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เจาของ:
   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเริ่มตีพิมพเผยแพรมาตั้งแตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทําเปน        
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม –              
เดอืนพฤษภาคม   ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปล่ียนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเร่ิมตัง้แต
วารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม 
– เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน  
และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง 
โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   
   วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพิมพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ภาษาไทย         
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
   1.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวจิยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกิจและการจดัการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
   2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  
นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
     •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
    ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
             ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
             รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ          ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
      รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ดร. พัชรีวรรณ กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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สถานที่ติดตอ:
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  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 
   กองบรรณาธกิารไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
   ของกองบรรณาธิการ
  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 
   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ประกอบดวยบทความวิชาการและบทความวิจยั  จาํนวน 

20 บทความ โดยมีบทความดานการบริหารธุรกิจและการจัดการที่นาสนใจ อาทิ บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

กลยุทธการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคของธุรกิจเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ  การบริหารธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  และการบริหารทรัพยากรมนุษย   รวมทั้งบทความดานการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคประชาคมเสรีเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีบทความดานอื่น ๆ ที่นาสนใจ อาทิ บทความเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังในผูสูงอายุผานการ

ทาํงานอาสาสมคัร และ บทความท่ีนาํเสนอเนือ้หาเก่ียวกับระบอบการเมอืงแบบประชาธิปไตยกับการดาํเนนิงาน

นโยบายสวัสดิการสังคม 

  สดุทายน้ี กองบรรณาธกิารหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรบัสารประโยชนจากบทความในวารสารฯ 

ฉบับน้ี และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒปิระจํากองบรรณาธกิาร และผูทรงคุณวุฒจิากหลากหลายสถาบัน

ทีก่รณุาประเมินคณุภาพบทความกอนการตพีมิพ  และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ

และนสิติ นกัศกึษา เสนอผลงานเพ่ือตพีมิพเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน โดยสามารถ

ศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และ    

จากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/

submissions# authorGuidelines  สาํหรบัการตดิตามอานวารสาร  ผูอานสามารถติดตามอานไดจากวารสาร

อิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสาร

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

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
 การกลัน่แกลงรงัแกกนัในทีท่าํงานเปนพฤตกิรรมเชงิลบท่ีเกดิข้ึนซํา้และตอเนือ่ง มคีวามเกีย่วของกบั

ความไมเทาเทียมกันของอํานาจระหวางผูกระทํากับเปาหมาย พฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน

แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกที่เกี่ยวของกับงาน 2) พฤตกิรรมกลั่นแกลงรังแก

ทางจติวิทยา และ 3) พฤตกิรรมกล่ันแกลงรังแกทางกาย การกล่ันแกลงรังแกกนัในทีท่ํางานเกดิข้ึนจากปจจัย

สวนบุคคลและปจจัยดานองคการ โดยมีผลกระทบตอการทํางาน สุขภาพ และคุณลักษณะทางเจตคติของ

พนักงาน รวมท้ังผลกระทบตอผลิตภาพ ตนทุน วัฒนธรรม และช่ือเสียงขององคการ ในการลดการเกิดข้ึน     

ของการกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทาํงาน องคการควรไดมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปราศจาก

การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานโดยการกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อปองกัน เชน การกําหนดวิธีการรายงาน

พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก กระบวนการในการจัดการกับพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกและการฝกอบรม                

เพื่อลดพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน เปนตน

คําสําคัญ
 การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน  ความขัดแยง  การจัดการทรัพยากรมนุษย
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Abstract
 Workplace bullying is a negative behavior that occurs repeatedly and continuously.        

Workplace bullying is associated with inequality of power between the actor and the target.             

Bullying behavior in the workplace was divided into three categories: 1) bullying related to work, 

2) psychological bullying, and 3) physical bullying. Workplace bullying caused by personal factors 

and organizational factors. Bullying is affecting on work, health and affective domain of personnel, 

also the productivity, cost, culture, and the organization’s reputation. Organization should build      

a working environment free from bullying by creating the policy to prevent such as the determining 

how to report bullying behavior, the process of dealing with bullies and bullying behavior,                    

and providing the training program to reduce workplace bullying.

Keywords
 Workplace Bullying, Conflict,  Human Resource Management

บทนํา
 การกลั่นแกลงรังแกกันในท่ีทํางานเปรียบไดดั่งการทําสงครามระหวางกันของพนักงาน พฤติกรรม

กลั่นแกลงรังแก คือ ยาพิษรายที่คอยทําลายความมั่นคงขององคการ เปนเหมือนฝนรายที่ผูบริหารตองเผชิญ    

ในบทความเรื่อง “ Nightmares, Demons, and Slaves Exploring the Painful Metaphors of Workplace 

Bullying” ไดมีการเปรียบเทียบไววา ผูที่แสดงพฤติกรรมการกล่ันแกลงรังแกกันในที่ทํางานเปนเผด็จการ          

ทีห่ลงอาํนาจ เปนปศาจรายและนักแสดงตสีองหนา ในขณะท่ีผูที่เปนเปาหมายของการรังแกนัน้เปรยีบไดกบั

เด็กออนหัด ทาสในเรือนเบ้ีย และนักโทษตองจําคุก (Tracy, Lutgen-Sandvik, & Alberts, 2006) ในชวงเวลา

ที่ผานมา การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานไดรับความสนใจจากนักวิชาการในหลากหลายสาขา เชน              

การแพทยและสาธารณสขุ (Gaffney, DeMarco, Hofmeyer, Vessey, & Budin, 2012 ; Rutherford & Rissel, 

2004) กฎหมาย (Saunders, Huynh, Goodman-Delahunty, 2007) การบริหารธุรกิจ (LaVan & Martin, 

2008) การสื่อสาร (Lutgen-Sandvik & Tracy, 2012) และการบริหารทรัพยากรมนุษย (Bartlett & Bartlett, 

2011 ; Estes & Wang, 2008 ; Yeung & Griffin, 2008) เปนตน 

 ในประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยของ Quine (1999) ไดทําการศึกษาสภาพการกลั่นแกลงรังแกกัน       

ในที่ทํางานของแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยจํานวน 1,100 คน พบวา มีจํานวนผูที่โดน           

กลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานปรากฏใหเห็นรอยละ 38 ผลการวิจัยในระยะตอมาสะทอนใหเห็นใน              

ทาํนองเดยีวกัน ดงัท่ีในสหรฐัอเมรกิาปรากฏใหเห็นวา พนักงานรอยละ 40 เคยโดนกลัน่แกลงรังแกในระหวาง

ที่ใชชีวิตอยูในชวงเวลาการทํางาน (Namie, Namie & Lutgen-Sandvik, 2010) และยังพบวาการกลั่นแกลง
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รังแกกันในที่ทํางานนั้นสามารถเกิดขึ้นไดกับพนักงานในทุกตําแหนงงาน ดังเชนผลการวิจัยของ Ortega, 

Høgh, Pejtersen, & Olsen (2009) ที่ไดทําการศึกษาการกลั่นแกลงกันในท่ีงานในประเทศเดนมารก               

เก็บขอมูลจากพนกังานในหลายธรุกิจจํานวน 3,429 คน แสดงใหเห็นวาการกล่ันแกลงกันในท่ีทํางานระหวาง

เพือ่นรวมงานพบมากถงึรอยละ 71.5 การกลัน่แกลงรงัแกโดยหวัหนางาน/ผูบรหิารปรากฏใหเหน็รอยละ 32.4 

ในขณะทีห่วัหนา/ผูบรหิารทีโ่ดนลกูนองรงัแกมปีรากฏใหเหน็บาง รอยละ 6 นอกจากนีย้งัมขีอมูลการถกูกลัน่แกลง

จากลูกคาหรือผูรับบริการปรากฏใหเห็นรอยละ 11.3 

 การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานไดสงผลกระทบเชิงลบ ทําลายความเปนอยูที่ดีของพนักงาน         

โดยทําใหพนักงานเกิดความเครียด เสียสุขภาพจิต และมีความเส่ียงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 

(Namie, 2003) การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานยังเปนตัวการทําลายสุขภาพองคการ (Lutgen-Sandvik 

& Tracy, 2012) ดังท่ีปรากฏใหเห็นวา ความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานลดลง พนักงาน     

มกีารขาดงานและการลาออกทีเ่พิม่ขึน้ สงผลใหผลการปฏบิตังิานขององคการในภาพรวมลดต่ําลง (O'Connell, 

Calvert, & Watson, 2007) นอกจากนีก้ารศกึษาการในโรงพยาบาลมรีายงานวา การกล่ันแกลงกนัในทีท่าํงานนัน้

สงผลตอคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยน่ันคือการกล่ันแกลงรังแกกันในที่ทํางานมีผลเชิงลบ                  

ตอลูกคา (Gaffney et al., 2012)

 ขอมูลที่กลาวมาน้ีสะทอนใหเห็นวา การกลั่นแกลงกันในที่ทํางานเปนเหตุการณที่ปรากฏใหเห็น      

มากข้ึนในโลกของการทํางานและเปนเร่ืองที่องคการตองใหความสําคัญเปนอยางมาก บทความนี้จึงไดมี      

การทบทวนความหมายและพฤติกรรมของการกล่ันแกลงรงัแกกันในท่ีทาํงาน แสดงใหเหน็ทีม่าและผลกระทบ 

และนําเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายเพื่อปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน

ความหมายของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน 

 Salin (2003) นิยามวา การกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทํางานเปนการกระทําเชิงลบท่ีเกิดขึ้นซํ้าและ       

ตอเน่ืองกับบุคคล โดยมีความเกี่ยวของกับความไมเทาเทียมกันของอํานาจและกอใหเกิดสภาพแวดลอม      

การทาํงานทีไ่มเปนมติร ในขณะท่ี Martucci & Sinatra (2009) ไดใหความหมายไววา การกลัน่แกลงรังแกกัน   

ในที่ทํางาน หมายถึง พฤติกรรมเชิงลบที่ไมนายินดีซึ่งมักเกิดขึ้นจากอํานาจโดยที่เปาหมายหรือเหยื่อยาก         

ที่จะปองกันตัวเอง และผูที่รังแกมีความต้ังใจที่จะทํารายเปาหมาย ความหมายดังกลาวนี้เปนไปในทํานอง

เดียวกันกับ Bartlett & Bartlett (2011) ที่ไดนิยามวา การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน หมายถึง พฤติกรรม

ทีเ่กิดข้ึนซ้ําและตอเน่ืองโดยมคีวามเกีย่วของกับความไมเทาเทียมกันของอาํนาจระหวางผูกระทํากับเปาหมาย

ซึ่งเปนเหยื่อของการรังแก

 ดังน้ันจึงกลาวไดวา การกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทํางาน หมายถึง พฤติกรรมเชิงลบท่ีเกิดข้ึนซ้ํา           

และตอเนือ่ง มคีวามเกีย่วของกบัความไมเทาเทยีมกนัของอาํนาจระหวางผูกระทาํกบัเปาหมาย โดยผูทีก่ระทาํ

มีความตั้งใจที่จะทํารายเปาหมาย และทําใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเปนมิตร

 การกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทํางานเปนสิ่งที่มีจุดเริ่มตนจากความไมสุภาพ (Incivility) จากนั้น            



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 256012

ขยับมาเปนการกลั่นแกลงรังแก (Bullying) และลงทายดวยความรุนแรงในที่ทํางาน (Workplace Violence) 

(Namie, 2003) การกล่ันแกลงรังแกเกิดข้ึนในหลายลักษณะ มีทั้งท่ีเปนการกลั่นแกลงรังแกกันระหวาง         

เพ่ือนรวมงาน การถูกหัวหนางานกลั่นแกลงรังแก การถูกลูกนองกล่ันแกลงรังแก และการกลั่นแกลงรังแก    

จากผูมารบับรกิาร (Client) (Rutherford & Rissel, 2004) โดยสะทอนออกมาใหเหน็จากพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย

พฤติกรรมของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน 

 พฤตกิรรมการกลัน่แกลงรังแกกันในท่ีทาํงานแบงตามลกัษณะการกระทําและสิง่ท่ีเปาหมายถูกกระทํา

ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมกล่ันแกลงรังแกท่ีเก่ียวของกับงาน 2) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก              

ทางจิตวิทยา และ 3) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางกาย (Bartlett & Bartlett, 2011; Quine, 2001) ดังนี้

 1.  พฤติกรรมกล่ันแกลงรังแกท่ีเก่ียวของกับงาน มักเกิดข้ึนจากความอํานาจท่ีแตกตางกันของ            

การดํารงตาํแหนงอยูในองคการ ผูกลัน่แกลงจงึมโีอกาสท่ีจะกระทําการกล่ันแกลงไดจากอาํนาจทีม่เีหนือกวา

เปาหมาย โดยมักปรากฏใหเห็นท้ังกล่ันแกลงรังแกเรื่องภาระงาน กระบวนการทํางาน การประเมินผลงาน    

และความกาวหนาในงาน 

  การกลั่นแกลงเร่ืองภาระงานปรากฎในหลากหลายลักษณะ เชน การมอบหมายภาระงานที่            

มากเกนิไป การปฏิเสธการลางาน การลดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และการมอบหมายงานที่ไมสําคัญ 

เปนตน นอกจากนี ้การกล่ันแกลงกนัในเร่ืองภาระงานยงัเปนลกัษณะของการกาํหนดเปาหมายการทาํงานทีเ่ปน

ไปไมได การเปลี่ยนเปาหมายของการทํางานโดยไมมีการแจงลวงหนา รวมทั้งการพยายามสรางสถานการณ                 

เพื่อใหเหย่ือทํางานออกมาไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการกลั่นแกลงประเภทน้ีจึงมักมีผลกระทบ

ตอความกาวหนาในอาชีพ 

  การกลัน่แกลงเรือ่งกระบวนการทํางานมกัเกดิข้ึนในหลายลกัษณะเชนเดยีวกนั ดงัเชน การยับย้ัง

ความคิดเห็น การกาวลวงอํานาจการตัดสินใจ การควบคุมทรัพยากรและขอมูลขาวสาร และการใชอํานาจ

โจมตวีชิาชีพของเปาหมาย เปนตน ในสวนของการกลัน่แกลงรังแกเรือ่งการประเมนิผลงานและความกาวหนา

ในงานนัน้มกัเกิดขึน้ระหวางหัวหนางานกับลกูนอง โดยแสดงออกมาในลกัษณะของการคอยจบัผดิการทาํงาน 

การตัดสินการทํางานใหผิดพลาด การประเมินผลงานที่ไมเปนธรรม และสะกัดกั้นการเลื่อนตําแหนง เปนตน  

 2. พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางจิตวิทยา การกลั่นแกลงประเภทนี้มักเกิดขึ้นระหวางผูกลั่นแกลง

กบัเปาหมายโดยตรง มทีัง้พฤติกรรมรบกวนจนถงึพฤติกรรมทีร่นุแรงขึน้ เชน การคุกคามทางวาจา การตะคอก 

การสงสายตาหยามเยียด หัวเราะเยยหยัน และการขมขู เปนตน พฤติกรรมกล่ันแกลงรังแกทางจิตวิทยา          

ยังอาจเกิดข้ึนโดยออม เชน การกันใหออกหาง การโดดเด่ียว และการแกลงไมสนใจ เปนตน พฤติกรรม           

โดยออมนีส้ะทอนออกมาใหเห็นจากการไมรบัโทรศัพท ไมตอบกลบัอีเมลหรือเมมโม (Memo) การซุบซิบนินทา 

การโกหก กลาวหาเท็จ และการลอบกัดแทงขางหลัง 

 3.  พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางกาย คือการทํารายรางกาย เปนพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาซ่ึง        

