน สามารถพัฒนาทักษะ

การอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูไดดีขึ้นก็ตาม แตผลการวิจัย
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สําคัญอีกดานหน่ึงท่ีพบคือ การรวมมือในการฝกตลอดจนการใชสื่อ เทคนิคตางๆ และแรงเสริมแกเด็ก                 

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู สงผลใหเด็กมีความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น           

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดารณี ธนะภูมิ (2542, 43-129)  ประกฤติ  พูลพัฒน (254, 60-74)                   

และ (Miles, 1987) 13-24 ที่พบวา เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู มีลักษณะในดานตางๆ    

แตกตางไปจากเด็กทั่วไป ทั้งทางดานการรับรู  ความเขาใจ และความสนใจ ซึ่งครูผูสอนจะตองมีความรู          

ในหลายๆ  ดาน และตองเปนนกัสงัเกต และเอาใจใสเดก็อยางใกลชดิ รวมทัง้สามารถใชวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม

กับความบกพรองของเด็กแตละคน นอกจากนั้นแลวยังตองมีการรวมมือกับผูปกครองในการฝกเด็ก                    

พอแมเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการฝก เพราะการฝกเด็กแบบคูขนานคือ ทั้งทางโรงเรียนและทางบาน    

ฝกในทกัษะเดยีวกัน ใชแนวทางเดียวกนั และชวงเวลาเดียวกัน ซึง่เปนการฝกท่ีตอกยํา้ซ้ําทวนบอย ๆ  จะทําให

เด็กมีพัฒนาการทักษะนั้นๆ เร็วขึ้น

สรุป
  จากผลการวจิยัพบวาแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการวเิคราะหงาน 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ 88.17/80.50                        
และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูที่สรางข้ึน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน                      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งยังพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานและ  
เขียนภาษาองักฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน อยูในระดับมาก
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช               
  1. ตองวิเคราะหเด็กใหละเอียดรอบดาน กอนสรุประดับความสามารถของเด็กเพื่อเลือกใชหลักการ
ฝกที่สอดคลองกับระดับความสามารถ
  2. ตองมีการยืดหยุน หรือปรับแกขั้นตอนในการฝกเพื่อสอดคลองกับศักยภาพของเด็กที่พบ 
  3. ควรมีการใชเทคนิคในการเสริมแรง
  4. สื่อที่ใชฝก มีขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก มีสีสันสดใส เราความสนใจ มีความทนทานในการใชงาน 
และที่สําคัญคือ มีผลตอการปรับพฤติกรรมของเด็ก 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  1.  ควรมีการวิจัยหรือพัฒนาแบบฝกในทักษะดานอื่นๆ สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแตละ
ประเภทโดยใชองคประกอบของหลักสูตรและกระบวนการมีสวนรวมเชนเดียวกัน
  2.  ควรมีการวิจัยสรางรูปแบบการพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โดยใชชุมชนเปนฐาน                       
เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการรวมมือ การสรางความเขาใจ การยอมรับเด็ก การปฏิบัติตอเด็ก การรวมกันดูแล
ปองกันภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอเด็ก ตลอดจนการพัฒนาเด็กใหสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางเปน            
ภาระนอยที่สุด
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม

Quality Service Development in Outpatient Department, 
Nakornping Hospital, Chiang Mai Province 

วนัเพญ็  ศภุตระกลู1*, อภญิญา ศกัดาศโิรรตัน2 , ดรชุา รตันดาํรงอกัษร3

1,2,3หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ (การเปนผูประกอบการ) คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 
เลขที่ 120  ถนนมหิดล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50100 

บทคัดยอ 

  การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม           

มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครพิงค 

จังหวัดเชียงใหม  และ 2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

นครพิงค จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม ไดแก                     

1) ผูรับบริการท่ีมาใชบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน          

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                      

2) ผูมสีวนเก่ียวของจากหนวยงานภาครฐัดานโรงพยาบาล จาํนวน 2 ราย  เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชการสัมภาษาณ

เชิงลึก วเิคราะหขอมูลโดยจัดกลุมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของขอมูลท่ีรวบรวมมาท้ังหมด 

เรียบเรยีงขอมูลจัดลําดับตามเน้ือหาทีต่องการศึกษา ผนวกกับแนวคิด ทฤษฎตีาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของแลวสังเคราะห 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม

  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของความคาดหวังและการรับรูในการไดรับบริการผูใชบริการท่ีมีตอ  

โรงพยาบาลนครพิงคดังน้ี ดานความเช่ือถือและไววางใจตอการใหบริการอยูในระดับดีมากเกือบทุกดาน  

ยกเวนเพียงเร่ืองความรูสึกม่ันใจและปลอดภัยเมื่อมารับบริการซ่ึงมีระดับความคาดหวังอยูในระดับสูง                    

แตคุณภาพที่รับรูจริงอยูในระดับปานกลาง ดานลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสได พบวาสวนใหญ

มีความคาดหวังและการรับรูที่สอดคลองกัน ยกเวนเรื่องสภาพแวดลอม สถานที่ตาง ๆ สะอาด เปนระเบียบ 

และการมีปายบอกจุดบริการ การแนะนําขั้นตอนการใหบริการชัดเจน ซึ่งมีความคาดหวังอยูในระดับสูง          

แตการรับรูอยูในระดับปานกลางซึ่งไมสอดคลองกัน   ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ พบวา   

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: Pen_supha@hotmail.com
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มีความสอดคลองกันระหวางความคาดหวัง และการรับรูการบริการทุกดาน  ดานความตองการตอบสนอง  

การใหบรกิาร พบวามเีพียงดานเดยีวทีม่คีวามสอดคลองกันระหวางความคาดหวงั และการรบัรูในการรับบริการ 

คือ ดานแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี มีทัศนคติที่ดีทําใหผูรับบริการมีความมั่นใจ เช่ือม่ันตอการรับบริการ         

สวนในดานทีไ่มสอดคลองกนัโดยคุณภาพทีค่าดหวงันัน้อยูในระดบัมาก แตคณุภาพท่ีรบัรูจรงิ อยูในระดบันอย 

ไดแก ระยะเวลาการรอคอยในการรบัการรักษาและการใหบรกิารตรงเวลาของแพทย พยาบาลและเจาหนาที่  

สวนดานคุณภาพท่ีคาดหวังนั้นอยูในระดับมากแตคุณภาพท่ีรับรูจริง อยูในระดับปานกลาง คือ ความยินดี 

ความกระตือรือรนในการใหบริการอยางสม่ําเสมอและการตอบสนองตอคํารองขอความตองการของ                

ผูรับบริการอยางรวดเร็วของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่   

คําสําคัญ
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ   โรงพยาบาลนครพิงค   จังหวัดเชียงใหม

Abstract   
  Research on the quality of hospital services Nakornping. Chiangmai Province has the      

following objectives: 1) to study the expectations and perceptions of service quality Nakornping 

Hospital, Chiangmai Province and 2) to find ways to improve the quality of services, outpatient 

hospital Nakornping, Chiangmai Province. The quantitative and qualitative research                                   

The  representative samples were divided into two groups: 1) 400 patients who come to the outpatient 

department of the hospital Nakornping, Chiang Mai, the data collecting method was a questionnaire. 

Data were analyzed using mean and standard deviations 2) 2 stakeholders from government        

involvement in hospitals, the data were collected using an in depth interview. Data were analyzed 

by grouping data Check the accuracy Completeness of all data collected. Data compiled in order 

to study the content. Combined with the concepts involved and synthesis. To find ways to improve 

the quality of hospital services Nakornping, Chiangmai Province.

  The research found that; the overview of expectations and recognition of the service has 

been provided to the hospital Nakornping follows. Reliability and trust towards the service is very 

good. Almost every subject except Feel confident and safe when receiving services. The expectation 

levels are high. But the quality is actually perceived moderate. Physical / Appearance exposure 

have been found. Most expectations and recognize a corresponding exception environment 

places clean and tidy. And signs the service. The recommended procedure providing clear.            

The expectations were high, but awareness is moderate. Dissonant Understanding and sympathetic 

service that is consistent between the expectations. And recognition of all the services. Its response 
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provided that there is only one side of a consensus between the expectations. And recognition of 

the medical care is provided officials with a good attitude. Giving clients the confidence to get it. 

In the area that is not consistent with the expected quality is high. But the quality perceived reality 

in less including the period of waiting to receive treatment. And timeliness of services provided by 

doctors, nurses and staff. The quality expectations are high. But the quality perceived reality in 

moderate enthusiasm is pleased to provide consistently. And responding to requests quickly      

service the needs of physicians, nurses and staff.

  

Keywords
  Quality Service Development, Nakhonping  Hospital,  Chiang Mai  Province

บทนํา
  คณุภาพของบริการและการดูแลรักษาพยาบาลเปนหวัใจสาํคญัของระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

ซึ่งผูรับบริการปรารถนาที่จะไดรับบริการที่ดี (จรัส สุวรรณเวลา, 2549 ; จิรุตม ศรีรัตนบัลล, 2550) ปจจุบัน

ผูรบับรกิารจํานวนมากกาํลังเผชิญกับปญหาคุณภาพของการใหบรกิารสุขภาพ ไมวาจะเปนสิทธิผูปวย มาตรฐาน

และจริยธรรมวิชาชีพ โรงพยาบาลซ่ึงเปนสวนหน่ึงของระบบบริการสุขภาพที่มีความสําคัญ มีความจําเปน

อยางยิ่งในการตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม จึงเกิดกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ                   

โรงพยาบาลขึน้เพ่ือใหเกดิการปรบัปรงุไปสูบรกิารทีม่คีณุภาพ (อนวุฒัน  ศภุชตุกิลุ, 2550 ; แอนโธนี  เวจเมคเกอร, 

2542) โดยโรงพยาบาลตาง ๆ เรงพัฒนาปรับปรุงศักยภาพเพื่อใหสามารถรองรับการดูแลผูเขาใชบริการ           

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ  ซึง่ในดานการบรหิารจัดการ ไดมกีารนําระบบประกนัคุณภาพตางๆ เขามา

ใชเพ่ือสรางความนาเช่ือถือและใหมาตรฐานของการบริการมีคุณภาพสูงสุด Torres (2004) กลาววา                  

โรงพยาบาลมีความแตกตางจากธุรกิจอ่ืน  ผูเช่ียวชาญทางดานสุขภาพตางก็ตองพ่ึงพาและรวมมือใน              

การบริการเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการรักษาแกมนุษย การปรับปรุงคุณภาพสามารถเปนเครื่องมือใน             

การทําใหบรรลุวตัถปุระสงคได  ซ่ึงตองอาศยัโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการระบบบริการทางดานสุขภาพ

ใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10 ที่เนนการบริการสุขภาพเพื่อสรางเสริม  

สุขภาพและเขาถึงประชาชนมากท่ีสุด ดังน้ันองคกรท่ีดูแลสุขภาพจึงตองมีการบริหารจัดการในระบบบริการ

สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด                 

เพื่อใหผูรับบริการมีความปลอดภัย

  โรงพยาบาลรัฐบาลเปนองคกรดานการบริการที่ใหบริการกับประชาชนสวนใหญในประเทศไทย       

จากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา  เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวา  “แบบจําลอง 

SERVQUAL”  ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในงานดานการบริการ โดยมีการใชเคร่ืองมือ SERVQUAL                

เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในตางประเทศ  อยางไรก็ตามการประเมินคุณภาพ                     
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โรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทยโดยใชเคร่ืองมือดังกลาวยังมีอยูจํากัด ทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงคไดมี          

การพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่องเชนกันโดยนําเครื่องมือการบริหารจัดการเขามาประยุกตใชเพื่อ           

ยกระดับคณุภาพการรักษาพยาบาล การบริการ และการบริหารจดัการท้ังระบบ ในสวนการใหบรกิารดานสขุภาพ

แกประชาชน

  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality) สําหรับกําหนดเปาหมายหรือ

ทศิทางการสรางการบรกิารท่ีมคีณุภาพทีเ่รยีกวา “SERVQUAL” ของ Parasuraman ซึง่ระบดุานทีส่าํคญัตาง ๆ 

ทีก่อใหเกดิผลรวมในการรบัรูของผูรบับรกิารวาเปนการบริการทีม่คีณุภาพไว  5 ดาน เรียกวา RATER ประกอบดวย  

ดานความนาเช่ือถือหรือไววางใจได (Reliability) ดานการใหความมัน่ใจ (Assurance ดานความเปนรูปธรรม

ของบริการ (Tangibles) ดานการเขาใจการรับรู ความตองการของผู รับบริการ (Empathy)  และ                             

ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) Ziethaml, Parasuraman & Berry (1990) มาเปน

แนวทางในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลนครพงิค จงัหวัดเชียงใหม”

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครพิงค 

จังหวัดเชียงใหม

  2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครพิงค  

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง  แบงเปน 2 กลุม ไดแกผูรับบริการ คือ ผูรับบริการที่มาใชบริการแผนกผูปวยนอกของ

โรงพยาบาลนครพิงค จงัหวดัเชยีงใหม โดยผูวจิยัไดมกีารกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสาํเรจ็รูป

ของ (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) โดยกําหนดความเชื่อม่ัน 95%                  

ความผิดพลาดไมเกิน 0.5% กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย และ (2)  ผูมีสวนเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ

ดานโรงพยาบาล เปนผูใหขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับปจจัยดานคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล                  

โดยใชวธิกีารเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จาํนวน 2 ราย คอื ผูอาํนวยการโรงพยาบาลนครพิงค รองผูอาํนวยการ

ดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม 

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม

คุณภาพการบริการ สําหรับผูรับบริการโรงพยาบาลนครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูล

สวนบุคคล ตามลําดับ ซึ่งเปนคําถามแบบใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ขอ  สวนที่  2                 

ความคาดหวัง และคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการแผนกผู ปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค              

จังหวัดเชียงใหม เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบมาตรฐาน

วัดของลิเคิรธ (Likert Scale)  คือ  ความคาดหวังและการรับรูมากท่ีสุด  ความคาดหวังและการรับรูมาก        
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ความคาดหวังและ การรับรูปานกลาง ความคาดหวังและการรับรูนอย  และความคาดหวังและการรับรู         

นอยที่สุด  โดยมีเกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉล่ียของชวงคะแนน คือความคาดหวังและการรับรู  

มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน   ความคาดหวังและการรับรูมาก เทากับ 4 คะแนน ความคาดหวังและการรับรู

ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน   ความคาดหวังและการรับรูนอย เทากับ 2 คะแนน   และความคาดหวังและ   

การรบัรูนอยทีส่ดุ เทากบั 1 คะแนน  สวนที ่3 แบบสอบถามคณุภาพการบริการ ดานความพงึพอใจในภาพรวม        

จากการใชบริการของโรงพยาบาลโดยใหเลือกตอบเพียงขอเดียวท่ีตรงกับความคิดเห็นของผูตอบ ซึ่งมีให     

เลือก 5 ระดับ  สวนท่ี 4 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนลงในชองวางที่กําหนดหรือ ผูสัมภาษณเขียน

คําตอบลงในชองวางตามที่ผูตอบแบบสอบถามบอก และ 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบกึ่งมีโครงสราง    

สําหรับผูมีสวนเก่ียวของจากหนวยงานภาครัฐดานโรงพยาบาล โดยเก็บขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับแนวทาง      

การพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จังหวดัเชียงใหม 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

         เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้  1) ผูรับบริการ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการนํา

แบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง โดยผูวิจัยอํานวยความสะดวกใหกลุมผูตอบดวยการตั้งจุด

ตอบแบบสอบถามบริเวณใกลเคียงกับแผนกที่ใหบริการ 2) ผู มีสวนเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ                     

ดานโรงพยาบาล ผูวิจัยไดนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ โดยจัดสงประเด็นในการสัมภาษณ และหนังสือรับรอง

จากมหาวิทยาลัยแกผูใหขอมูลไดเตรียมพรอมในการตอบกอนลวงหนา  

  4. การวิเคราะหขอมูล

   การวเิคราะหขอมลู  2 สวน คอื 1) ขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามปลายปด วเิคราะหโดยใชคาเฉลีย่ 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คําถามปลายเปดวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา 2) ขอมูลจาก                                

การสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยจัดกลุมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของขอมูล           

ที่รวบรวมมาทั้งหมด เรียบเรียงขอมูลจัดลําดับตามเนื้อหาท่ีตองการศึกษา ผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ        

ที่เก่ียวของแลวสังเคราะห เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนครพิงค                

จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัย
  1. ระดับความคาดหวงัและการรบัรูตอคุณภาพบรกิารของผูทีม่ารับบริการโรงพยาบาลนครพงิค  

จังหวัดเชียงใหม  

   1.1 ดานความนาเช่ือถือไววางใจ  ผูรับบริการสวนใหญมีความคาดหวังในบริการอยูใน   

ระดับมาก  ( x =  3.92) เมือ่พจิารณารายขอแลว พบวา  ผูรบับริการคาดหวงัใน เร่ือง  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ 

มีการแจงวัน เวลา และใหใบนัดที่ระบุเวลาเขาตรวจ หรือพบแพทยอยางชัดเจน มากท่ีสุด ( x =  4.09)           

รองลงมาคือ ผูรับบริการไดรับการช้ีแจงข้ันตอนการรักษา และคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนอยางครบถวน                          
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( x = 3.97) และ แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความรูความสามารถ และใหบริการอยางมืออาชีพ และขอมูล

ของผูรับบริการไดรับการบันทึกเขาระบบอยางถูกตอง ( x  =  3.96) ตามลําดับ  สวนคุณภาพที่รับรูจริงนั้น 

ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด ( x  =  4.31)   เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการ

เหน็ดวยในเรือ่ง  แพทย พยาบาล เจาหนาที ่มกีารแจงวนั เวลา และใหใบนัดทีร่ะบุเวลาเขาตรวจหรือพบแพทย

อยางชัดเจน มากท่ีสุด ( x  =  4.48) รองลงมา คือ  ผูรับบริการไดรับการชี้แจงข้ันตอนการรักษา และ                  

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นอยางครบถวน ( x  =  4.46) และขอมูลของผูรับบริการไดรับการบันทึกเขาระบบ         

อยางถูกตอง ( x  =  4.33) ตามลําดับ  ซึ่งจากการเปรียบเทียบคุณภาพที่คาดหวังและที่คุณภาพที่รับรูจริง    

ในดานความนาเชื่อถือไววางใจนั้น พบวาในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน

   1.2  ดานความมั่นใจได ผูรับบริการสวนใหญมีความคาดหวังในบริการอยูในระดับมาก                 

( x  =  3.81) เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการคาดหวังในเร่ือง ไดรับคําอธิบาย คําแนะนํา                   

วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับอาการของโรคอยางละเอียด  ( x  =  3.91)  รองลงมา คือ แพทย พยาบาล 

เจาหนาที่ มีความรู ความเชี่ยวชาญในการตอบคําถาม และอธิบายขอมูลไดอยางชัดเจน ( x  =  3.86)            

และผูรับบริการสามารถเขาถึงและติดตอโรงพยาบาลไดงาย เชน  การติดตอทางโทรศัพท การสงขอรองเรียน

ตาง ๆ  เปนตน ( x  =  3.82)  ตามลําดับ สวนคุณภาพที่รับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก 

( x  =  3.90) เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการเห็นดวยในเร่ืองไดรับคําอธิบาย คําแนะนํา                      

วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับอาการของโรคอยางละเอียด มากที่สุด ( x  =  4.37) รองลงมาคือ                

แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความรู ความเชี่ยวชาญในการตอบคําถาม และอธิบายขอมูลไดอยางชัดเจน        

( x  =  4.21)  ผูรบับริการสามารถเขาถึงและตดิตอโรงพยาบาลไดงาย เชน การตดิตอทางโทรศัพท การสง            

ขอรองเรียนตาง ๆ  เปนตน ( x  =  4.16)  ตามลําดับ  ซึ่งจากการเปรียบเทียบคุณภาพท่ีคาดหวังและท่ีคุณภาพ

ที่รับรูจริงในดานความมั่นใจไดนั้น พบวา สวนใหญทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน ยกเวนเพียงเรื่องผูรับบริการ

มีความรูสกึมัน่ใจ และปลอดภยัเมือ่มารบับรกิารซึง่คุณภาพท่ีคาดหวงันัน้อยูในระดบัมากแตคณุภาพท่ีรบัรูจรงิ 

อยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกัน 

         1.3 ดานลักษณะทางกายภาพ/รปูลกัษณทีส่มัผสัได ผูรบับริการสวนใหญ  มคีวามคาดหวงั

ในบรกิารอยูในระดับมาก   ( x  =  3.87)  เม่ือพจิารณารายขอแลว พบวา  ผูรบับริการคาดหวังในเร่ือง อปุกรณ

และเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย มากที่สุด  ( x  =  3.92)  รองลงมา คือ  แพทย พยาบาล เจาหนาที่        

มีการแตงกายตามระเบียบของโรงพยาบาล และสะอาดเรียบรอย ( x  =  3.91) และมีปายสัญลักษณ        

เอกสารการแพทยที่เก่ียวกับการใหบริการแสดงอยางชัดเจน เชน ปายบอกทาง บัตรนัด ปายชื่อตาง ๆ                    

( x  =  3.89)  ตามลําดับ  สวนคุณภาพที่รับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก  ( x  =  3.86) 

เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีการแตงกายตามระเบียบของโรงพยาบาล  และ

สะอาดเรียบรอย และมีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย มากที่สุด ( x  =  4.32) รองลงมาคือ    

มีปาย สัญลักษณ เอกสารการแพทยที่เก่ียวกับการใหบริการแสดงอยางชัดเจน เชน ปายบอกทาง บัตรนัด 

ปายช่ือตาง ๆ ( x  =  4.30) และมีปายบอกจุดบริการ แนะนําข้ันตอนการใหบริการชัดเจน ( x  =  3.21)                 
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ตามลาํดบั  ซึง่จากการเปรยีบเทยีบคุณภาพทีค่าดหวงั และทีค่ณุภาพทีร่บัรูจรงิ ในดานลักษณะทางกายภาพ/

รูปลักษณที่สัมผัสไดนั้น พบวา สวนใหญในทุกเร่ืองมีความสอดคลองกัน ยกเวนเร่ืองสภาพแวดลอม             

สถานที่ตาง ๆ สะอาด เปนระเบียบ และมีปายบอกจุดบริการ แนะนําขั้นตอนการใหบริการชัดเจนซึ่งคุณภาพ

ที่คาดหวังนั้นอยูในระดับมากแตคุณภาพที่รับรูจริงอยูในระดับปานกลางซึ่งไมสอดคลองกัน 

   1.4 ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรบับรกิาร ผูรบับรกิารสวนใหญ  มคีวามคาดหวงั

ในบริการอยูในระดับมาก   ( x  =  3.80)  เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการคาดหวังในเรื่อง            

โรงพยาบาลมีการบริการท่ีสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เชน การนัดนอกเวลา  หนวยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง             

มากที่สุด ( x  =  3.90)   รองลงมาคือ  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูรับบริการ และดูแลและใหความสนใจกับการเรียนรูประวัติและความตองการของผู รับบริการ                           

( x  =  3.83)  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ สอบถามและเขาใจความตองการของ ผูรับบริการไดเปนอยางดี       

( x  =  3.75)  ตามลําดับ  สวนคุณภาพที่รับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก ( x  =  4.19) 

เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ดูแลและใหความสนใจกับการเรียนรูประวัติและ

ความตองการของผูรับบริการ  มากท่ีสุด ( x  =  4.38)  รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการบริการที่สามารถ         

เขาถึงไดตลอดเวลา  เชน  การนัดนอกเวลา  หนวยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ( x  =  4.29) และแพทย พยาบาล         

เจาหนาที่ สอบถามและเขาใจความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี ( x  =  4.18) ตามลําดับ  ซึ่งจาก

การเปรยีบเทยีบคุณภาพทีค่าดหวงั และทีค่ณุภาพทีร่บัรูจริง ในดานความเขาใจและเห็นอกเหน็ใจผูรบับริการนัน้                

พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน  

   1.5 ดานการตอบสนองการใหบริการแกผูรบับรกิาร ผูใชบรกิารสวนใหญ มคีวามคาดหวงั

ในบริการอยูในระดับมาก ( x  =  3.50) เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการคาดหวังในเรื่องแพทย 

พยาบาล เจาหนาท่ี มีทัศนคติที่ดี ทําใหผู รับบริการมีความมั่นใจ เช่ือม่ัน ตอการรับบริการ มากท่ีสุด                          

( x  =  3.60) รองลงมาคือ แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความยินดี ความกระตือรือรนในการใหบริการ          

อยางสมํ่าเสมอ ( x  =  3.56) และแพทย พยาบาล เจาหนาที่ ตอบสนองตอคํารองขอความตองการของผูรับ

บริการอยางรวดเร็ว ( x  =  3.52) ตามลําดับ  สวนคุณภาพท่ีรับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยใน    

ระดับปานกลาง ( x  =  2.93)  เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดี ทําให     

ผูรบับรกิารมคีวาม มัน่ใจ เช่ือม่ัน ตอการรับบรกิารมากทีส่ดุ ( x  =  3.76) รองลงมาคอื แพทย พยาบาล เจาหนาท่ี 

ตอบสนองตอคํารองขอความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว ( x  =  3.20) และแพทย พยาบาล                 

เจาหนาที่ มีความยินดี ความกระตือรือรนในการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ( x  =  3.17) ตามลําดับ  ซึ่งจาก

การเปรยีบเทยีบคณุภาพทีค่าดหวงั และทีค่ณุภาพทีร่บัรูจรงิ ในดานการตอบสนองการใหบริการผูรบับริการนัน้ 

พบวา มีเพียงเร่ืองเดียวท่ีมีความสอดคลองกัน คือ เรื่อง แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดี ทําให           

ผูรับบริการมีความมั่นใจ เชื่อมั่น ตอการรับบริการ  สวนในเรื่องที่ไมสอดคลองกัน โดยคุณภาพที่คาดหวังนั้น

อยูในระดบัมากแตคณุภาพทีร่บัรูจรงิ อยูในระดบันอย คอื เรือ่งระยะเวลาการรอคอยเก่ียวกบัการรบัการรกัษา      

นอยกวา 1 ชั่วโมง และแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี ใหบริการตรงเวลา  และเร่ืองคุณภาพท่ีคาดหวังน้ัน                



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 241

อยูในระดับมากแตคุณภาพที่รับรูจริง อยูในระดับปานกลาง คือ เรื่องแพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความยินดี                     

ความกระตือรือรนในการใหบริการอยางสม่ําเสมอ  และแพทย พยาบาล เจาหนาที่ตอบสนองตอคํารองขอ

ความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว

  2 การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหมโดยใช RATER  

Model เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการ

       2.1 ดานความนาเชื่อถือไววางใจ (Reliability) จากการศึกษาพบวาคุณภาพบริการ               

ดานความนาเชือ่ถือคณุภาพการบรกิารดานความคาดหวงัและการรบัรูสอดคลองกนัของผูมารบับริการแผนก

ผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จงัหวัดเชยีงใหม อยูในระดับมากท่ีสดุ ดงัน้ันโรงพยาบาลควรใหความสําคัญ

ในเร่ืองกระบวนการและการมมีาตรฐานในการปฏิบตังิาน มาตรฐานถอืเปนจดุตัง้ตนและเปนเคร่ืองมือสาํคญั 

เน่ืองจากใชเปนหลักหรือแนวทางในการบริการ เพ่ือใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ โดยมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด    

รวมทัง้ใชเปนพ้ืนฐานในการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 1) กระบวนการใหบริการ

ที่มีคุณภาพแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการคัดกรอง คัดแยกผูปวย    

ใชเวลาประมาณ 5 นาที  เชน ผูปวยอาการฉุกเฉินมากผูปวยอาการเรงดวนผูปวยทั่วไป  กระบวนการ                 

เวชระเบียนใชเวลาประมาณ 5 นาทีมีชองทางดวน (Fast Track) ตาง ๆ เพื่อบริการที่รวดเร็ว กระบวนการ   

ตรวจสอบสิทธิ ใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที ตรวจสอบสิทธิผูปวย ตามเอกสารหลักฐาน กระบวนการบริการ

ตรวจรักษาผูปวยนอก รบัประกันเวลารอคอย ไมเกิน 60 นาทีบริการตรวจรักษาโรค ทาํหัตถการ ให คาํปรึกษา

แนะนํา สงตรวจทางหองปฏิบัติการ สงตรวจพิเศษเพิ่มเตมิเพื่อชวยวินิจฉัยโรค สงตอสถาบันอื่นที่ เชี่ยวชาญ

กวา รับเปนผูปวยใน รับยากลับบาน นัดตรวจติดตามผลการรักษา กระบวนการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ

ตรวจทางรงัสวีนิจิฉยัตรวจสอบและบนัทกึใบคํารองขอตรวจทางหองปฏิบตักิารหรอืทาง รงัสวีทิยา ตรวจสอบ

การใชสิทธิ ในกรณีชําระเงินสด แนะนําสงผูปวยไปชําระเงิน และรอรับการตรวจ  กระบวนการชําระเงินรับ     

ใบสงยาจากผูปวย บนัทกึหมายเลขประจาํตวัผูปวยนอกในระบบคอมพิวเตอร  เพ่ือเรยีกคาใชจายทัง้หมดของผูปวย

ทีบ่นัทกึในระบบคอมพิวเตอรในการมาใชบรกิาร แจงราคาคาใชจายใหผูปวยทราบ รบัเงนิสดหรือบตัรเครดติ 

และพิมพใบเสร็จรับเงินใหผูปวย กระบวนการรอรับยาและรับคําแนะนําการใชยาบันทึกขอมูล รายการยา   

ตามคาํสัง่การรักษาของแพทย  กรณีผูปวยใชสทิธริอรับยาตามบตัรคิว กรณีทีผู่ปวยไมใชสทิธ ิชาํระ ดวยเงนิสด

หรือบัตรเครดติ แจงใหนาํใบส่ังยาไปชําระเงินท่ีหองเก็บเงินกอน จากน้ันมารอรบัยาตามบตัรคิว เภสัชกรจัดยา 

ตรวจสอบรายการยาตามคําส่ังแพทยและเรียกผูปวยเพื่อรับยา เภสัชกรใหคําแนะนําการใชยา ผลขางเคียง

จากการใชยาแตละรายการ และจายยาใหผูปวย 2)  ดานบุคลากรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของแตละ

สาขาวชิาชพี  องคกรแพทย มกีารจัดตัง้องคกรแพทยในระดับโรงพยาบาลเพ่ือสรางความเช่ือม่ันวาจะใหบริการ

ทางการแพทยทีม่คีณุภาพสูงและดวยความรับผิดชอบแหงวิชาชีพ ใหคาํปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผน

กับผูบริหารเกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง สรางความเชื่อมั่นวาการให

บริการทางการแพทยอยูบนพ้ืนฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตาม

กาํกบัและการพฒันาคุณภาพอยางตอเนือ่ง เคารพในสทิธผิูปวยและเปนไปตามจรยิธรรมวิชาชพี มโีครงสราง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559242

และกลไกเพือ่สงเสรมิการตดิตอส่ือสารและการแกปญหาภายในวชิาชีพแพทย ระหวางแพทยกบัผูปฏิบตังิาน

หรือหนวยงานอื่นและระหวางแพทยกับผูรับบริการ ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกร           

ทีเ่กีย่วกบัการใชยา การควบคมุการติดเชือ้ การสรางเสริมสขุภาพ คณุภาพและความปลอดภยั มขีอตกลงและ

แนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยที่ทุกคนยึดถือและนําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเร่ืองการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาความรู                        

ความสามารถบันทึกและการจัดทําเอกสาร  องคกรพยาบาล ผูนําทีมทางการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาล

วิชาชีพที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอทั้งในดานปฏิบัติการพยาบาล และดานบริหาร

การพยาบาล มีระบบบริหารการพยาบาลสรางความนาเชื่อถือ วาจะมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู

ความสามารถ และปริมาณเพียงพอสําหรับบริการท่ีองคกรจัดใหมี มีระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสราง

และกลไกท่ีทําหนาที่สําคัญตาง ๆ มีระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการ           

ระดับองคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย                 

มกีารบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคณุภาพของปฏบิตักิารพยาบาลสอดคลอง

และสนับสนุนเปาหมาย/วัตถุประสงคขององคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ มีการประเมินการบรรลุ      

เปาหมายของปฏิบตักิารพยาบาลในองคประกอบดานความปลอดภยัของผูปวย การบรรเทาจากความทุกขทรมาน 

การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามรถในการดูแลตนเอง การสรางพลัง ความพึงพอใจ 

และนาํผลการประเมินไปใชปรับปรุงปฏิบตักิารพยาบาล ใชกระบวนการพยาบาลในการดแูลบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน เพือ่ใหบรกิารทีม่คีณุภาพสงู เบด็เสรจ็ผสมผสาน และเปนองครวม โดยมีการประสานความรวมมอื

กบัวิชาชพีอ่ืน ใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจรยิธรรมวิชาชพี ใหการพยาบาลบนพืน้ฐาน

ของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่ทันสมัย มีการติดตามประเมินผล   

อยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

   2.2 ดานการใหความม่ันใจ (Assurance)  จากการศึกษาพบวา คุณภาพบริการดาน            

ความม่ันใจ คณุภาพการบริการดานความคาดหวังและการรบัรูสอดคลองกนัของผูมารบับริการแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ดังนั้นโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในเร่ือง            

ความม่ันใจใหแกผูมารบับรกิาร ผูใหบรกิารย้ิมแยมแจมใส มกีารตอนรบัทีด่ ีเจาหนาทีม่คีวามรู ความสามารถ 

และชํานาญงาน การแกปญหาใหกบัผูรบับริการ ใหมคีวามปลอดภยัการบรกิารท่ีชวยตอบสนองความตองการ

ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับผูรับบริการ กระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการใชบุคลิกภาพ ทาทีที่แสดงออกของ    

ผูใหบริการ การใชคําพูดใหความมั่นใจ การใหความรู การชวยการรับรูของผูรับบริการในเหตุการณที่เปนจริง

ใหตรงกัน บุคลากรมีความรู  ความสามารถ และชํานาญงาน การแกปญหาใหกับผู รับบริการใหมี                      

ความปลอดภัย  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ทักษะท่ีจําเปนสําหรับ          

การปฏิบัติงานในตําแหนง สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง มีเครื่องมือ/เกณฑที่ใชเปน

แนวทางปฏิบัติในการประเมินอาการของผูรับบริการเพื่อปองกันการเกิดความเสี่ยง/ภาวะแทรกซอน                       

ที่จะเกิดขึ้น  การบริการที่ช วยตอบสนองความตองการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับผู รับบริการ                                        
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ความกระตอืรอืรน คอื ความพยายามในการทีจ่ะทาํส่ิงใดสิง่หนึง่อยางจรงิจงั มคีวามตัง้ใจและสนใจอยางมาก

เพื่อใหประสบความสําเร็จซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความคลองแคลววองไว และกระตือรือรนในการทํางาน         

ความสุภาพ บุคคลที่ไดรับการฝกอบรมดานกิริยามารยาท จะเปนผูมีวัฒนธรรมดีมีความสุภาพนุมนวล             

ไมแสดงกิริยากาวราว เยาะเยย หรือนินทาวารายผูอื่น ความสนใจอยางแทจริงตอผูรับบริการ ผูใหบริการ       

จะปฏิบัติตนอยางไรใหผูรับบริการเกิดความรูสึกวาได รับความสนใจ ซึ่งท่ีสําคัญคือ มีความเปนกันเอง           

เรียกช่ือผูรับบริการไดอยางถูกตอง ตั้งใจฟงเม่ือผูรับบริการพูด หลีกเล่ียงการถกเถียง พูดคุยในเรื่องท่ี                

ผูรบับริการสนใจ สรางความรูสกึวาเรายนิดีทีไ่ดพบผูรบับริการ และขอบคุณท่ีผูรบับริการใชบริการของโรงพยาบาล 

ความจริงใจ ความจริงใจมีสวนชวยใหทํางานไดประสบความสําเร็จ ผูมาใชบริการที่ติดตอกับโรงพยาบาลจะ

เกิดความไววางใจ ความเชื่อถือเมื่อไดเห็นความจริงใจ ความสนใจในปญหาตาง ๆ ดวยความจริงใจ ซึ่งจะ  

กอใหเกดิความรวมมือความเปนมติร  จนิตนาการ คอืความสามารถในการใชประโยชนพฒันาหรอืสรางสรรค

ความคิดใหม ๆ  เพือ่ใชในการปฏิบตังิาน ตลอดจนสามารถคนหาความตองการของผูรบับริการ เพือ่ใหสามารถ

สนองความตองการผูรับบริการไดเปนอยางดี

   2.3 ดานลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสได (Tangibles)   จากการศึกษาพบวา

คณุภาพบรกิารดานความมัน่ใจ คณุภาพการบรกิารดานความคาดหวงัและการรบัรูสอดคลองกันของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จงัหวดัเชยีงใหมอยูในระดบัมาก ดงันัน้โรงพยาบาลควรใหความสาํคญั

ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสได สิ่งท่ีสัมผัสไดลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึง        

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน อาคาร สถานที่อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยตาง ๆ การแตงกาย

ของเจาหนาท่ีรวมถึงสภาพแวดลอมที่ทําใหผูเขารับบริการรูสึกถึงการดูแล เอาใจใสและความต้ังใจบริการ  

จากผูใหบริการ สิง่แวดลอมอาคารสถานท่ีมกีารจดัสภาพแวดลอมของผูปวยใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความรูสกึ

ที่อบอุนปลอดภัยแกผูรับบริการภายนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร ควรมีรั้วที่มีสภาพดีแข็งแรง มีระบบจราจรที่เปน

สดัสวน บรเิวณท่ัวไป  ไมเปนหลุมบอหรือมนีํา้ขงั การจัดสวน และบรเิวณพักผอนเปนระเบยีบ สวยงาม ภายใน

ตัวอาคาร ควรมีทางเดินที่สะอาด แข็งแรง มีการระบายอากาศดี บริการน้ํา ดื่มที่สะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น              

มแีสงสวางเพียงพอ เครือ่งมอื วสัดุอปุกรณทีท่นัสมยั  มหีองปฏิบตักิารทันสมยั  มหีองเอ็กซเรยและเครือ่งมอือ่ืนๆ 

ที่จําเปนในการใหบริการที่มีความพรอมท่ีจะใชงานไดทันที และมีความเท่ียงตรง เคร่ืองใชที่จําเปนตอใน       

การใหบรกิาร มใีหเพยีงพอตอจาํนวนหองตรวจปริมาณจะตองไมมากหรอืนอยเกนิไป  คณุสมบตัขิองอปุกรณ

ตองเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงคของการใชงานมิฉะนั้นอาจกอใหเกิดความลาชาในการตรวจวินิจฉัย

หรืออาจทําใหการวินิจฉัยโรคมีความคลาดเคลื่อนได อุปกรณสําหรับใชในการรักษาพยาบาลตองมี                     

การทํา  ความสะอาดมกีารซอมแซมและเกบ็รักษาใหพรอมพอใชตลอดเวลา  บคุลากรทีใ่หบริการ มบีคุลิกภาพ

ทีด่ี แตงกายสุภาพ สะอาด มแีบบฟอรม หรือสัญญาลกัษณทีส่ือ่สารใหผูรบับรกิารไดรบัทราบวาอยูในวชิาชพี 

หรอืตาํแหนงอะไรใหชดัเจน  เชน  มปีายบอกช่ือ-นามสกุล ตาํแหนง เปนตน พรอมท้ังมีอาการสาํรวมทัง้ทาทาง     

และกริยาวาจา
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   2.4 ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรบับรกิาร (Empathy) จากการศกึษาพบวา

คุณภาพบริการดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการคุณภาพการบริการดานความคาดหวัง

และการรับรูสอดคลองกันของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม                    

อยูในระดบัมาก ดงัน้ันโรงพยาบาลควรใหความสาํคัญในสวนนี ้ เปนการใหความ สาํคัญของผูใหบริการท่ีตอง

มีคุณลักษณะ คือ ทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการซึ่งการปฏิบัติงานดานการบริการที่ทําใหผูรับบริการเกิด

ความพงึพอใจ ประทบัใจนัน้ตองมาจากจติใจทีด่งีาม  มทีศันคติทีด่ตีอผูรบับริการ  เปนผูมมีติรไมตรจีติทีง่ดงาม

ของผูใหบริการยอมทําใหผูรับบริการอบอุน และประทับใจ ซึ่งในหลักการปฏิบัตินั้นควรจัดใหบุคลากร                

ใหมีหนาที่คอยตอนรับและแนะนําหรืออธิบายข้ันตอนการดําเนินงานใหเขาใจแกผูใชบริการอยางชัดเจน            

ผูมคีวามรูในสหวิทยาการ  ผูใหบรกิารจะตองมคีวามรูความเขาใจในงานท่ีปฏบิตัใินหลาย ๆ  สาขาวิชาเพือ่จะ

ไดปฏิบัติงานไดถูกตองและสามารถแกไขปญหาใหแกผูรบับริการได  เปนผูมคีวามสุภาพ ผูใหบริการควรมี

ความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ เปนผูมีจิตใจใฝบริการ (Service Mind) ผูใหบริการควรมี

จติวญิญาณใหเปนผูใหบรกิารทีด่ ีมคีวามเตม็อกเตม็ใจในการใหบริการเพือ่สรางความประทบัใจใหแกผูใชบริการ

สวนที่หก มีความเสมอภาคในการใหบริการ ผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการ

อยางเทาเทียมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมมีความเหลื่อมลํ้า

   2.5 ดานการตอบสนองตอความตองการการบรกิาร (Responsiveness) จากการศึกษาพบวา

คุณภาพบริการดานการตอบสนองตอความตองการการบริการคุณภาพการบริการดานความคาดหวังและ    

การรับรูสอดคลองกนัของผูมารบับรกิารแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพงิค จงัหวดัเชยีงใหม อยูในระดับนอย 

ดังน้ันโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในเร่ืองความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการโดยสามารถ              

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที  ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับ

ความสะดวกจากการมาใชบริการ ดังน้ี การใหบริการในเรื่องนัดหมายทุกจุดของการใหบริการตรวจรักษา        

มีระบบการนัดหมายผูมารับบริการถูกตอง แมนยํา มีการอธิบายใหผูมารับบริการเขาใจในรายละเอียด            

การใหบรกิารหรอืใหความสนใจทันททีีผู่รบับรกิารมาถงึ มลีอนอน ลอเขน็คอยใหบรกิาร และผูรบับรกิารทีเ่ดนิ

ไดเขามารับบริการมีเจาหนาท่ีใหบริการตอนรับ/มีปายบอกจุดบริการ แนะนําข้ันตอนการใหบริการชัดเจน       

จัดทําแผนผัง ปายบอกทาง ปายขอมูล ชองทางการยื่นบัตร พรอมจัดระบบคิวใหชัดเจน  ทําผังหรือชองทาง   

การยื่นบัตรและการรอคิวที่เปนระบบ มีขั้นตอนใหผูรับบริการและญาติรับทราบอยางชัดเจน จัดทําระบบ

ประชาสัมพันธ ใหการตอนรับ ใหขอมูล  พรอมจิตอาสาดูแลใหบริการและอํานวยความสะดวกแกปญหา      

ทุกจุดบริการ มีปายช่ือความหมาย ปายบอกทางอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ไมขวางทางสัญจร มองเห็น           

ไดอยางชัดเจน และจัดหองบริการใหคําปรึกษาพรอมเจาหนาท่ีประจํา  สามารถเขารับบริการท่ีจุดตางๆ           

ไดลื่นไหลไปตามขั้นตอนและภาษาที่ใชสื่อสารตองครอบคลุมกับกลุมผูที่มารับบริการ  ระยะเวลารอคอย      

ของการใหบริการ มีการกําหนดเวลาของการใหบริการในแตจุดของการใหบรกิาร  รับผิดชอบตอขอรองเรียน

ของผูรับบริการ มีชองทางใหบริการรับเรื่องรองเรียนกับการไมพึงพอใจในการใหบริการของโรงพยาบาล         

เชน ดานบริการ ดานสถานที่/สิ่งแวดลอม เปนตน มีทีมงานที่รับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพื่อจัดการแกไขเร่ือง   

รองเรียนใหกับผูรับบริการไดทันเวลาและเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 245

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ดานความเชื่อถือหรือไววางใจได  (Reliability)  คุณภาพที่คาดหวังและที่คุณภาพที่รับรูจริง          

ในดานความนาเชื่อถือไววางใจนั้น พบวาในทุกเร่ืองมีความสอดคลองกัน เกี่ยวกับการใหบริการในเวลา             

ที่เหมาะสมและตรงกับหลักการใหบริการทางการแพทย ใหบริการอยางมืออาชีพ มีการแจงวัน เวลา และ     

ใหใบนัดที่ระบุเวลาเขาตรวจ หรือพบแพทยอยางชัดเจน ไดรับการช้ีแจงข้ันตอนการรักษา ซึ่งสอดคลองกับ   

ผลการวิจัยของวิลาสิณีย  จาปาดะ (2551) ที่ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของ      

ผูใชบริการจากสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คาเฉล่ียความคาดหวังในดาน     

ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการและดานความเห็นอกเห็นใจสูงกวา

คาเฉล่ียของการรับรูคุณภาพการบริการทุกดาน ซึ่งผูรับบริการไดรับบริการเทากับหรือสูงกวาความคาดหวัง 

ผูรับบริการจะมีความพึงพอใจและมีแนวโนมเอียงที่จะกลับมาใชบริการอีกตอไป  

  2. ดานการใหความมั่นใจ (Assurance)  คุณภาพท่ีคาดหวังและท่ีคุณภาพท่ีรับรูจริงในดาน            

ความม่ันใจไดนั้น พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน ยกเวนเพียงเร่ืองผูรับบริการมีความรูสึก

มั่นใจและปลอดภัยเมื่อมารับบริการ  ซึ่งคุณภาพท่ีคาดหวังนั้นอยูในระดับมากแตคุณภาพท่ีรับรูจริง อยูใน

ระดับปานกลางซ่ึงไมสอดคลองกัน  เกี่ยวกับการใหบริการ การใหบริการมีความสุภาพ เปนกันเอง                    

อยางสม่ําเสมอ สามารถเขาถึงและติดตอโรงพยาบาลไดงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา ความไมคุนเคยไม

สนิทสนมสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนไปอยางผวิเผิน หรือหางเหนิ หรือไมจริงใจ ขาดความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

เหลานีย้อมมีผลใหผูรบับรกิารรูสกึไมมัน่ใจ ไมปลอดภยั (Cook & Thompson, 2000 และ พเิชฐ ปญญติั, 2549) 

  3. ดานลกัษณะทางกายภาพ/รปูลกัษณทีส่มัผสัได (Tangibles)  คณุภาพทีค่าดหวงั และคณุภาพ

ที่รับรูจริงในดานลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสไดนั้น พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลอง

กัน ยกเวนเรื่อง สภาพแวดลอม สถานที่ตาง ๆ ความสะอาด เปนระเบียบ และมีปายบอกจุดบริการ แนะนํา

ขัน้ตอนการใหบรกิารชดัเจน  ซึง่คุณภาพท่ีคาดหวงันัน้อยูในระดบัมาก แตคณุภาพทีร่บัรูจรงิ อยูในระดบัปานกลาง 

ซึ่งไมสอดคลองกัน  เก่ียวกับการใหบริการมีปายสัญลักษณ เอกสารการแพทยแสดงอยางชัดเจน มีการ          

แตงกายตามระเบยีบ สะอาดเรียบรอย  อปุกรณเครือ่งมอืแพทยทีท่นัสมยั ซึง่สอดคลองกับแนวคดิทีว่า เอกสาร

แนะนําการรับบริการ การสื่อสารท่ีชัดเจนจะทําใหผูใชบริการไดรับบริการที่รวดเร็ว การใชสื่อใหเกิดผลดีมี

คุณภาพควรมีลักษณะดี อยูในตําแหนง  ที่พบเห็นงาย ความเพียงพอของอุปกรณเคร่ืองมือ เจาหนาที่มี

บคุลกิภาพทีด่ ีแตงกายสะอาด สภุาพ รวมถงึการสือ่สารโดยการใชเอกสารเพือ่ใหไดรบัการบริการทีร่วดเรว็ขึน้

  4. ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy)  คุณภาพที่คาดหวัง และ          

ที่คุณภาพท่ีรับรูจริงในดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการน้ัน พบวา สวนใหญทุกเร่ืองมี                    

ความสอดคลองกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการทําใหผูรับบริการประทับใจ ผูรับบริการสามารถเขาถึง        

การบรกิารไดโดยสะดวก และมคีวามสนใจผูรบับริการและสามารถเขาใจความตองการเฉพาะของผูรบับริการ

อยางชัดเจน (ชวลันุช อุทยาน, 2554) 
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  5. ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness)  พบวา ระดับการรับรูในคุณภาพ             

การบรกิาร นอยกวาระดบัความคาดหวงัแสดงวาคณุภาพการบริการทีท่างโรงพยาบาลใหไมสามารถตอบสนอง 

ตอความตองการของผูรบับรกิารได   เก่ียวกบัระยะเวลาการรอคอยเกีย่วกบัการรับการรักษา นอยกวา 1 ชัว่โมง  

แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ใหบริการตรงเวลา  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกนกพร ลีลาเทพินทร                       

พัชญา มาลือศรี และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2554) ที่พบวาผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมาก               

ทําใหจํานวนผูใหบริการที่มีอยูไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางเต็มที่                

ไมสามารถใหบริการไดทันทวงที ผูรับบริการอาจจะไมสามารถไดรับบริการในเวลาที่ตรงตามที่พยาบาล           

ไดใหใบนัดระบุเวลาเขาตรวจและสอดคลองกับการศึกษาของโชษิตา แกวเกษ (2551) ที่พบวา คาเฉล่ีย

คณุภาพบรกิารผูรับบรกิารแพทยแผนจนี ที่ไดรับจริงต่ําสุด คอื ดานบรกิารท่ีตอบสนองตอความตองการ และ

จากขอคิดเห็นของผูที่มารับบริการตอดานบริการท่ีตอบสนองตอความตองการ พบวาควรเพิ่มเจาหนาท่ีให

เพียงพอ รอยละ 1.12 และเจาหนาที่ควรใหบริการที่ตรงตอเวลารอยละ 0.84 และไมสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของผูมารบับริการได จากขอมลูทีไ่ดจากผูมสีวนเกีย่วของจากหนวยงานภาครัฐดานโรงพยาบาล 

ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญดานระยะเวลาการรอคอยเก่ียวกับการรักษา บุคลากรทุกคนมีความเต็มใจท่ีจะให

บริการโดยตอบสนองความตองการของผูรบับรกิารไดอยางทนัทวงท ีโดยเฉพาะเรือ่งของความสะดวกรวดเรว็

ไมตองรอนาน แตบางระบบของโรงพยาบาลนครพิงคมีปญหาอยู เชน เร่ืองการกระจายการนัดผูรับบริการ    

ถาสามารถกระจายได  บางครัง้โรงพยาบาลนครพิงคไดกระจายการนดัผูรบับรกิารมีปญหาประเดน็วาบานอยูไกล

ทาํใหก็ตองมาโรงพยาบาลภาคเชา ภาคบายมารับบริการไมได มีปญหาเรื่องของการเดินทาง และเรื่องของ               

ยานพาหนะทําใหประเด็นน้ียังคงเปนปญหาของโรงพยาบาลนครพิงค ดานแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี                

ใหบรกิารตรงเวลา  จดุใหบรกิารหองตรวจในสวนของพยาบาล จะมีการกาํหนดเวลา สวนของแพทยยงัมขีอจาํกดั 

เพราะแพทยมกีารใหบรกิารผูรบับริการหลายจุด ทาํใหแพทยออกมาตรวจผูรบับริการแผนกผูรบับริการนอกลาชา

สรุป
  จากการศกึษาพบวาคุณภาพบริการดานความนาเชือ่ถือคุณภาพการบรกิารดานความคาดหวังและ 

การรับรูสอดคลองกับผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับ        

มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา คุณภาพบริการดานความมั่นใจ คุณภาพการบริการดานความคาดหวัง และ  