เขาขายความรุนแรงในที่ทํางาน
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 ในประเทศไทย ผลงานของธเนศ รตันกลุ (2559) อมรทิพย อมราภบิาล (2559) และสุภาวด ีเจรญิวานชิ 

(2560) แสดงใหเหน็วาพฤติกรรมกล่ันแกลงรงัแกในทีท่าํงานทีป่รากฏใหเหน็โดยท่ัวไป ไดแก การปลอยขาวลอื 

การพูดโจมตีงานดวยคําหยาบคาย การเปลี่ยนแผนการทํางาน และการมอบหมายงานยากท่ีทําไมได              

โดยปรากฎใหเห็นพฤติกรรมการรังแกผานพ้ืนท่ีไซเบอร (Cyber Bullying) กันเพ่ิมมากข้ึนท้ังการใสรายปายสี

การใชถอยคําหยาบคายตอวาผูอื่นและการสงตอขอมูลลับเพ่ือทําใหผูอื่นเสียหายผานทางอินเตอรเน็ตและ  

สือ่สังคมออนไลน พฤตกิรรมทีก่ลาวมานีไ้ดสงผลกระทบเชงิลบตอสุขภาพกายและสขุภาพจติของผูทีถ่กูรังแก 

ดงันัน้ผูทีถ่กูกลัน่แกลงรงัแกจงึไดมกีารตอบสนองโดยใชกลยทุธทีป่รบัเปล่ียนไปตามพฤติกรรมการกลัน่แกลง

รังแก เชน เม่ือถูกรังแกดวยการทํารายรางกาย จะใชวิธีแกดวยการโตตอบกลับ เม่ือถูกรังแกดวยวาจา               

มักโตตอบกลับและมองหาวิธีการจัดการกับปญหา (Problem Solving) มีการตอบโตผานทางอินเตอรเน็ต  

และสื่อสังคมออนไลนเมื่อถูกกลั่นแกลงรังแกผานพื้นที่ไซเบอร ในขณะท่ีหากถูกรังแกดวยคําพูดหรือทาทาง

สอไปในทางเพศนัน้จะใชวธิกีารขอความชวยเหลอืจากผูอืน่ เปนตน (ธดิารตัน ปรุณะชยัคีร,ี สรินิดัดา ปญญาภาส 

และ ฐิตวี แกวพรสวรรค, 2558 ; สุภาวดี เจริญวานิช, 2560)

ที่มาของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน

  ที่มาของการกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทํางานมีทั้งปจจัยดานองคการและปจจัยสวนบุคคล ในดาน

องคการน้ันผลการวิจัยหลายชิ้นสะทอนใหเห็นวาคุณลักษณะของผูนําเปนตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับ

การเกิดขึ้นของการรังแกกันในที่ทํางาน โดย Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland & Hetland (2007) 

พบวา องคการที่มีผูนําแบบปลอยประละเลยมักพบการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานคอนขางสูง ในขณะที่ 

Tepper (2000) และ Einarsen, Aasland & Skogstad (2007) พบวา องคการที่มีผูนําที่เผด็จการเกรี้ยวกราด 

(Tyrannical Leadership) มักปรากฏใหเห็นการรังแกกันในที่ทาํงานเกิดขึ้นมากกวาปกติ โดยผูที่กลั่นแกลง

รังแกกลับกลายเปนตัวผูนํานั่นเอง ในขณะที่การออกแบบงานนั้น ผลงานของ Salin (2008) แสดงใหเห็นวา

ลักษณะงานที่กําหนดเปาหมายไวไมชัดเจน ขาดเอกภาพในการควบคุมงานดวยตนเอง และมีความขัดแยง

กันในบทบาทการทํางานนั้นเปนปจจัยของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน 

 วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ชวยกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกขององคการ กอใหเกิดความเขาใจ     

แนวปฏิบัติ บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในองคการ (อนุพงษ  อินฟาแสง, 2559) วัฒนธรรมองคการยังเปน

อีกปจจัยหนึ่งดานองคการท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดขึ้นของการกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทํางาน ดังที่           

Robinson & O'Leary-Kelly (1998) แสดงใหเห็นวา องคการท่ีมวีฒันธรรมท่ีชืน่ชมกับความคบัแคบและช่ืนชม

กับเรื่องตลกที่นาอัปยศอดสูนั้นมักไมคอยที่จะกีดกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน สวน Vartia (1996) 

พบวา บรรยากาศองคการท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน ความอิจฉาริษยา และมีการแบงพรรคแบงพวกนั้นมี       

ความเสี่ยงที่จะเกิดการกลั่นแกลงรังแกกันไดงาย 
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 สําหรับปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลิกภาพเปนตัวแปรสําคัญที่มีความสัมพันธกับการเกิดขึ้น              

ของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน โดยผลการวิจัยของ Bashir, Hanif & Nadeem (2014) สะทอนใหเห็น

วาพนักงานที่มีบุคลิกภาพมั่นคงในอารมณ (Emotional Stability) มีจิตสํานึก (Conscientiousness) 

ประนีประนอม (Agreeableness) มักไมคอยโดนกลั่นแกลงรังแก ในทางตรงกันขาม พนักงานท่ีมีลักษณะ

บุคลิกภาพทั้งสามดานดังกลาวคอนขางตํ่ากลับปรากฏเหตุการณของการกลั่นแกลงรังแกใหเห็นอยูบอยครั้ง 

 ผลงานของ Matthiesen & Einarsen (2007) แสดงใหเห็นวาพนักงานที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

มกัจะกลายเปนเปาหมายของการกลัน่แกลงรงัแก ตรงกนัขามกบัพนกังานทีม่คีวามสามารถทางสงัคม (Social 

Competence) (Zapf & Einarsen, 2003) ในขณะที่ผลงานของ Matthiesen & Einarsen (2004) สะทอน     

ใหเห็นวาการรับรูความสามารถในตนเอง (Self  Efficacy) เปนตัวแปรกํากับ (Moderator) ผลกระทบของ    

การกลั่นแกลงในที่ทํางานที่มีตอสุขภาพของเปาหมายหรือเหยื่อของการถูกกลั่นแกลงรังแก 

 นอกจากนีย้งัมผีลงานวิจยัทีแ่สดงใหเหน็ขอคนพบทีว่า ความขดัแยงกนัระหวางบคุคล (Interpersonal 

Conflict) มีความสัมพันธกลับกลายเปนผูที่กระทําการกลั่นแกลงกันในที่ทํางานดวย (Hauge, Skogstad & 

Einarsen, 2009)

ผลกระทบของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน

 การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานมีผลกระทบตอบุคคลในเร่ืองของการทํางาน สุขภาพ และ

คุณลักษณะทางเจตคติ (Affective Domain) ดังนี้

 1. ผลกระทบตอการทํางาน มักมีการขาดงาน การเบื่อหนายในงาน และความสามารถในการคิด

การตัดสินใจที่ลดตํ่าลงปรากฏใหเห็น (Namie, 2007 ; Yildiz, 2007) ผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทาน

ยังพบวา เปาหมายท่ีถูกกลั่นแกลงรังแกมักมีความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน และผลการปฏิบัติงาน                

ทีล่ดตํา่ลง (Loh, Restubog & Zagenczyk, 2010 ; Aquino & Thau, 2009) สงผลใหพนกังานท่ีเปนเปาหมาย

นัน้ถกูหกัเงนิเดอืนกลายเปนความเครียดทีเ่พิม่ขึน้ตามมา (Gardner & Johnson, 2001) ดงันัน้ การกลัน่แกลง

รังแกกันในที่ทํางานมีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน 

 2. ผลกระทบตอสุขภาพ พบวา การกลัน่แกลงรังแกกนัในท่ีทาํงานมผีลกระทบตอภาวะทางจติและ

ภาวะทางกาย โดยผลตอภาวะทางจติมกัปรากฏใหเหน็ปญหาสุขภาพจิต ความผิดปกติทีเ่กดิหลงัความเครยีด

ที่สะเทือนใจ (Posttraumatic Stress Disorder: PTSD) (Finne, Knardahl & Lau, 2011; Namie, 2007)    

และความคิดที่จะฆาตัวตาย (Nielsen, Nielsen, Notelaers & Einarsen, 2015 ; Balducci, Alfano &         

Fraccaroli, 2009) ในขณะท่ีผลทางกาย มีรายงานวาพนักงานที่ถูกกล่ันแกลงรังแกมักมีอาการปวดหัว           

ปวยดวยโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคเจบ็ปวยเร้ือรงั และมกีารเกดิเนือ้งอกในรางกาย (Campbell, Westbury, 

Davison & Florida-James, 2016 ; Betty, 2015 ; Johnson, 2009 ; Kivimäki et al., 2003) 

 3. ผลกระทบตอคุณลักษณะทางเจตคติ ปรากฏใหเห็นในรูปของวิตกจริต (Vartia, 2001)               

ความกลัว ความซึมเศรา (Einarsen & Mikkelsen, 2003) โกรธงาย และโมโหราย (Yildiz, 2007 ; Namie, 
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2003 ; Quine, 1999) ไมคอยมีแรงจงูใจ และไมคอยมีความมัน่ใจในตัวเอง รวมทัง้ยังมีรายงานวาความยบัย้ัง

ชัง่ใจของเหยือ่นัน้ลดตํา่ลง (Yildiz, 2007 ; Vartia, Maarit A-L, 2001 ; Gardner & Johnson, 2001 ; Vartia, 2001)

 ผลกระทบทีม่ตีอองคการมปีรากฏใหเหน็ในเรือ่งของผลติภาพ ตนทนุ วฒันธรรมและชือ่เสยีงองคการ 

ดังนี้

 1. ผลกระทบตอผลิตภาพ เกิดขึ้นจากการที่พนักงานท่ีเปนเปาหมายของการกล่ันแกลงรังแก           

รูสึกเครียด วิตกกังวล ทํางานไมเสร็จตามกําหนด มีแนวโนมที่จะมีความคิดสรางสรรคลดลง และเกิด            

ความผิดพลาดในการทํางานบอยครั้งข้ึน ทําใหมีการขาดงาน และผลการปฏิบัติงานลดลง (O'Connell,       

Calvert, & Watson, 2007)

 2. ผลกระทบตอตนทนุขององคการ เกดิขึน้จากการท่ีองคการมีคาใชจายดานสขุภาพของพนักงาน

ที่ถูกรังแก โดยผลการวิจัยของ Gardner & Johnson (2001) สะทอนใหเห็นวาในองคการที่มีการกลั่นแกลง

รงัแกกนัในท่ีทาํงานนัน้จะมีการเบกิเงินประกนัสุขภาพมากข้ึนกวาปกติ นอกจากน้ี ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการ

ยังเกิดข้ึนจากการที่พนักงานไดลาออกจากองคการ (Rayner & Keashly, 2005) ทําใหองคการตองสรรหา

พนักงานเขามาใหม เกิดตนทุนท้ังในสวนของการโฆษณาประชาสัมพันธรับสมัครงาน การคัดเลือก และ         

การปฐมนิเทศ (Namie, 2007; Gardner & Johnson, 2001) 

 3. ผลกระทบตอวัฒนธรรมและชือ่เสยีงองคการ ปรากฏใหเหน็ดังผลการวจิยัของ Harvey, Treadway, 

& Heames (2007) ที่สะทอนใหเห็นวา องคการท่ีไมไดมีการปองกันและแกปญหาการกลั่นแกลงรังแกกัน     

ในที่ทํางานมักทําใหพนักงานไมมีความเกรงใจ ทําใหเกิดอันธพาลในท่ีทํางานอยูบอยครั้ง องคการที่ผูนํา          

ไมสามารถจัดการการกล่ันแกลงกันในท่ีทํางานไดถือเปนภัยรายตอวิถีชีวิตของคนในองคการซ่ึงมีผลทําใหมี

การทํางานเปนทีมลดนอยลง (Gardner & Johnson, 2001) ความผูกพันของพนักงานลดต่ําลง (Loh,            

Restubog & Zagenczyk, 2010 ; Yeung & Griffin, 2008) อัตราการลาออกจากงานเพิ่มสูงขึ้น (Tepper, 

2000) และยังเปนการทําลายคุณงามความดีที่มีในองคการ (Namie, 2003) ดังน้ันการกล่ันแกลงกัน                   

ในที่ทํางานเปรียบเหมือนยาพิษที่เปนตัวทําลายวัฒนธรรมองคการ (Andersson & Pearson, 1999) 

 นอกจากน้ีองคการที่มีการกลั่นแกลงกันในท่ีทํางานคอนขางสูงและมีเหตุการณปรากฏใหเห็นบอย

มักจะทําใหเกิดการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ และการสรางความสัมพันธกับลูกคาทําไดไมดีเหมือน

เกา ดังนั้นจึงกลายเปนผลกระทบเชิงลบตอชื่อเสียงองคการในที่สุด (Johnson, 2009 ; Namie, 2007 ;           

MacIntosh, 2005)

การปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน

 การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานมีหลากหลายรูปแบบ และไดสงผลกระทบเชิงลบตอพนักงาน    

และองคการ องคการทีใ่หความสาํคญักบัพนกังานจะมกีารสรางสภาพแวดลอมการทาํงานทีป่ลอดภยั แสดง

ถึงความเคารพซึ่งกันและกัน และเปนสถานท่ีที่มีความเปนมืออาชีพ (Saunders, Huynh & Goodman-       

Delahunty, 2007) ในทางกลบักนั องคการทีม่กีารควบคุมการบรหิารท่ีออนแอ (Weak Management Control) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 256016

และไมมีนโยบายเพ่ือปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานท่ีเหมาะสมเพียงพอจะทําใหพนักงานแสดง

พฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดการกลั่นแกลงรังแกพนักงานอื่นขึ้นไดงาย (Salin, 2003) 

 ดังนั้นองคการจึงควรไดมีการกําหนดนโยบายขึ้นมาเพ่ือปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในท่ีทํางาน 

ซึง่ควรครอบคลมุในเรือ่งตอไปนี ้(Estes & Wang, 2008 ; Saunders, Huynh & Goodman-Delahunty, 2007 ; 

Rutherford & Rissel, 2004)

 1. ระบุความหมายและพฤติกรรมของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานไวอยางชัดเจน

 2. กําหนดวิธีการรายงานพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก ชองทางในการไดมาซึ่งขอมูล เชน ขอมูลจาก

คําบอกเลาของพนักงานที่ถูกรังแก ขอมูลจากการสัมภาษณกอนออกจากงาน เปนตน

 3. กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบพฤติกรรมกล่ันแกลงรังแก โดยที่ขั้นตอนในการตรวจสอบนั้น        

จะตองมขีึน้เพ่ือใหมัน่ใจวาพนกังานทีถ่กูกลัน่แกลง  รงัแกจะไดรบัความเปนธรรม โดยเฉพาะในกรณทีีผู่กล่ันแกลง

มีอํานาจเหนือกวาเปาหมายของการกลั่นแกลง  ขั้นตอนการตรวจสอบควรโปรงใส และตรงไปตรงมา 

 4. ระบุวธิกีารแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหากองคการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการกล่ันแกลงกัน

ในที่ทํางาน องคการจําเปนตองมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยตองแนใจวา

สมาชกิขององคการรบัทราบและเขาใจเกีย่วกบัการจดัการกบัปญหาทัว่ถงึกัน การดาํเนนิการแกปญหาทีเ่กิดข้ึน

ตองอยูภายใตสิ่งที่พึงกระทําไดตามกฎหมายเปนสําคัญ 

 5. การฝกอบรมอยางเปนทางการเพื่อลดพฤติกรรมกล่ันแกลงรังแกกันในท่ีทํางาน โดยที่                   

การฝกอบรมน้ันควรไดมีการใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของการกล่ันแกลงรังแก เทคนิคในการระบุตัวการ        