การรบัรูสอดคลองกบัผูมารบับรกิารแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จงัหวดัเชยีงใหม  อยูในระดบัมาก     

ดังน้ันโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการและการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน                

มาตรฐานถือเปนจุดตั้งตนและเปนเครื่องมือสําคัญ เนื่องจากใชเปนหลักหรือแนวทางในการบริการ                    

เพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ รวมทั้งควรใหความสําคัญในเร่ืองความมั่นใจแกผูมารับบริการ  ซึ่งกระทําได

หลายรปูแบบ ทัง้การใชบคุลิกภาพทาทีทีแ่สดงออกของผูใหบริการ การใชคาํพูดใหความมัน่ใจ  การใหความรู 

เพ่ือใหผูรับบริการในเหตุการณที่เปนจริงใหตรงกัน บุคลากรมีความรู ความสามารถ และชํานาญงาน และ                   

แกปญหาใหกับผูรับบริการได 
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แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันตามคุณลักษณะดานทักษะ
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรช่ันเอ็กซ

The Study of Work Behavior and Collaborative in 21st Century of 
Professional and Skills Characteristics 

Between Generation Y and Generation X

เสฎฐวฒุ ิ หนุมคํา1*,  สชัฌเุศรษฐ  เรืองเดชสุวรรณ2,  สมปรารถนา  ประกัตฐโกมล3

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด  คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

3ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

บทคัดยอ
  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันของ   

เจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันเอ็กซ และศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนา

สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประชากรที่ศึกษา  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตร ี        

ประจําปการศึกษา 2558 จากสถาบนัในเครอืขายสงเสริมการพฒันาสหกจิศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาภาคเหนอื

ตอนบน จํานวน 14 สถาบัน โดยคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่อยูในชวงเจเนอเรชั่นวาย                   

ซึ่งอยูในระหวางเตรียมตัวไปฝกงานในสถานประกอบการมาเปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 450 คน 

และตัวแทนจากสถานประกอบการท่ีสถาบันการศึกษาจัดสงนักศึกษาเขารับการฝกงาน จํานวน 9 บริษัท     

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และแบบสัมภาษณเชิงลึก        

แบบกึ่งมีโครสราง  วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเนื้อหา 

  ผลการศึกษา แนวคิดและพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานของผูตอบแบบสอบถามเจเนอเรชั่นวาย พบวา 

สวนใหญมีระดับความคิดเห็น “มากท่ีสุด” ใน 6 ประเด็น ไดแก ความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ                   

ชอบการรวมมือกันทํางานมากกวาการแขงขัน มีความตองการทํางานท่ีทาทายและไดพบส่ิงใหม ๆ ทํางาน

ดวยความรับผิดชอบ มคีวามสามารถทํางานรวมกับผูอื่นท่ีตางวัฒนธรรมไดและยอมรับผลผลติท่ีเกิดข้ึนดวย

ความชื่นชม ขณะที่แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามเจเนอเรชั่นเอ็กซ พบวา         

มีระดับความคิดเห็นในดานการทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวได มีความกระตือรือรน สนใจงานท่ีทาทาย     
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มีความคิดสรางสรรค มีวินัยในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความตรงตอเวลา สามารถทํางานภายใต

กรอบวฒันธรรมองคการได สามารถวางแผนและจดัเรยีงลาํดบัความสาํคญัของงานไดด ีมทีกัษะการประสานงาน  

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และจากการศึกษาในครั้งน้ี                       

คณะนักวิจัยสามารถนําไปปรับใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาได 3 ดาน ดังตอน้ี                          

1) ดานการพฒันาผูเรยีน: ดาํเนนิการพฒันาใน 5 ดาน ไดแก ดานวนิยัในการทาํงาน ดานทกัษะการทํางานรวมกนั 

ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ ดานพฤติกรรมการใชอุปกรณสื่อสารและเครือขายสังคมออนไลน       

และดานแนวคิดการใหความสําคัญกับกระบวนการและผลลัพธ โดยควรเปนการดําเนินการทั้งในระดับ       

สาขาวิชา คณะ สถาบัน และเครือขาย 2) ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน: ดําเนินการใน              

2 สวน คือ การพัฒนาองคความรูที่ลึกและครอบคลุม และการสรางประสบการณตรงในสายงานแตละดาน  

3) ดานการพฒันาหลกัสตูร: ดาํเนนิการใน 2 สวน คอื การกาํหนดกระบวนการมสีวนรวมของสถานประกอบการ

ในการพัฒนาหลักสูตร และการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ

คําสําคัญ
  พฤตกิรรมการทํางาน      การทํางานแบบรวมมอื    ทกัษะและอาชพีในศตวรรษท่ี 21     เจเนอเรชัน่วาย    

เจนเนอเรชั่นเอกซ 

Abstract
  The objectives of this study were to explore the concept and work behavior and collaborative 

between generation Y and generation X and to explore the guideline of the student development 

in the Upper North Collaborative Education Network. The population were undergraduate students, 

2015 academic year from 14 institutions in the Upper North Collaborative Education Network;      

selected 450 sophomore and junior students who were generation x and preparing themselves to 

be the apprentice in enterprises for the representative sample of this study; and 9 representative 

samples of enterprises where the institutions sending students to enterprise for apprentice.               

The data colleting method were questionnaire and semi-structured in-depth interview form. Data 

were analyzed by using frequency, percentage, average and content analysis.

  According to generation Y responses to the concept and work behavior questionnaires, 

the results shows that the six components that they feel “strongly agree” are work achievement, 

collaborative working, intercultural knowledge, work challenging, work responsibility, and proud of 

work accomplishment. Whereas, the responses of generation X toward the concepts of work          

behavior are team work, self-adjustment, work challenging, creativity, discipline (Punctuality), work 

under community of practice (COP), work planning and priority management, effective coordination, 
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and technology literacy.  The findings can guide the adjustment of a policy of students’ development in 

three ways:  1) the development of learners: work discipline, team work skills, technology for       

presentation skills, digital literacy, and concepts of processes and outputs of working. These should 

be a cooperation of departments, faculties, educational institutions, and networks, 2) the development 

of learning and teaching process: the development of comprehensive knowledge and providing 

an authentic work experiences 3) the development of curriculum: the assignation of participations 

of in curriculum development and needs exploration of the profession development of the companies.

Keywords
  Work Behavior, Collaborative Working,   21st Century of Professional and

Skills, Generation Y, Generation X

บทนํา
  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต                  

ทีม่คีณุภาพออกไปรบัใชสงัคมไดหลายสาขา โดยบัณฑิตท่ีผลิตออกไปในแตละรุนจะมุงเนนท้ังในเชิงคุณภาพ

และปรมิาณ   มกีระบวนการสรางประสบการณระหวางเรยีนอยางเหมาะสม สนับสนุนการสรางรายไดระหวาง

เรยีนและสนบัสนนุใหนกัศกึษาท่ีสาํเรจ็การศึกษามีงานทําทนัท ีและมีความรวมมอืระหวางสถานประกอบการ

กบัสถานศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีณุลักษณะและสมรรถนะท่ีตรงกบัความตองการของสถานประกอบการ

ผูใชบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาจึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ                 

ทีส่าํคัญเพยีงพอตอการพัฒนาในสายงานอาชพีและการใชชวีติในการทาํงานในศตรวรรษที ่21 ประกอบดวย 

5 ดาน ไดแก 1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)  2) ดานความคิดริเริ่มและ

เปนผูนํา (Initiative and Self-Direction) 3) ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Culture Skills)  4) ดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต มีความรับผิดชอบและเช่ือถือได (Productivity         

and Accountability) และ 5) ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)          

(อนุชา  โสมาบุตร, 2556)

  เนื่องดวยนักศึกษาในยุคเจเนอเรชั่นวาย (กลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2540) นั้น          

คอนขางแตกตางจากคนรุนกอนเพราะเกดิมาในยคุทีม่เีทคโนโลยเีขามาเกีย่วของและจะมอีปุนิสยัรักอิสระและ      

มคีวามเปนตวัเองสงู ฉะน้ันสิง่สาํคญัในการเรยีนการสอนกบันกัศกึษากลุมนี ้คอื ตองพยายามผลักใหนกัศกึษา

แสดงความคิดเห็นออกมา (พรรณวดี  สถิตถาวร และ ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ, 2553) และจากการวิเคราะห

พบวา สถานประกอบการโดยสวนใหญจะมีผูบริหารที่เปนคนในรุนเจเนอเรช่ันเอ็กซ (กลุมคนท่ีเกิดระหวาง     

ป พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2522) อายุ 37-51 ป โดยจะมีลักษณะพฤติกรรมชอบส่ิงท่ีงาย ไมตองเปนทางการ            

ใหความสาํคัญกับเร่ืองความสมดลุระหวางงานกบัครอบครัว (Work-Life Balance) มแีนวคดิและการทาํงาน
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ในลักษณะรูทุกอยางทําทุกอยางไดเพียงลําพัง ไมพึ่งพาใคร มีความคิดเปดกวาง พรอมรับฟงคําติชม และ            

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (PWC, 2558) ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการเรียนรูพฤติกรรม

ของคนทัง้สองรุนเพือ่ใหสรางความเขาใจ และสามารถทาํงานรวมไดโดยไมมขีอขัดแยง เกิดความรูสกึรวมของ

บุคคลท่ีมีตอการทํางาน มีความสุขในการทํางาน และไดรับผลตอบแทน อันจะเปนการสรางความพึงพอใจ    

ที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ันที่จะทํางาน มีขวัญกําลังใจ สิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายของ

องคการ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2547)

  ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงสนใจการใหความสําคัญและตระหนักถึงการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ

การเรยีนรูกบัการปฏบิตังิานใหมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคตรงกับความคาดหวังของสถานประกอบการทีเ่ปน

ผูใชบัณฑิตที่ตองการบัณฑิตรอบรูพรอมทั้งศาสตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 นั้น บัณฑิตมีคุณสมบัติเพียงตอวิถีการทํางานหรือไมและพรอมที่จะกาวไปสูองคกรและ     

สถานประกอบการ ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญตอการสนับสนุนองคกรใหดําเนินงานอยางบรรลุเปาหมาย            

จึงไดกําหนดกรอบการศึกษาที่จะมุงแสวงหาการศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมดังวัตถุประสงคตอไปนี้

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันของเจเนอเรช่ันวายและ                   

เจเนอเรชั่นเอ็กซ

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากรสาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ไดแก นกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีประจําปการศึกษา 2558 

จากสถาบันในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาภาคเหนอืตอนบน จาํนวน 14 สถาบัน        

ประจําปการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่อยูในชวงเจเนอเรชั่นวายซึ่งอยูใน

ระหวางเตรยีมตวัไปฝกงานในสถานประกอบการมาเปนกลุมตวัอยางในการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 450 คน

   สวนประชากรสาํหรบัการวจิยัเชงิคณุภาพ ไดแกสถานประกอบการในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน

ที่สถาบันการศึกษาจัดสงนักศึกษาเขารับการฝกงานโดยคัดเลือกตัวแทนของสถานประกอบการแบบเจาะจง

จากการพจิารณาของคณะกรรมการเครือขายสงเสริมการพฒันาสหกิจศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาภาคเหนอื

ตอนบนวาตัวแทนของสถานประกอบการนั้นมีความพรอมและสะดวกในการใหขอมูลมาเปนกลุมตัวอยาง  

การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 9 บริษัท 
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  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามแนวคิดและ

พฤติกรรมการปฏิบตังิานซ่ึงผูวจิยัพฒันาจากแบบสอบถามจากงานวิจยัของ เดชา  เดชะวฒันไพศาล, กฤษยา  

นุมพยา, จรีาภา  นวลลกัษณ และ ชนพัฒน  ปล้ืมบุญ (2557, 11-12) ประกอบดวยคําถามเกีย่วกับคุณลักษณะ

ดานทักษะและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ดาน  ไดแก  1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility 

and Adaptability)  2) ดานความคิดริเริ่มและเปนผูนํา  (Initiative and Self-Direction) 3) ดานทักษะ             

ทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Culture Skills)  4) การเปนผูสรางหรือผูผลิต       

มคีวามรบัผดิชอบและเชือ่ถือได (Productivity and Accountability) และ 5) ดานภาวะผูนาํและความรบัผดิชอบ 

(Leadership and Responsibility)  โดยการแจกแบบสอบถามจะจัดสงถึงกลุมตัวอยางในรูปแบบออนไลน

ผาน Google Form Application

   สวนเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก

แบบกึง่มีโครสรางซ่ึงประกอบดวยแนวคําถามเก่ียวกบัคุณลักษณะดานทักษะและอาชีพในศตวรรษที ่21 ทัง้ 5 ดาน  

  3. การวิเคราะหขอมูล

   ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนขอมูล      

ที่ไดจากการสัมภาษณวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
  1. แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ

        ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมาเปนเพศชาย                

เพศทางเลือกชาย (ชาย) และเพศทางเลือก (หญิง) คิดเปนรอยละ 26.4, 2.7 และ 1.8 ตามลําดับ อายุของ      

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงอายุ 20-22 ป คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมาเปนชวงอายุ 23 - 25 ป 

คิดเปนรอยละ 91  อายุ 17 – 19 ป คิดเปนรอยละ 30 และ 26 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ  

   สําหรับขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจนเนอเรชั่นวายที่ไดจาก

แบบสอบถาม  พบวา สวนใหญมีความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ ที่คาเฉล่ีย 4.440 เปนความตองการ

แสดงความสามารถอยางเต็มท่ี และมีความชอบทํางานทาทายและพบสิ่งใหม ๆ และรองลงมาคือ ชอบ         

การรวมมือกันทํางานมากกวาการแขงขัน ที่คาเฉล่ีย 4.344 ทั้งนี้เมื่อนําขอมูลที่ไดมาเรียงลําดับอีกคร้ัง             

ตามระดับคาเฉลี่ย “มากที่สุด” ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจนเนอเรชั่นวาย

    
1  4.440  

2  4.344  

3  4.318  

4  4.227  

5  4.218  

6  4.218  

  สวนขอมลูเกีย่วกบัแนวคดิและพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของเจนเนอเรช่ันวายทีไ่ดจากการสมัภาษณ

ตัวแทนสถานประกอบการ สามารถสรุปไดตามประเด็นดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1 ความคาดหวงัในพฤตกิรรมการปฏบิตังิานดานความยืดหยุนและการปรบัตวั

  ตัวแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังตอความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของการทํางานในองคการใหดขีึน้ ตวัแทนของสถานประกอบเห็นวา เจนเนอเรช่ันวาย มคีวามสามารถ

ในการปรบัตวัตอการทาํงานมากกวาผูใหญ และยอมรับส่ิงเปล่ียนแปลงไดดกีวา รองลงมาไดแก ความคาดหวงั   

ในพฤติกรรมการทาํงานในดานความตองการทาํงานท่ีทาทายและพบส่ิงใหม ๆ ลําดับสุดทาย คือ คาดหวัง         

ในพฤติกรรมการทํางานที่แสดงถึงความคิดสรางสรรคในการทํางาน  ผูประกอบการมีความเห็นตรงกันวา     

เจนเนอเรช่ันวาย เติบโตมาพรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงพบวามีความคิดที่สรางสรรค             

ตอผลงานที่ทําอยู กลาแสดงออกมากกวารุนเกา 

  ประเด็นที่ 2  ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานความคิดริเริ่มและเปนผูนํา

  ตวัแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังตอความกระตือรือรนในการทาํงาน เน่ืองจาก เจนเนอเรช่ันวาย 

ที่หลาย ๆ หนวยงานเคยไดทํางานรวมมักจะไมคอยกระตือรือในการนําเสนองาน เปนเพียงการทําตาม             

คําส่ังเทาน้ัน รองลงมาไดแก ความคาดหวังในพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ลําดับสุดทาย  คือ 

ความคาดหวังในความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ ตัวแทนสถานประกอบการ ไดเสนอความคิดเห็นวา       

เจนเนอเรชั่นวาย ควรมีความตั้งใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงจนสําเร็จ

  ประเด็นที่ 3 ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู

    ตัวแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังตอความสามารถในการทํางานรวมกับผู อื่นที่                        

ตางวฒันธรรมได ลาํดับสดุทาย คอื ความคาดหวงัในพฤติกรรมการทาํงานในความสามารถกาํหนดจังหวะเวลา

ทีเ่หมาะสมในการฟง-พดู ในโอกาสตางๆ อยางมปีระสทิธิภาพ ดงัเชนสถานประกอบการแหงหน่ึงคาดหวังให 

เจนเนอเรชั่นวาย ตั้งใจในการเขารวมประชุม ไมใชพวก Line หรือ Facebook ในขณะท่ีมีการประชุม หรือ          

ในขณะที่ผูใหญกําลังใหความรู ซึ่งมองวาไมเหมาะสม
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  ประเด็นที่ 4 ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต 

มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได

  ตัวแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังในพฤติกรรมการทํางานดานการวางแผนและจัดเรียง

ลําดับความสําคัญของงาน การรับเจนเนอเรช่ันวายมาทํางานมักจะมีความรูที่กวางแตไมมีรูลึกเทาที่ควร         

แตในปจจุบนัตัวแทนของสถานประกอบการหลายแหงเห็นวาการรับเฉพาะเจนเนอเรช่ันวายท่ีมปีระสบการณ

ในการทํางานในสายตรงดีกวา  เน่ืองจากไมตองมาเริ่มสอนกันใหมซึ่งจะใชระยะเวลานานกวาจะเปนงาน      

ดงัน้ันหากมปีระสบการณในการทํางานจงึสําคัญมากและยงัสามารถนาํไปตอยอดจากประสบการณไดโดยตรง 

ควรวางแผนการทํางานหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน  รองลงมาไดแก การยอมรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนดวย      

ความชื่นชม ทั้งนี้ตัวแทนของสถานประกอบการหลายแหง ไดกลาวไววา เด็กเจนเนอเรชั่นวาย ควรสนับสนุน

ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงงานที่ปฏิบัติ ถาขอเสนอแนะไหนท่ีนาสนใจสามารถใช         

ในการปรบัปรงุงานไดกจ็ะไดรบัรางวลั หรอืใบประกาศนยีบตัรและไดรบัความสนใจมากขึน้  ลาํดบัสุดทาย คอื

ความคาดหวังในเงินเดือนหรือคาจาง ในสวนของความคิดเห็นจากตัวแทนสถานประกอบการแหงหนึ่งจะ

ทาทายพนักงานขายดวยการใหคอมมิชชั่นตามยอดขาย ซึ่งเปนคาตอบแทนที่สูงพอสมควร

  ประเด็นท่ี 5  ความคาดหวงัในพฤตกิรรมการปฏบิตัิงานดานภาวะผูนําและความรบัผิดชอบ

  ตัวแทนสถานประกอบการมีคาดหวังในการเป นตัวกลางหรือผู ประสานงานการทํางาน                                  

ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ตัวแทนของสถานประกอบการมองขอดีของเดก็ปจจุบันจะตามยุคตามสมัยไดรวดเร็ว 

จะใชเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานไดดีกวาและเกิดความคลองตัว แตสถานประกอบการจะมีกฎของ          

การใชเครือ่งมอืเทคโนโลยีอยู เชน สถานประกอบการจะไมอนญุาตใหแพรภาพทีเ่กีย่วของกบับรษิทัสูภายนอก  

เมือ่พบเหน็กจ็ะมีบทลงโทษ เปนตน เพราะสิง่เหลานีจ้ะสงผลตอสถานประกอบการได  บางสถานประกอบการ

จะมีนโยบายควบคูกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอรเพ่ือปองกันขอมูลของสถานประกอการ  การใชเทคโนโลยีนั้น          

เจนเนอเรชัน่เอ็กซมกัจะหลกีเล่ียงการใชเทคโนโลยมีากกวาเจนเนอเรชัน่วาย ความคลองตัวในการทํางานของ

สองเจนเนอเรชัน่กจ็ะแตกตางกันในเรือ่งของงานดงันัน้ตองมีมาตรการและการควบคูไปดวย  รองลงมาไดแก 

ความคาดหวงัในพฤตกิรรมการทํางานดานความเปนผูทีน่าพึง่พาและไวใจไดเสมอ  ตวัแทนสถานประกอบการ 

ไดใหขอคิดเห็นวาแตละคนไมเหมือนกัน ไมสามารถบอกไดวา เจนเนอเรช่ันวาย จะเปนเหมือนกันหมด            

แตเม่ือใดก็ตามท่ีไดมอบหมายงานก็ยอมตองการความสําเร็จ ลําดับสุดทาย คือ คาดหวังในพฤติกรรมการ

ทาํงานดานความสขุจากการทาํงานมากกวาสิง่อ่ืนๆ การสอนงานจากรุนพ่ีจะเปนสวนหน่ึงซึง่ชวยใหพนกังาน

สามารถทํางานรวมกันได 

  2. แนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

   ขอมลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษณเชิงลึก สามารถสรปุแนวคิดและพฤติกรรมของทัง้สอง

เจนเนอเรชั่นดังนี้ เจนเนอเรชั่นเอ็กซจะยังคงซึมซับกระบวนการและแนวคิดของเจนเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร         

อยูมาก จงึทําใหแนวทางการทาํงานของเจนเนอเรชัน่เอ็กซ จะยังคงทํางานดวยกฎระเบยีบ ยดึม่ันในวินยัและ
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การลงโทษ ตลอดจนการสรางแรงจงูใจกไ็มแตกตางกนั มคีวามจงรกัภัคดตีอองคการเหมือนกนั เจนเนอเรช่ันเอ็กซ 

เนนการทํางานเดี่ยวมากกวากลุม เนนการใหความสําคัญกับครอบครัว และพรอมจะลาออกจากงานถา           

มตีาํแหนงทีด่กีวา เงินเดือนดกีวา มุงงาน ใชความรูทีเ่รียนมา มเีปาหมายในชวีติ คอื การเปนผูบริหารระดบัสูง

สําหรับเจนเนอเรชั่นวาย เปนคนรุนใหม อารมณดี มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแงดี นิยมการสื่อสารที่ไมเห็นหนา

และไมใชเสียง ยังมองคนรุนเกาลาสมัย เปนกลุมที่มีความคิดและพฤติกรรมที่สับสน ไมแนใจวาแบบแผน   

การดํารงชีวิตที่ดีควรจะเหมือนคนรุนเกากลุมไหน ยืนอยูบนโลกแหงความเปนจริงมีทางเลือกที่หลากหลาย

ทาํใหมขีอมูลและระบบคิดท่ีสมบรูณกวา เช่ือในทางเลือกทีห่ลากหลายและไมยดึติดกับทางเลอืกหรอืวิธกีารเดิมๆ 

มีเปาหมายในชีวิต คือ เปนนายตัวเอง  นอกจากน้ีขอมูลจากการสัมภาษณยังพบวา เจเนอเรช่ันเอ็กซ                     

ควรมีความคาดหวังตอการทํางานของเจเนอเรชั่นวาย สรุปได ดังนี้  1) ความหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว เจเนอเรชั่นวายควรมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการเปล่ียนแปลง                   

มีความสามารถในการทํางานที่ทาทายและพบสิ่งใหม ๆ มีความคิดสรางสรรคในการทํางานภายใตกรอบ     

การทํางานหรือวัฒนธรรม การทํางานในแตละองคกร 2) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน                  

ดานความคิดริเริ่มและเปนผูนํา เจเนอเรช่ันวายควรมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความรับผิดชอบ                 

ตรงตอเวลา รายงานความกาวหนาของการทาํงานสมํา่เสมอ และมีความต้ังใจในการทาํงานท่ีไดรบัมอบหมาย

ใหลุลวงจนสําเร็จ  3) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน   ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู                

เจเนอเรช่ันวายควรทํางานรวมกับผูอื่นที่ตางวัฒนธรรมได รวมมือกันทํางานมากกวาการแขงขัน มีทักษะ      

การนําเสนองานและมีมารยาทในการใชเครื่องมือส่ือสารหรือเครือขายสังคมออนไลนในเวลาที่เหมาะสม         

4) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการเปนผูสรางหรือผูผลิตมคีวามรับผิดชอบและเช่ือถือได      

เจเนอเรช่ันวายควรสามารถวางแผนและจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานไดดี มีความรูที่กวางและลึก                      

มีประสบการณในการทํางานในสายตรง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ กลาแสดงออกในการ       

นําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอองคกร และ 5) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานภาวะ

ผูนําและความรับผิดชอบ เจเนอเรชั่นวายควรมีทักษะในการประสานงานการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ                     

มคีวามคลองตวัในการใชเทคโนโลยีภายใตกฏระเบยีบขององคกร ยอมรับในความคดิของผูอืน่

  จากผลขอมูลแนวคิดและพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซและเจเนอเรช่ันวาย รวมท้ังขอมูล                  

คาดหวังของเจเนอเรชั่นเอ็กซตอการทํางานของเจเนอเรชั่นวาย สามารถสังเคราะหออกเปนคุณลักษณะ         

ดานทักษะและอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนา   

สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2

แนวทางการพฒันานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาภาคเหนอืตอนบน
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  ทัง้น้ีจากผลการวจิยัคณะผูวจิยัไดจดัทํารูปแบบการพฒันานกัศึกษาเพือ่นําไปปรบัใชในแตละสถาบนั

ดังปรากฏ ดังภาพที่ 1

  แผนภาพแสดงแนวทางในการพัฒนานักศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการจาก

แผนภาพสามารถอธิบายไดดังนี้ 

  ดานที่ 1  ดานการพัฒนาผูเรียน 

  ดําเนินการพัฒนาใน 5 ดาน คือ ดานวินัยในการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องการตรงตอเวลา ดานทักษะ

การทํางานรวมกัน ซึ่งควรดําเนินภายใตกรอบหรือวัฒนธรรมหรือรูปแบบการทํางานท่ีแตกตางกัน ดานการ   

นาํเสนอและการใชเทคโนโลยี ควรดาํเนินการโดยเนนเรือ่ง การแสดงความคิดเห็น และการใชเทคโนโลยีทีเ่ปน

ประโยชนตอองคกร   ดานมารยาทและพฤตกิรรมการใชอปุกรณสือ่สารและเครอืขายสังคมออนไลน ควรดาํเนนิการ

สรางความตระหนักในผลดีผลเสีย รวมไปถึงฝกทักษะและมารยาทในการใชงานอุปกรณเหลาน้ีเสมอ              

ดานแนวคิดการใหความสําคัญกับกระบวนการและผลลัพธ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา เจนเนอเรชั่นวาย    