กล่ันแกลงรังแก การตอบสนองตอการกลัน่แกลงรังแกในทางทีเ่หมาะสม รวมสะทอนใหตระหนกัถึงผลกระทบ        

ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน

 นโยบายทีเ่ก่ียวของกับการกลัน่แกลงรังแกกันในท่ีทาํงานถือเปนการสรางสภาพแวดลอมการทาํงาน

ที่ปลอดภัยมีสวนปองกันและลดพฤติกรรมรังแกกันในที่ทํางานไดเปนอยางดี (Bartlett & Bartlett, 2011) 

สรุป
 การกลัน่แกลงรังแกกนัในทีท่าํงานเปนพฤตกิรรมเชงิลบทีเ่กิดข้ึนซ้ําและตอเน่ือง มคีวามเกีย่วของกับ

ความไมเทาเทยีมกนัของอํานาจระหวางผูกระทาํกบัเปาหมาย โดยผูทีก่ระทาํมคีวามต้ังใจท่ีจะทาํรายเปาหมาย 

และทําใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเปนมิตร พฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานแบงออก

เปน 3 ประเภท ไดแก 1) พฤติกรรมกลัน่แกลงรังแกท่ีเก่ียวของกับงาน 2) พฤติกรรมกล่ันแกลงรังแกทางจิตวิทยา 

และ 3) พฤตกิรรมกลัน่แกลงรังแกทางกาย การกลัน่แกลงรังแกกนัในทีท่ํางานเกดิข้ึนไดจากปจจัยสวนบุคคล

และปจจัยดานองคการ โดยมีผลกระทบตอการทํางาน สุขภาพ และคุณลักษณะทางเจตคติของพนักงาน      

รวมถึงมีผลกระทบที่มีตอผลิตภาพ ตนทุน วัฒนธรรม และช่ือเสียงขององคการ ในการลดการเกิดขึ้นของ     

การกลั่นแกลงรังแกกันในท่ีทํางาน องคการควรไดมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ปราศจาก     

การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานโดยการกําหนดนโยบายเพื่อปองกันไวอยางชัดเจน
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บทคัดยอ
 บทความนี้นําเสนอความสําคัญของการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัคร   

เพ่ือรองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยที่จํานวนผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง           

ในขณะทีจ่าํนวนประชากรวยัแรงงานมแีนวโนมลดลง กาํลังแรงงานจากผูสงูอายจุงึเปนพลังสาํคัญในการเตมิเต็ม

ความตองการความชวยเหลือจากชุมชนและสังคม  โดยใชการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการทํางาน           

อาสาสมัครของผูสูงอายุและประสบการณการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุในตางประเทศ     

จากผลการศึกษาพบวา การสรางเสริมพลังในผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัครในประเทศท่ีพัฒนาแลว    
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เริ่มตนจากการกําหนดนโยบายการสงเสริมผลิตภาพในผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัคร โดยมีหนวยงาน

ของรัฐเปนศูนยกลางในการสนับสนุนและบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวยการนําเสนอ

งานอาสาสมคัรหลากหลายรปูแบบใหอาสาสมคัรเขารวมตามความถนัดและความสนใจ   และใหความสําคญั

กับการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหมๆ ในการบริหารงานอาสาสมัครใหประสบความสําเร็จ เพราะ        

การทาํงานอาสาสมคัรนอกจากเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมแลวยังเปนเครือ่งมอืสําคัญในการสรางเสริม

พลังใหกับผูสูงอายุ โดยทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความพึงพอใจในชีวิตและ

สามารถปรับตัวหลังการเกษียณอายไุดด ีภายใตการบรหิารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูสงูอายุอยางเหมาะสม 

ซึ่งบทสรุปของบทความนี้จะนําไปสูขอเสนอแนะเก่ียวกับการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุ          

และการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ
 การสรางเสริมพลัง   ผูสูงอายุ   การทํางานอาสาสมัคร  

Abstract
 This article proposes the empowerment of senior citizens through to volunteer work for 

support ageing society situation in Thailand, the number of elderly likely increase continuously while 

the number of working age population tended to decrease. Work force of senior citizens are          

important power to fulfill the needs of community and society. Research related to volunteer work 

and experience of promoting volunteer work in foreign countries were reviewed. Results indicated 

that empowerment of the senior citizens in the developed countries starting from the policy promoting 

productive ageing through volunteer work. By state agencies is central to support and integration 

of cooperation with the relevant agencies by offering a variety of volunteer work to participate       

according to abilities and interests of senior volunteers. With the emphasis on research to find new 

knowledge for volunteer management because of the volunteering is not only to help community 

and state agency but also beneficial to the senior volunteer both good physical and mental health 

and can adapt well after retirement. Under the management of volunteering for the elderly                  

appropriately. These outcomes leads to suggestions on volunteering in the senior citizens and 

manage volunteer work for the elderly effectively.

Keywords
 Empowerment,   Ageing,   Volunteer Work 
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บทนํา
 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2548 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง     

ของมนุษย   สาํนกังานปลดักระทรวง ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร, 2553) ตามนยิามของสหประชาชาติ

ไดกําหนดวา เมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเกินรอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไป         

เกินรอยละ 7 ถือวาประเทศนั้นไดกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น

ทีพ่ฒันาแลวพบวา  ประเทศไทยเขาสูสงัคมผูสงูอายุเรว็กวาถึง 3 เทา ทัง้นีภ้าครัฐไดมกีารวางแผนรองรบัสังคม

ผูสงูอายุมาอยางตอเน่ือง โดยไดจดัทําแผนผูสงูอายุแหงชาติ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ฉบับปรับปรุง 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนแนวทางใหกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของกับ    

ผูสงูอายนุาํไปใชในการสงเสรมิใหผูสงูอายมุคีณุภาพชีวิตทีด่ี   

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุนี้สงผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก   

องคกรสหประชาชาตไิดประชุมรวมกบัประเทศสมาชิกในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2545 ณ ประเทศสเปน (The Madrid 

International Plan of Action on Ageing) เพื่อกําหนดแผนผูสูงอายุในระดับสากล โดยมีเปาหมายเพื่อสราง

ความเช่ือมัน่วาประชากรทุกคนจะเขาสูการเปนผูสงูอายอุยางมคีวามม่ันคง มเีกยีรต ิและมสีวนรวมกบัชมุชน

อยางตอเน่ืองเชนเดียวกับบคุคลท่ัวไป โดยมีแนวคิดหลักทีส่าํคญั คอื การพัฒนาแนวคิดเร่ืองประชากรสูงอายุ

จากระดับสากลไปสูแผนปฏิบัติในแตละประเทศ เพือ่ใหมัน่ใจวานโยบายหรอืแผนการดาํเนินงานทีจ่ดัทาํขึน้

ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูสงูอายุ และเปลีย่นการรบัรูของสังคมทีม่ตีอผูสงูอายุ เพือ่พัฒนา

ความสมัพันธทีด่แีละความรวมมือกันระหวางทุกชวงวัยในสังคม นอกจากน้ีองคกรสหประชาชาติยงัไดกาํหนด

ใหวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปเปนวันผูสูงอายุสากล (International Day of Older Persons) เพื่อแสดงใหสังคม

เห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุที่ไดทําประโยชนอยางมากมาย และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมของทุกชวงวัย

แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

 รัฐบาลของไทยตระหนักถึงความสําคัญตอสถานการณดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงแผนผูสูงอายุ

แหงชาติใหสอดคลองกับแผนผูสูงอายุในระดับสากล โดยมีมุมมองตอผูสูงอายุตางไปจากเดิมท่ีมองวา               

ผูสูงอายุ คือ ผูรับ มาเปนการมองวาผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีประโยชนตอสังคมและควรไดรับการสงเสริม           

ใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด ดังนั้นการกําหนดแผนยุทธศาสตรจึงเนนไปที่การมองผูสูงอายุเปนพลังของสังคม 

และสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุในดานตางๆ อยางเหมาะสม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, 2553, 29) ซึ่งแผนดังกลาวสอดคลองกับความมุงหวังของ      

องคการอนามัยโลก คือ การนําประสบการณ ความรูความสามารถ และภูมิปญญาที่ผู สูงอายุมีอยู              

ประกอบกับการมีสภาพรางกายที่ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง หรือมีภาวะพฤฒิพลัง (Active Ageing)             

เขามามีสวนรวมในการทํางานสรางสรรคประโยชนแกครอบครัว ชุมชนและสังคม (WHO, 2002, 12)

 การสงเสรมิภาวะพฤฒพลังดวยการสรางเสริมพลงัใหกบัผูสงูอาย ุ(Empowerment) ไดรบัความสนใจ

มากขึ้นเมื่อหลายประเทศเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยการสรางเสริมพลังนี้เปนแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริม

และพัฒนาความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการของตนเองรวมถงึความสามารถในการใช
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ทรัพยากรที่จําเปนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจสามารถ

ควบคุมวถิชีวีติของตนเองได (Gibson, 1991) และยังเปนกระบวนการทางสังคมท่ีสงเสริมใหบคุคลและชุมชน

สามารถควบคุมตนเอง หรือมีความสามารถในการกําหนดอนาคตของตนเองและชุมชนได (Wallerstein & 

Bernstein, 1988) การสรางเสริมพลังจึงเปนกลไกในการสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการดํารงอยู           

ในชุมชนอยางมีคุณคาในผูสูงอายุ และจากการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการธุรกิจบริการสําหรับผูสูงอายุ     

ในประเทศไทยพบวา ผูสูงอายุไทยหรือผูใหญกลุมใหมของสังคมใหความสําคัญในเรื่องการวางแผนเพื่อ        

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ โดยใหความสําคัญทั้งในเรื่องความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ                   

การสรางเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูสูงอายุ (สิทธิชัย ธรรมเสนห, 2555, 88-99)

 จากความมุงหวังทีจ่ะเห็นผูสงูอายุของประเทศไทยเปนพลังสาํคญัในการขับเคล่ือนสังคม หนวยงาน

ที่เก่ียวของหรือผูกําหนดนโยบายควรมีการกําหนดแผนการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม  

เพื่อรองรับประชากรผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในบทความวิชาการนี้ผูเขียนนําเสนอประเด็น

ทีเ่ก่ียวของกบัการสรางเสริมพลงัใหผูสูงอายผุานการทํางานอาสาสมัคร โดยเร่ิมจากสถานการณ การสงเสรมิ

การทํางานอาสาสมัครในตางประเทศ ความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ ประโยชนของ           

การทาํงานอาสาสมัครในผูสงูอาย ุและแนวทางการบริหารจดัการงานอาสาสมัครผูสงูอายอุยางมปีระสทิธภิาพ 

โดยมุงหวังใหเห็นภาพรวมของประเดน็สําคัญท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุ เพ่ือเปนประโยชน

สาํหรบัหนวยงานท่ีเกีย่วของหรอืผูทีส่นใจไดใชเปนแนวทางในการสงเสรมิการทาํงานอาสาสมัครในกลุมผูสงูอายุ

และขยายผลการศึกษาวิจัยในเรื่องการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุโดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังนี้

สถานการณการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในตางประเทศ

 จากแนวคิดเรื่องการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุนําไปสูการสงเสริมใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมที่มี        

สวนชวยพัฒนาตนเองและชุมชน การทํางานอาสาสมัครจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางเสริมพลัง      

ใหกับผูสูงอายุ ดังจะเห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลวและเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งให         

ความสําคัญในการสงเสริมใหพลเมืองรวมทํางานอาสาสมัครโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ ไดแก สิงคโปร 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และประเทศในกลุมสหภาพยโุรป โดยแตละประเทศมีแนวทางในการสงเสรมิ

งานอาสาสมัครที่สําคัญ ดังนี้   

 ประเทศสิงคโปร กําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนประเทศแหงการให จึงไดจัดต้ังองคกรท่ีไมหวัง                   

ผลตอบแทนเพื่อสงเสริมการทํางานอาสาสมัครใหกับประชาชน คือ องคกร National Volunteer &                      

Philanthropy Center หรือ NVPC เพื่อทําหนาที่สงเสริมวัฒนธรรมของการใหและการเสียสละดวย                     

การพฒันาการทํางานอาสาสมคัร เพ่ือสรางสิงคโปรใหเปนเมืองแหงความดี (City of Good)  โดยองคกร NPVC 

จะทาํหนาท่ีอาํนวยความสะดวกใหกบัเครือขายอาสาสมคัร  บรษิทัเอกชน ภาครัฐ และอาสาสมัครในการทาํงาน

อาสาสมัครตามความสนใจ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัครเพ่ือใชเปนขอมูล

สาํหรับสงเสริมการทาํงานอาสาสมัครในทกุกลุมประชากร และการบรหิารงานอาสาสมัครอยางมีประสิทธภิาพ 
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เชน ปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ตัวแบบท่ีดีของการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร 

อปุสรรคของการจัดการงานอาสาสมัครอยางมีประสิทธิภาพ (National Volunteer & Philanthropy Centre, 2008)

 ประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งองคกรอาสาสมัครแหงประเทศออสเตรเลีย (Volunteer Australia)              

เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยบริหารจัดการงานอาสาสมคัรของประเทศ ซึง่มีทีม่าจากการรวมมลูนิธติางๆ ในแตละรฐั 

รวมท้ังเครือขายองคกรอาสาสมัครในตางประเทศในการทํางานอาสาสมัครรวมกัน โดยมีโครงสรางการบริหาร

อยางเปนทางการท่ีประกอบไปดวยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกลุมยอย เพ่ือทําหนาท่ีสราง

แผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และทําหนาที่ควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไป          

ตามแผน โดยนาํผลการศึกษาวจิยัมาเปนพ้ืนฐานในการกาํหนดแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนางาน

อาสาสมัครในประเทศออสเตรเลีย (Volunteering Australia, 2012)

 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัครในหลายรูปแบบ         

ภายใตการสงเสรมิการทาํงานอาสาสมคัรของประเทศจากรฐับาลกลาง เพือ่สงเสริมการทาํงานอาสาสมคัรให

กับประชาชนที่มีความสนใจและตองการเขารวมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ กับหนวยงานของรัฐบาลโดยตรง 

เชน  งานอาสาชวยเหลือทหารผานศึกและครอบครัว งานอาสาสรางเสริมสันติสุขและความเขมแข็งในชุมชน          

รวมกับผูนําในทองถิ่น งานอาสาสรางความเขมแข็งและปกปองชุมชนจากภัยกอการราย ภัยธรรมชาติ              

โรคติดตอ และอาชญากรรม งานชวยอํานวยการเลือกต้ัง งานพัฒนาคุณภาพดิน นํ้า อากาศและ                         

เพิม่จาํนวนสตัวปา และงานดแูลสิง่แวดลอมทางทะเลและอากาศ นอกจากนีย้งัมอีงคกรของรฐัทีท่าํหนาทีเ่ปน   

สื่อกลางโดยตรงระหวางผูที่สนใจทํางานอาสากับหนวยงานท่ีตองการกําลังจากอาสาสมัคร คือ Corporation 

for National and Community Service หรือ CNCS ซึ่งทําหนาที่สงเสริมใหประชาชนชาวอเมริกันไดพัฒนา

ความเปนพลเมืองผานการชวยเหลือผูอื่น โดยสรางภาคีเครือขายการทํางานอาสาสมัครในดานตางๆ                  

ทั่วประเทศ ครอบคลุมการทํางานอาสาสมัครในทุกกลุมประชากรเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวของ      

อาสาสมัครและชุมชน (Robert, Kimberly & Nathan, 2007)

 ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนชาติแรกที่เขาสูสังคมผูสูงอายุและรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาอัตราการเกิด

ทีล่ดลงและผูสงูอายุมอีายุยนืยาวขึน้ จงึไดกาํหนดมาตรการเพ่ือมารองรับปญหาดังกลาวดวยการนาํผูสงูอายุ

ที่มียังมีความสามารถในการทํางานและการทํากิจกรรมไดดีมารวมสรางสังคมผานการทํางานอาสาสมัครใน

ฐานะสมาชิกคนหน่ึงในสังคม โดยอยูบนพ้ืนฐานของความสามารถ ประสบการณ และความสมัครใจของ         

ผูสงูอายุเปนสําคัญ และอยูภายใตหลักปฏิบตัพิืน้ฐานสาํหรับสังคมผูสงูอายุ (Basic Act on Ageing Society) 

ซึง่การทาํงานอาสาสมคัรนอกจากจะเปนประโยชนตอสังคมแลวยังสรางความพงึพอใจในชวีติใหกบัผูสงูอายุ 

และรฐับาลใหความสาํคญัในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผูสงูอายอุยางตอเนือ่ง  เพ่ือนาํมาใชเปนแนวทางสรางเสรมิ

พลังใหกับผูสูงอายุในการมีสวนรวมกับสังคมและลดอคติของสังคมที่มีตอผูสูงอายุ (Ju-Hyun, 2010, 2)

 ประเทศในกลุมสหภาพยโุรป ใหความสําคัญในการสงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการทํางาน

อาสาสมัครเพ่ือชุมชน ดังจะเห็นไดจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดประกาศให           

ป ค.ศ. 2011 เปนปแหงการทาํงานอาสาสมัคร (Year of Volunteering) โดยใหประเทศสมาชิกกําหนดนโยบาย    
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สงเสริมการทํางานอาสาสมัครดวยการรวมมือกันระหวางรัฐบาล ชุมชน และการปกครองสวนทองถ่ิน และ

ใหการทํางานอาสาสมัครเปนกิจกรรมพื้นฐานที่พลเมืองทุกคนพึงมีสวนรวม นอกจากนี้ยังสงเสริมการทํางาน

อาสาสมัครในผูสงูอายเุพ่ือรองรบัสงัคมผูสงูอาย ุดวยการประกาศใหป ค.ศ. 2012 เปนปแหงพฤฒพลัง (Year of 

Active Ageing) และสงเสริมการวิจัยเรื่องการทํางานอาสาสมัครเพื่อเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนกลยุทธ          

ในการสรรหาอาสาสมัคร การสรางความผูกพันในการทํางานอาสาสมัครและการสงเสริมใหอาสาสมัคร            

ไดใชทักษะความสามารถอยางเต็มที่ (Anja, Gerhard & Monika, 2011)

 สาํหรบัประเทศไทยในปจจุบนัมีหลายองคกรทีส่งเสรมิใหผูสงูอายมุสีวนรวมในสังคมผานการทาํงาน

อาสาสมัคร เชน สมาคมสภาผูสูงอายุแหงชาติแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา     

บรมราชชนนี ไดจัดทําโครงการ “เพื่อนชวยเพ่ือน” โดยอบรมใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุเปนอาสาสมัครดูแล  

เยีย่มเยอืนผูสงูอายทุีช่วยเหลอืตนเองไมไดในชุมชน ซึง่การดําเนินงานแมจะเปนการเยีย่มเยอืนไตถามทกุขสขุ

กต็ามแตกเ็ปนการแสดงความเอือ้อาทรและการใชทนุทางสงัคมใหเกดิประโยชนตอชมุชน (ศรปีระภา   ลนุละวงศ, 

2555, 3) และนอกจากน้ียงัมธีนาคารสมองซึง่เปนหนวยงานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชดาํรสัของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรวบรวมผูเกษียณอายุจากสาขาวิชาตางๆ               

ที่ยังมีสุขภาพดี และมีความรูความสามารถมารวมพัฒนาประเทศผานการทํางานอาสาสมัครในปจจุบัน            

มสีมาชิกวุฒอิาสาธนาคารสมองอยูในทกุจังหวดัของประเทศไทย และมีสวนรวมในการขบัเคล่ือนแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชุมชนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา        

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2550, 1-2) 

 จากแนวทางการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในประเทศที่พัฒนาแลวดังที่กลาวมา แสดงใหเห็น

ถึงการใหความสําคัญของภาครัฐในการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในรูปแบบตางๆ เพ่ือรองรับในทุก       

กลุมประชากรทีม่คีวามหลากหลายท้ังในดานความสนใจ ความรูความสามารถ อายุ อาชีพ รวมท้ังการสนับสนุน

ใหประชาชนไดรวมเปนแรงเสริมใหกับเจาหนาที่ของภาครัฐที่มีจาํนวนกัด ในขณะที่ประเทศมีความตองการ

การพัฒนาและแกไขปญหามากมาย และยังใชการทํางานอาสาสมัครเปนกลไกในการสรางจิตสํานึกของ     

การเปนพลเมอืงทีด่ขีองประเทศดวยการมสีวนรวมชวยเหลือและพฒันาชมุชนและสงัคมของตนเอง โดยสามารถ

สรุปประเดน็สําคัญของการสงเสริมการทาํงานอาสาสมคัรในตวัอยางจากประเทศพัฒนาแลวท่ีสาํคัญได ดงัน้ี

 1. สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง

 2. สงเสริมการทํางานอาสาสมัครในหลากหลายรูปแบบ

 3. สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครเพ่ือนํามาใชในการกําหนดยุทธศาสตร        

การดําเนินงานและแนวทางการสงเสริมการทํางานอาสาสมัคร

ความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ 

 ในระยะเวลา 20 ปที่ผานมามีการศึกษาวิจัยในระดับสากลอยางกวางขวางเพ่ือศึกษาประเด็น               

ที่เก่ียวของกับการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุเพ่ือรองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุที่หลายประเทศ           
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กําลังเผชิญ นักวิจัยจึงเร่ิมคนหาวาทําไมผูสูงอายุจึงสนใจที่จะทํางานอาสาสมัคร เพ่ือหาแนวทางสงเสริม      

การทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุ โดยพบวา เหตุผลท่ีผูสูงอายุสนใจรวมทํางานอาสาสมัคร (National 

Volunteer & Philanthropy Center, 2007) ไดแก 

 1. ผูสูงอายุสวนใหญมีเวลาวางมากกวาเม่ือเทียบกับกลุมประชากรวัยอ่ืน เพราะเกษียณจาก                

การทํางานประจําแลวจึงมีเวลาวางมากขึ้น และยังสามารถมารวมทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่อง ในขณะที่               

ชวงวยัอื่นอาจติดภารกิจจากงานประจําหรือการศึกษา

 2. ผูสูงอายุมีความรู ความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอสังคม โดยเฉพาะมี              

ความเขาใจในผูรับความชวยเหลือที่เปนผูสูงอายุดวยกันเปนอยางดี

 3. ผูสูงอายุบางรายมีความสนใจในกิจกรรมบางอยางที่เปนประโยชนในการชวยเหลือผูอื่นจึงสนใจ

ที่จะทํางานนั้นหรือตอยอดกิจกรรมท่ีตนสนใจ เชน การทําเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

 4. ผูสงูอายบุางรายทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิชวีติจึงตองการใหความชวยเหลือผูอืน่ทีต่กทุกข

ไดยากหรือเดือดรอนหรือตองการใหคืนกลับสูสังคม

 5. ผูสงูอายุบางรายมเีครือขายทางสังคมท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนประโยชนตอการสรรหาผูบริจาค หรือแนะนํา

ผูสูงอายุที่มีศักยภาพมาเขารวมทํางานอาสาสมัคร จากความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ       

จึงเปนเหตุผลท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพไดเขารวมทํางานอาสาสมัคร เพราะ

นอกจากความรูความสามารถในการทํากิจกรรมแลว ผูสูงอายุยังมีเครือขายสําหรับการตอยอดหรือขยายผล

ของกิจกรรมอาสาสมคัรไปยังชุมชนหรือพ้ืนท่ีอืน่ๆ และมีเวลาท่ีจะทํางานอาสาสมคัรไดอยางตอเน่ืองจนบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย นอกจากนี้การทํางานอาสาสมัครเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดกลับเขาสูการเปนกําลัง

แรงงานของสังคมอีกครั้ง และทําใหผูสูงอายุไดรวมทํากิจกรรมกับคนในชวงวัยอื่นในสังคม ซึ่งชวยลดปญหา

ชองวางระหวางวัยและทําใหผูสูงอายุไมถูกผลักออกไปเปนคนชายขอบของสังคม

ประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุ

 จากความพรอมในการทํางานอาสาสมคัรของผูสงูอาย ุนกัวจิยัในระดบัสากลจงึสนใจศกึษาประโยชน

ของการทาํงานอาสาสมคัรในกลุมผูสงูอาย ุเพ่ือนําผลการศกึษาทีไ่ดมาสงเสรมิและจงูใจใหผูสูงอายตุดัสินใจ

เขารวมทาํงานอาสาสมัครและทํางานอาสาสมัครอยางตอเนือ่ง จากการศึกษาพบวา มกีารศกึษากลุมผูสงูอายุ

เปนระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) เก่ียวกับประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุ     

โดยสมารถสรุปประโยชนของการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุได 4 ประการ ดังนี้

 1. ประโยชนตอสุขภาพกาย  

   การศกึษาประโยชนของการทํางานอาสาสมคัรท่ีมตีอสุขภาพของอาสาสมคัรผูสงูอาย ุสวนใหญ

นักวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของภายในประเทศ เชน Americans’ Changing Lives 

Survey, Assets and Health Dynamics Among the Oldest Old Study, Longitudinal Study of Aging 
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และ National Health Interview Survey เปนตน โดยแหลงขอมูลเหลาน้ีเปนการสํารวจขอมูลขนาดใหญ       

ในระยะยาวอยางตอเนื่องเพื่อใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับประชากร ซึ่งนักวิจัยนําขอมูล    

ที่ไดมาวิเคราะหในมิติตางๆ รวมกับขอมูลจากการรายงานตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพทั้งทางดานรางกาย

และจิตใจและการสัมภาษณเชิงลึกหรือสนทนากลุม เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานอาสาสมัคร

กับประโยชนที่มีตอสุขภาพของอาสาสมัคร โดยประโยชนของการทํางานอาสาสมัครที่มีตอสุขภาพกายของ

อาสาสมัครผูสูงอายุที่สําคัญ ไดแก

  1.1 ลดอัตราการเสียชีวิต ผูสูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครมีอัตราการเสียชีวิตต่ําหรือมีอายุ              

ที่ยืนยาวกวาผูสูงอายุที่ไมไดทํางานอาสาสมัคร เม่ือควบคุมตัวแปรที่มีผลตอสุขภาพรางกาย ไดแก ปญหา

สุขภาพ ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Luoh & Herzog, 2002 ; Harris & Thoresen, 2005 ; Brown, 

Nesse, Vinokur & Smith 2003 ; Sabin, 1993 ; Mutchler, Burr & Caro, 2003) 

  1.2  ลดอัตราการเจ็บปวย ผูสูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลา         

ที่ดําเนินการศึกษาวิจัยรายงานตนเองวามีสุขภาพดีขึ้น อัตราการเจ็บปวยลดลง นอกจากน้ีอาสาสมัครที่มี      

โรคประจําตัว หรือมีอาการเจ็บปวยรุนแรงรายงานวามีภาวะสุขภาพดีขึ้น ซึ่งเปนส่ิงท่ีพวกเขาไมไดรับจาก     

การบําบัดดวยยาเพียงอยางเดียว และทําใหการทาํงานของสมองดีขึ้น (Lum & Lightfoot, 2005 ; Musick, 

Herzog & House, 1999 ; Arnstein, Vidal, Well-Federman, Morgan & Caudill, 2002 ; Pillemer,             

Wagenet, Goldman, Bushway & Meador, 2010)

  1.3   เพ่ิมความสามารถในการเคล่ือนไหวหรือการใชชวีติประจาํวัน ผูสงูอายุทีท่าํงานอาสาสมคัร

อยางตอเน่ืองรายงานตนเองวา  มคีวามสามารถในการเคลือ่นไหว การใชชวีติประจาํวนั การทํากจิกรรมตางๆ 

และมีพัฒนาการทางรางกายที่ดีขึ้น เน่ืองจากการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดออกกําลังการผาน        

การทํากิจกรรม ตั้งแตเริ่มเดินทางออกจากท่ีพักจนถึงทํากิจกรรมอาสาสมัครแลวเสร็จ ทําใหรางกายไดมี              

การเคล่ือนไหวและใชกําลัง สิ่งเหลานี้ชวยชะลอความเสื่อมของรางกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และลด           

ขอจํากัดทางดานรางกาย โดยเฉพาะกลามเนื้อและอวัยวะในสวนของขา แขน และหลังที่จําเปนตองมี             

การยดืเหยยีดอยูเสมอ (Morrow-Howell, Hinterlong, Rozario & Tang, 2003 ;  Pillemer, Wagenet, Goldman, 

Bushway & Meador, 2010 ; Hong & Morrow-Howell, 2010)

 2. ประโยชนตอสุขภาพจิต

  การศึกษาประโยชนของการทํางานอาสาสมัครท่ีมีตอสุขภาพจิตของอาสาสมัครผูสูงอายุ                

ใชวิธีการวิเคราะหผลจากการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระยะยาว โดยใหอาสาสมัครรายงานตนเองเกี่ยวกับ

ผลลัพธที่ไดจากการทํางานอาสาสมัคร ซึ่งประโยชนของการทํางานอาสาสมัครท่ีมีตอสุขภาพจิตของ              

อาสาสมัครผูสูงอายุ ไดแก

   2.1 ลดภาวะซึมเศรา จากการรายงานตนเองของอาสาสมัครผูสูงอายุ พบวา เมื่อไดรวม            

ทํากิจกรรมอาสาสมัครทําใหมีภาวะซึมเศราลดลง และในการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ผูสูงอายุที่ทํางาน   

อาสาสมัครมีระดับภาวะซึมเศราตํ่ากวาผูสูงอายุที่ไมไดทํา เพราะการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงไดออกไป
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พบปะพูดคุยกับเพ่ือนสมาชิกท่ีมีความเขาอกเขาใจในความเปนผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีมุมมองตอตนเอง  

ในทางบวกจากการไดชวยเหลือผูอื่นและมีบทบาทสําคัญในสังคมอยางชัดเจน นอกจากนี้การทํางาน            

อาสาสมัครอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ ผูสูงอายุจึงเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจมิใชถูกบังคับ 

(Brown, Brown, R. M.,  House & Smith, 2008 ; Hong & Morrow-Howell, 2010 ; Musick & Wilson, 2003)

  2.2 มคีวามพึงพอใจในชีวติ  การทํางานอาสาสมคัรทําใหผูสงูอายรุูสกึวาชีวติมีเปาหมายและ

ชวยใหผูสูงอายุผานชวงเวลาเปลี่ยนผานจากการทํางานประจําไปสูการใชชีวิตหลังเกษียณไดดี (Greenfield 

& Marks, 2004 ; Lum & Lightfoot, 2005 ; Musick, Herzong & House, 1999 ; Shmotkin, Blumstein & 

Modan, 2003) และยังพบวา ความพึงพอใจในชีวิตของอาสาสมัครผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน เม่ืออาสาสมัครรับรู  

ถงึการเปลีย่นแปลงของสขุภาพท่ีดขีึน้หลงัจากไดเขารวมทาํงานอาสาสมคัร (Van, 2000) นอกจากน้ีการทาํงาน

อาสาสมัครทําใหผูสูงอายุรูสึกมีความเช่ือมั่นและนับถือตนเองจากการไดใชความสามารถในการชวยเหลือ    