สนใจในเร่ืองผลลัพธแตไมใหความสําคัญกับกระบวนการ ลําดับขั้นตอนในการทํางาน จึงควรมีการสราง

แนวคิดในรูปแบบการทํางานผานกระบวนการ PDCA เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่ใหความสําคัญ          

ทั้งกระบวนการในการทํางานและผลลัพธจากการทํางาน  ทั้งนี้ในการดําเนินการท้ัง 5 ดาน ควรดําเนินการ   

ในรูปแบบสภาพแวดลอมที่แตกตางกันเพื่อสรางทักษะการปรับตัวในการทํางาน โดยควรเปนการดําเนินการ

ทั้งในระดับ สาขาวิชา คณะ สถาบัน และเครือขายสหกิจศึกษา 
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  ดานที่ 2 ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ดําเนินการใน 2 สวน คือ การพัฒนาองคความรูที่ลึกและครอบคลุมและการสรางประสบการณ       

ตรงในสายงานแตละดาน โดยในการดําเนินการทั้ง 2 สวนนั้น ควรกําหนดใหมีสถานประกอบการเปนกลไก

ในการดําเนินการ

  ดานที่ 3 ดานการพัฒนาหลักสูตร  

  ดําเนินการใน 2 สวนคือ การกําหนดกระบวนการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตร และการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในสายวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ีควรกําหนด         

ใหมีสถานประกอบการเปนกลไกในการดําเนินการ

อภิปรายผลการวิจัย
  ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจนเนอเรช่ันวายพบวา สวนใหญมี               

ความตองการใหงานสาํเรจ็อยูเสมอ  ตองการแสดงความสามารถอยางเตม็ที ่และมคีวามชอบทํางาน ทาทาย

และพบส่ิงใหม ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณวดี  สถิตถาวร และ ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ (2553)         

ทัง้น้ีจากผลการวจิยัพบวา แนวคดิและพฤติกรรมการปฏบิตังิานรวมกนัของเจเนอเรชัน่วายและเจเนอเรช่ันเอก็ซ 

มีจุดรวมแนวคิดและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม มีการปรับตัวไดดีพรอมกับความคิดสรางสรรค ทําให          

ผูวิจัยไดเรียนรูดานภาวะผูนําและทักษะการนําเสนอ พรอมกับไดเรียนรูความแตกตางจากแนวคิดของ                 

เจนเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นเอ็กซ คือ ความมีวินัยและความเคารพกติกา ซึ่ง เจนเนอเรชั่นเอ็กซ                   

ยงัมองการไมยดึตดิกับ กฎ ระเบียบ ของ เจนเนอเรช่ันวาย รวมถงึวนิยัในการทาํงาน พรอมกนันีผู้วจิยัไดเรียนรู

เจนเนอเรชั่นที่ใกลเคียงกัน อยูในสภาพแวดลอมในสังคมที่คลายคลึงกันจะทําใหมีแนวคิด ทัศนคติ คานิยม 

พฤติกรรมในรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คลายกันหรือเหมือนกัน 

  และเมือ่พิจารณาในภาพรวมของแนวคดิและพฤตกิรรมการทาํงานพบวา เจนเนอเรชัน่วาย มแีนวคิด

และพฤติกรรมการทํางานดังนี้ “นิยมรูปแบบการทํางานเปนทีมปรับตัวเขากับองคกรไดดี เนนผลลัพธ                   

ในการทาํงาน มคีวามคิดสรางสรรค   มคีวามเปนผูนาํและทักษะการนาํเสนอ   ชอบงานทีท่าทายความสามารถ” 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะดานทักษะและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของ อนุชา โสมาบุตร 

(2556) ในดาน 1) ความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม 

สามารถปรับตวัเพือ่รบัการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดยปรบัตวัตามบทบาทหนาที ่ความรับผดิชอบ

และบรบิทตามชวงเวลาท่ีกาํหนด และปรบัตวัเพ่ือการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการทาํงานในองคกรท่ีดขีึน้ 

รวมไปถงึการเปนผูมคีวามคดิริเร่ิมและเปนผูนาํ (Initiative and Self-Direction) ในประเด็นการสรางงานอสิระ 

(Work Independently) โดยกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจ

งานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก  นอกจากน้ีในดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู           

ขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ยังพบวา เจนเนอเรชั่นวาย มีประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ

รวมกับผูอื่น (Interact Effectively with Others)  สนใจการทํางานเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสราง
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ทมีงานทีม่คีณุภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) ซึง่ยอมรบัในขอแตกตางทางวฒันธรรมและภารกจิ

งานของทีมงานท่ีแตกตางกันหลากหลายลักษณะ ในดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต มีความรับผิดชอบและ

เชือ่ถอืได (Productivity and Accountability) พบวา  สอดคลองในประเด็นผลผลติทีเ่กดิข้ึน (Produce Results)       

โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูง เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-Tasks) การมีสวนรวมอยางแข็งขัน            

นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และยอมรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนดวยความชื่นชม นอกจากนี้ ผลการวิจัย                

ยงัสอดคลองกับผลการวิจยั โดย กานตพชิชา  เกงการชาง (2556) ซึง่ผลการศึกษาพบวาเจนเนอเรชัน่วายสามารถ

ปรับตัวไดดีในสถานการณตาง ๆ พรอมที่จะเรียนรูและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง ชอบงานที่ทาทาย             

มคีวามมุงมัน่และตองการประสบความสาํเรจ็สงู โดยเฉพาะในฐานะปจเจกบคุคลทีต่องการการยอมรบันบัถอื 

  นอกจากนีจ้ากแนวคดิและพฤตกิรรมการปฏิบตังิานรวมของเจนเนอเรชัน่วายและเจนเนอเรช่ันเอก็ซ 

ทีม่กีารทาํงานดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอยูรวมกนัในองคการปจจบุนัทําใหเหน็ความแตกตาง

ระหวางคุณคาของคนทํางานจะเกิดขึ้นเมื่อมีอายุที่มากขึ้น ดังเชน เบบี้บูมเมอร   มีความเชื่อมั่นในโครงสราง

และความภกัดขีององคการ สามารถเติบโตในทีท่าํงานแมวาจะมวีาระการดาํรงตาํแหนงติดตอกนัเปนเวลานาน 

ทั้งน้ีเพราะกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ในทางตรงกันขามคนเจนเนอเรช่ันเอ็กซจะแสดงใหเห็นถึง

ความซื่อสัตยที่ไมแนนอน ซึ่งมักจะบดบังรัศมีที่เปนจุดแข็งและความเปนอิสระของคนรุนน้ี  ทายท่ีสุด                 

เจนเนอเรชั่นวายมีบทบาทหนาที่ของตนในฐานะผูสรางสรรคนวัตกรรมในแบบที่ผอนคลายโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอเวลา (Shuler, Faulk, Hidleburg-Johnson & Williams, 2016) จึงสรุปแนวคิด

และพฤติกรรมของทั้งสองเจนเนอเรชั่นดังน้ี 1) เจนเนอเรช่ันเอ็กซจะยังคงซึมซับกระบวนการและแนวคิด        

ของเจนเนอเรชั่นเบบ้ีบูมเมอรอยูมาก จึงทําใหแนวทางการทํางานของ เจนเนอเรชั่นเอ็กซจะยังคงทํางาน       

ดวยกฎระเบียบ ยึดมั่นในวินัยและการลงโทษ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจก็ไมแตกตางกัน มีความจงรักภัคดี

ตอองคการเหมอืนกนั เจนเนอเรช่ันเอก็ซ เนนการทํางานเด่ียวมากกวากลุมเนนการใหความสําคญักบัครอบครวั 

และพรอมจะลาออกจากงานถามีตําแหนงที่ดีกวา เงินเดือนดีกวา มุงงานใชความรูที่เรียนมาและโตมากับ     

ยคุทีค่าบเกีย่วระหวาง Analog และ Digital มเีปาหมายในชวีติคือการเปนผูบรหิารระดบัสูง  และ 2) เจนเนอเรชัน่วาย 

เปนคนรุนใหม อารมณดี มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแงดีนิยมการส่ือสารที่ไมเห็นหนาและไมใชเสียง ยังมอง    

คนรุนเกาลาสมัย เปนกลุมท่ีมีความคิดและพฤติกรรมท่ีสับสน ไมแนใจวาแบบแผนการดํารงชีวิตท่ีดีควรจะ

เหมอืนคนรุนเกากลุมไหน ยนือยูบนโลกแหงความเปนจรงิ  มทีางเลือกทีห่ลากหลายทาํใหมขีอมูลและระบบคดิ

ที่สมบูรณกวาเชื่อในทางเลือกที่หลากหลายและไมยึดติดกับทางเลือกหรือวิธีการเดิมๆ เติบโตมาในยุค    

Digital และมีเปาหมายในชีวิตคือ เปนนายตัวเอง
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สรุป
  ผลจากการศึกษาพบวา เจนเนอเรชั่นวาย มีการทํางานกลุมไดดี และมีการปรับตัวกับบริบทของ    

สถานประกอบการแตปญหาของเจนเนอเรชั่นวายยังขาดการวางแผนและการประเมินงาน ดังนั้นสถาบัน      

การศึกษาจําเปนตองสรางกิจกรรมเชิงพฤติกรรมท่ีจะสอนใหเจนเนอเรช่ันวาย มีความรับผิดชอบดาน                

การวางแผนและบริหารจดัการใหมากขึน้ ตลอดจนมกีารประเมนิความสาํเร็จและตวัชีว้ดัของกจิกรรมในแตละครัง้ 

การออกแบบหลักสูตรของสถาบันการศึกษาจําเปนตองมุงเนนกิจกรรมและวิชาการควบคูกันไปอยางสมดุล

เพ่ือใหเกิดแนวคิดเชิงสรางสรรค และกระบวนการทํางานเชิงระบบท่ีเปนรูปธรรมและในอนาคตกลุมเจนเนอเรชัน่ท่ี

จะเขาสูตลาดแรงงานอีกลุม คือ เจนเนอเรช่ันแซด ซึ่งมีความหลากหลายแนวคิดและพฤติกรรมตลอดจนมี       

ความรูดานเทคโนโลยีอยางกวางขวาง  สถาบันการศกึษาจงึควรปรบัตวัและสรางเครอืขายกบัสถานประกอบการ  

เพื่อรองรับ รวมถึงควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยอยูเสมอและตอบสนองตอผูเรียน

และสถานประกอบการเปนสําคัญ
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บทคัดยอ    
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.89 มีคาอํานาจจําแนก       

รายขอตั้งแต 0.57 ถึง 0.82 แบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา ชดุท่ี 2 ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบการจดักจิกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยพบวา
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน   

จังหวัดเชียงใหม เปนดังนี้ 1.1) ดานการดําเนินชีวิตในสังคม คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญสําหรับนักศึกษา

ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละและความมีระเบียบวินัย 1.2) ดานการจัดการเรียนการสอน 

จัดใหมีการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดแทรกหรือบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
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ทุกรายวิชา อาจารย ผูบริหารควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา 1.3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 

จดักจิกรรมหรอืโครงการทีป่ลกูฝงคณุธรรมจรยิธรรมใหนกัศกึษาเปนประจํา สงเสรมิและสนบัสนุนใหนกัศกึษา

เขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจและตามความสามารถของนักศึกษา 1.4) ดานการประกอบอาชีพตาม

จรรยาบรรณ คณุธรรมทีต่องปลกูฝง คอื ความซือ่สตัยสจุรติในการประกอบอาชีพของตน จดัฝกอบรมเกีย่วกบั

จรรยาบรรณในวชิาชพีกอนสาํเรจ็การศกึษาเพือ่จะไดเปนแนวทางในการปฏบิตัตินใหถกูตองตามจรรยาบรรณ

ในแตละวิชาชีพ       

  2. นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรวม ( x  = 4.29)

คําสําคัญ
  การพัฒนาจริยธรรม   พฤติกรรมทางจริยธรรม   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Abstract  
  This study aimed to 1) study ways of establishing activities to improve merit and morality 

of the students, 2) study opinions of the students on ways of establishing activities to improve 

merit and morality of the students at private universities in Chiang Mai. Studied samples included 

students of Payap University, Far Eastern University and North Chiang Mai University. Study tool 

was the rating-scaled questionnaire with 0,89 reliability and 0.57-0.82 differentiating power. Two 

sets of questionnaire were used according to the objectives of the study. The statistics performed 

to analyze data consisted of percentage, average and standard deviation.  

  The results of the research showed that 1) ways of establishing activities to improve merit 

and morality of the students comprised 1.1) for social life, the important aspects to concern were 

sense of honesty, sacrifice and discipline, 1.2) for curriculum managing, the activities must be    

integrated in the general education, in all taught subjects and instructors as well as administrative 

team must be good example, 1.3) for setting up the activities, the activities must be regularly       

performed, students must voluntarily participated relying on their talents, 1.4) for professional       

morality, sense of honesty must be implemented by establishing the training on this aspect before 

student graduations, 2) All of the overview and each aspect opinions of The Far Eastern University's 

student about the establishing activities to improve merit and morality have suitable levels, the 

total average ( x  = 4.29).  
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บทนํา  
  สภาวะสังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เน่ืองจาก

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และ       

การส่ือสารในโลกยุคไรพรมแดน ทาํใหมนษุยรบัรูขอมลูขาวสารไดจากสือ่ตางๆ ไดอยางหลากหลายและรวดเร็ว 

รวมไปถงึการรบัวัฒนธรรมของตางชาติทีเ่ขามาสูประเทศไทย สงผลใหเยาวชนของชาติไดรบัรูและนําไปปฏบิตัิ

โดยมีพฤติกรรมการเลียนแบบไมสามารถแยกแยะวาส่ิงไหนถูก สิ่งไหนผิด จนขาดคุณธรรมจริยธรรม                  

กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมามากมาย เชน ปญหาทุจริตคอรัปชั่น ปญหายาเสพติด และปญหาหยาราง 

ปญหานักเรยีนตกีนั ปญหาการรกัรวมเพศ การหลงมวัเมาในอบายมุข การปลอยตัวปลอยใจ ขาดระเบยีบวนิยั 

ไรทิศทางของชีวิต ฟุมเฟอย และอื่น ๆ อีกมากมาย หากปลอยไวจะเปนผลกระทบตอความมั่นคงของ        

ประเทศดวย ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554-2559 ที่ระบุวา

ปจจุบนัคนไทยกําลงัประสบปญหาวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม คานยิมท่ีดงีามเสือ่มถอยและประเพณีดัง้เดิม

ถูกบิดเบือน เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม      

ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและ                

ความสมัพันธกบัผูอืน่ มุงหารายไดเพ่ือสนองความตองการบริโภค การชวยเหลือเก้ือกูลกันลดลง ความมนีํา้ใจ

ไมตรีนอยลง แกงแยงเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอื่นและขาดการยึดถือประโยชน

สวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, 4)

  คณุธรรมและจรยิธรรมเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงตอการดาํรงชวีติอยูของคนในสงัคมถอืเปนปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหเกิดความสงบสุขรมเย็น ในการอยูรวมกันของมนุษยและเปนส่ิงท่ีจะตองมีการสงเสริมใหเกิดข้ึน           

โดยเฉพาะในยคุปจจบุนัทีม่วีวิฒันาการความเจริญกาวหนา และความทนัสมัยในหลายๆ ดาน แตในทางกลับกนั   

ก็สงผลกระทบจนใหเกิดความเสียหายในอีกหลายแงมุม ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาวิกฤต

ทางสังคมหลายดาน ปญหาสวนใหญมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน แนวทางที่จะแกปญหาให

คล่ีคลายลงไปไดนั้น คนไทยทุกคนควรรวมมือรวมใจท่ีจะฟนฟูคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง ควรรูวาอะไร

เปนส่ิงท่ีผิดและอะไรเปนส่ิงท่ีถูกตอง โดยเร่ิมท่ีตนเองกอน ตอมาก็เร่ิมท่ีผูนําหนวยงานทั้งภาครัฐและ               

ภาคเอกชน ตลอดจนทุกองคกรและทุกสถาบัน (สุรยุทธ จุลานนท, 2550) สังคมไทยในปจจุบัน เยาวชนไทย

ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต มีการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมออกมาไมวาจะ

เปนการหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การแตงกายของนักเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีไมเหมาะสม ประกอบกับ            

การส่ือสารที่ไรพรมแดน มีการนําขอมูลมาเผยแพร ซึ่งทําใหเขาถึงแหลงขอมูลโดยตรงโดยไมผานข้ันตอน  

การกรองความถูกตองทางจริยธรรม เหลาน้ีลวนเปนปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน จําเปนอยางยิ่ง   

ทีจ่ะตองมีการแกไขอยางเรงดวน คณุธรรมจรยิธรรมถอืเปนเคร่ืองกําหนดความเจรญิและความเสือ่มของสงัคม 
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การที่จะพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษาซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ             

บานเมืองในอนาคต ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งสอดคลองกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2548, 32) ที่ไดกลาวไววา 

อนาคตของคนเราน้ันจะเปนอยางไรยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของเขาในขณะที่ยังเยาววัย ถาเปนเด็กเกเร           

ไมเรียนหนังสืออนาคตก็จะอับเฉา อนาคตของประเทศไทยจะเปนอยางไรนั้นข้ึนอยูกับวาเด็กและเยาวชน      

ในปจจุบันมีพฤติกรรมอยางไร มีคานิยมในรูปแบบไหนและมองบทบาทของตนเองท่ีมีตอสังคมอยางไรบาง 

ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชน ปลูกฝงทัศนคติที่ดี     

ตอสังคมและประเทศชาติ อบรมบมนิสัยใหเปนผูมีศีลธรรมทั้งกายวาจาและจิตใจ การที่จะพัฒนาเยาวชน   

ไปสูเปาหมายใหเปนคนท่ีสมบูรณพรอมในทกุดาน ยอมเปนหนาทีท่างตรงและทางออมของสถาบนัการศกึษา 

และการท่ีจะพัฒนาใหเปนคนท่ีสมบูรณนัน้ ไมใชเปนเพียงการจัดการเรียนการสอนท่ีใหมีความรูทางวิชาการ 

หรือการจัดประสบการณใหมีความรูและทักษะในสาขาอาชีพเทานั้น จําเปนอยางยิ่งตองพัฒนาคุณลักษณะ

ทางคณุธรรมจรยิธรรมใหกบันกัศึกษา เพ่ือใหไดบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาออกไปเปนคนด ีมคีวามรูคูคณุธรรม 

ใหเปนคนท่ีสมบรูณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)           

พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 ที่ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปน

ไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งน้ีตองยึดแนวการจัดการศึกษา         

ในหมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนใหความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ   

บูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา 24 (4) ไดกําหนดกระบวนการเรียนรู โดยจัดกระบวนการสอน

ผสมผสานความรูดานตาง ๆ  อยางไดสดัสวนสมดลุกนั รวมท้ังปลูกฝงคณุธรรม คานยิมท่ีดงีาม และคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงคไวในทุกรายวชิา ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดกาํหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ  

ทางปญญา ดานทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ และดานทกัษะการคิดวเิคราะหเชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐาน            

ผลการเรยีนรูดานทกัษะพสิยั โดยกาํหนดคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคของแตละระดบัคณุวฒุทิีแ่ตกตางกนั 

  การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปนสวนสําคัญที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และ    

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดกับเยาวชนซึ่งเปนผูเรียน สถาบันควรสรางโอกาสทางการเรียนรู        

ทัง้ภายในและภายนอกหองเรียนแกนกัศึกษา โดยการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร คอื การกิจกรรมนอกชัน้เรยีน

ที่จัดข้ึนหรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดข้ึนเพื่อเสริมสรางประสบการณ และพัฒนานักศึกษาใหเปนมนุษย                  

ที่สมบรูณ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคทางดานคุณธรรมจริยธรรม     

ใหแกนกัศกึษานัน้ ควรเนนเรือ่งของการสรางบรรยากาศใหนกัศกึษาเกดิความสนกุควบคูไปกบัการไดรบัสาระ

จากกจิกรรม ไมควรจัดสภาพบรรยากาศเชนเดยีวกบับรรยากาศการเรยีนในช้ันเรยีน ตองเนนการสรางโอกาส

ใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด 
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  ปญหาความออนแอทางดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนไทยมีเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะ   

ในกลุมของนักศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ของนกัศึกษาโดยศกึษาจากนกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม ประกอบดวย มหาวทิยาลยัพายพั 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เพื่อทราบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมของนกัศึกษาและศกึษาความคดิเห็นเก่ียวกับการจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษา 

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาแนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ในจังหวัดเชียงใหม 

  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเกีย่วกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

  

วิธีการวิจัย
             1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร 

                         ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 882 คน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 382 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม จํานวน 643 คน (สําหรับ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1) และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่เรียนในรายวิชาคุณธรรม 

ปญญา คนสมบูรณ จํานวน 124 คน (สําหรับเก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2)

   1.2 กลุมตัวอยาง

    กลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซีและ มอรแกน 

(Krejcie & Morgan 2000, 68 อางถึงใน ตาย เซี่ยงฉี 2542, 118)  ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95  ทําใหไดขนาด

กลุมตัวอยาง จากนั้นจะทาํการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุมชั้น (Stratified Random Sampling)  
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ใชคณะวิชาเปนช้ัน และนักศึกษาเปนหนวยการสุมเพ่ือใหไดตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษา ไดแก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 148 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 64 คน และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม จํานวน 108 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุมชั้น (Stratified       

Random Sampling)  ใชคณะวิชาเปนช้ัน และนักศึกษาเปนหนวยการสุมเพื่อใหไดตัวแทนของประชากร

ที่ทําการศึกษา

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)               

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2  ชุด คือ  

   ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษา แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัทีม่ผีลตอการปลกูฝงคณุธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมทางจริยธรรม

ของนักศึกษา ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

โดยทําการสอบถามจากกลุมตัวอยาง 3 สถาบัน ประกอบดวย นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  จํานวน 148 คน 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 64 คน และนกัศกึษามหาวทิยาลยันอรทเชียงใหม จาํนวน 108 คน  

   ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม แบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ                

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมแกนักศึกษาโดยทําการสอบถามประชากรท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่เขารวม

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 124 คน 

  3. วิธีการสรางเครื่องมือ 

   3.1 ศึกษาคํานิยาม ทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา 

คณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาโดยแตละดานจะครอบคลมุตัง้แตจดุประสงค กจิกรรมทีจ่ดัและการประเมนิผล 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา

   3.2 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดเนื้อหา รายละเอียดและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ที่พึงประสงค

        3.3 นําแบบสอบถามจากขอ 3.2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 

   3.4 นําแบบสอบถามจากขอ 3.3เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  

Validity) แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC = 0.8-1.0 

   3.5  นําแบบสอบถามจากขอ 3.4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่ไมใชนักศึกษาที่เปนประชากรในการวิจัยจํานวน 30 คน 
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   3.6 นําแบบสอบถามจากขอ 3.5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)

 

   3.7 นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 3.6 มาปรับปรุงแกไขและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล

                    การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

  5.   การวิเคราะหขอมูล

   การวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูล ดงันี ้1) ขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซึง่จดัทาํโดยหาคาความถี ่และคารอยละโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู 2) ขอมูลความคดิเหน็

เก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจัดทําโดยหารอยละ (Percentage) คาความเฉล่ีย (Mean) และ                     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และ 3) ขอมูลจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนแบบปลายเปดใชวิธีการรวบรวม

สรุปแบบรายดานและรายขอ แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย   
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดเชียงใหม สรุปได 4 ดานดังนี้ 

   ดานการดาํเนนิชวีติในสงัคม นกัศกึษาเห็นวาคณุธรรมจรยิธรรมท่ีนกัศกึษาควรจะมใีนการดาํเนนิ

ชีวิตที่สําคัญมี 3 ดาน คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย

   ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมใหกับ

นกัศึกษา คอื จดัใหมกีารสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มเีน้ือหาวิชาท่ีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรมโดยตรง และการสอดแทรกหลักคุณธรรมจรยิธรรม ในขณะท่ีอาจารยทาํการสอนทกุรายวิชา อาจารย 

ผูปกครอง ผูบริหาร ควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา

   ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดานการจัด

กจิกรรมสงเสรมิจริยธรรมใหกบันักศึกษานัน้ มหาวทิยาลยัควรมกีารจดักิจกรรมหรือโครงการทีป่ลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหนักศึกษาเปนประจําเพื่อจะไดซึมซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป 

   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ นักศึกษามีความคิดเห็นวานักศึกษาจะตองมี             

ความซ่ือสตัยสจุรติในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต มหาวทิยาลยัควรสงเสรมิและสนบัสนุนใหนกัศกึษา

มีคุณธรรมในดานนี้ ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา 

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ยรวม                     

( x  = 4.29)

 - Coefficient  (Cronbach)   = 0.891 
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ตารางที่ 1

ความคิดเหน็ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเกีย่วกบัรูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนขออภิปรายผลการวิจัยแยกแตละดาน ดังนี้

   ดานการดําเนนิชีวติในสงัคม นกัศึกษาเห็นวาคุณธรรมจรยิธรรมท่ีนกัศึกษาควรจะมีในการดําเนนิชีวติ

ที่สําคัญมี 3 ดาน คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีนักศึกษาจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมใน 3 ดานอยูระดับสูง เชนกัน    

ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากนกัศึกษามีความเหน็วาจรยิธรรมทัง้ 3 ดาน ไดแก ความซือ่สัตยสจุริต ความเสยีสละ และ

ความมีระเบียบวินัย มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตท้ังในฐานะการเปนนักศึกษา และใน ฐานะการเปน

ประชาชนในสงัคม ทีจ่ะตองมีคณุธรรมจรยิธรรมจงึไดไดรบัการยอมรบัและการไววางใจในสงัคม ซึง่สอดคลอง

กับแนวคิดของ นฤมล โอสถานุเคราะห (2549, 118) ที่กลาววาคณธรรมจริยธรรมที่ควรปลกฝงใหแก                

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมงม่ัน อดทน 

พากเพียร ความมีสติรอบคอบ ความมีศรัทธา ความจริงใจการมีทักษะชีวิต ความเสียสละการ มีจิตของ        

ความเปนผูให การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ รูรักสามัคคีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเขาใจ ผูอื่น

และเขาใจโลกและการใชปรัชญาแบบพอเพียง 

   ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมใหกับ

นกัศึกษา คอื จดัใหมกีารสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มเีน้ือหาวิชาท่ีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม

จรยิธรรมโดยตรง และการสอดแทรกหลกัคณุธรรมจรยิธรรมในขณะทีอ่าจารยทาํการสอนทุกรายวชิา อาจารย 

ผูบริหารควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา  ปจจุบันนักศึกษาตองการใหมี

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และใหมีโอกาสไดแสดงจริยธรรมในการ

ปฏิบตัดิวย ดงัน้ันมหาวทิยาลยัและอาจารยควรเขามามบีทบาทในการจัดการเรยีนการสอนใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

       n = 124  
 (x̄ ) S.D. 