ผูอืน่ ในขณะเดยีวกันการทาํงานอาสาสมคัรเปดโอกาสใหอาสาสมคัรไดพฒันาตนเองและเรยีนรูทกัษะใหมๆ  

ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากสังคม (Onyx &Warbuton, 2003)

   นอกจากน้ีการทํางานอาสาสมัครยังชวยคงไวซึ่งบทบาทของการมีอํานาจเหนือผูอื่น           

แมผูสูงอายุจะยุติบทบาทจากการทํางานประจําแลว (Muthler, Burr & Caro, 2003)

  2.3 ความสัมพนัธทางสงัคมดขีึน้ การทาํงานอาสาสมคัรทําใหผูสงูอายไุดคงไวซึง่ความสัมพนัธ

ทางสังคม ไดมปีฏสิมัพนัธรวมกับเพ่ือนอาสาสมคัร ผูรบัความชวยเหลอื และชุมชน ซึง่ชวยปองกันการแยกตวั

จากสังคมโดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับความยากลําบากในชีวิต และการทํางานอาสาสมัครทําให     

ผูสงูอายุไดมเีครอืขายทางสงัคมท่ีเขมแข็ง เพือ่ใหเกดิการชวยเหลือซึง่กนัและกันระหวางผูสงูอายุ ทาํใหไมรูเหงา 

วาเหว หรอืถกูทอดท้ิง (Harris & Thoresen, 2005 ; Fried, Carlson, Freedman, Frick, Glass,  Hill, & Zeger, 

2004 ; Mutchler, Burr & Caro, 2003 ; Musick & Wilson, 2003)

 3. ประโยชนตอชุมชน

     การทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุเปรียบเสมือนการสรางทุนทางสังคมใหกับชุมชน โดยเมื่อ  

นําช่ัวโมงการทํางานอาสาสมัครผูสูงอายุมาคํานวณเปนเม็ดเงินเชนเดียวกับคาจางรายช่ัวโมง พบวา              

อาสาสมัครผูสูงอายุสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดหลายพันลานบาท เชน ในประเทศออสเตรเลีย              

ที่ประมาณการวาช่ัวโมงการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุในแตละปสามารถคํานวณเปนเม็ดเงินได               

ราว 4.9 - 8.1 พนัลานเหรยีญสหรัฐอเมรกิา (Ranzijn, Hardford, & Andrews, 2002) โดยอาสาสมคัรผูสงูอายุ

เปนกําลังสําคัญในการชวยเหลอืและพฒันาชุมชน เน่ืองจากการพฒันาและแกปญหาในระดบัชุมชนตองการ

ผูที่มีความเขาใจในปญหาของชุมชนอยางแทจริง มีความผูกพันและทุมเทในผลลัพธที่เกิดข้ึน และมีเวลา       

ในการทาํกิจกรรมรวมกบัชุมชนอยางตอเนือ่ง ในขณะเดียวกนัการทํางานอาสาสมัครสงผลใหผูสงูอายุมสีขุภาพ

ที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งชวยลดการเปนภาระหรือการพึ่งพงิจากชุมชนดวยเชนกัน
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 4. ประโยชนตอภาครัฐ

  การทํางานอาสาสมัครเปนการเปลีย่นรปูแบบจากทํางานเพ่ือมรีายไดไปสูการทํางานโดยไมหวัง

สิ่งตอบแทน และเปล่ียนจากการทํางานเต็มเวลาเปนการทํางานไมเต็มเวลา (Part Time) การทํางาน             

อาสาสมัครในผูสูงอายุจึงเปนเสมือนการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ หรือการยืดระยะเวลาในการใช   

ความรูความสามารถและประสบการณในชีวิตที่ผู สูงอายุมีมาชวยเหลือชุมชนและสังคม (Gill, 2006)              

กลุมอาสาสมัครผูสูงอายุจึงเปนกําลังสําคัญของภาครัฐในการชวยเติมเต็มความตองการที่มีมากมายและ

หลากหลายของประชาชนในระดับชุมชนและสังคม และภายใตงบประมาณของภาครัฐที่มีอยูอยางจํากัด

  จะเห็นไดวาการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุเกิดประโยชนในหลายดานทั้งตอผูสูงอายุและ    

ผูรับความชวยเหลือ ดังนั้นการทํางานอาสาสมัครจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุ 

โดยทําใหผูสงูอายุมคีณุภาพชวีติท่ีดทีัง้ทางดานรางกายและจิตใจหลงัการเกษียณ และทําใหมมุมองของสงัคม

ทีม่ตีอผูสงูอายุเปลีย่นไปจากเดมิทีอ่าจมองวาผูสงูอายุ คอื ผูรบัความชวยเหลือหรอืเปนภาระท่ีสงัคมตองดแูล 

แตการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดสวมบทบาทของการเปนผูให และเปนพลังของสังคมในการชวย 

ขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศรวมกบัหนวยงานของรัฐและประชานในชวงวยัอืน่ๆ ดงันัน้หนวยงานท่ีเกีย่วของ

หรือองคกรอาสาสมัครควรใหความสําคัญในเร่ืองการจงูใจใหผูสงูอายทุีม่คีวามพรอมมาเขารวม ทาํงานอาสาสมคัร 

และสนบัสนนุใหไดทาํงานอาสาสมคัรอยางตอเนือ่งดวยการบริหารจดัการงานอาสาสมัครผูสงูอายอุยางเขาใจ

และเหมาะสม  

แนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุ 

 จากประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุดังที่กลาวมา การจูงใจผูสูงอายุใหเขารวม 
ทํางานอาสาสมัครและทํางานไดอยางตอเนื่องจึงเปนส่ิงสําคัญที่ผูที่เก่ียวของตองรวมมือกันบริหารจัดการ   
แบบบูรณาการ โดยนําผลการศึกษาวิจยัทีเ่กีย่วของและตวัแบบการบรหิารจัดการองคกรอาสาสมคัรผูสงูอายุ         
ในตางประเทศมาใชเปนแนวทางการออกแบบการบริหารจัดการการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ                
เพ่ือใหครอบคลุมในประเด็นท่ีสาํคัญและทําใหเกิดกระบวนการทาํงานอาสาสมัครผูสงูอายุอยางยัง่ยืน ผูเขียน
ไดนําเสนอตัวแบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุ ของศูนยอาสาสมัครและการกุศล           
แหงชาติของประเทศสิงคโปร เน่ืองจากมีบริบทใกลเคียงสังคมไทยและมีประสบการณในการบริหารงาน     
อาสาสมัคร ของผูสูงอายุมาอยางตอเนื่อง (National Volunteer & Philanthropy Center, 2008, 13-19)         
ซึ่งไดกําหนดแนวทางบริหารงานอาสาสมัครที่สําคัญสําหรับผูสูงอายุไว ดังนี้
 1. การออกแบบงานอาสาสมัคร เนื่องจากผูสูอายุบางทานมีขอจํากัดทางกายภาพ ดังนั้นในการ
ออกแบบกิจกรรมหรือมอบหมายงานจําเปนตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับความพรอมของอาสาสมคัรแตละ
คน เชน การออกแรงยกของ การใชสายตาเปนเวลานาน หรืองานที่ตองยืนหรือเดินอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
องคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการทํางานตางๆ ใหกับอาสาสมัคร                
ผูสงูอายุ เชน การจัดพิมพเอกสารดวยตวัอักษรท่ีมขีนาดใหญเพ่ือความสะดวกในการมองเห็น การจัดกิจกรรม
ใหแลวเสร็จโดยใชเวลาไมนานเกินไป หรือมีชวงเวลาพักระหวางกิจกรรม
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 2.  การสรรหาอาสาสมัคร วิธีการสรรหาอาสาสมัครมีที่ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การชักชวนหรือ

บอกตอโดยสมาชิกเดิม แตในขณะเดียวกันการสรรหาผานส่ือตางๆ จะทําใหเขาถึงผูสูงอายุจํานวนมาก           

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หนังสือเวียนของหนวยงานรัฐ หนังสือพิมพ จดหมายขาว ฯลฯ โดยขอความ       

หรือหัวขอขาวตองสามารถจูงใจใหผูสูงอายุได เชน แสดงใหเห็นความนาเชื่อถือขององคกรอาสาสมัคร        

รางวัลที่องคกรเคยไดรับ คําบอกเลาถึงความประทับใจจากอาสาสมัคร และที่สําคัญคือการแสดงใหเห็นวา  

การทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุแตกตางจากผูสูงอายุโดยทั่วไป

 3.  การคัดเลือกและมอบหมายงานที่เหมาะสม จากปญหาจํานวนอาสาสมัครท่ีมีอยูอยางจํากัด 

ทําใหบางคร้ังการมอบหมายงานเปนไปตามความจําเปนของสถานการณมากกวาความสนใจหรือ                 

ความตองการของอาสาสมัคร ซึง่ปญหาเหลานีอ้าจนาํไปสูการตดัสนิใจทาํงานอาสาอยางตอเนือ่งโดยเฉพาะ

ในกลุมสมาชิกใหม ดังนั้นสิ่งสําคัญ คือ ผูที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการคัดกรองคุณภาพสมบัติของอาสาสมัคร

ใหสอดคลองกับความตองการ หรือวัตถุประสงคของหนวยงาน ทั้งนี้จําเปนตองอธิบายใหอาสาสมัครเขาใจ

ตัง้แตตอนรบัสมคัร โดยตองไมบงัคบัใหอาสาสมคัรทาํงานทีไ่มเหมาะสม เพราะอาจทาํใหอาสาสมัครไมบรรลุ

เปาหมายตามความตั้งใจและไมมีความสุขในการทํางาน

 4.  การจัดฝกอบรมใหกับอาสาสมัคร เพ่ือชวยใหผูสูงอายุมีความพรอมและทํางานอาสาสมัคร        

ไดอยางมัน่ใจโดยเฉพาะกับสมาชกิใหม ทัง้นีม้กีารฝกอบรมในหลากหลายรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัอาสาสมคัร

ผูสูงอายุ เชน การใชระบบพี่เล้ียงโดยใหสมาชิกเกาดูแลสมาชิกใหม การจัดอบรมแบบไมเปนทางการเพื่อ   

สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง หรืออาจใชการบรรยายรวมกับอาสาสมัครในกลุมวัยอ่ืนตามความเหมาะสม 

และควรมีการสอบถามขอเสนอแนะจากการจัดอบรมกับอาสาสมัครผูสูงอายุดวย เพ่ือนํามาใชพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดฝกอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น

 5.  การดูแลสมาชิก เพ่ือใหเกิดการทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่องและสมาชิกมีความสุขใน          

การรวมกิจกรรม ผูเกี่ยวของจําเปนตองเอาใจใสในเรื่องการสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกแตละคน             

เพ่ือเขาใจในความตองการและปญหาของอาสาสมัครแตละคน โดยปฏบิตัติออาสาสมัครผูสงูอายุบนพ้ืนฐาน

ของการใหความเคารพนับถือในฐานะผูเสียสละ โดยเฉพาะกับกลุมอาสาสมัครที่มียศหรือตําแหนงงาน         

กอนเกษียณอยูในระดับสูง และตองมีการสื่อสารไปยังสมาชิกอาสาสมัครอยางตอเนื่อง

 6.  การยอมรับและการรักษาอาสาสมัครใหทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง อาสาสมัครผูสูงอายุ      

ควรไดรับการยอมรับในผลงานของพวกเขาอยางเหมาะสมทั้งแบบรายบุคคลและกลุม โดยการจัดกิจกรรม

เพ่ือแสดงการขอบคุณ หรือชื่นชมในผลงานของอาสาสมัครผูสูงอายุ ทั้งในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการตามความเหมาะสม และมีชวงเวลาของการใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนสําหรับการทํางาน

 7. การทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน โดยทําการสํารวจระดับ

ความพึงพอใจของสมาชิก ใหขอเสนอแนะแกสมาชิก และแกไขปญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งครอบคลุมไปถึง          

การสอบถามปญหาที่สมาชิกอาสาสมัครพบเจอและชวยกันหาแนวทางแกไข 
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 8. การสัมภาษณเมื่อสมาชิกอาสาสมัครลาออก โดยเปาหมายของการสัมภาษณเมื่อสมาชิก           

อาสาสมัครลาออก คือ ทําใหทราบมุมมองจากอาสาสมัครสําหรับนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงองคกร

อาสาสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของสมาชิกแตละคน และควรเปนการพูดคุยกัน    

ในลักษณะไมเปนทางการเพื่อใหสมาชิกรูสึกสบายใจที่จะเลาเรื่องราวตางๆ ใหฟง

 จากแนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุดังท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาในทุกข้ันตอน          

มคีวามสาํคญัตอการสงเสริมการทํางานอาสาสมคัรในกลุมผูสงูอายุ ตัง้แตกระบวนการออกแบบงานท่ีเหมาะสม

ไปจนถงึการรกัษาอาสาสมคัรผูสงูอายใุหทาํงานอาสาสมัครไดอยางตอเนือ่ง โดยอยูบนพืน้ฐานของการปฏบิตัิ

ตออาสาสมัครผูสูงอายุดวยความเคารพและใหเกียรติ ทั้งน้ีการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุอาจ     

ไมไดมีความแตกตางอยางชัดเจนจากอาสาสมัครในกลุมอ่ืนๆ แตประเด็นท่ีสําคัญคือ ความเขาใจใน           

ความตองการและขอจํากัดของอาสาสมัครผูสูงอายุ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรอาสาสมัครบรรลุ          

ตามเปาหมาย และทําใหการทํางานอาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุป
 จากสถานการณการเปล่ียนแปลงโครงการของประชากรทําใหหลายประเทศเขาสูสังคมผูสูงอายุ      

รวมทั้งในประเทศไทยที่เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2548 จึงเปนประเด็นท่ีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ            

ใหความสาํคัญและหาแนวทางรองรบัไดอยางเหมาะสม ในการศกึษาบทเรียนจากประเทศทีเ่ขาสูสงัคมผูสงูอายุ

และมีนโยบายการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุ เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศ     

ในกลุมสหภาพยุโรปจึงเปนส่ิงจําเปน ผลการศึกษาพบวา การทํางานอาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังใหกับ       

ผูสูงอายุดวยการกลับเขาสูการเปนกําลังสําคัญในการรวมแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตน โดยการ         

นาํความรูและประสบการณทีต่นเองมีมาทําประโยชนใหผูอืน่ และในขณะเดียวกันการทาํงานอาสาสมัครทําให

ผูสูงอายุไดเรียนรูที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ และการทํางานอาสาสมัครยังเปนประโยชนตอตัว        

ของอาสาสมคัรผูสงูอายทุัง้ในดานสุขภาพกายและจิตใจ สงผลใหผูสงูอายมุคีณุภาพชวีติท่ีดหีลังการเกษียณอายุ

และดํารงอยูในสงัคมอยางมศีกัด์ิศรี ภายใตกระบวนการบริหารจัดการงานอาสาสมคัรสาํหรบัผูสงูอายุในแตละ

ขัน้ตอนอยางเหมาะสม เพ่ือรองรบัขอจาํกดัของอาสาสมคัรผูสงูอายุและทาํใหเกดิความยัง่ยนืในการดาํเนนิงาน 

สําหรับในประเทศไทยเร่ิมมีโครงการท่ีใหความสําคัญในการสงเสริมผูสูงอายุใหทํางานอาสาสมัคร                    

ตามทีผู่สูงอายมุีความถนดัและสนใจ เชน โครงการเพือ่นชวยเพือ่นของสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย 

และโครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      

ซึง่เปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรบัโดยท่ัวไป จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการทํางาน

อาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุไดเปนอยางดี จึงควรไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน                

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุอยางตอเน่ือง                    

เพื่อเติมเต็มองคความรูสําหรับการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การรับรูเก่ียวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ

แบบการมีสวนรวม 2) การรับรูเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 3) ความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ   

ความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงเชงิกลยุทธแบบมีสวนรวมกบัความผูกพนัตอองคการของบคุลากรโรงงานผลิต

อาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ใชการวิจัยเชิงปริมาณ                      

โดยการสํารวจ เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม คํานวณจํานวนตัวอยางดวยสูตรของ Yamane ได 265 คน              

ผูวจิยัแจกแบบสอบถาม 300 ชดุ ไดรบักลบัคนื 288 ชดุ จงึใชตวัอยาง 288 คน โดยสุมตวัอยางแบบเปนระบบ 

วิเคราะหการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม และ           

ความผูกพันตอองคการโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาคาความสัมพันธของการรับรู                 

ของบคุลากรเกีย่วกบัความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชงิกลยทุธแบบการมสีวนรวมกบัความผูกพนัตอองคการ

*ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี)
 อีเมล: drsomsakt@gmail.com
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และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05          

ผลการวจิยัพบวา การรับรูของบุคลากรเกีย่วกบั 1) ความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธแบบการมสีวนรวม 

(คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) และ 2) ความผูกพันตอองคการ (คาเฉลี่ย 3.71สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  0.88) อยูในระดับมาก 3) การรบัรูของบคุลากรเกีย่วกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชงิกลยทุธ

แบบการมสีวนรวมกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับสูงมาก (สมัประสิทธ์ิ  สหสัมพันธ 

.753, p-Value .000) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน

คําสําคัญ 
  ความเปนผูนําแบบการมีสวนรวม    การเปลี่ยนแปลงองคการเชิงกลยุทธ    ความผูกพันตอองคการ

Abstract
 The objectives of this research were to study 1) personnel’s perception of Participative 

Leadership for Strategic Change 2) personnel’s perception of organizational commitment 3)             

the relationship between the personnel’s perception regarding Participative Leadership for Strategic 

Change coincidently with organizational commitment for The Aquaculture Feed Mill (Mahachai)      

in the group of Charoen Pokphand Foods PCL. Quantitative research by surveying was employed 

as research methodology and questionnaire was employed as research instrument. The number 

of samples calculated by the formula of Yamane (Yamane, 1967) were 265 samples, researchers 

distributed 300 questionnaires, and received 288 questionnaires. Thus, this research used 288 

people for the samples. Sampling method used Systematic Sampling. Then analyzed data by Mean 

and Standard Deviation for personnel's perception regarding Participative Leadership for Strategic 

Change and organizational commitment. Finding out the relationship of personnel's perception 

regarding Participative Leadership for Strategic Change with organizational commitment and test 

the hypothesis by Spearman's Rank Correlation Coefficient. The statistical significance level was 

defined at .05. The research results found that 1) personnel’s perception of Participative Leadership 

for Strategic Change (X  = 3.50, S.D. = .88) and 2) personnel’s perception of organizational          

commitment (X  = 3.71, S.D. = .88) were at a high level. 3) the relationship between the personnel’s 

perception regarding Participative Leadership for Strategic Change coincidently with organizational 

commitment were positive direction at very high level (r = .753, p-Value =.000) at .05 level of        

significance. The research results proved research hypotheses.
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บทนํา
 สภาพแวดลอมขององคการตางๆ ในปจจุบันเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และการแขงขันกันใน            
ทางธุรกิจมีแตจะรุนแรงยิ่งข้ึน องคการตางๆ จําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธอยูเสมอ เพ่ือใหสอดคลอง
และทันตอสถานการณการเปลีย่นแปลง หากผูบรหิารเปดโอกาสใหบคุลากรไดมสีวนรวมในการเสนอความคดิ 
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
(Buchanan, 1974, 533- 546) แนวทางการบริหารในปจจุบนัจึงมุงใหความสําคัญกับความเปนผูนาํท่ีสามารถ 
สรางความผูกพันตอองคการของบุคลากรโดยใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอความคาดหวังของบุคลากร เพื่อกอ
ใหเกิดความผูกพันตอองคการของบุคลากร (Hellriegel, Slocum & Woodman, 2001, 146) โดยที่ สมศักดิ์ 
ตันตาศนี และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับความเปนผู นําที่สามารถรับมือกับ                      
ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดกลางและขนาดยอม โดยนําผลการศึกษา           
ของ Randall & Coakley (2007) ซึ่งเสนอวาความเปนผูนําองคการสูการปรับตัว (Adaptive Leadership) 
เปนกระบวนการความเปนผูนําท่ีสามารถนาํองคการไปสูการปรับตัว โดยผูนําตองกาํหนดประเภทของปญหา
วาปญหาใดเปนปญหาปกตปิระจาํวันหรอืเปนปญหาการปรับตวั โดยสนใจประเด็นท่ีเปนปญหาหลัก ทัง้นีต้อง
เปดโอกาสใหพนกังานมีสวนรวมกาํหนดวาปญหาน้ันจะสรางโอกาสไดอยางไร ระหวางกระบวนการผูนาํตอง
คุมครองเจาของปญหาหรือแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่พนักงานรูสึก          
ไดรับความคุมครอง นอกจากน้ี Appelbaum, St-Pierre & Glavas (1998) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
องคการเชิงกลยุทธ (Strategic Organizational Change) ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อ               
ใหองคการสามารถปรบัตัวใหเขากับสถานการณได โดยเปดโอกาสใหพนักงานมสีวนรวมกบัผูนาํในการเปลีย่นแปลง 
ซึ่งผูนําตองพัฒนาทักษะความเปนผูนํา สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทางปฏิบัติใหชัดเจน                
เปดรบัฟงพนกังาน สรางคานยิมเรือ่งสรางสรรคสิง่ใหมๆ  และทาํความเขาใจมมุมองใหมนัน้ โดยคนหาแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนจริงและใหรางวัลแกผูคิดคนนวัตกรรม การศึกษาทั้งสองดังกลาวใหความสําคัญกับความเปน
ผูนําการปรับเปลี่ยนกลยุทธองคการแบบการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งสมศักดิ์ ตันตาศนี และ ณัฏฐพันธ 
เขจรนนัทน (2553) ไดเสนอแนวทางความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชงิกลยทุธแบบมสีวนรวม โดยพฒันาขึน้
จากการศกึษาดงักลาว วาสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาทกัษะความเปนผูนําในการนาํองคการไปสูการปรับตัว
ในเชิงกลยุทธไดดี โดยเริ่มจากการเตรียมความพรอมในความเปนผูนํา และผูนําตองสรางวัฒนธรรมองคการ
ในการสรางสรรคความคิดใหมๆ  เพือ่ใหพนกังานในองคการมีความพรอม และมสีวนรวมในการปรับกลยทุธดวย 
ทั้งน้ีความขัดแยงอาจเกิดตามมา ผูนําตองจัดการความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือดําเนินการปรับกลยุทธแลว 
ผูนําตองติดตามประเมินผลและควบคุมผล หากยังไมประสบความสําเร็จ ผูนําตองนําปญหานั้นยอนกลับไป

ใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรงุแกไขปญหาหรือกลยทุธอกีครัง้  หากประสบความสาํเรจ็ ผูนาํตองรกัษา

กลยุทธนั้นใหดําเนินตอไป และใหรางวัลแกผูเสนอความคิด 
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 ทัง้น้ี สมศักด์ิ ตนัตาศนี (2556) ไดนาํแนวทางความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชงิกลยุทธแบบมีสวนรวม

ศึกษากับอุดมศึกษาเอกชนในกลุมเบญจมิตร ผลการวิจัยพบวา แนวทางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง        

เชงิกลยทุธแบบมสีวนรวมสามารถนาํมาใชประโยชนสาํหรบัผูบรหิารทกุระดบัในการบรหิารสถานศกึษาอดุมศกึษา

เอกชน วดัไดโดยการท่ีผูบรหิารตองใหความสาํคญักบัการพฒันาทกัษะความเปนผูนาํ  ทัง้นีผู้บริหารระดบัตางๆ 

ตองส่ือสารใหพนักงานทราบขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใหพนักงานสามารถมีสวนรวมในการปรับองคการไดอยาง       

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้แนวทางที่จะนํามาใชอาจกอใหเกิดความขัดแยงจากพนักงาน   

บางสวนได  ผูนําตองดําเนินการจัดการความขัดแยง และตองรับผิดชอบผลกระทบท่ีติดตามมา หลังจาก         

ที่ไดประกาศเปนนโยบายออกไปแลว นอกจากนี้ตองชวยปกปดผูที่เสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว    

ไวเปนความลับกอนในเบ้ืองตน เพ่ือมิใหผู เสนอปญหาหรือแนวทางการแกไขปญหาไดรับการตอตาน              

จากพนักงานอื่น ผูบริหารควรเปดใหผูใตบังคับบัญชามาขอพบเพ่ือเสนอประเด็นปญหา หรือแนวทางแกไข

ปญหาไดสะดวก หลังจากนําแนวทางดงักลาวมาใชตองดําเนินการ  ตดิตามประเมนิผลและควบคมุผลซ่ึงเปน

สิง่ทีจ่ะขาดเสียมไิด หากแนวทางดังกลาวประสบความสาํเรจ็ ผูบรหิารตองยกยองวาแนวทางดังกลาวมาจาก

แนวคิดของผูใด โดยใหรางวัลซึ่งอาจเปนไดทั้งรางวัลที่เปนตัวเงินหรือที่มิไดเปนตัวเงินแกพนักงานนั้นดวย 

และผูบรหิารตองนําแนวทางท่ีประสบความสําเร็จดงักลาวมาปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง แตหากไมประสบความสําเร็จ      

ผูบริหารตองพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแกไขปรับปรุง สําหรับความผูกพันตอองคการประกอบดวย

ลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพ

ขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางยิ่งเพ่ือองคการ และความยอมรับและเช่ือม่ันอยาง

แรงกลาตอเปาหมายและคานิยมขององคการ (Mowday, Steers & Porter, 1979)

 โรงงานผลิตอาหารสัตวนํา้มหาชยัในเครอืบริษทั เจริญโภคภณัฑอาหาร จาํกัด (มหาชน) ไดรบัรางวลั 

“การบริหารสูความเปนเลิศ” (Thailand Quality Class: TQC) ตดิตอกัน 2 ป ไดแกป พ.ศ. 2554 (สํานักงาน

รางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2554) และป พ.ศ. 2555 (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2555) แสดงถึง           

การเปนองคการช้ันนําของไทยที่มีระบบการบริหารองคการอยางบูรณาการ อยางไรก็ตามขอมูล                            

จากฝายทรัพยากรบุคคลโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) พบวา จํานวนพนักงานในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ที่ออกจากงานมีจํานวนมากกวาพนักงาน

เขาใหมมาก โดยป พ.ศ.2557 พนักงานเขาจํานวน 6 คน ออกจํานวน 33 คน และป พ.ศ. 2558 ณ สิ้นเดือน

พฤศจิกายน พนักงานเขาจํานวน 12 คน ออกจํานวน 29 คน (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด โรงงาน

ผลิตอาหารสัตวนํ้า (มหาชัย), 2558) จึงควรศึกษาหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการตามการรับรูของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า

มหาชัยในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาวาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

เชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางไร ผลที่ไดอาจเกิดประโยชน         

ตออุตสาหกรรมอาหารสัตวนํ้า วงการวิชาการดานการบริหารธุรกิจ และประเทศชาติสืบไป 
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วัตถุประสงค
 1. ศกึษาการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวม

 2. ศึกษาการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

 3. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผู นําการเปลี่ยนแปลง                 

เชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการ 

สมมติฐานการวิจัย 
 การรับรู ของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผู นําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมมี                  

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)     

โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรไดแก  บคุลากรโรงงานผลติอาหารสตัวนํา้มหาชยัในเครอืบรษิทัเจรญิโภคภณัฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) จํานวนทั้งส้ิน 779 คน (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า 

(มหาชัย), 2555)  คํานวณหาจํานวนตัวอยางดวยสูตรของ Yamane (Yamane, 1967) ไดจํานวนตัวอยาง   

265 คน โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 300 ชุด ไดรับกลับคืนมาจํานวน 288 ชุด คิดเปนรอยละ 

96.0 ของจํานวนแบบสอบถามที่แจกออกไป จึงใชจํานวนตัวอยางเทากับ 288 คน  การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง 

ใชการสุ มตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) โดยใชบัญชีรายชื่อของบุคลากรของ                              

ทกุหนวยประชากรมาเรยีงเปนระบบ การสุมจะแบงประชากรออกเปนชวงๆ ทีเ่ทากันโดยใชชวงสุมจากสัดสวน                

ของประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน 

ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามการรับรูของ

บุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม จํานวน 7 ขอ ของสมศักด์ิ                

ตันตาศนี (2556) สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ จํานวน 3 

ขอใหญ 8 ขอยอย พัฒนาจาก Mowday, Steers & Porter (1979) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยพิจารณาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยนําราง

แบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทาน พิจารณาหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคการวิจัย (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC = 1 ทุกขอคําถาม และ

ดําเนินการทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุดไปทดสอบ             

ความเชือ่ถือไดกบักลุมทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักับกลุมตัวอยาง โดยหาคาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ Cronbach (Cronbach, 1951) ไดเทากับ 0.962
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวจิยัฝากแบบสอบถามใหฝายทรพัยากรบคุคลโรงงานผลติอาหารสตัวนํา้มหาชัยในเครอืบรษิทั

เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) แจกกลุมตัวอยางตามวิธีการสุมตัวอยางที่กําหนด

 4. การวิเคราะหขอมูล

  วิเคราะหขอมูลนําขอมูลที่ผานการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติที่ใช ไดแกคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะหการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปน      

ผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ หาคาความสัมพันธของการรับรู

ของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการ

และทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมนแรงค กําหนดคานัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
 1.  การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมใน           

ภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.50 (S.D. = .88) เม่ือพิจารณารายดานพบวา  อยูในระดับมาก

ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานผูบริหารบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมี          

ขอบกพรองหรือไมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X  = 3.62, S.D. = .88) รองลงมา ไดแก 

ผูบริหารบริษัทมีการมอบรางวัลแกผูที่เสนอความคิดและความคิดนั้นไดนําไปพัฒนาจนประสบความสําเร็จ   

(X  = 3.57, S.D. = .91) ผูบริหารบริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานความเปนผูนํา          

(X  = 3.53, S.D. = .84) ผูบริหารมีการประชุมเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาเม่ือพบความคิดที่        

ไมประสบความสําเร็จ  (X  = 3.51, S.D. = .92) ผูบริหารเปดโอกาสสะดวกใหสามารถเสนอความคิดเห็น   

เพื่อการพัฒนาบริษัท (X  = 3.46, S.D. = .88) ผูบริหารแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัท

ใหทุกคนไดรับทราบอยางตอเนื่อง  (X  = 3.43, S.D. = .80) และผูบริหารเก็บเปนความลับในเบื้องตนเมื่อ     

มีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่นทราบวาใครเปนเจาของความคิด (X  = 3.41, S.D. = .88) 

ตามลําดับ 

 2.  การรับรูเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม

เทากับ 3.71 (S.D. = .88) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะดานความเต็มใจ    

ที่จะทุมเทความพยายามอยางยิ่งเพื่อองคการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 3.80 (S.D. = .87) รองลงมา ไดแก

ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ (X  = 3.71, S.D. = .89)             

และความยอมรับและเชื่อมั่นอยางแรงกลาตอเปาหมายและคานิยมขององคการ (X  = 3.63, S.D. = .86) 

ตามลําดับ 

 3.  ความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม 

กับความผูกพันตอองคการ แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  

วิเคราะหความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและความผูกพัน     

ตอองคการ ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค (N = 779)
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 จากตารางที่ 1 พบวา บุคลกรมีการรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบการมีสวนรวม

สัมพันธกับความผูกพันตอองคการเชิงบวกระดับสูงมาก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .753 อยางมี            

นยัสาํคญัทางสถติทิีก่าํหนด เมือ่พิจารณารายดานพบวา ทกุดานมีความสมัพนัธเชิงบวกระดบัสูงอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่กําหนด โดยท่ีดานผูบริหารบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมี           

ขอบกพรองหรอืไมเพือ่หาแนวทางแกไขปญหา มคีาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธกบัความผกูพนัตอองคการในภาพรวม

สงูสุดเทากับ .637 รองลงมาไดแก ดานผูบริหารบริษทัมีการมอบรางวลั หรือเชิดชูเกียรติผูทีเ่สนอความคดิและ

ความคดินัน้ไดนาํไปพัฒนาจนประสบความสาํเร็จ (r =.636) ดานผูบรหิารบรษิทั  เปดโอกาสสะดวกใหสามารถ

เสนอความคิดเหน็เพือ่การพฒันาบรษิทั (r = .618) ดานผูบรหิารบรษิทั  มกีารประชุมเพือ่หาสาเหตุและแนวทาง

แกไขปญหาเมื่อพบความคิดหรือกิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ  (r = .599) ดานผูบริหารบริษัทแจงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัทใหทุกคนไดรับทราบอยางตอเนื่อง (r = .574) ผูบริหารเก็บเปน     

ความลับในเบื้องตน เมื่อมีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท  มิใหผูอื่นทราบวาใครเปนเจาของความคิด 

(r = .561) บริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานความเปนผูนํา (r = .559) ตามลําดับ      

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมูลที่ไดรับ ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ 

การอภิปรายผลการวิจัย
 การรับรูของบุคลากรของโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด  (มหาชน) เก่ียวกบัความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชงิกลยทุธแบบมสีวนรวม ภาพรวมอยูในระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาประกอบกับรายงานประจําปของบริษัท อภิปรายผลไดวา การท่ีผูบริหารบริษัทมีการกําหนด

ตารางการประชุมที่สําคัญรวมกัน และทุก 3 เดือนจะแตงตั้งพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และผูนําทีมระดับ

อาวุโสทีม่าจากการแตงตัง้ ประชมุรวมกันเพ่ือเจรจาเกีย่วกบัผลประโยชน และมกีารสนทนากอนเร่ิมปฏบิตังิาน

ทุกเชา อีกทั้งผูนําทีมระดับอาวุโสเดินสํารวจเพื่อพบปะบุคลากร ณ จุดปฏิบัติงาน และรับฟงขอเสนอแนะ     

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง สงผลใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็น (บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า (มหาชัย), 2555)

 การรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ผลท่ีไดสอดคลองกับ

รายงานประจําปของบริษทั โดยบริษทัดาํเนนิการประเมินความผกูพนัของบุคลากรทกุป ซึง่ผลการประเมนิอยู

ในเกณฑดี (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย, 2555)

 ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ         

แบบมีสวนรวมกับความผูกพนัตอองคการ พบวา มคีวามสมัพนัธเชงิบวกระดับสงูมาก อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีร่ะดับท่ีกาํหนด เปนไปตามสมมตฐิาน สอดคลองกับ Buchanan (1974, 533- 546) ซึง่กลาววาหากผูบริหาร

เปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวมปรับแผนกลยุทธ จะกอใหเกดิความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกบังาน

วิจัยของปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา ความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงมี
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ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับท่ีกําหนด       

และงานวิจัยของ Denison & Mishra (1995) ที่พบวา วัฒนธรรมองคการแบบการมีสวนรวมกอใหเกิด           

ความผูกพันตอองคการ  

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงแบบมี    

สวนรวมกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกในทุกๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับ

ทีก่าํหนด ไดแก ดานการสงเสรมิการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดานความเปนผูนาํมคีวามสมัพนัธกบัความผกูพนั

ตอองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา                   

ความกาวหนาในสายงานอาชีพมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการ

สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีจะสงผลใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรประจําวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี         

ประจําป พ.ศ. 2556- 2560, 2556)

 ดานการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัทใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเน่ือง        
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา การเพ่ิมชองทางการสื่อสาร     
กอใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดีและบรรยากาศการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน                
ตอองคการในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ดานการเปดโอกาสสะดวกใหบุคลากรสามารถเสนอความคิดเพื่อพัฒนาบริษัทมีความสัมพันธ           
เชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนด สอดคลองกับ Buchanan 
(1974, 533- 546) ซึ่งกลาววา หากผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมเสนอความคิดเพ่ือนํามา          
เปนขอมูลในการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการของบุคลากร ทั้งนี้การเขามา    
มีสวนรวมในกิจกรรมขององคการตามบทบาทหนาที่ของตนจะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
 ดานการท่ีผูบริหารเก็บเปนความลบัในเบ้ืองตน เม่ือมีผูเสนอความคิดเพ่ือการพัฒนาบริษทั มใิหผูอืน่
ทราบวาผูใดเปนเจาของความคิดมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนดสอดคลองกับงานวิจัยของ Fox, Spector & Miles (2001) ซึ่งกลาววา 
ความขัดแยงมีความสัมพันธกับความรูสึกของพนักงานในเชิงลบตอพฤติกรรมการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยท่ีความคิดเพ่ือการพัฒนาบริษัทบางประการอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้น สงผลใหผูเสนอ    
ความคิดถูกตอตานจากพนกังานอ่ืน ๆ  ในองคการและสอดคลองกบั Maslow (1943) ซึง่กลาววามนษุยตองการ
ไดรับความรักและการยอมรับจากสังคมที่ตนดํารงอยู 
 ดานการที่ผูบริหารบริษัทมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา เมื่อพบความคิดหรือ
กิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมี           
นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบัทีก่าํหนด สอดคลองกบังานวจิยัของ Harvard Business Review Analytic Services 
(2013) ซึ่งพบวา ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมพนักงานเพื่อรวมกันหาแนวทางทบทวนและพัฒนาผลที่ได
รับจากการปฏิบัติงานเทียบกับปกอนหนาซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันของพนักงาน
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 ดานการมอบรางวลัผูที่เสนอความคดิและความคดิน้ันไดรบัการนาํไปพัฒนาจนประสบความสาํเรจ็

มคีวามสมัพันธเชิงบวกกบัความผกูพันตอองคการของบุคลากร อยางมีนยัสําคัญทางสถติติามระดับท่ีกาํหนด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Harvard Business Review Analytic Services (2013) ซึ่งพบวาผูบริหารควร   

มอบรางวัลสมาชิกท่ีกอใหเกิดสมรรถนะการทํางานท่ีดีเยี่ยมซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันของพนักงาน               

และสอดคลองกับ Maslow (1943) ซึ่งกลาววามนุษยตองการไดรับการยกยองนับถือจากสังคมที่ตนดํารงอยู 

 ดานการที่ผูบริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมีขอบกพรองหรือไมเพ่ือ        

หาทางแกไขปญหามีความสมัพันธเชิงบวกกบัความผกูพันตอองคการของบุคลากร อยางมนียัสําคัญทางสถติิ

ที่ระดับท่ีกําหนด สอดคลองกับ Vance (2006) ที่กลาววา การตรวจสอบความกาวหนาของงานเพ่ือนํา                 

มาปรับปรุงกลยุทธ ชวยใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ทั้งนี้ตองแจงผลการตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานทราบ

ขอที่ควรแกไขพรอมแนวทางการแกไข เพื่อทํางานใหสําเร็จเพราะมนษุยตองการความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จ 

ดังกลาว สวนใหญมาจากความสําเร็จของงาน (McClelland, 1961) และงานวิจัยของ ปาริชาติ ขําเรือง         

และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา ความกาวหนาในสายงานอาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกกับ            

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป 
 จากผลการวิจัย สรุปไดว าบุคลากรของโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัท                        

เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) มีการรับรูดังน้ี 1) ความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ                 

แบบการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดบัมาก และเมือ่พจิารณารายดานพบวาอยูในระดบัมากทกุดาน  2) ความผูกพนั

ตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  และ 3)         

ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมี      

สวนรวมกับความผูกพันตอองคการ พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดเปนไปตามสมมติฐาน 

 ขอเสนอแนะในการนาํไปใชประโยชน จากผลการวิจยัพบวา ผูบรหิารทุกระดบัของโรงงานผลติอาหาร

สตัวนํา้มหาชัยในเครือบรษิทัเจริญโภคภัณฑอาหาร จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลง

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมไปใชในการบริหารงานเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ ทั้งน้ีผูบริหารควรมุงเนน

ความสําคัญตามลําดับคาความสัมพันธที่ไดจากผลการวิจัย โดยลําดับแรก ไดแก

 1.  ผูบริหารควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมีขอบกพรอง         

หรือไมเพื่อหาทางแกปญหา ทั้งนี้ตองแจงใหบุคลากรทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการทํางานดวย 

 2.  ผูบริหารควรจัดใหมีการมอบรางวัลเพื่อจูงใจผูที่เสนอแนวทางการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จ 

และตองนําแนวทางดังกลาวมาปฏิบัติอยางตอเน่ือง เพื่อใหแนวทางท่ีประสบความสําเร็จดังกลาวไดรับ         

การดําเนินการอยางตอเนื่อง
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 3.  ผูบริหารควรเปดโอกาสสะดวกใหบุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาองคการ        

ซึง่ประการน้ีผูบรหิารบรษิทัไดดาํเนนิการอยูแลว โดยผูวจิยัขอเสนอแนะวาควรเพิม่การเนนยํา้สอบถามปญหา

ที่ควรปรับปรุงใหมากขึ้น หรืออาจเปดชองทางอื่นเพิ่ม เพื่อใหบุคลากรสามารถเสนอแนะไดสะดวกมากขึ้น     

จะกอใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 4.  ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุหรือแนวทางแกไขปญหาเม่ือพบความคิดหรือ

กิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ 

 5.  ผูบริหารควรสื่อสารขอมูลที่จําเปนเพื่อใหบุคลากรทราบแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 6.  ผูบริหารควรเก็บเปนความลับในเบื้องตน เมื่อมีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่น

ทราบวาใครเปนเจาของความคิด เพื่อมิใหผูนั้นถูกตอตานจากผูอื่น

 7.  ผูบริหารควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทักษะความเปนผูนําแกบุคลากร 

  ทัง้น้ี การดําเนนิการตามแนวทางความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวม

อาจชวยใหเกิดประโยชนจากการพัฒนาบุคลากรในอนาคต โดยอาจเกิดนวัตกรรมการทํางานใหม                          

ที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกวาเดิมในอนาคต จากการมีสวนรวมคิดคนของพนักงาน

 ผลการวิจัยที่ไดรับในคร้ังนี้ สามารถสรางเปน “แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการดวย          

ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม” ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1:   แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการดวยความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ

                 แบบมีสวนรวมซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย
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 ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิยัครัง้ตอไป ผูวจิยัขอเสนอวาควรนาํแนวทางความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลง

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมไปวิจัยตอยอดความรู  โดยทําการศึกษาการพัฒนาแนวทางความเปนผูนํา                

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมใหกับบุคลากรเพื่อการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม หรือศึกษา

กับองคการธุรกิจท่ีผูประกอบการหรือผูบริหารสถานประกอบการท่ีใหความสนใจนําแนวทางดังกลาวน้ี              

ไปใช โดยติดตามศึกษาถึงผลที่ไดรับจากการใชแนวทางดังกลาวนี้ในการบริหารองคการ  นอกจากนี้ อาจนํา

แนวทางดงักลาวไปศึกษากับองคการธุรกจิอืน่ๆ ดวย เพือ่ศกึษาวาแนวทางดงักลาวนีจ้ะสามารถนาํไปใชไดดี

เชนเดียวกันหรือไม
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทาง   

การตลาด และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของ        

ผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผลการใชกลยุทธทางการตลาด 3) นําเสนอโมเดลกลยุทธทาง  

การตลาด ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทีผ่านการทดสอบการหาคาคุณภาพดานคาความตรง

และคาความเช่ือมั่น โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทยท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืม

เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการอนุมาน

สมมติฐาน ประกอบดวย สถิติวิเคราะหเสนทางอิทธิพล และ สถิติการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง              

ซึ่งจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา 1) พฤติกรรมสงผลตอการบริโภคทั้งดานแรงจูงใจ การเรียนรู 
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การรับรูและทัศนคติ และปจจัยกลยุทธทางการตลาด ที่ทําใหเกิดการซ้ือในผูบริโภคมากท่ีสุด คือ ปจจัย           

ดานผลิตภณัฑไดรบัการรับรองมาตรฐานและมีคณุคาทางโภชนาการ และการวดัประสิทธผิลของการใชกลยทุธ

ทางการตลาด ตองพิจารณาถึงความภักดีของผูบริโภค 2) พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ             

ทางออมตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอ

ประสิทธผิลของการใชกลยุทธทางการตลาด 3) โมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมลูเชงิประจกัษ

ในเกณฑดี โดยมีคา = 55.646, df = 31, P-value = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96 และ AGFI = 

0.94 โดยกลยุทธทางการตลาดที่ดีจะทําใหประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดดีขึ้น

คําสําคัญ 
 กลยุทธทางการตลาด   โปรตีนหางนม   พฤติกรรมผูบริโภค

Abstract
 This research was a quantitative research with an objective to 1) Study the consumer     

behavior, marketing strategy and strategic effectiveness 2) Study a relationship between                     

consumer behavior, marketing strategy and strategic effectiveness 3) Propose a model of marketing 

strategy. Data collection was conducted by using a questionnaire that its validity and reliability were 

tested. Population was whey protein drink’s consumers who live in the central region of Thailand.  

The sample size in this study was 400 samples. Statistics analysis was descriptive statistics which 

including frequency, percentage and arithmetic mean, and standard deviation. According to the 

inferential statistics, there were path analysis and structural equation modeling. Results of research 

objectives found that 1) Consumer behavior affected on motivations, learnings, perceptions and 

attitudes. As a strategic marketing, the most influence factors is the product strategy that the     

product was certified and had a high nutrition value. For measuring the marketing effectiveness 

must consider consumer loyalty.  2) Consumer behavior both influenced directly and indirectly of 

the marketing strategic effectiveness and marketing strategies influenced directly on the effectiveness 

of using marketing strategies. 3) Structural equation modeling revealed that corresponded to the 

empirical evidence in a good level with  = 55.646, df = 31, P-value = 0.093, RMSEA = 0.034,     

GFI = 0.96 และ AGFI = 0.94. A good marketing strategy improved more the effectiveness of using 

strategy.