 4.13 0.30  

   4.35 0.22  

 4.26 0.11  

   4.33 0.13  

   4.30 0.16  

 4.39 0.05  

 4.29 0.08  
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ขณะเดียวกนัก็ตองทาํตัวเปนแบบอยางทีด่ใีหกบันักศึกษา เพราะนกัศึกษาสวนใหญจะมพีฤตกิรรมเลียนแบบ

อาจารยผูสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2549, 9-10) กลาววา 

วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนท่ีไดผลดี มีดังตอไปนี้ 1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม                

ในหลกัสตูร ในกจิกรรมการเรียนการสอน 2) การจดักจิกรรมทีใ่ชการสรางกระแสหรอืคานยิมทีเ่กดิในชวงนัน้ ๆ 

มาเปนสือ่ในการออกแบบกจิกรรมเพือ่ดงึดดูความสนใจของผูเรยีน หรอืใชการแขงขนัเพือ่กระตุนความสนใจ 

3) การจัดกิจกรรมบูรณาการสรางองคความรูและคุณธรรมจริยธรรมตอเน่ือง 4) การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียน

เปนผูออกแบบการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี 5) การจัดกิจกรรมท่ีกําหนดเปนเปาหมายทางจริยธรรมใหสูง           

และเปนภารกิจปกติของสถานศึกษา โดยกําหนดเปนแผนงานหลัก 6) การจัดกิจกรรมที่เอื้อโอกาสใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูจากการทํางานที่เปนการบริการสังคม 7) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู              

แบบประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน 8) การจัดกิจกรรมที่ใชแนวคิดคุณคาเพื่อชีวิต 

บนพ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาจิตใจใหมีความสงบ และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีคุณคา      

9) การจดักจิกรรมโดยอาจารยเปนผูกาํหนดคุณลักษณะท่ีจาํเปนตองพฒันาในตวัผูเรียนและฝกปฏบิตัใินชวีติ

ประจําวัน 10) การจัดกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดประเมินและพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรมการ

เผากิเลส การเขียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนในกระดาษ 11) การจัดกิจกรรมโดยนําพฤติกรรมที่เกิดใน

โลกแหงความเปนจริงมาใชในการแสดงพฤติกรรมในสถานศึกษาของตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นงลกัษณ วริชัชยั  ศจีมาศ ณวเิชยีร และ พศิสมยั  อรทยั (2551) พบวารปูแบบการสอนแบบบูรณาการโดยใช

กระบวนการกลุมดวยการสอนสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมเขาไปในกระบวนการเรยีนการสอนและการบนัทึก

ขอมูล “คิดดี-พูดดี-ทําดี” สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาได

  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหนกัศึกษาเปนประจํา เพ่ือจะไดซมึซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็น

วานักศึกษาตองการใหมหาวทิยาลยัจัดกิจกรรมและโครงการดานการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมใหนกัศึกษา

อยางตอเนื่องและเปนประจํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาซึ่งเรียนในระดับอุดมศึกษา เปนเยาวชนที่กําลัง

จะเขาสูวยัผูใหญในอนาคต มวีฒุภิาวะสามารถแสดงความตองการใหมหาวิทยาลัยจดักจิกรรมทีเ่ปนประโยชน

ใหเขาสอดคลองกับขอคิดเห็นของธเนศ ขําเกิด (2559) เสนอแนวทางในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ดังนี้ 1)  สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมกลอมเกลา (ซึมซับ) ดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกผูเรียน 

เชน 1.1)  การนิมนตพระมาที่โรงเรียนตอนเชาใหครูและนักเรียนไดใสบาตรทําบุญทุกวัน เพราะการไดเห็น

บรรยากาศและแบบอยางเชนนี้จะชวยซึมซับใหนักเรียนมีจิตใจละเอียดออนรักการทําบุญ 1.2) จัดกิจกรรม

ใหนักเรียนสวดมนตไหวพระตอนเชา ตอนเย็น กอนทํากิจกรรมสําคัญในวันสิ้นสุดสัปดาห โดยการสวดมนต

ทกุครัง้ควรสรางใหมบีรรยากาศทีส่งบเยอืกเยน็ดวย 1.3) จดักจิกรรมใหนกัเรียนนัง่สมาธใินชวงเวลาทีเ่หมาะสม

โดยตองสรางบรรยากาศที่จะทําใหนักเรียนเกิดอารมณสมาธิอยางแทจริงคือสภาวะจิตที่มีความบริสุทธิ์       

มั่นคง กายอยูที่ไหนใจอยูที่นั่นใหมีสติเสมอ และพยายามเช่ือมโยงไปสูการเรียนดวย 1.4) สงเสริมใหนักเรียน
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สวดมนตและนัง่สมาธกิอนนอนทกุคืนโดยมกีจิกรรมเสริมแรงและตดิตาม การปฏบิตัขิองนกัเรียนอยางตอเนือ่ง 

1.5) จัดกิจกรรมเวทีคนเกง ตอบปญหาดานธรรมะ รวมท้ังสงนักเรียนไปแขงขันดานคุณธรรมจริยธรรม              

ในเวทีตางๆ 1.6) พานักเรียนไปรวมพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสําคัญตาง ๆ  มุงกลอมเกลาใหนักเรยีนเกิด

การซึมซับ จึงตองทําอยางตอเนื่อง 2) การสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางเสริม คุณธรรมจริยธรรม

แกผูเรียนโดยยึดหลักสําคัญ ดังนี้ 2.1) สงเสริมใหครูเปนตัวแบบ (Modeling) ที่ดีใหแกเด็กเพ่ือใหเด็กเกิด

ความศรัทธาและอยากทําตามเพราะกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Social Learning) เช่ือวาตัวแบบ  

เปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 2.2) การใชกระบวนการกลุมในการกลอมเกลา           

(Group Process) 2.3 ครูทุกคนแมจะสอนวิชาใดก็ ตามควรตระหนักวาตองมีหนาท่ีในการสอนคุณธรรม

จริยธรรมดวย 2.4 )ควรเลือกวิธีสอนให เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ไมควรใชการบรรยายอยางเดียว ควรใชวิธี

การเชิงเหตุผลใหคิดวิเคราะห ใชตรรกะใชการสรางจุดสะเทือนใจ ใชการอนุมาน การอุปมาอุปไมย  และ

สอดคลองกับสิทธิศักดิ์ แกวทา (2555, 49-58) ที่ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงาน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร พบวา ควรจัดใหมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให นักเรียน

เปนประจําทุกสัปดาห สถานศึกษาตองมีปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงาน ที่วางไวจัดทําแผนงาน/

โครงการในรอบปการศกึษา มกีารแบงหนาทีค่วามรับผดิชอบ ในการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมอยางเหมาะสม 

ผูบริหารตองใหความสําคัญ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนนพัฒนาจิต ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ คิดดี 

ทําดี และใฝดี เนนใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติจริงสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และควรเชิญวิทยากรที่มีความรู                 

ความสามารถตามโอกาสที่เหมาะสม มุงเนนบุคลากรภายใน เพราะเปนกิจกรรมตอเนื่อง 

   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ นกัศึกษามีความคดิเหน็วานักศึกษาจะตองมคีวามซือ่สัตย

สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีคุณธรรม

ในดานน้ี ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา จากผลการวิจัยสะทอนให

เหน็วานกัศกึษามีความคดิเห็นวา ความซือ่สตัยสจุรติเปนคณุธรรมจริยธรรมทีส่าํคญัทีส่ดุในการประกอบอาชพี

ตามจรรยาบรรณ และหากจะใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดานนี้ มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน

นกัศึกษาดวยการจัดฝกอบรมจรรยาบรรณในการประกอบอาชพีใหนกัศึกษาทุกคณะเพ่ือจะไดรบัทราบขอมูล

และแนวทางในการปฏบิตัตินเพือ่ในอนาคตหลงัจากสําเร็จการศึกษาไปแลวนกัศกึษาจะไดนาํความรูไปปฏบิตัิ

ตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณในแตละวิชาชีพ

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม                

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ยรวม 

( x  = 4.29)  สอดคลองกับงานวิจัยของสหสวรรษ ผลอรรถ (2551, 65) ทีไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ

นกัศกึษามหาวิทยาลัยเซนตจอหนตอการเขารวมกิจกรรมนักศกึษา พบวา นกัศกึษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

เห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมเปน

วตัถปุระสงคหลกัทีต่องการพฒันานกัศกึษาทกุคนใหเปนคนทีส่มบรูณทัง้รางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญา 

รูปแบบกิจกรรมมีหลากหลายตรงกับความตองการของนักศึกษา สอดคลองกับไพศาล มั่นนอก และ               
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ไพฑูรย  สิลารัตน (2557, 110) ที่กลาววาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตองใชกลยุทธในการจัดกิจกรรม           

ที่หลากหลาย คือ 1) การเขาคายคุณธรรม 2) การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 3)วันพุธพบพระละกิเลส 

4) สงเสริมและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมในชีวติประจาํวนั 5) ศนูยพฒันาการเรยีนรูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง โดยกิจกรรมที่จัดแยกอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี ความมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรม สรางวินัย

นกัศกึษาไทยตรงตอเวลา  กจิกรรมความสะอาด กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมตุกิารมวีนิยัในตนเองความรบัผดิชอบ                   

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ กิจกรรมฝกการทํางานเปนทีมการประกวดประดิษฐ

กระทงใบตอง กิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบในการทํางาน รักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมคนดีที่ ม.ฟาร          

คัดเลือกนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและมอบเกียรติบัตรความซ่ือสัตยสุจริต จัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเรื่อง ความซื่อสัตย กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องความซ่ือสัตยความเสียสละ          

จัดกิจกรรมเสริมสรางและปลูกจิตสํานึกเพื่อสวนรวม กิจกรรมแบงปนความสุข รวมสนุกกับนองๆ  กิจกรรม

โครงการวันเดก็แหงชาต ิ การมวีฒันธรรม จดักจิกรรมอนรุกัษภาษา วาจาสุภาพ กจิกรรมมารยาทงามตามวิถไีทย

การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก จรรยาบรรณดี มีวิชาชีพ กิจกรรมการใช              

สถานการณสมมติชวยฝกจรรยาบรรณ

สรุป  

  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย

   ดานการดําเนินชีวติในสังคม คณุธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับนักศึกษาควรจะมีประกอบดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย ทั้งนี้นักศึกษามีความเห็นวาจริยธรรมทั้ง 3 ดาน 

มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตท้ังในฐานะการเปนนักศึกษา และในฐานะการเปนประชาชนในสังคมซึ่ง

คุณธรรมจริยธรรมดังกลาว จึงถือวาเปนคุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับการยอมรับและการไววางใจในสังคมได  

   ดานการจดัการเรยีนการสอน จดัใหมกีารสอนในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป โดยมีรายวชิาทีส่อนเกีย่วกบั 

คุณธรรมจริยธรรมโดยตรง โดยใหความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชา มีการจัดแผนการสอน หลักสูตร                   

การสอนทีเ่หมาะสม นอกจากนีก้ารสอนในทุกรายวชิาควรมกีารสอนโดยสอดแทรกเนือ้หาคณุธรรม จรยิธรรม 

ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ในขณะที่อาจารยทําการสอนทุกรายวิชา อาจารย ผูบริหาร

ควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา  2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นวิเคราะห

และอภิปราย 4) ขั้นสรุปและประยุกตใช

   ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมให

นักศึกษาเปนประจําเพื่อจะไดซึมซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมตามความสมัครใจ และตามความสามารถของนักศึกษาอยางทั่วถึงมุงเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ควบคูกับการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีวุฒิภาวะ เกิดระเบียบวินัยในตนเองเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน   

ตลอดจนการอยูรวมกันกับผูอื่น 
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   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ คุณธรรมที่จะตองปลูกฝงคือ ความซ่ือสัตยสุจริตใน              

การประกอบอาชีพของตน ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อจะได

รับทราบขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลวนักศึกษาจะได

นําความรูไปปฏิบัติตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณในแตละวิชาชีพ

  2. รปูแบบการจดักจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษามหาวิทยาลัยเอกชนในจงัหวัดเชียงใหม 

ประกอบดวยกิจกรรมการสรางความตระหนักดานจริยธรรม กิจกรรมการใชสถานการณสมมุติ กิจกรรม          

การอบรมพฒันาดานจรยิธรรม เชน การนมินตพระมาบรรยายธรรมะ  การเชญิผูทรงคณุวฒุมิาอบรมเชงิปฏบิติัการ 

การอบรมจิตตปญญาศึกษา กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดีเดนเพื่อมอบเกียรติบัตร กิจกรรม

วันเด็ก กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมประกวดประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช กิจกรรมการทําบุญ

ตักบาตร 

  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

  1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรรูพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมของวัยนั้นกอนที่พัฒนา 

จะทําใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ 

  2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนการสอนใน 

แตละรายวิชาโดยเฉพาะความรบัผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ นอกจากนี้

สามารถจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนดวยการเขาคายเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวแกนักศึกษา

  ขอเสนอแนะจากการวิจัย

  1. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พัฒนาศักยภาพของคณาจารย  

โดยจัดเปนระเบียบวาระสําคัญของมหาวิทยาลัย กําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธในการดําเนินงานพัฒนา      

ความรูคูคุณธรรมที่ชัดเจน 

  2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนการพัฒนา

นกัศกึษาในดานคณุธรรมจรยิธรรมอยางแทจรงิและกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชพีของแตละสาขาวชิาใหชดัเจน 

  3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนภารกิจดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป              

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและควรปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนการเรียนการสอนที่เนน “ความรู               

คูคุณธรรม” เปนสําคัญ

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

              1  ควรศึกษาผลของการดําเนินชีวิตโดยใชเศรษฐกิจพอเพียงกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 

  2. ควรศกึษาปจจัยภายนอกดานสถานศกึษาและสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรยีนรูและการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาเพื่อจะไดนําขอมูลมาพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป

  3. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ เชน ศึกษาตัวแปรทางจิต ไดแก    

การควบคุมตน ความฉลาดทางอารมณ เปนตน ตัวแปร สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การศึกษากอนอุดมศึกษา
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  4. ควรทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคและปจจัยสนับสนุน             

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 
ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

The Development of Pumpkin Chip Packaging for Ban Ton-Ngew 
Farmer’s Housewife Group, Sanpakwan, Hangdong District, 

Chiang Mai Province

วรีะพนัธ  อะนนัชยัธวัช1*

1สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทรน 
เลขที่  120  ถนนมหิดล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50100

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงคุณภาพ โดยลักษณะการวิจัยเนนการดําเนินกิจกรรม

แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ใชเครือ่งมอืท้ังการสงัเกต การสอบถาม บนัทึกการดาํเนนิงาน 

เอกสารรายงาน และการถายภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว     

รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑใหมใหเหมาะสมสําหรับขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว  

ตาํบลสนัผกัหวาน  อาํเภอหางดง  จงัหวดัเชยีงใหมทีเ่หมาะสม กลุมประชากรทีใ่ชในการวจิยั คอื กลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว จํานวน 30 คน  การวิจัยไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ระยะที่ 1 เปนขั้นตอนของ

การประชุมเพ่ือเตรียมการดําเนินงานวิจัยโดยการจัดประชุมกลุมผูนําของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว 

และสมาชิกกลุม ระยะที่ 2 ทํากิจกรรมการอบรมการใหความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑ การรางตนแบบ

บรรจุภณัฑขาวเกรียบฟกทอง การพัฒนาตนแบบบรรจภุณัฑขาวเกรียบฟกทอง และการสรปุบทเรียนพรอมท้ัง

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว เปนระยะเวลา 6 เดือน 

  ผลการศกึษาพบวา สภาพบรบิทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตาํบลสันผักหวาน  อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม เร่ิมกอต้ังในป พ.ศ. 2543 โดยนางคํา  วงคคําอาย เปนการรวมกลุมเน่ืองจากปญหา                

การวางงาน และรายไดของกลุมแมบานบานตนงิ้วคอนขางนอยและไมมีรายได หลังจากฤดูกาลทําไรทํานา 

ทางกลุมแมบานจึงเริ่มหาอาชีพเสริมโดยดูจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถิ่นและองคความรูที่สืบทอดกันมา             

ในการทําขาวแตนและขาวเกรียบและกอตั้งกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ขึ้นมาโดยมีนางคํา วงคคําอาย 

เปนประธานกลุม และมีชื่อสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีการผลิตสินคาไดแก ขาวแตน จํานวน 3 รสชาติ                   

ขาวเกรียบ จํานวน 18 รสชาติ นํ้าพริกถ่ัวเหลือง จํานวน 1 รสชาติ กลวยกวน จํานวน 1 รสชาติ  สําหรับ       

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: veerapun@feu.edu
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* ปรบัปรงุเพ่ิมเตมิเนือ้หาจากบทความทีเ่คยเผยแพรในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ เบญจมติร
  วิชาการ ครั้งที่ 6  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
**ผูเขียนหลัก
   อีเมล: pornnipa@feu.edu
*** อาจารยที่ปรึกษาหลัก (รองศาสตราจารย ดร. ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)
**** อาจารยที่ปรึกษารวม (รองศาสตราจารย ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)
***** อาจารยที่ปรึกษารวม (อาจารย ดร. ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม*

Ways of Establishing Activities for Improving Merit and 
Morality of Students at Private Universities in Chiang Mai

พรนิภา  จนัทรนอย1**,  วรีะศกัดิ ์ ชมภูคาํ2 ***,  ประวัต ิ พืน้ผาสขุ3 ****,  เรอืงวิทย  นนทภา4*****

1,2,3,4หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ซอย 4 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300

บทคัดยอ    
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.89 มีคาอํานาจจําแนก       

รายขอตั้งแต 0.57 ถึง 0.82 แบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา ชดุท่ี 2 ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบการจดักจิกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยพบวา
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน   

จังหวัดเชียงใหม เปนดังนี้ 1.1) ดานการดําเนินชีวิตในสังคม คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญสําหรับนักศึกษา

ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละและความมีระเบียบวินัย 1.2) ดานการจัดการเรียนการสอน 

จัดใหมีการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดแทรกหรือบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
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ทุกรายวิชา อาจารย ผูบริหารควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา 1.3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 

จดักจิกรรมหรอืโครงการทีป่ลกูฝงคณุธรรมจรยิธรรมใหนกัศกึษาเปนประจํา สงเสรมิและสนบัสนุนใหนกัศกึษา

เขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจและตามความสามารถของนักศึกษา 1.4) ดานการประกอบอาชีพตาม

จรรยาบรรณ คณุธรรมทีต่องปลกูฝง คอื ความซือ่สตัยสจุรติในการประกอบอาชีพของตน จดัฝกอบรมเกีย่วกบั

จรรยาบรรณในวชิาชพีกอนสาํเรจ็การศกึษาเพือ่จะไดเปนแนวทางในการปฏบิตัตินใหถกูตองตามจรรยาบรรณ

ในแตละวิชาชีพ       

  2. นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรวม ( x  = 4.29)

คําสําคัญ
  การพัฒนาจริยธรรม   พฤติกรรมทางจริยธรรม   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Abstract  
  This study aimed to 1) study ways of establishing activities to improve merit and morality 

of the students, 2) study opinions of the students on ways of establishing activities to improve 

merit and morality of the students at private universities in Chiang Mai. Studied samples included 

students of Payap University, Far Eastern University and North Chiang Mai University. Study tool 

was the rating-scaled questionnaire with 0,89 reliability and 0.57-0.82 differentiating power. Two 

sets of questionnaire were used according to the objectives of the study. The statistics performed 

to analyze data consisted of percentage, average and standard deviation.  

  The results of the research showed that 1) ways of establishing activities to improve merit 

and morality of the students comprised 1.1) for social life, the important aspects to concern were 

sense of honesty, sacrifice and discipline, 1.2) for curriculum managing, the activities must be    

integrated in the general education, in all taught subjects and instructors as well as administrative 

team must be good example, 1.3) for setting up the activities, the activities must be regularly       

performed, students must voluntarily participated relying on their talents, 1.4) for professional       

morality, sense of honesty must be implemented by establishing the training on this aspect before 

student graduations, 2) All of the overview and each aspect opinions of The Far Eastern University's 

student about the establishing activities to improve merit and morality have suitable levels, the 

total average ( x  = 4.29).  
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บทนํา  
  สภาวะสังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เน่ืองจาก

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และ       

การส่ือสารในโลกยุคไรพรมแดน ทาํใหมนษุยรบัรูขอมลูขาวสารไดจากสือ่ตางๆ ไดอยางหลากหลายและรวดเร็ว 

รวมไปถงึการรบัวัฒนธรรมของตางชาติทีเ่ขามาสูประเทศไทย สงผลใหเยาวชนของชาติไดรบัรูและนําไปปฏบิตัิ

โดยมีพฤติกรรมการเลียนแบบไมสามารถแยกแยะวาส่ิงไหนถูก สิ่งไหนผิด จนขาดคุณธรรมจริยธรรม                  

กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมามากมาย เชน ปญหาทุจริตคอรัปชั่น ปญหายาเสพติด และปญหาหยาราง 

ปญหานักเรยีนตกีนั ปญหาการรกัรวมเพศ การหลงมวัเมาในอบายมุข การปลอยตัวปลอยใจ ขาดระเบยีบวนิยั 

ไรทิศทางของชีวิต ฟุมเฟอย และอื่น ๆ อีกมากมาย หากปลอยไวจะเปนผลกระทบตอความมั่นคงของ        

ประเทศดวย ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554-2559 ที่ระบุวา

ปจจุบนัคนไทยกําลงัประสบปญหาวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม คานยิมท่ีดงีามเสือ่มถอยและประเพณีดัง้เดิม

ถูกบิดเบือน เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม      

ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและ                

ความสมัพันธกบัผูอืน่ มุงหารายไดเพ่ือสนองความตองการบริโภค การชวยเหลือเก้ือกูลกันลดลง ความมนีํา้ใจ

ไมตรีนอยลง แกงแยงเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอื่นและขาดการยึดถือประโยชน

สวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, 4)

  คณุธรรมและจรยิธรรมเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงตอการดาํรงชวีติอยูของคนในสงัคมถอืเปนปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหเกิดความสงบสุขรมเย็น ในการอยูรวมกันของมนุษยและเปนส่ิงท่ีจะตองมีการสงเสริมใหเกิดข้ึน           

โดยเฉพาะในยคุปจจบุนัทีม่วีวิฒันาการความเจริญกาวหนา และความทนัสมัยในหลายๆ ดาน แตในทางกลับกนั   

ก็สงผลกระทบจนใหเกิดความเสียหายในอีกหลายแงมุม ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาวิกฤต

ทางสังคมหลายดาน ปญหาสวนใหญมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน แนวทางที่จะแกปญหาให

คล่ีคลายลงไปไดนั้น คนไทยทุกคนควรรวมมือรวมใจท่ีจะฟนฟูคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง ควรรูวาอะไร

เปนส่ิงท่ีผิดและอะไรเปนส่ิงท่ีถูกตอง โดยเร่ิมท่ีตนเองกอน ตอมาก็เร่ิมท่ีผูนําหนวยงานทั้งภาครัฐและ               

ภาคเอกชน ตลอดจนทุกองคกรและทุกสถาบัน (สุรยุทธ จุลานนท, 2550) สังคมไทยในปจจุบัน เยาวชนไทย

ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต มีการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมออกมาไมวาจะ

เปนการหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การแตงกายของนักเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีไมเหมาะสม ประกอบกับ            

การส่ือสารที่ไรพรมแดน มีการนําขอมูลมาเผยแพร ซึ่งทําใหเขาถึงแหลงขอมูลโดยตรงโดยไมผานข้ันตอน  

การกรองความถูกตองทางจริยธรรม เหลาน้ีลวนเปนปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน จําเปนอยางยิ่ง   

ทีจ่ะตองมีการแกไขอยางเรงดวน คณุธรรมจรยิธรรมถอืเปนเคร่ืองกําหนดความเจรญิและความเสือ่มของสงัคม 
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การที่จะพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษาซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ             

บานเมืองในอนาคต ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งสอดคลองกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2548, 32) ที่ไดกลาวไววา 

อนาคตของคนเราน้ันจะเปนอยางไรยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของเขาในขณะที่ยังเยาววัย ถาเปนเด็กเกเร           

ไมเรียนหนังสืออนาคตก็จะอับเฉา อนาคตของประเทศไทยจะเปนอยางไรนั้นข้ึนอยูกับวาเด็กและเยาวชน      

ในปจจุบันมีพฤติกรรมอยางไร มีคานิยมในรูปแบบไหนและมองบทบาทของตนเองท่ีมีตอสังคมอยางไรบาง 

ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชน ปลูกฝงทัศนคติที่ดี     

ตอสังคมและประเทศชาติ อบรมบมนิสัยใหเปนผูมีศีลธรรมทั้งกายวาจาและจิตใจ การที่จะพัฒนาเยาวชน   

ไปสูเปาหมายใหเปนคนท่ีสมบูรณพรอมในทกุดาน ยอมเปนหนาทีท่างตรงและทางออมของสถาบนัการศกึษา 

และการท่ีจะพัฒนาใหเปนคนท่ีสมบูรณนัน้ ไมใชเปนเพียงการจัดการเรียนการสอนท่ีใหมีความรูทางวิชาการ 

หรือการจัดประสบการณใหมีความรูและทักษะในสาขาอาชีพเทานั้น จําเปนอยางยิ่งตองพัฒนาคุณลักษณะ

ทางคณุธรรมจรยิธรรมใหกบันกัศึกษา เพ่ือใหไดบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาออกไปเปนคนด ีมคีวามรูคูคณุธรรม 

ใหเปนคนท่ีสมบรูณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)           

พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 ที่ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปน

ไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งน้ีตองยึดแนวการจัดการศึกษา         

ในหมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนใหความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ   

บูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา 24 (4) ไดกําหนดกระบวนการเรียนรู โดยจัดกระบวนการสอน

ผสมผสานความรูดานตาง ๆ  อยางไดสดัสวนสมดลุกนั รวมท้ังปลูกฝงคณุธรรม คานยิมท่ีดงีาม และคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงคไวในทุกรายวชิา ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดกาํหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ  

ทางปญญา ดานทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ และดานทกัษะการคิดวเิคราะหเชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐาน            

ผลการเรยีนรูดานทกัษะพสิยั โดยกาํหนดคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคของแตละระดบัคณุวฒุทิีแ่ตกตางกนั 

  การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปนสวนสําคัญที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และ    

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดกับเยาวชนซึ่งเปนผูเรียน สถาบันควรสรางโอกาสทางการเรียนรู        

ทัง้ภายในและภายนอกหองเรียนแกนกัศึกษา โดยการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร คอื การกิจกรรมนอกชัน้เรยีน

ที่จัดข้ึนหรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดข้ึนเพื่อเสริมสรางประสบการณ และพัฒนานักศึกษาใหเปนมนุษย                  

ที่สมบรูณ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคทางดานคุณธรรมจริยธรรม     

ใหแกนกัศกึษานัน้ ควรเนนเรือ่งของการสรางบรรยากาศใหนกัศกึษาเกดิความสนกุควบคูไปกบัการไดรบัสาระ

จากกจิกรรม ไมควรจัดสภาพบรรยากาศเชนเดยีวกบับรรยากาศการเรยีนในช้ันเรยีน ตองเนนการสรางโอกาส

ใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด 
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  ปญหาความออนแอทางดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนไทยมีเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะ   

ในกลุมของนักศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ของนกัศึกษาโดยศกึษาจากนกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม ประกอบดวย มหาวทิยาลยัพายพั 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เพื่อทราบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมของนกัศึกษาและศกึษาความคดิเห็นเก่ียวกับการจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษา 

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาแนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ในจังหวัดเชียงใหม 

  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเกีย่วกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

  

วิธีการวิจัย
             1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร 

                         ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 882 คน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 382 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม จํานวน 643 คน (สําหรับ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1) และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่เรียนในรายวิชาคุณธรรม 

ปญญา คนสมบูรณ จํานวน 124 คน (สําหรับเก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2)

   1.2 กลุมตัวอยาง

    กลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซีและ มอรแกน 

(Krejcie & Morgan 2000, 68 อางถึงใน ตาย เซี่ยงฉี 2542, 118)  ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95  ทําใหไดขนาด

กลุมตัวอยาง จากนั้นจะทาํการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุมชั้น (Stratified Random Sampling)  
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ใชคณะวิชาเปนช้ัน และนักศึกษาเปนหนวยการสุมเพ่ือใหไดตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษา ไดแก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 148 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 64 คน และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม จํานวน 108 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุมชั้น (Stratified       

Random Sampling)  ใชคณะวิชาเปนช้ัน และนักศึกษาเปนหนวยการสุมเพื่อใหไดตัวแทนของประชากร

ที่ทําการศึกษา

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)               

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2  ชุด คือ  

   ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษา แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัทีม่ผีลตอการปลกูฝงคณุธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมทางจริยธรรม

ของนักศึกษา ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

โดยทําการสอบถามจากกลุมตัวอยาง 3 สถาบัน ประกอบดวย นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  จํานวน 148 คน 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 64 คน และนกัศกึษามหาวทิยาลยันอรทเชียงใหม จาํนวน 108 คน  

   ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม แบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ                

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมแกนักศึกษาโดยทําการสอบถามประชากรท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่เขารวม

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 124 คน 

  3. วิธีการสรางเครื่องมือ 

   3.1 ศึกษาคํานิยาม ทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา 

คณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาโดยแตละดานจะครอบคลมุตัง้แตจดุประสงค กจิกรรมทีจ่ดัและการประเมนิผล 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา

   3.2 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดเนื้อหา รายละเอียดและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ที่พึงประสงค

        3.3 นําแบบสอบถามจากขอ 3.2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 

   3.4 นําแบบสอบถามจากขอ 3.3เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  

Validity) แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC = 0.8-1.0 

   3.5  นําแบบสอบถามจากขอ 3.4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่ไมใชนักศึกษาที่เปนประชากรในการวิจัยจํานวน 30 คน 
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   3.6 นําแบบสอบถามจากขอ 3.5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)

 

   3.7 นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 3.6 มาปรับปรุงแกไขและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล

                    การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

  5.   การวิเคราะหขอมูล

   การวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูล ดงันี ้1) ขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซึง่จดัทาํโดยหาคาความถี ่และคารอยละโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู 2) ขอมูลความคดิเหน็

เก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจัดทําโดยหารอยละ (Percentage) คาความเฉล่ีย (Mean) และ                     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และ 3) ขอมูลจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนแบบปลายเปดใชวิธีการรวบรวม

สรุปแบบรายดานและรายขอ แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย   
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดเชียงใหม สรุปได 4 ดานดังนี้ 

   ดานการดาํเนนิชวีติในสงัคม นกัศกึษาเห็นวาคณุธรรมจรยิธรรมท่ีนกัศกึษาควรจะมใีนการดาํเนนิ

ชีวิตที่สําคัญมี 3 ดาน คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย

   ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมใหกับ

นกัศึกษา คอื จดัใหมกีารสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มเีน้ือหาวิชาท่ีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรมโดยตรง และการสอดแทรกหลักคุณธรรมจรยิธรรม ในขณะท่ีอาจารยทาํการสอนทกุรายวิชา อาจารย 

ผูปกครอง ผูบริหาร ควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา

   ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดานการจัด

กจิกรรมสงเสรมิจริยธรรมใหกบันักศึกษานัน้ มหาวทิยาลยัควรมกีารจดักิจกรรมหรือโครงการทีป่ลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหนักศึกษาเปนประจําเพื่อจะไดซึมซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป 

   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ นักศึกษามีความคิดเห็นวานักศึกษาจะตองมี             

ความซ่ือสตัยสจุรติในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต มหาวทิยาลยัควรสงเสรมิและสนบัสนุนใหนกัศกึษา

มีคุณธรรมในดานนี้ ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา 

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ยรวม                     

( x  = 4.29)

 - Coefficient  (Cronbach)   = 0.891 
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ตารางที่ 1

ความคิดเหน็ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเกีย่วกบัรูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนขออภิปรายผลการวิจัยแยกแตละดาน ดังนี้

   ดานการดําเนนิชีวติในสงัคม นกัศึกษาเห็นวาคุณธรรมจรยิธรรมท่ีนกัศึกษาควรจะมีในการดําเนนิชีวติ

ที่สําคัญมี 3 ดาน คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีนักศึกษาจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมใน 3 ดานอยูระดับสูง เชนกัน    

ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากนกัศึกษามีความเหน็วาจรยิธรรมทัง้ 3 ดาน ไดแก ความซือ่สัตยสจุริต ความเสยีสละ และ

ความมีระเบียบวินัย มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตท้ังในฐานะการเปนนักศึกษา และใน ฐานะการเปน

ประชาชนในสงัคม ทีจ่ะตองมีคณุธรรมจรยิธรรมจงึไดไดรบัการยอมรบัและการไววางใจในสงัคม ซึง่สอดคลอง

กับแนวคิดของ นฤมล โอสถานุเคราะห (2549, 118) ที่กลาววาคณธรรมจริยธรรมที่ควรปลกฝงใหแก                

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมงม่ัน อดทน 

พากเพียร ความมีสติรอบคอบ ความมีศรัทธา ความจริงใจการมีทักษะชีวิต ความเสียสละการ มีจิตของ        

ความเปนผูให การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ รูรักสามัคคีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเขาใจ ผูอื่น

และเขาใจโลกและการใชปรัชญาแบบพอเพียง 

   ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมใหกับ

นกัศึกษา คอื จดัใหมกีารสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มเีน้ือหาวิชาท่ีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม

จรยิธรรมโดยตรง และการสอดแทรกหลกัคณุธรรมจรยิธรรมในขณะทีอ่าจารยทาํการสอนทุกรายวชิา อาจารย 

ผูบริหารควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา  ปจจุบันนักศึกษาตองการใหมี

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และใหมีโอกาสไดแสดงจริยธรรมในการ

ปฏิบตัดิวย ดงัน้ันมหาวทิยาลยัและอาจารยควรเขามามบีทบาทในการจัดการเรยีนการสอนใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

       n = 124  
 (x̄ ) S.D. 

 4.13 0.30  

   4.35 0.22  

 4.26 0.11  

   4.33 0.13  

   4.30 0.16  

 4.39 0.05  

 4.29 0.08  
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ขณะเดียวกนัก็ตองทาํตัวเปนแบบอยางทีด่ใีหกบันักศึกษา เพราะนกัศึกษาสวนใหญจะมพีฤตกิรรมเลียนแบบ

อาจารยผูสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2549, 9-10) กลาววา 

วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนท่ีไดผลดี มีดังตอไปนี้ 1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม                

ในหลกัสตูร ในกจิกรรมการเรียนการสอน 2) การจดักจิกรรมทีใ่ชการสรางกระแสหรอืคานยิมทีเ่กดิในชวงนัน้ ๆ 

มาเปนสือ่ในการออกแบบกจิกรรมเพือ่ดงึดดูความสนใจของผูเรยีน หรอืใชการแขงขนัเพือ่กระตุนความสนใจ 

3) การจัดกิจกรรมบูรณาการสรางองคความรูและคุณธรรมจริยธรรมตอเน่ือง 4) การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียน

เปนผูออกแบบการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี 5) การจัดกิจกรรมท่ีกําหนดเปนเปาหมายทางจริยธรรมใหสูง           

และเปนภารกิจปกติของสถานศึกษา โดยกําหนดเปนแผนงานหลัก 6) การจัดกิจกรรมที่เอื้อโอกาสใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูจากการทํางานที่เปนการบริการสังคม 7) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู              

แบบประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน 8) การจัดกิจกรรมที่ใชแนวคิดคุณคาเพื่อชีวิต 

บนพ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาจิตใจใหมีความสงบ และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีคุณคา      

9) การจดักจิกรรมโดยอาจารยเปนผูกาํหนดคุณลักษณะท่ีจาํเปนตองพฒันาในตวัผูเรียนและฝกปฏบิตัใินชวีติ

ประจําวัน 10) การจัดกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดประเมินและพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรมการ

เผากิเลส การเขียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนในกระดาษ 11) การจัดกิจกรรมโดยนําพฤติกรรมที่เกิดใน

โลกแหงความเปนจริงมาใชในการแสดงพฤติกรรมในสถานศึกษาของตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นงลกัษณ วริชัชยั  ศจีมาศ ณวเิชยีร และ พศิสมยั  อรทยั (2551) พบวารปูแบบการสอนแบบบูรณาการโดยใช

กระบวนการกลุมดวยการสอนสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมเขาไปในกระบวนการเรยีนการสอนและการบนัทึก

ขอมูล “คิดดี-พูดดี-ทําดี” สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาได

  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหนกัศึกษาเปนประจํา เพ่ือจะไดซมึซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็น

วานักศึกษาตองการใหมหาวทิยาลยัจัดกิจกรรมและโครงการดานการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมใหนกัศึกษา

อยางตอเนื่องและเปนประจํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาซึ่งเรียนในระดับอุดมศึกษา เปนเยาวชนที่กําลัง

จะเขาสูวยัผูใหญในอนาคต มวีฒุภิาวะสามารถแสดงความตองการใหมหาวิทยาลัยจดักจิกรรมทีเ่ปนประโยชน

ใหเขาสอดคลองกับขอคิดเห็นของธเนศ ขําเกิด (2559) เสนอแนวทางในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ดังนี้ 1)  สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมกลอมเกลา (ซึมซับ) ดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกผูเรียน 

เชน 1.1)  การนิมนตพระมาที่โรงเรียนตอนเชาใหครูและนักเรียนไดใสบาตรทําบุญทุกวัน เพราะการไดเห็น

บรรยากาศและแบบอยางเชนนี้จะชวยซึมซับใหนักเรียนมีจิตใจละเอียดออนรักการทําบุญ 1.2) จัดกิจกรรม

ใหนักเรียนสวดมนตไหวพระตอนเชา ตอนเย็น กอนทํากิจกรรมสําคัญในวันสิ้นสุดสัปดาห โดยการสวดมนต

ทกุครัง้ควรสรางใหมบีรรยากาศทีส่งบเยอืกเยน็ดวย 1.3) จดักจิกรรมใหนกัเรียนนัง่สมาธใินชวงเวลาทีเ่หมาะสม

โดยตองสรางบรรยากาศที่จะทําใหนักเรียนเกิดอารมณสมาธิอยางแทจริงคือสภาวะจิตที่มีความบริสุทธิ์       

มั่นคง กายอยูที่ไหนใจอยูที่นั่นใหมีสติเสมอ และพยายามเช่ือมโยงไปสูการเรียนดวย 1.4) สงเสริมใหนักเรียน
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สวดมนตและนัง่สมาธกิอนนอนทกุคืนโดยมกีจิกรรมเสริมแรงและตดิตาม การปฏบิตัขิองนกัเรียนอยางตอเนือ่ง 

1.5) จัดกิจกรรมเวทีคนเกง ตอบปญหาดานธรรมะ รวมท้ังสงนักเรียนไปแขงขันดานคุณธรรมจริยธรรม              

ในเวทีตางๆ 1.6) พานักเรียนไปรวมพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสําคัญตาง ๆ  มุงกลอมเกลาใหนักเรยีนเกิด

การซึมซับ จึงตองทําอยางตอเนื่อง 2) การสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางเสริม คุณธรรมจริยธรรม

แกผูเรียนโดยยึดหลักสําคัญ ดังนี้ 2.1) สงเสริมใหครูเปนตัวแบบ (Modeling) ที่ดีใหแกเด็กเพ่ือใหเด็กเกิด

ความศรัทธาและอยากทําตามเพราะกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Social Learning) เช่ือวาตัวแบบ  

เปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 2.2) การใชกระบวนการกลุมในการกลอมเกลา           

(Group Process) 2.3 ครูทุกคนแมจะสอนวิชาใดก็ ตามควรตระหนักวาตองมีหนาท่ีในการสอนคุณธรรม

จริยธรรมดวย 2.4 )ควรเลือกวิธีสอนให เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ไมควรใชการบรรยายอยางเดียว ควรใชวิธี

การเชิงเหตุผลใหคิดวิเคราะห ใชตรรกะใชการสรางจุดสะเทือนใจ ใชการอนุมาน การอุปมาอุปไมย  และ

สอดคลองกับสิทธิศักดิ์ แกวทา (2555, 49-58) ที่ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงาน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร พบวา ควรจัดใหมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให นักเรียน

เปนประจําทุกสัปดาห สถานศึกษาตองมีปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงาน ที่วางไวจัดทําแผนงาน/

โครงการในรอบปการศกึษา มกีารแบงหนาทีค่วามรับผดิชอบ ในการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมอยางเหมาะสม 

ผูบริหารตองใหความสําคัญ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนนพัฒนาจิต ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ คิดดี 

ทําดี และใฝดี เนนใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติจริงสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และควรเชิญวิทยากรที่มีความรู                 

ความสามารถตามโอกาสที่เหมาะสม มุงเนนบุคลากรภายใน เพราะเปนกิจกรรมตอเนื่อง 

   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ นกัศึกษามีความคดิเหน็วานักศึกษาจะตองมคีวามซือ่สัตย

สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีคุณธรรม

ในดานน้ี ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา จากผลการวิจัยสะทอนให

เหน็วานกัศกึษามีความคดิเห็นวา ความซือ่สตัยสจุรติเปนคณุธรรมจริยธรรมทีส่าํคญัทีส่ดุในการประกอบอาชพี

ตามจรรยาบรรณ และหากจะใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดานนี้ มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน

นกัศึกษาดวยการจัดฝกอบรมจรรยาบรรณในการประกอบอาชพีใหนกัศึกษาทุกคณะเพ่ือจะไดรบัทราบขอมูล

และแนวทางในการปฏบิตัตินเพือ่ในอนาคตหลงัจากสําเร็จการศึกษาไปแลวนกัศกึษาจะไดนาํความรูไปปฏบิตัิ

ตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณในแตละวิชาชีพ

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม                

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ยรวม 

( x  = 4.29)  สอดคลองกับงานวิจัยของสหสวรรษ ผลอรรถ (2551, 65) ทีไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ

นกัศกึษามหาวิทยาลัยเซนตจอหนตอการเขารวมกิจกรรมนักศกึษา พบวา นกัศกึษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

เห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมเปน

วตัถปุระสงคหลกัทีต่องการพฒันานกัศกึษาทกุคนใหเปนคนทีส่มบรูณทัง้รางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญา 

รูปแบบกิจกรรมมีหลากหลายตรงกับความตองการของนักศึกษา สอดคลองกับไพศาล มั่นนอก และ               
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ไพฑูรย  สิลารัตน (2557, 110) ที่กลาววาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตองใชกลยุทธในการจัดกิจกรรม           

ที่หลากหลาย คือ 1) การเขาคายคุณธรรม 2) การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 3)วันพุธพบพระละกิเลส 

4) สงเสริมและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมในชีวติประจาํวนั 5) ศนูยพฒันาการเรยีนรูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง โดยกิจกรรมที่จัดแยกอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี ความมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรม สรางวินัย

นกัศกึษาไทยตรงตอเวลา  กจิกรรมความสะอาด กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมตุกิารมวีนิยัในตนเองความรบัผดิชอบ                   

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ กิจกรรมฝกการทํางานเปนทีมการประกวดประดิษฐ

กระทงใบตอง กิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบในการทํางาน รักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมคนดีที่ ม.ฟาร          

คัดเลือกนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและมอบเกียรติบัตรความซ่ือสัตยสุจริต จัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเรื่อง ความซื่อสัตย กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องความซ่ือสัตยความเสียสละ          

จัดกิจกรรมเสริมสรางและปลูกจิตสํานึกเพื่อสวนรวม กิจกรรมแบงปนความสุข รวมสนุกกับนองๆ  กิจกรรม

โครงการวันเดก็แหงชาต ิ การมวีฒันธรรม จดักจิกรรมอนรุกัษภาษา วาจาสุภาพ กจิกรรมมารยาทงามตามวิถไีทย

การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก จรรยาบรรณดี มีวิชาชีพ กิจกรรมการใช              

สถานการณสมมติชวยฝกจรรยาบรรณ

สรุป  

  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย

   ดานการดําเนินชีวติในสังคม คณุธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับนักศึกษาควรจะมีประกอบดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย ทั้งนี้นักศึกษามีความเห็นวาจริยธรรมทั้ง 3 ดาน 

มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตท้ังในฐานะการเปนนักศึกษา และในฐานะการเปนประชาชนในสังคมซึ่ง

คุณธรรมจริยธรรมดังกลาว จึงถือวาเปนคุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับการยอมรับและการไววางใจในสังคมได  

   ดานการจดัการเรยีนการสอน จดัใหมกีารสอนในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป โดยมีรายวชิาทีส่อนเกีย่วกบั 

คุณธรรมจริยธรรมโดยตรง โดยใหความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชา มีการจัดแผนการสอน หลักสูตร                   

การสอนทีเ่หมาะสม นอกจากนีก้ารสอนในทุกรายวชิาควรมกีารสอนโดยสอดแทรกเนือ้หาคณุธรรม จรยิธรรม 

ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ในขณะที่อาจารยทําการสอนทุกรายวิชา อาจารย ผูบริหาร

ควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา  2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นวิเคราะห

และอภิปราย 4) ขั้นสรุปและประยุกตใช

   ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมให

นักศึกษาเปนประจําเพื่อจะไดซึมซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมตามความสมัครใจ และตามความสามารถของนักศึกษาอยางทั่วถึงมุงเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ควบคูกับการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีวุฒิภาวะ เกิดระเบียบวินัยในตนเองเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน   

ตลอดจนการอยูรวมกันกับผูอื่น 
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   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ คุณธรรมที่จะตองปลูกฝงคือ ความซ่ือสัตยสุจริตใน              

การประกอบอาชีพของตน ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อจะได

รับทราบขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลวนักศึกษาจะได

นําความรูไปปฏิบัติตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณในแตละวิชาชีพ

  2. รปูแบบการจดักจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษามหาวิทยาลัยเอกชนในจงัหวัดเชียงใหม 

ประกอบดวยกิจกรรมการสรางความตระหนักดานจริยธรรม กิจกรรมการใชสถานการณสมมุติ กิจกรรม          

การอบรมพฒันาดานจรยิธรรม เชน การนมินตพระมาบรรยายธรรมะ  การเชญิผูทรงคณุวฒุมิาอบรมเชงิปฏบิติัการ 

การอบรมจิตตปญญาศึกษา กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดีเดนเพื่อมอบเกียรติบัตร กิจกรรม

วันเด็ก กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมประกวดประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช กิจกรรมการทําบุญ

ตักบาตร 

  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

  1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรรูพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมของวัยนั้นกอนที่พัฒนา 

จะทําใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ 

  2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนการสอนใน 

แตละรายวิชาโดยเฉพาะความรบัผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ นอกจากนี้

สามารถจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนดวยการเขาคายเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวแกนักศึกษา

  ขอเสนอแนะจากการวิจัย

  1. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พัฒนาศักยภาพของคณาจารย  

โดยจัดเปนระเบียบวาระสําคัญของมหาวิทยาลัย กําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธในการดําเนินงานพัฒนา      

ความรูคูคุณธรรมที่ชัดเจน 

  2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนการพัฒนา

นกัศกึษาในดานคณุธรรมจรยิธรรมอยางแทจรงิและกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชพีของแตละสาขาวชิาใหชดัเจน 

  3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนภารกิจดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป              

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและควรปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนการเรียนการสอนที่เนน “ความรู               

คูคุณธรรม” เปนสําคัญ

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

              1  ควรศึกษาผลของการดําเนินชีวิตโดยใชเศรษฐกิจพอเพียงกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 

  2. ควรศกึษาปจจัยภายนอกดานสถานศกึษาและสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรยีนรูและการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาเพื่อจะไดนําขอมูลมาพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป

  3. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ เชน ศึกษาตัวแปรทางจิต ไดแก    

การควบคุมตน ความฉลาดทางอารมณ เปนตน ตัวแปร สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การศึกษากอนอุดมศึกษา
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  4. ควรทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคและปจจัยสนับสนุน             

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 
ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

The Development of Pumpkin Chip Packaging for Ban Ton-Ngew 
Farmer’s Housewife Group, Sanpakwan, Hangdong District, 

Chiang Mai Province

วรีะพนัธ  อะนนัชยัธวัช1*

1สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทรน 
เลขที่  120  ถนนมหิดล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50100

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงคุณภาพ โดยลักษณะการวิจัยเนนการดําเนินกิจกรรม

แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ใชเครือ่งมอืท้ังการสงัเกต การสอบถาม บนัทึกการดาํเนนิงาน 

เอกสารรายงาน และการถายภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว     

รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑใหมใหเหมาะสมสําหรับขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว  

ตาํบลสนัผกัหวาน  อาํเภอหางดง  จงัหวดัเชยีงใหมทีเ่หมาะสม กลุมประชากรทีใ่ชในการวจิยั คอื กลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว จํานวน 30 คน  การวิจัยไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ระยะที่ 1 เปนขั้นตอนของ

การประชุมเพ่ือเตรียมการดําเนินงานวิจัยโดยการจัดประชุมกลุมผูนําของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว 

และสมาชิกกลุม ระยะที่ 2 ทํากิจกรรมการอบรมการใหความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑ การรางตนแบบ

บรรจุภณัฑขาวเกรียบฟกทอง การพัฒนาตนแบบบรรจภุณัฑขาวเกรียบฟกทอง และการสรปุบทเรียนพรอมท้ัง

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว เปนระยะเวลา 6 เดือน 

  ผลการศกึษาพบวา สภาพบรบิทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตาํบลสันผักหวาน  อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม เร่ิมกอต้ังในป พ.ศ. 2543 โดยนางคํา  วงคคําอาย เปนการรวมกลุมเน่ืองจากปญหา                

การวางงาน และรายไดของกลุมแมบานบานตนงิ้วคอนขางนอยและไมมีรายได หลังจากฤดูกาลทําไรทํานา 

ทางกลุมแมบานจึงเริ่มหาอาชีพเสริมโดยดูจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถิ่นและองคความรูที่สืบทอดกันมา             

ในการทําขาวแตนและขาวเกรียบและกอตั้งกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ขึ้นมาโดยมีนางคํา วงคคําอาย 

เปนประธานกลุม และมีชื่อสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีการผลิตสินคาไดแก ขาวแตน จํานวน 3 รสชาติ                   

ขาวเกรียบ จํานวน 18 รสชาติ นํ้าพริกถ่ัวเหลือง จํานวน 1 รสชาติ กลวยกวน จํานวน 1 รสชาติ  สําหรับ       

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: veerapun@feu.edu
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สภาพปญหาของบรรจุภัณฑจะมีปญหาเร่ืองแบบบรรจุภัณฑของสินคาขาวเกรียบฟกทอง ซึ่งเปนผลิตภัณฑ            

ที่ทางกลุมไดผลิตขึ้นแลวยอดขายดีมาก แตเปนบรรจุภัณฑที่มีองคประกอบของบรรจุภัณฑที่ดีคอนขางนอย 

ประกอบกับยังไมมีบรรจุภัณฑที่เปนรูปแบบมาตรฐานท่ีสามารถวางตามรานขายของฝากไดทําใหยอดขาย

ของทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางแผนกนัไว   จากการพัฒนาบรรจภุณัฑ

ขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม     

จนไดรูปแบบบรรจุภัณฑที่เปนมาตรฐาน ครบองคประกอบของบรรจุภัณฑที่ดี โดยมีการตั้งชื่อสินคาวา “คํา” 

และมีตราสินคาเปนของทางกลุม มีสัญลักษณทางการคา มีรายละเอียดของสินคาเปนความเปนมาและ       

เร่ืองราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวรวมถึงสีของตัวผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถนําไปทําการสงเสริม

การขายได มีรูปภาพซ่ึงเปนรูปฟกทองประกอบ มีสวนประกอบของผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทอง มีปริมาตร 

คือ 100 กรัม มีชื่อและที่อยูของผูผลิต คือ กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 114/1 หมู 2  ตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 โทร 053430844 และมีรายละเอียดตามขอบังคับของกฎหมาย ไดแก 

วนัผลิต วนัหมดอายุ บนบรรจภุณัฑรปูแบบใหม โดยการมีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตัง้แต

ขั้นตอนของการกําหนดปญหา การหาสาเหตุ การวางแผนการชวยเหลือท้ังดานวัสดุทําขาวเกรียบฟกทอง    

และแรงงานในการทําขาวเกรียบฟกทองจนถงึขัน้ตอนการประเมนิผลโดยมีการใหขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ 

รวมถึงการมีสวนรวมในการสรุปประเด็นตางๆ ของการทําวิจัยและการจัดทําบรรจุภัณฑรูปแบบใหม

คําสําคัญ 
  การพัฒนาบรรจุภัณฑ   ขาวเกรียบฟกทอง

Abstract
  This study was a participatory action research based on observation, questionnaire, reviewing 

of documentation, reports and photos. The Objectives were to study the contexts of Ban Ton-Ngew 

Farmers’housewife group Sanpakwan, Hangdong District, Chiang Mai Province and suitable         

development of pumpkin chip packaging for the group, 30 members were selected as sample 

population. The research was divided into two phases with in 6 months. First phase was the          

meeting for preparation by leader of Ton-Ngew Farm Women Group and member of Ban Ton-Ngew 

Farmers’housewife group. Second phase was the packaging training, prototypes building of pumpkin 

chip packaging, development pumpkin chip packaging and lesson learned together with checking 

the accuracy of research data with Ban Ton-Ngew Farmers’housewife group.

  The result showed that the conditions in the context of a Ban Ton-Ngew Farmers’housewife 

group, Sanpakwan, Hangdong District, Chiang Mai Province, it was established in 2000 by Mrs.

Kam  Wongkamai was suffered from unemployment problem and decrease income of the Ban 
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Ton-Ngew Farmers’housewife group. They have no income after rice harvesting. The group was 

looking for new way to increase income by making rice cracker and chips. Therefore they set up 

the group, leading by  Mrs. KamWongkamai. The group compressed of 30 members, which produce 

the product such as rice, rice cracker 3 flavors, chips 18 flavors, soy chili sauce 1 flavor,                     

sugar-boiled banana puree 1 flavor. The problem of the group was that there was not enough       

information according to the standard of the souvenir shop with they do not accept for consignment 

system. As a result, they can not achieve their goal as plan.  From the problem found lead to the 

development of packaging. The new development of package has shown complete information 

according to the regulation which are product’s net 100 grams weight, manufactured and expire 

date and the address of producer which is 114/1 M2 at Sanpakwan Sub-district Hangdong District, 

Chiang Mai   Province.50230, 053430844 call. The housewife group participated in every step of the 

development from identifying the problems, causes of the problems, planning, seeking helps in 

terms of raw materials and labors to evaluating the project. The group also gave opinions and  

suggestions on the research aspects and also participated in the making of the new packaging.

Keywords
  Packaging  Development,  Pumpkin Chip

บทนํา
  การแขงขันการตลาดในปจจุบันมีการแขงขันรุนแรง ผู ประกอบการตางๆ มีการใชกลยุทธ                      

ทางการตลาดเขามาเพื่อชวยสรางยอดขาย อีกกลยุทธหน่ึงท่ีสําคัญ คือ กลยุทธดานบรรจุภัณฑที่เขามามี

บทบาทตอธุรกิจ ซึ่งประชิด  ทินบุตร (2531) ไดใหความหมายของบรรจุภัณฑ คือ หนวยของสินคาที่มี              

การปกปดหอหุมสินคาท่ีบรรจุไวดานในโดยมีฉลากและขอมูลทางการขายปรากฏไว ธุรกิจท้ังหลาย                   

ตางพยายามสรางความแตกตางใหกับตัวผลิตภัณฑไมวาจะเปนการมุงพัฒนาดานประโยชนที่ไดรับ                

จากตัวผลิตภัณฑ  (Core Product) หรือการเปล่ียนแปลงตัวบรรจุภัณฑขางนอกใหมีความแปลกใหม              

หรอืมคีณุสมบัตพิเิศษเพ่ือใหดงึดดูความสนใจของผูซือ้มากข้ึนและชวยเพ่ิมคณุคาใหกบัตวัผลติภณัฑ (Value 

Added) อันจะสงผลตอยอดขายและโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจ นอกจากน้ีบรรจุภัณฑยังสามารถ    

กําหนดกลุมเปาหมายของผูซื้อท่ีชัดเจน ทําใหหาขอมูลและวิจัยตลาดไดชัดเจนเพื่อสนองความตองการ          

ของผูซื้อและพัฒนาแบบบรรจุภัณฑไดตรงตามความตองการ และมีขอบเขตสามารถเอื้อประโยชนและ      

อํานวยความสะดวกผูซื้ออีกแนวทางหนึ่ง (ปุน คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ, 2541) ดังนั้นจะได

เห็นวาบรรจุภัณฑกลายเปนเครื่องมือสําคัญทางการตลาดที่จะชวยใหเกิดการตื่นตัวในสายตาผูบริโภค และ        

สามารถจูงใจให ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น
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  เมื่อการจัดการบรรจุภัณฑ (Packaging Management) เขามามีบทบาทตอธุรกิจมากขึ้น โดยมี      

ความสําคัญในการที่จะสนองความตองการของผูซื้อหรือผูบริโภคได ผูที่จะพัฒนาจําเปนจะตองมีความรู         

ทั้งทางดานวิทยาศาสตร วัสดุศาสตร จิตวิทยา การออกแบบ การตลาด เปนตน (กอเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา 

และ เตชา อัศวสิทธิถาวร, 2545) การจัดการบรรจุภัณฑจึงกลายเปนปญหาของของผลิตภัณฑชุมชน              

(One Tumbol One Product – OTOP) เนื่องจากผูประกอบการชุมชนไมมีความรูหรือไมมีความพรอม               

ในเร่ืองการจัดการบรรจุภัณฑดังกลาว จะเห็นไดว าผลิตภัณฑชุมชนหลายรายไมมีความแตกตาง                       

(Undifferentiated) ทีช่ดัเจน ซึง่สงผลในแงลบตอการจดจาํของผูบริโภค   นอกจากนีย้งัไมสามารถสรางคณุคาเพ่ิม 

(Value Added) ใหเกิดขึ้นในสายตาผูบริโภค ทําใหผลิตภัณฑชุมชนไมสามารถจําหนายได หรือมียอดขาย    

ที่ตํ่ากวาท่ีผูประกอบการคาดไว ผูประกอบการจึงคาดหวังที่จะทําบรรจุภัณฑใหกับผลิตภัณฑชุมชนของ        

กลุมธุรกิจตนเอง รวมถึงกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

  กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ เปนกลุมแมบานทีม่กีารรวมตวักนัอยางเขมแขง็ โดยมกีารผลติสนิคา

ประเภทขนมตางๆ อาทิ ขาวแตน ขาวเกรียบ กลวยฉาบ เปนตน ปญหาที่กลุมแมบานประสบ  คือ บรรจุภัณฑ

ของสินคาขาวเกรียบฟกทองซ่ึงเปนผลติภัณฑทีท่างกลุมไดทาํการผลติข้ึนแลวยอดขายดมีาก แตยงัไมมบีรรจุภณัฑ

ที่เปนรูปแบบมาตรฐาน ที่สามารถวางตามรานขายของฝากได 

  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกร                

บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง   จงัหวดัเชียงใหม โดยการเขาไปใหความรูและรวมพฒันารปูแบบ

บรรจภุณัฑทีเ่หมาะสมรวมกับกลุมกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วเพ่ือใหสินคามีบรรจุภัณฑที่เปนมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑขาวเกรียบ และยังสามารถเพิ่มยอดขาย

ใหกับทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วดวย

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง                

จังหวัดเชียงใหม 

  2. เพ่ือพัฒนาบรรจภุัณฑใหมทีเ่หมาะสมสําหรบัผลติภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. วิธีการวิจัย

   การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยลักษณะการวิจัยเนนการดําเนินการวิจัยแบบมี         

สวนรวม (Participatory Action Research) ของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตําบลสันผักหวาน             

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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  2. ขอบเขตการศึกษาวิจัย

        การดําเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุ มแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว                  

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีขอบเขตการศึกษาดังนี้

   2.1 ดานพื้นที่และประชากร

                     การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตดานพื้นท่ีที่ทําการศึกษา คือ กลุมแมบานเกษตรกร   

บานตนง้ิว ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ตัง้อยูที ่112 หมู 2 ตาํบลสนัผักหวาน อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน

   2.2 ดานเนื้อหา

          การพัฒนาบรรจุภณัฑทีไ่ดมาตรฐานสาํหรบัผลติภัณฑขาวเกรียบ โดยเนนไปท่ีขาวเกรียบ

ฟกทองซึง่เปนผลิตภัณฑทีข่ายดขีองทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวไดนาํบริบท ศกัยภาพ ความตองการ 

มาจดัทําแนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑทีไ่ดมาตรฐานสําหรับผลิตภณัฑขาวเกรียบฟกทอง แลวนําไปออกแบบ

บรรจุภัณฑพรอมกับพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับตวัสินคามากที่สุด โดยมีเนื้อหาสําคัญดังนี้ 

    1) สภาพบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

    2)  แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

    3)  บรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองที่ไดรับการพัฒนา

    4)  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากระบวนการพัฒนาบรรจุขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

  3. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

   3.1 ระยะที่ 1 เปนข้ันตอนของการเตรียมการวิจัยโดยการประชุมกลุมแมบานเกษตรกร          

บานตนงิ้ว โดยแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของระยะที่ 1 ดังนี้

    1) กจิกรรมที ่1: การสาํรวจบรบิทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว โดยการกรอกขอมูล

ของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว

       2) กิจกรรมท่ี 2: ประชุมวางแผนการดําเนินงานระหวางคณะดําเนินงานและกลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทอง

   3.2  ระยะท่ี 2 เปนผลมาจากการประชุมรวมกับคณะทํางานทีมวิจยั และกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิ้วเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เปนระยะเวลา 5 เดือน ดังนี้

    1) กิจกรรมที่ 1: เชิญวิทยากรดานการออกแบบบรรจุภัณฑมาใหความรูเพ่ือพัฒนา          

บรรจุภัณฑ โดยผูผลิตกับผูวิจัยรวมกันวิเคราะหและออกแบบเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับ              

ความตองการของผูบริโภค
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    2) กจิกรรมที ่2: พฒันาออกแบบรางบรรจภุณัฑใหมพรอมเคร่ืองมือแบบสมัภาษณผูผลิต

เพื่อพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ

    3) กจิกรรมที ่3: พฒันาตนแบบบรรจภุณัฑ แลวทําการทดลองจัดจําหนายกบักลุมเปาหมาย 

พรอมเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคตอบรรจุภัณฑแบบใหม

    4) กิจกกรมที่ 4: ประชุมรวมกันปรับปรุงตนแบบบรรจุภัณฑใหม   

    5) กจิกรรมที ่5: ประชมุเพ่ือสรุปผลการวิจยั และถอดบทเรียนรวมกันระหวางคณะทาํงาน

ทีมวิจัยและกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว

    6) กจิกรรมที ่6: จดัระเบียบขอมลู โดยทําการวิเคราะหขอมลู สรปุผลการวจิยั เขยีนรายงาน

การวิจัย เตรียมนําเสนอผลการวิจัย

    7) กิจกรรมที่ 7: รายงานผลการวิจัย 

ผลการวิจัย
  1. สภาพบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

       จากวตัถปุระสงคจากของการศกึษาวจิยัพบวา  กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตาํบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2543 โดยนางคํา  วงคคําอาย เปนการรวมกลุมเนื่องจาก

ปญหาการวางงานและรายไดของกลุมแมบานบานตนงิ้วคอนขางนอย และไมมีรายได หลังจากฤดูกาลทําไร 

ทาํนา ทางกลุมแมบานจึงเร่ิมมีการหาอาชีพเสรมิโดยดจูากวัตถุดบิท่ีมอียูในทองถ่ิน และองคความรูทีส่บืทอด

กันมาในการทําขาวแตน และขาวเกรียบและไดกอตั้งกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วข้ึนมาโดยมีนางคํา        

วงคคําอาย เปนประธานกลุม และมีชื่อสมาชิกท้ังหมด 30 คน ทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว                 

ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ไดรบัเกียรตบิตัรและรางวลัมากมาย ไดแก รางวลัรกัษมรดกไทย 

เทิดไทองควิศิษฎศิลปน รางวัลภูมิปญญาทองถิ่น ในโครงการการตลาดนัดภูมิปญญาทองถิ่น รางวัล                 

การอนรุกัษ และสบืสาน ศลิปวฒันธรรมพ้ืนบานลานนา รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 กลุมแมบานเกษตรกรดเีดน 

จังหวัดเชียงใหม รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ระดับอําเภอ รางวัลชนะเลิศการประกวด                    

กลุมเกษตรกรดีเดนในงานการประกวดเกษตรกรและสถาบนัการเกษตรดีเดน มกีารผลติสินคาไดแก ขาวแตน 

จํานวน 3 รสชาติ ขาวเกรียบ จํานวน 18 รสชาติ นํ้าพริกถั่วเหลือง จํานวน 1 รสชาติ กลวยกวน จํานวน 1 

รสชาติ โดยวางจัดจําหนายที่รานขายของฝากทาอากาศยานเชียงใหม ตลาดวโรรส (กาดหลวง) รานสปา     

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม โรงแรมนิมมาณ และการออกบูธแสดงสินคาตางๆ ไดแก การออกบูธขายหนาศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เมืองทองธานี งานกาชาดจังหวัดเชียงใหม             

งานกาดชาดอําเภอหางดง งานของดีอําเภอหางดง
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  2. รูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

   การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ตามวัตถุประสงคงานของการวิจัยและผลการดําเนินงานจากระยะที่ 1 และ

ระยะที่ 2 ซึ่งอธิบายตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัยจะมีรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาบรรจุภัณฑ ดังนี้

   2.1 การประชมุเพ่ือช้ีแจงขัน้ตอนการดําเนนิงาน กระบวนการดําเนินงาน โดยเริม่จากการชีแ้จง

รายละเอียดของการจัดทํางานวิจัยในคร้ังน้ีวาเปนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพ่ือจะเขามา

ชวยพัฒนาบรรจภุณัฑขาวเกรียบฟกทองใหกบัทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ พรอมกันนีไ้ดมนีกัศกึษา

มหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนท่ีเขามารวมโครงการวิจยัในครัง้น้ีดวย โดยจะเขามารวมพัฒนาตนแบบของบรรจภุณัฑ

ขาวเกรียบฟกทอง และสอบถามความคิดเห็นของกลุมแมบานในการที่จะนําขอมูลไปออกแบบบรรจุภัณฑ

ขาวเกรียบฟกทอง หลังจากนั้นก็จะนําบรรจุภัณฑดังกลาวกลับมาใหกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว     

ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม เพือ่คดัเลือกตนแบบท่ีดทีีเ่หมาะสม ทีส่ดุโดยการลงคะแนน

เลือก จากนั้นจึงนํามาพัฒนาใหเปนตนแบบบรรจุภณัฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมตอไป

   2.2 การอบรมใหความรู กระบวนการดําเนินงานเร่ิมจากการติดตอนัดหมายผูเขารวมอบรม          

จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมและเขาสู กระบวนการอบรมโดยเปนการบรรยายของอาจารยวีระพันธ                       

อะนันชัยธวัช ซึ่งในการอบรมไดมีการบรรยายถึงขอมูลการพัฒนาบรรจุภัณฑซึ่งอธิบายถึงความสําคัญของ 

บรรจุภณัฑทีม่ผีลทางการตลาด และขอมลูทีต่องใชในการออกแบบบรรจภุณัฑ รปูแบบบรรจภุณัฑ อธบิายถงึ

ลักษณะของท่ีสามารถออกแบบเปนชุด ออกแบบใหดูนาสนใจตอนอยูบนชั้นวางของ  ออกแบบเปน                   

ของขวญั โดยออกแบบทีแ่สดงถงึเอกลกัษณของความเปนหมูบานตนงิว้ และออกแบบใหมอีงคประกอบตางๆ 

เพ่ือความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในทางธุรกิจได หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ จะตองคํานึงถึงขอมูล

ตางๆ ในการออกแบบ อาทิ พฤติกรรมของลูกคา ขอมูลของตัวสินคา ศึกษาวัสดุที่จะใช ขั้นตอนและวิธีการ

ออกแบบบรรจุภัณฑโดยศึกษาขอมูลวัสดุ การกําหนดรูปราง รูปทรงใหสอดคลองเหมาะสมกับตัวขาวเกรียบ

ฟกทอง การกําหนดสีเพือ่สรางลักษณะเดน ซึง่องคความรูของการอบรมดังกลาวจะเปนประโยชนในการพัฒนา

บรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองตอไป

   2.3 การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ กระบวนการดําเนินงาน โดยเร่ิมจากการใหนักศึกษา                  

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเขามาศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวสอบถามความตองการ

ของสมาชิกกลุมเพือ่นําขอมูลไปพิจารณาในการออกแบบรางตนแบบบรรจภุณัฑขาวเกรียบฟกทอง ซึง่สามารถ

ออกแบบไดทั้งหมด 11 รูปแบบ และไดนําแบบรางตนแบบบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองมาใหกลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้วลงคะแนนเลือกแบบที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองมากท่ีสุด จนได

ตนแบบมา 1 แบบ หลังจากนั้นไดนําแบบดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงตอ และจากมติที่ประชุมสมาชิกกลุมก็

ไมมีการเพ่ิมเติมในรายละเอียดของแบบเนื่องจากเปนแบบท่ีดี เพราะไดรับการพัฒนามาจากการสอบถาม

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้กอนการออกแบบ พรอมกนันีไ้ดนาํตนแบบดงักลาวเขาทดสอบทางการตลาด
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โดยการสอบถามกลุมลูกคาท่ีเขามาซ้ือขาวเกรียบฟกทอง ปรากฏวากลุมลูกคาชอบในแบบที่ออกแบบใหม 

ถึงรอยละ 100

   ภาพที่ 1:  แสดงบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

     ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบเดิม

   ภาพที่ 2: แสดงบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

     ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบใหม
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   2.4 การสรุปบทเรียนของการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองรวมกันระหวางผูวิจัยกับ           

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม กระบวนการดําเนินงาน

เร่ิมจากการสอบถามผู  เข าร วมประชุมถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดรับจากการเรียนรู ร วมกันของผู วิจัยกับ                                            

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมในประเด็นที่ทาง                  

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตาํบลสันผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหมไดรบัจากการรวมกนัพฒันา 

บรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทอง และนําไปประยุกตใชกับสินคาตัวอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งส่ิงท่ีไดรับจากการรวมกัน   

พัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองทําใหทางกลุมมีความรูเรื่องการทําบรรจุภัณฑมากข้ึน สามารถจัดทํา

บรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสภาพการตลาด รูถึงจุดออนและจุดแข็งของกลุมและของผลิตภัณฑขาวเกรียบ

ฟกทอง เรียนรูความตองการของลูกคา สวนในประเด็นของการนําไปประยุกตใช  กลุมแมบานเกษตรกร            

บานตนงิ้ว สามารถนําความรูเรื่องบรรจุภัณฑไปพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาตัวอื่นๆ  ได และนําเอา        

ความตองการของลูกคา และสภาพเศรษฐกิจมาปรบัใชกอนทีจ่ะออกแบบบรรจภุณัฑและกอนการทําการตลาดตอไป

  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบวนการศึกษา

   กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดมีการ    

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการจดัการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองและไดกระตุนใหชมุชนเห็นศักยภาพของ

กลุมตนเองในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง โดยที่

ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดอยางเปนรูปธรรม คือ เกิดบรรจุภัณฑใหมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนอยางมี

กระบวนการโดยผูวิจัยกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

สวนของคณะทํางานวิจัย ทั้งผู วิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดมีโอกาสใชความรูทาง              

ดานบรรจุภัณฑการดานตลาดเขาไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองและสามารถนําความรูที่ได         

แลกเปลี่ยนเรียนรูมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของพวกเขาได

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองรวมกันระหวางผูวิจัยกับ               

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ทาํใหเหน็ถงึศกัยภาพและ

ความเขมแข็งที่มีอยูในกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ทั้งในดานความสามัคคีของกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิว้ และความพรอมในการพฒันาตนเองในดานตางๆ จดุเดนของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้  คอื 

การเรยีนรูถงึความสาํคัญของบรรจุภณัฑและตองการพัฒนาผลติภัณฑของกลุมใหไดรบัการยอมรบัจากกลุมลูกคา

เปาหมายโดยการพัฒนาบรรจุภณัฑคร้ังน้ีมรีายละเอียดครบองคประกอบของบรรจภุณัฑมากท่ีสดุ ซึง่สอดคลอง

กับทฤษฏีของ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และ เตชา อัศวสิทธิถาวร (2545) ใหไดกลาวถึงองคประกอบการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ วาควรมีสวนประกอบทีส่าํคญัอยางนอยท่ีสดุ ไดแก ชือ่สนิคาโดยมีการตัง้ชือ่สนิคาวา “คาํ”                 

และมีตราสินคาเปนของทางกลุม มีสัญลักษณทางการคา มีรายละเอียดของสินคาเกี่ยวกับความเปนมาและ        

เรื่องราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว รวมถึงสีของตัวผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถนําไปทําการสงเสริม
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การขายได มรีปูภาพซึง่เปนรูปฟกทองประกอบ มสีวนประกอบของขาวเกรยีบฟกทอง มปีริมาตร คอื 100 กรัม 

ชื่อและที่อยูของผูผลิต คือ กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 114/1 หมู 2 ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม 50230 โทร 053430844 และมีรายละเอียดตามขอบังคับของกฎหมาย ไดแก วันผลิต             

วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑรูปแบบใหม การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองรวมกันในครั้งนี้เกิดจาก       

การมีสวนรวมของทัง้ผูวจิยั และกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว  เพ่ือใหบรรจภุณัฑทีไ่ดพฒันาจนไดมาตรฐาน 

และไดรับการยอมรับของท้ังกลุมแมบานเกษตรบานตนง้ิว และกลุมลูกคาเปาหมาย โดยผานกระบวนการ     

มีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ อภิญญา  กังสนารักษ (2544, 14 – 15)        

ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน  4  ขั้นตอน  คือ

  1. การมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน                

รวมตัดสินใจ  กําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการโดยกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิว้ ไดเขามสีวนรวมตัง้แตการหาสาเหตุของปญหาทีส่นิคาขาวเกรยีบฟกทองไมสามารถขายบนชัน้วาง

ของของหางสรรพสินคาบางแหงได และรวมกันกําหนดความตองการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑรวมกัน

  2.  การมีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ในข้ันการวางแผนที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ    

แบบใหมขึ้น  กําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือใหไดบรรจุภัณฑแบบใหมและมีสวนรวม        

ในขั้นตอนตางๆ  ตั้งแตแนวทางการดําเนินงานทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมถึงกําหนดทรัพยากรที่จะใชใน

การที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบใหม 

  3. การมีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวในข้ันตอนการดาํเนนิโครงการ และทําประโยชน
ใหแกงานวจิยัในครัง้นี ้ โดยรวมชวยเหลอืดานวัสดอุปุกรณทีจ่ะนาํมาทาํขาวเกรยีบฟกทองเพือ่บรรจใุนบรรจภุณัฑใหม
ในข้ันตอนของการทดลองขาย และแรงงานของกลุมแมบานที่เขามาชวยกันทําขาวเกรียบฟกทอง และ              
ทําบรรจุภัณฑใหม
  4. การมสีวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ในการประเมนิผลขัน้ตอนตางๆ โดยใหขอคดิเหน็
และขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวนรวมในการสรุปประเด็นตางๆ ของการทําวิจัย และการจัดทําบรรจุภัณฑ
ขาวเกรียบฟกทองรูปแบบใหมไดเปนอยางดี การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบาน
เกษตรกรบานตนงิว้ มปีระสทิธภิาพทางการตลาดมากข้ึนเนือ่งจากมีองคประกอบของบรรจภุณัฑทีด่ ีสามารถ
สรางมูลคาทางการตลาดได สรางยอดขายทีด่ไีดจากการท่ีสามารถนําไปวางขายบนช้ันวางของหางสรรพสินคา 
ลดตนทนุการขาย และเพิม่มลูคาใหกบัขาวเกรียบฟกทอง ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ อโนทยั เพช็รสวุรรณ             
ไพรัช  วงศยุทธไกร และ สมพล  ดํารงเสถียร (2551) ที่ไดวิจัยการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับขาวแตน              
ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
ขาวแตนในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในดานของรูปภาพประกอบควรมีความหลากหลายสวยงาม
และบงบอกถงึชนดิของขาวแตนใหมคีวามชดัเจนยิง่ข้ึน  ในดานขอมูลเกีย่วกบัผูบริโภคควรทําการศกึษาเกีย่วกบั
รสนิยมของผูบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือ ขนาดสัดสวนของมือในการจับหรือหยิบใช การบรรจุผลิตภัณฑ     
จัดเรียงใหเปนระเบียบการผลิตในระบบอุตสาหกรรม แบบบรรจุภัณฑและวัสดุบรรจุภัณฑ การลดตนทุน            

การผลติเพือ่ใหเกดิมลูคาเพ่ิม 
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สรุป
  การศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทอง กลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว           

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองขึ้นมาไดใหม 

จากรูปแบบเดิม   มอีงคประกอบของบรรจุภณัฑไมครบถวนทาํใหไมสามารถวางจาํหนายตามหางสรรพสินคา

ได แตหลังจากกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วกับผูทําวิจัยไดรวมกันพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑใหมซึ่งมี   

ชือ่สินคาโดยมกีารตัง้ชือ่ มตีราสนิคา มสีญัลกัษณทางการคา มรีายละเอยีดของสินคาเกีย่วกบัความเปนมาและ

เรื่องราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว รวมถึงสีของตัวผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถนําไปทําการสงเสริม

การขายได มีรูปภาพซึ่งเปนรูปฟกทองประกอบ มีสวนประกอบของขาวเกรียบฟกทอง มีปริมาตรชื่อและที่อยู

ของผูผลติ และมีรายละเอยีดตามขอบงัคบัของกฎหมาย ไดแก วนัผลติ วนัหมดอาย ุบนบรรจภุณัฑรปูแบบใหม 

กส็ามารถแกไขปญหาดงักลาวได สําหรับขอจํากัดในการวิจยัในครัง้น้ี คอื เปนการดาํเนนิการวจิยัในชวงระยะ

เวลาหน่ึงเทาน้ัน ซึ่งบางขอมูลอาจจะตองอาศัยระยะเวลาศึกษานานกวาน้ี เพ่ือเขาถึงแกนแทของสินคา       

อยางแทจริง และทําใหการออกแบบผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองที่มีรายละเอียดปลีกยอยไดมากขึ้นซึ่งอาจ

จะตองอาศัยงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลตําบลสันผักหวาน สํานักงานพัฒนาชุมชน             

อาํเภอหางดง ซึง่ตองหันมาใหความสาํคัญกับการพฒันารูปแบบบรรจุดงักลาวเน่ืองจากสามารถสรางยอดขาย 

และสรางความเปนอยู ที่ดีขึ้นในกับสมาชิกของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวตอไปในอนาคตและ           

สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑอื่นได
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ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

Need for Public Library Service of the Non – Formal and Informal
Education Center  Mae Tha District, Lamphun  Province

นภสันนัท ชมภูเทพา1*

1หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของ           

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน กลุมเปาหมายที่ใชใน       

การวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในป พ.ศ. 2556  รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

(1) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  

(2) แบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา

      ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา              

ตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีความตองการ      

มากทีส่ดุ โดยดานท่ีมคีาเฉลีย่สงูสดุคอื ดานทรพัยากรสารสนเทศ และดานท่ีมคีาเฉลีย่ตํา่สดุคอื ดานสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก  เมื่อพิจารณาความตองการท้ัง 3 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี ดานทรัพยากรสารสนเทศ     

พบวา ขอทีม่คีวามตองการสงูสดุคอื ระบบอนิเทอรเนต็ไรสาย และขอทีม่คีวามตองการตํา่สดุ   คอื บรกิารจอง

หนังสือดวยตนเอง  ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด  พบวา ขอท่ีมีความตองการสูงสุด        

คือ เครื่องทํานํ้าเย็นไวบริการ และขอที่มีความตองการตํ่าสุดคือ เพิ่มจํานวนถังขยะ และ ดานการใหบริการ

ของหองสมุด  พบวา ขอที่มีความตองการสูงสุดคือ บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีความชํานาญ       

และขอทีม่คีวามตองการต่ําสดุคอื บคุลากรมีความสภุาพตอผูใชบริการ สวนการสมัภาษณพบวา  ผูมาใชบริการ

หองสมุดประชาชน มีความตองการเพิ่มจํานวนพัดลมหรือติดต้ังเครื่องปรับอากาศ   เคร่ืองทําน้ําเย็นและ         

ที่มีความตองการมากที่สุดคือ ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: primtawitiya.999@gmail.com
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คําสําคัญ
  ความตองการ  หองสมุดประชาชน  ศูนยการศึกษานอกระบบ

Abstract
  This research aimed to study the needs for public library service of the Non – Formal and 

Informal Education Center, Mae Tha District, Lamphun Province.  The target group used in this 

study included the public library users of the Non – Formal and Informal Education Center, Mae 

Tha District, Lamphun Province in 2013 with the total number of 100 people.  The tools used in the 

research comprised (1) rating scale questionnaires analyzed by mean and standard deviation and 

(2) interview analyzed by content analysis.  The findings were summarized as follows:    

  According to the needs for public library service of the Non – Formal and Informal Education 

Center, Mae Tha District, Lamphun Province, as the whole picture the respondents agreed with it 

at the most.  The aspect with the highest mean was information technology resources and the 

aspect with the lowest mean was environment inside and outside the public library.  When considering 

the needs of all 3 aspects, the details were as follows.  Regarding the information technology        

resources, it was found that the item with the highest need was wireless internet system and the 

item with the lowest need  was self-service book reservation.  Related to the environment inside 

and outside the library, it showed that the item with the highest need  was that there was a water 

cooler available and the item with the lowest need  was to add the number of trash bins.  In                

addition, the library service revealed that the item with the highest need was that staff had            

knowledge, abilities and skills and the item with the lowest need  was that staff was polite to the 

users.  According to the interview, it revealed that the library users needed more fans or air-            

conditioners and water coolers and what they needed at the most was wireless internet system.

Keywords 
  Needs, Public library, Non – Formal and Informal Education Center

บทนํา
  การพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงศึกษาคนควาของนักเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง

และชุมชน เพือ่พฒันาคณุภาพ โอกาส และสรางการมีสวนรวมในการพฒันาการศกึษา โดยเฉพาะการเตมิเตม็

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู  “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนนโยบายหลักของ        
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กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555, 5)                      

ซึ่งไดกําหนดแนวทางพัฒนาหองสมุดใหเปน “หองสมุด 3 ดี” โดยเนนการพัฒนาใน 3 องคประกอบหลัก     

ไดแก หนงัสอืด ีบรรยากาศดี และบรรณารักษด ีเพือ่ขบัเคลือ่นการศกึษาตลอดชีวติ และนาํไปสูการสรางสงัคม

แหงการเรียนรู สถานที่ และบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีหนังสือ สื่อการเรียนรู หลากหลายประเภท             

อยางเพียงพอ และตรงกับความตองการเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของหองสมุดประชาชน                 

ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกแหง โดยไดกําหนดเปาประสงค 

ดังนี้ ดีที่ 1 หนังสือดี คือ มีหนังสือ และสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระถูกตอง ไมเปนพิษเปนภัย และ

ตรงใจผูอานในรูปสือ่สิง่พมิพ    สือ่อเิลก็ทรอนิกส และสือ่อืน่ ๆ   เพ่ือสงเสรมิการอานและการเรียนรูของประชาชน

ทกุกลุมเปาหมาย  ดทีี ่2 คอื บรรยากาศดี หองสมดุประชาชนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมเอือ้ตอการอาน 

การเรียนรู การคนควา อุดมไปดวยความรู ความบันเทิง สถานที่สะดวก สะอาด รมรื่น ปลอดโปรง ประหยัด

พลังงาน สะทอนเอกลักษณของชุมชน และปลอดภัยสําหรับผูใชบริการ และ ดีที่ 3 บรรณารักษดี คือ 

บรรณารกัษและบคุลากรผูปฏบิตังิานหองสมดุ เปนตวักลางในการเช่ือมโยงความรูในหองสมดุกบัผูใชบรกิาร 

มีความเปน “มืออาชีพ”  มีจิตบริการ มีความรูลึก รูรอบ   รูกวาง รูไกล ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม เปนนักจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู เปนผูบริหารจัดการความรูที่ดี และเปนผูปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข  

  สําหรับหองสมุดนั้น งานบริการถือเปนหัวใจสําคัญของหองสมุด เพราะงานตาง ๆ ของหองสมุดที่

ดําเนินการมาก็เพ่ือมุงสูการใหบริการที่ดีที่สุด เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดใชบริการและรับบริการที่ดีที่สุด ดังที่ 

สมจิต พรหมเทพ (2542, 7-9) สรปุพอสงัเขปไดวา งานบริการของหองสมดุ จดัใหบริการเพ่ืออาํนวยความสะดวก    

ในการอานศึกษาคนควาแกผูใชอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอหนาท่ีของบรรณารักษและ              

งานหองสมุด อันจะชวยเสริมใหครูและนักเรียนรักการอาน การคนความากขึ้นดวยความเปนมิตรและ           

ความเขาใจ และใหบริการแนะแนวการอานเปนรายบุคคลและรายกลุม และจัดกิจกรรมแนะแนวการอาน 

เพื่อกระตุน และกอใหเกิดความสนในใจการอานแกผูใชทั่วไปจากขอมูลของวชิรา  กันธิยะ (2550) ซึ่งไดทํา 

การคนควาอิสระเร่ือง ความตองการผูใชบริการหองสมุดประชาชนเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา                               

ในดานบุคลากร การบริการ อาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ ผูใชบริการสวนใหญตองการใหบุคลากรบริการ

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และใหคําแนะนําใหหองสมุดจัดบริการทางอินเทอรเน็ต และบริการการยืม-คืน 

หนังสือโดยใชคอมพิวเตอร ใหจัดบริการถายเอกสาร และใหจัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรูที่ทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการ สวนที่ไมตองการคือ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานหองสมุด บริการสืบคน

ดรรชนีวารสาร และจัดหองประชุมกลุมยอย สําหรับปญหาที่พบคือ บุคลากรมีจํานวนนอย หนังสือ วารสาร 

และสื่อมีไมเพียงพอ มีเสียงรบกวน และอากาศภายในหองสมุดไมคอยถายเท  

  หองสมุดประชาชนอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา สังกัดการศึกษา      

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เปนสถานที่ใหบริการทางการศึกษา 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559288

เปนหองสมุดขนาดเล็ก  จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุงเนนใหบริการประชาชนท่ัวไปไดแสวงหาความรู รูจักหาวิธีเรียนรู       

เพ่ือนาํไปสูการคิดเปน ทาํเปน แกปญหาเปน กระตุนใหประชาชนเกดินสิยัรักการอานและ ใฝเรียน ใฝรู สามารถ

นาํความรูทีไ่ดรบัจากการอานหนงัสือไปใชใหเกิดประโยชนในชีวติประจาํวันได และรูจกัปรับตัวเขากับสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทั้งยังใหโอกาสคนในชุมชนไดเขาไปศึกษาหาความรู  และเปนศูนยกลาง                        

การเรียนรูของชุมชน แตทางหองสมุดประชาชน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ยังไมเคยสํารวจความตองการของผูมาใชบริการแตอยางใด ดังน้ันผูวิจัยจึงมี    

ความสนใจศึกษาวา ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ       

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาการ

ใหบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา            

จังหวัดลําพูน ตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ           

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร

       ประชากรท่ีใชเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการหองสมุดประชาชนของ               

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2556

  2.  กลุมเปาหมาย

                  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษา            

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอาํเภอแมทา จงัหวดัลาํพนู ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  ในป พ.ศ. 2556  

รวมท้ังสิ้นจํานวน 100 คน  โดยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก  (1) กลุมนักเรียนอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน     

จํานวน 10 คน  (2) กลุมนักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอแมทา 

จังหวัดลําพูน จํานวน 20 คน  และ (3) กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน

  3.  ขอบเขตดานเนื้อหา

   การวจิยัครัง้น้ีมุงศึกษาเนือ้หาเกีย่วกบัความตองการในการใชบรกิารหองสมดุของศนูยการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยใชแนวทางในการพัฒนาหองสมุด        

3 ดี ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555) จํานวน 3 ดาน ดังน้ี          

(1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ  (2) ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  และ (3) ดานการบริการหองสมุด  
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  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 

3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ  ตอนท่ี 2  ความตองการ

ในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา 

จังหวัดลําพูน ทั้ง 3  ดาน ไดแก 1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ  2) ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  

หองสมุด และ 3) ดานการใหบริการของหองสมุด  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ชุดที่ 2  เปน   

การสัมภาษณ เพือ่ใหผูมาใชบรกิารระบุความตองการในการใชบรกิารหองสมุดประชาชน ของศูนยการศึกษา    

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

   สําหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงและหาความเชื่อมั่น ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปให               

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา โดยท้ังหมดไดยนืยันวาเคร่ืองมือฉบับดงักลาวมี   

ความเทีย่งตรงดานเนื้อหา โดยไดคา IOC ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try -Out) กับ       

ผูใชบริการหองสมุดประชาชนอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน จํานวน  30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น  โดยคา     

ความเชื่อมั่น   ทั้งฉบับเทากับ  .7042

  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล

   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมเปาหมายทั้งหมดจํานวน  100  คนดวยตนเองและผูวิจัยไดรับ

แบบสอบถามคืน จํานวน 100 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100   ตรวจสอบดูพบวามีความสมบูรณทุกฉบับ                  

จากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติตอไป  โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง           

ตรงกับสภาพความเปนจริง ดวยการจดบันทึกและบันทึกเสียง  

  6.  การวิเคราะหขอมูล

   แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

   ผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ            

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จํานวน 100 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 70  คน 

คิดเปนรอยละ70  สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 51  สวนใหญจบการศึกษา            

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  46  คน คิดเปนรอยละ  46  สวนใหญมีอาชีพนักเรียนนักศึกษา           

จาํนวน 30  คน คดิเปนรอยละ30  สวนใหญเขามาใชบริการหองสมดุในชวงเวลา 12.01 – 14.30 น. จาํนวน  43  คน        

คิดเปนรอยละ43 และสวนใหญเขามาใชบริการหองสมุดสัปดาหละ 1 วัน จํานวน  55  คน คิดเปนรอยละ 55

  2. ความตองการการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ        

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
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ตารางที่  1  

ความตองการใชบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

นิตยสาร และวารสารรายปกษ/สัปดาห        

สื่อการศึกษา เชน CD/DVD 

ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย   

การยืม – คืน ดวยระบบคอมพิวเตอร  

ทําบัตรสมาชิกหองสมุด 

เว็บไซตหองสมุด 

บริการยืม – คืน ระหวางหองสมุด 

เอกสารและสื่อในการแนะนําใชหองสมุด 

ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อสามารถรับขาวสาร 

ขอมูลที่ทันตอเหตุการณ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน

บริการยืม – คืน หนังสือดวยตนเอง

บริการจองหนังสือดวยตนเอง

บริการตอบคําถามและชวยคนควา

บริการแนะนํา ฝกสืบคนฐานขอมูล

การหมนุเวยีนและแลกเปลีย่นสือ่กบัหองสมดุอืน่

ขอมลูดานภมูปิญญาและแหลงเรียนรูในหองสมดุ

จัดมุมวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง

จัดเปนศูนยอาเซียนศึกษา

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหองสมุด

อยางนอยสัปดาหละ 1  ครั้ง 

มีการจัดบอรดความรูเกี่ยวกับวันสําคัญตาง ๆ

4.83                       .66      มากที่สุด

4.71             .62        มากที่สุด

4.94                       .81        มากที่สุด

4.57                       .60        มากที่สุด

4.27                       .71        มาก

4.63                       .54        มากที่สุด

4.58                       .53        มากที่สุด

4.58                       .56        มากที่สุด

4.43           .58      มาก

4.79          .50

4.14          .49

3.95          .53

4.64          .50

4.52          .52

4.58         .49                   

 4.75                      .57     

4.83        .50

4.82        .50

4.93                      .49     

4.67        .60

4.66         .84

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง      

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

โดยรวม                            4.60                                      มากที่สุด

  จากตารางท่ี 1  ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชน ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดานทรัพยากรสารสนเทศ  พบวา  โดยรวม                                     

ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการสูงสุด คือ 

ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย และขอที่มีความตองการตํ่าสุดคือ บริการจองหนังสอืดวยตนเอง  
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ตารางที่  2   

ความตองการใชบริการดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

เพิม่โตะ เกาอ้ี สาํหรบันัง่อานหนงัสอืภายในหองสมดุ       

เพิ่มแสงสวางภายในหองสมุด

ดแูลและรกัษาความสะอาดภายในหองสมดุเพิม่ขึน้

ความเงียบสงบภายในหองสมุด 

สถานที่บริการรับฝากของที่มีความปลอดภัย

จัดมุมลงนามถวายพระพร

บริการกระติกนํ้ารอน

จัดพื้นที่/มุมสําหรับคนควา

พื้นที่สําหรับเด็กเลน/มุมเด็กเลน

บริการถายเอกสาร

เครื่องทํานํ้าเย็นไวบริการ

เพิ่มจํานวนพัดลมที่ใหบริการ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปลัก๊ไฟสําหรับใหบรกิาร เคร่ืองคอมพิวเตอร Note book

เพิ่มจํานวนถังขยะ

แยกหองนํ้า ญ/ช

เพิ่มที่นั่งอานหนังสือบริเวณภายนอกหองสมุด

3.86              .77  ปานกลาง

4.12            .74  มาก

4.03                    .62  มาก

4.56                    .66  มากที่สุด

4.38                    .71  มาก

4.74                    .66  มากที่สุด

4.11                    .75  มาก

4.33                    .65  มาก

4.02               .67  มาก

4.41          .67  มาก 

4.74        .73  มากที่สุด

4.60         .89

4.70         .73

4.22          .66

3.93         .75                  

4.57                  .62      

4.43        .50

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

มากที่สุดมาก
                 

โดยรวม                    4.60                                    มากที่สุด

  จากตารางที ่2   ความตองการในการใชบริการหองสมดุประชาชน ของศนูยการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด  พบวา 

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการสูงสุด

คือ เครื่องทํานํ้าเย็นไวบริการ และขอที่มีความตองการตํ่าสุดคือ เพิ่มจํานวนถังขยะ
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ตารางที่  3  

ความตองการใชบริการดานการใหบริการของหองสมุด 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

บคุลากรมคีวามรูความสามารถและมีความชํานาญ   4.72    .56 มากทีส่ดุ

บคุลากรใหบรกิารดวยความรวดเร็ว                   4.59    .88 มากทีส่ดุ

บคุลากรมบีคุลกิภาพท่ีเหมาะสม                       4.60    .62 มากทีส่ดุ

บคุลากรมมีนษุยสมัพนัธ                                  4.73 .50 มากทีส่ดุ

บคุลากรมคีวามกระตอืรอืรนในการใหบริการ             4.55 .71 มากทีส่ดุ

บคุลากรปฏบัิตหินาทีด่วยความเต็มใจ                  4.49 .80 มาก

บคุลากรมจีติใจรกังานบริการ                                       4.68 .62 มากทีส่ดุ 

บคุลากรมคีวามสภุาพตอผูใชบริการ                              4.35  .69 มาก

บคุลากรใหบรกิารแกผูเขามาใชบริการ

อยางเทาเทยีมกนั                                                   4.65 .90 มากทีส่ดุ

หองสมดุควรเปดใหบริการนอกเวลาราชการ                    4.45 .69 มาก
                 

โดยรวม           4.60                                    มากที่สุด

  จากตารางที ่3  ความตองการในการใชบรกิารหองสมดุประชาชน ของศนูยการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  ดานการใหบริการของหองสมุด  พบวา โดยรวมมี             

ความตองการมากท่ีสุด   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีความตองการสูงสุดคือ บุคลากรมีความรู     

ความสามารถและมีความชํานาญ และขอที่มีความตองการตํ่าสุดคือ บุคลากรมีความสุภาพตอผูใชบริการ

  สวนการสัมภาษณพบวา   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของหองสมุดประชาชนอําเภอแมทา         

จงัหวดัลาํพนู ผูใชบรกิารหองสมดุประชาชนของศนูยการศกึษานอระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศยั พบวา           

การเขาหองสมุดเปนการสงเสริมในเรื่องการรักการอานและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หองสมุดถอืไดวา

เปนแหลงเรียนรูที่รวบรวมความรูที่มีมากมายหลายประเภทใหเลือกอานเลือกยืมสวนความคิดเห็นเก่ียวกับ    

ความตองการที่นอกเหนือจากบริการของหองสมุดประชาชนอําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  ผูใชบริการสมุด        

หองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน          

พบวา มีความตองการเพิ่มจํานวนพัดลมหรือติดต้ังเครื่องปรับอากาศควรมีเครื่องทําน้ําเย็น และที่มี                

ความตองการมากคือ ควรมีระบบอินเทอรเน็ตไรสาย

4.65                      .90                  มากที่สุด
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อภิปรายผล
  จากการวิจัยเร่ือง ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศยัอาํเภอแมทา จงัหวดัลําพนู  ผูวจิยัพบประเดน็ทีน่าสนใจจึงนาํมาอภปิรายผล ดงันี้

  1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ   พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ อินเทอรเน็ตไรสาย ซึ่งสอดคลอง      

กบัการสมัภาษณทีว่า  หองสมดุควรท่ีจะมกีารตดิตัง้ระบบอนิเทอรเนต็ไรสายเพือ่ใหบรกิารแกประชาชนทีเ่ขา

มาใชบรกิารหองสมดุ  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาในปจจบุนัอนิเทอรเนต็ไดเขามามบีทบาทในชีวติประจาํวนัมากขึน้ 

โดยระบบอินเทอรเน็ตไรสายจะชวยใหสามารถสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว มีความสะดวกมากขึ้น และสามารถ

สบืคนขอมูลตาง ๆ  ไดอยางกวางขวางมากยิง่ขึน้ ซึง่เปนไปตามที ่ประภาวด ีสบืสนธิ ์ (2530, 56-57) กลาววา 

หองสมุดประชาชนตองจัดใหมีคอมพิวเตอรไวสําหรับอํานวยความสะดวก และเปนประโยชนตอผู ใช                 

หองสมดุ และสอดคลองกบังานวิจยัของ วชิรา กนัธิยะ (2550) ทีศ่กึษาเร่ือง ความตองผูใชบริการหองสมดุประชาชน

เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญ ตองการใหจัดบริการทางอินเทอรเน็ตใหเพียงพอกับ        

ความตองการ

  2. ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมดุ พบวาขอทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ คอื เครือ่งทาํนํา้เยน็      

ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณที่วา หองสมุดควรจะมีการติดตั้งตูบริการนํ้าดื่มไวเพื่อใหบริการ ทั้งนี้อาจเปน

เพราะ ตูบริการนํ้าดื่ม เปนสวนหนึ่งของการบริการที่หองสมุดควรจะมีเพื่อใหบริการแกผูที่เขามาใชหองสมุด

เปนเวลานานไดมคีวามสะดวกสบายมากข้ึนไมตองออกไปหานํา้ดืม่ขางนอก ซึง่เปนไปตามท่ี  วาณ ีวงศศานติ 

(2543, 145-150) กลาววา งานบริการหองสมุดเปนหนาท่ีหลักท่ีหองสมุดตองจัดเพ่ืออํานวยความสะดวก 

สนองความตองการใหผูใชบรรลุวัตถุประสงคและไดรับประโยชนสูงสุดดวย  และสอดคลองกับงานวิจัย          

ของ จฑุารตัน ธรีธร (2550)  ทีศ่กึษาเรือ่ง การศึกษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการใหบรกิารของหองสมดุ ทีส่งเสรมิ

กระบวนการเรยีนรูตลอดชีวติของผูใชบรกิารหองสมดุประชาชน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช  ผลการ

วิจัยพบวากิจกรรมการใหบริการหองสมุดประชาชนในภาพรวมอยูระดับดี

  3.  ดานการใหบรกิารของหองสมุด  พบวา พบวาขอทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ คอื บคุลากรมมีนษุยสัมพนัธ  

ซึง่สอดคลองกับการสัมภาษณทีว่า  บคุลากรทีใ่หบริการในหองสมุดน้ันควรเปนผูทีม่มีนุษยสมัพันธทีด่ ีมจีติใจ

รักงานบริการ ชอบชวยเหลือ ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับผูใชบริการทุกคนดวยความเทาเทียม เสมอภาค 

สามารถใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษา ไดอยางถูกตอง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาหัวใจสําคัญของหองสมุด       

อกีอยางหนึง่กค็อื  การบรกิารทีด่ขีองบคุลากร หากบคุลากรเปนผูทีม่มีนษุยสมัพนัธทีด่ ีจะทาํใหผูใชบรกิารอยาก

ที่จะเขามาใชบริการของหองสมุดมากขึ้นดวยซึ่งเปนไปตามที่ สมจิตร  พรหมเทพ (2542, 7-9) กลาววา           

งานบริการของหองสมดุ จดัใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการอานศกึษาคนควาแกผูใชบริการอยางกวางขวาง 

ทําใหเกิดความรู สึกที่ดีต อหนาที่ของบรรณารักษและงานหองสมุดและสอดคลองกับงานวิจัยของ                 

ชมพูนุท โพธิศิริ (2551) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการใชบริการหองสมุด             

ของสถาบันวิชาการ ทีโอที สํานักงานใหญ  ผลการวิจัยพบวา มีความพึงพอใจดานบุคลากรในระดับมาก
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สรุป
  จากงานวิจัยเรื่อง ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในครั้งนี้สรุปไดวา ดานทรัพยากรสารสนเทศ   พบวา  

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการ

สูงสุดคือ ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย และขอที่มีความตองการตํ่าสุดคือ บริการจองหนังสือดวยตนเอง                   

ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด  พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมาก 

เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา ขอทีม่คีวามตองการสงูสดุ คอื เคร่ืองทํานํา้เย็นไวบรกิาร และขอทีม่คีวามตองการ

ตํ่าสุดคือ เพ่ิมจํานวนถังขยะและดานการใหบริการของหองสมุด  พบวา โดยรวมมีความตองการมากท่ีสุด   

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีความตองการสูงสุด คือ บุคลากรมีความรูความสามารถและมี               

ความชํานาญ และขอที่มีความตองการตํ่าสุด คือ บุคลากรมีความสุภาพตอผูใชบริการ

  จากผลการวิจัยโดยสรุปขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัย

ครั้งตอไป ดังนี้

  1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

   1.1 ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ควรมีการเพิ่มการใหบริการจองหนังสือดวยตนเอง

   1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  ควรเพิ่มโตะ เกาอี้ สําหรับนั่งอานหนังสือ

ภายในหองสมุดและควรเพิ่มจํานวนถังขยะ

   1.3 ดานการใหบริการของหองสมุด บุคลากรควรมคีวามสุภาพตอผูใชบริการและบุคลากร

ควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

   2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูใชบริการหองสมุดประชาชน

   2.2 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกับการจดัการหองสมดุประชาชนเพือ่การจดัการเรยีนรูในศตวรรษที ่21
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