Keywords  
 Marketing Strategy,  Whey Protein,  Consumer Behavior 
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บทนํา
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราการเขามาของผลิตภณัฑใหมในตลาดของเครือ่งดืม่ประเภทใหโปรตีนสงู 

(High Protein) มีการเจริญเติบโตอยางสูงนับต้ังแตป ค.ศ. 2011 และมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอยางตอเนื่อง      

เมื่อเทียบกับเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทอ่ืน แสดงใหเห็นถึงผู ผลิตและผูบริโภคไดใหความสนใจใน            

เคร่ืองดื่มที่ใหโปรตีนสูงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งความสนใจดังกลาวไดทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาไมเพียงเปน     

ผูผลิตโปรตีนหางนมท่ีใหญที่สุดในโลก แตยังเปนผูบริโภคท่ีใหญที่สุดอีกดวย นอกจากน้ีความนิยมในโปรตีน

หางนม ก็ไดเผยแผไปยังยุโรป สงผลใหยุโรปเปนผู ผลิตและผูบริโภคโปรตีนหางนมกลุมใหญเชนกัน                

ตลาดโปรตีนหางนมในโลก ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องทั้งทางดานจํานวนและมูลคา ซึ่งสําหรับประเทศไทย 

เคร่ืองด่ืมประเภทใหโปรตีนสูงไดเขามามีบทบาทในตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเฉกเชนเดียวกับตลาดโลก 

สอดคลองกับความตองการของโปรตีนหางนมในเอเชียซ่ึงก็เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีตลาดเอเชียถือวาเปน

ตลาดใหญ ซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตไดในระยะยาว โดยมีประเทศญี่ปุน จีน เกาหลี อินโดนิเชียและ

ไทย เปนประเทศหลักในเอเชียที่นําเขาโปรตีนหางนม (Affertsholt, 2009, 5-13) 

 พฤติกรรมในเร่ืองของการดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีใสใจในสุขภาพและอุปสงคของโปรตีนหางนม       

ที่เพ่ิมมากขึ้น เปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหผูประกอบการหันมาสนใจประกอบธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพ     

ประเภทหางนม ทาํใหผูประกอบการธุรกจิโปรตีนหางนมตองปรบัตวัและหากลยทุธทางการตลาดใหเหมาะสม

กบัผูบรโิภค  ดงันัน้จงึตองทราบถงึพฤตกิรรมของผูบริโภคและกลยุทธการตลาดทีม่ปีระสทิธผิลตอการดาํเนนิงาน

ของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม

 อยางไรก็ดีการประกอบธุรกิจของเครื่องดื่มสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในปจจุบันยังตอบสนอง   

ตอความพึงพอใจของผูบริโภคไดในระดับตํ่า เชน ความนาเชื่อถือของสินคา ตัวเลือกสินคาที่มีอยูอยางจํากัด 

ความต้ังใจในการบริโภคสินคาซํ้านั้นยังไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องราคาสินคาเปนหลัก ซึ่งไมไดมาจาก           

ความไวใจ ความพึงพอใจ หรือความจงรักภักดีที่มีตอสินคา ทําใหผู ประกอบการหลายรายตางทํา                 

สงครามราคา (Price War) เพื่อเปนตัวกระตุนการกลับมาบริโภคซํ้าของกลุมลูกคาเกา การกระทําเชนนี้ทําให

ผูประกอบการหลายรายประสบกบัภาวะขาดทนุหรือกําไรนอยในการดาํเนินธุรกิจ ซึง่ในท่ีสดุก็จะสงผลกระทบ

ตอผูบริโภคท่ีอาจจะไดรบัสินคาคุณภาพตํา่  เชน ไดรบัโปรตนีหางนมท่ีคณุภาพตํา่ลงกวาเดิม หรือไดรบัโปรตนี

หางนมปลอม เปนตน (วรุณกาญจน สุริยะ, 2556) 

 ทั้งนี้ผู ที่บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมสวนใหญนั้นเปนผูที่เลนกีฬา หรือ              

ออกกําลงักาย ผูวจิยัจงึไดมุงขอบเขตการศกึษา ไปยังกลุมประชากรในพืน้ทีท่ีม่ผีูทีอ่อกกําลงักายและเลนกฬีา

มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีผูที่ออกกําลังกายมากที่สุดเมื่อเทียบกับ

ภาคอื่น ๆ  ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงความสนใจไปยังเขตภาคกลางของประเทศไทย 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทโปรตีนหางนมใน    

เขตภาคกลางของไทย” ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อ       

ของผูบริโภคของ Kotler (2009) และ Schiffman & Kanuk (2009) ที่กลาววา การบริโภคหรือการซ้ือของ          
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ผูบริโภคนั้นเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยทางดานจิตวิทยานั่นเอง ประกอบดวย แรงจูงใจ การเรียนรู           

การรับรู  และทัศนคติ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนแลวแตสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผู บริโภคโดยตรง                           

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน, ปณิศา มีจินดา, อรทัย เลิศวรรณวิทย,ปริญ ลักษิตานนท  และคณะ, 2552) 

ซึ่งการรูถึงพฤติกรรมของผูบริโภคจะนํามาสูการวางกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม 

 กลยุทธทางการตลาด หมายถึง การวางแผนกลยุทธโดยใชเครื่องมือทางการตลาดเพื่อใหผูบริโภค 

ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม กลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชกันอยางมากในธุรกิจประเภท

เคร่ืองด่ืมนั้น คือ ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) ของ Kotler & Keller (2016)              

ซึ่งประกอบดวย กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา กลยุทธดานชองทางการจําหนาย และกลยุทธ      

ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งตอมาแนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป                   

ซึ่งเนนไปที่การสรางผลกําไรสูงสุดบนความพอใจของผูบริโภค มีการเพิ่มจาก 4P’s เปน 8P’s โดยเพิ่มกลยุทธ

บรรจุภัณฑ กลยุทธการใชพนักงานขาย กลยุทธการใหขาวสาร และกลยุทธการใชพลัง (Lovelock & Wirtz, 

2007) การศึกษาวา กลยุทธทางการตลาดกลยุทธใดเปนกลยุทธที่สําคัญท่ีจะนํามาสูการดําเนินธุรกิจให      

ประสบความสําเรจ็ ซึง่วัดจากความพงึพอใจของผูบรโิภคและความภกัดขีองผูบริโภค (Schultz, 2005 ; Taylor, 

Celuch & Goodwin, 2004)  ซึ่งผูประกอบการจะสามารถนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชสําหรับการจัดทํา

แผนการตลาดและพัฒนากลยุทธเพ่ือท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม  

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม  ดานปจจัยทาง

จิตวิทยา กลยุทธทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม และประสิทธิผลในการใช

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมของผูบริโภคเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพประเภทโปรตีนหางนม

ในดานปจจัยทางจิตวิทยาและกลยุทธทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม                

กับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม                  

ในเขตภาคกลางของไทย 

 3. เพือ่นาํเสนอโมเดลกลยทุธทางการตลาดสาํหรบัธรุกจิเคร่ืองดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนีหางนม  

ในเขตภาคกลางของไทย

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร คือ ผูที่บริโภคเครื่องดื่ม      

เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม ซึ่งอาศัยอยูในเขตภาคกลางของประเทศไทย จํานวน 400 ตัวอยาง          

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน  สวนที่ 1           
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เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ  สวนที่ 2  เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค   

เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตีนหางนม ดานปจจยัจิตวทิยา จาํนวน 20 ขอ  สวนที ่3  เปนคาํถามเกีย่วกบั

ความคดิเหน็ของผูบรโิภคทีม่ตีอกลยทุธการตลาดของเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนีหางนม จาํนวน 40 ขอ  

สวนที่ 4  เปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด  จํานวน 9 ขอ โดยแบบสอบถาม

ในสวนที่ 2-4 มีขอคําถามเปนลักษณะมาตรวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล              

ดวยตนเอง จากกลุ มตัวอยางเปนการแจกจายแบบสอบถามใหกับผู ตอบแบบสอบถามโดยตรง                              

โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน 400 ชุด คิดเปนอัตรารอยละ 100

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 1) การทดสอบความสอดคลองของคําถามกบัวัตถุประสงคของงานวิจยั 

โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งขอคําถามในแตละดานของแบบสอบถามพบวามีคา IOC                       

อยูระหวาง 0.60-1.00 ซึง่แสดงวา  ขอคาํถามสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของงานวจิยั 2) การทดสอบความเช่ือถอืได 

โดยใชสถิติ Cronbach Alpha Formula ซึ่งทุกตัวแปรมีคา Alpha > 0.7 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม                           

มคีวามนาเช่ือถอืสามารถนําไปใชในงานวิจยัได 3) การวเิคราะหขอมลูโดย SPSS for Windows Version 17.0 

ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ เพ่ืออธิบายคุณลักษณะ   

ของผูตอบแบบสอบถาม และคาเฉลีย่เลขคณติ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพ่ืออธบิายพฤตกิรรมของผูบริโภค

กลยุทธทางการตลาด และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ                     

ของพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด สถิติที่ใชใน

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสนั (Pearson’s Product-Moment 

Correlation Coefficient) และการวิเคราะหสมการโครงสราง 5) เพื่อหาโมเดลกลยุทธทางการตลาด            

สาํหรับธรุกจิเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย ใชการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงของรูปแบบความสัมพันธของ           

แตละตัวแปร และวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) โดยใช Lisrel 9.2 

Student Version 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ผูตอบแบบสอบถามโดยท่ัวไปของกลุมตวัอยางเปนเพศชาย โดยสวนใหญมอีายอุยูระหวาง    

25 ถึง 35 ป รองลงมา คือ อายุตํ่ากวา 25 ป มีสถานภาพโสดมากที่สุด เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาสูงสุด 

พบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รองลงมา คือ ระดับ

ตํา่กวาปริญญาตร ีอาชีพของประชากร กลุมตวัอยางสวนใหญประกอบอาชพีพนักงานบริษทั รองลงมา ไดแก 

ประกอบอาชีพธรุกจิสวนตวั นกัศึกษา ขาราชการและรฐัวสิาหกจิ ตามลาํดบั เมือ่พิจารณารายไดเฉลีย่ตอเดือน 

พบวา  รายไดระหวาง 15,001 ถงึ 25,000 บาท มจีาํนวนมากทีส่ดุ รองลงมา คอื รายไดเฉลีย่ตอเดอืนตํา่กวา 15,000 บาท
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 ตอนที่ 2 ผลการศกึษาพฤตกิรรมของผูบรโิภคดานปจจยัทางจติวทิยา กลยุทธทางการตลาด

และประสทิธิผลของการใชกลยทุธทางการตลาดสาํหรบัธุรกิจเครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพประเภทโปรตนี

หางนมในเขตภาคกลางของไทย

   พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยจิตวิทยา ผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ัวไปโดยรวมมคีาเฉล่ียเทากับ 

3.42  ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละพฤติกรรมยอยพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมดานทัศนคติและ      

ดานการเรียนรูของผูบริโภคอยูในระดับมาก ในขณะที่พฤติกรรมดานการรับรูและแรงจูงใจของผูบริโภค            

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.31-3.53

   ผูบริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมมีความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธทาง   

การตลาด อยูในระดบัปานกลาง มคีาเฉล่ียเทากับ 3.22 เม่ือพิจารณาถึงแตละกลยทุธนัน้ กลยุทธดานผลิตภัณฑ

และกลยุทธดานราคาอยูในระดับมาก กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธดานบรรจุภัณฑ กลยุทธ     

ดานการจัดจําหนาย กลยุทธดานการใชพนักงานขาย กลยุทธดานการใชพลังและกลยุทธดานการใหขาวสาร           

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.84-3.83 

   ผูบรโิภคมีความคดิเห็นเก่ียวกับประสทิธผิลของการใชกลยุทธทางการตลาดสาํหรับธรุกจิ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 

และเม่ือพิจารณาแตละดานพบวาความพึงพอใจของผูบริโภคอยูในระดับมากและความภักดีของผูบริโภค     

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.35-3.47 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคดานปจจัยทาง

จติวิทยา กลยทุธทางการตลาดกบัประสทิธิผลของการใชกลยทุธทางการตลาดสาํหรบัธุรกิจเคร่ืองดืม่

เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย
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ตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะหคาสหสมัพันธระหวางตัวแปรแฝงและคาสถิตกิารวิเคราะหอทิธิพลของโมเดลกลยุทธการตลาด

สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย

 จากตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและคาสถิติการวิเคราะห

อทิธพิลของโมเดลกลยุทธการตลาด เมือ่พจิารณาคาสถติทิีใ่ชตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลทีศ่กึษา

กบัขอมูลเชงิประจักษ พบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกบัขอมูลเชงิประจักษ และผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา 

ยอมรับทุกขอสมมติฐาน

 

  
  (MS)  

(SE) 
TE IE DE TE IE DE 

 (CB) 
0.71** 
(0.08) 

- 0.71** 
(0.08) 

0.48** 
(0.06) 

0.35** 
(0.06) 

0.13** 
(0.08) 

 (MS)  - - - 0.49** 
(0.10) 

- 0.49** 
(0.10) 

= 55.646, df = 31, df= 1.80, p = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, **p < .01 
  Mo Pe Le At 
 0.45 0.63 0.52 0.45 

 Pd Pr Pl Pm Pa 
 0.22 0.35 0.65 0.36 0.31 

 Pn Pu Po CS CL 
 0.54 0.55 0.52 0.56 0.74 

 MS SE 
R-SQUARE 0.51 0.35 

 
Correlation Matrix of ETA and KSI 
 
 
MS 
SE 
CB 

    MS          SE          CB 
  --------      --------      -------- 
  1.00           
  0.58          1.00 
  0.71          0.48        1.00 
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 ตอนที่ 4 ผลการคนหาโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย

   จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา โมเดลมีความสอดคลองกบัขอมูลเชงิประจกัษดี เน่ืองจาก

คาสถิติที่สําคัญผานเกณฑการยอมรับ มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากคา = 55.646 , df = 31 ,      

/df = 1.80, p-value = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96 และ AGFI = 0.94 จึงสรุปไดวา โมเดลนี้     

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี ดังแสดงในภาพที่ 2

   = 55.646, df = 31, P-Value = 0.093, RMSEA = 0.034

ภาพที่ 2:  โมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมใน

  เขตภาคกลางของไทย
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 นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงตอกลยุทธ

ทางการตลาดสงูทีส่ดุ โดยมีคานํา้หนกัอทิธพิลเทากบั 0.71 รองลงมาคอื ปจจยักลยุทธทางการตลาดมอีทิธพิล

ทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึ่งมีคานํ้าหนักอิทธิพล 0.49 และปจจัยพฤติกรรม     

ผูบริโภคดานปจจัยจิตวิทยามอีิทธิพลทางตรงตอประสทิธิผลของการใชกลยทุธทางการตลาด ซึ่งมีคาน้ําหนัก

อิทธิพลเทากับ 0.14 และยังพบอีกวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางออม         

ตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด โดยสงผานกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองดื่ม         

เพื่อสุขภาพในเขตภาคกลางของไทย มีคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.35

อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย แบงเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคโดยรวม        

อยูในระดบัมาก ซึง่อธิบายไดวา ปจจยัจติวทิยา มอีทิธพิลตอพฤติกรรมของผูบรโิภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพประเภท

โปรตนีหางนม ในการเลอืกซือ้หรอืการเลอืกบรโิภคโปรตนีหางนมมาก สอดคลองกบัแนวคดิทฎษฎีของ Kotler  

(2009) ที่กลาววา การตัดสินใจบริโภคหรือซื้อสินคานั้นเกิดจากปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจ การรับรู              

การเรยีนรู บคุลิกภาพและทศันคติของผูบริโภค เปนตัวสะทอนความตองการ ใหเกิดพฤติกรรมการซือ้ข้ึน และ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schiffman & Kanuk (2009) ที่ระบุเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ                

ของผูบริโภคเกิดขึ้นจากปจจัยทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรูและทัศนคติ 

นอกจากนี้ งานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552)ไดกลาววา ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา

เกิดจากภายในตัวบุคคล และมผีลกระทบตอพฤตกิรรมของผูบริโภคโดยตรง และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมยอย        

ของผูบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมพบวา พฤติกรรมของผู บริโภคดานทัศนคติ                       

อยูในระดับมาก ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดวาการใชกิจกรรมทางการตลาดทําใหผูบริโภคมีทัศคติในเชิงบวก       

ตอผลิตภัณฑ หรือข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนท่ีกอใหเกิดทัศนคติ ไดแก พื้นฐานของบุคคล ความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ 

และสิ่งแวดลอมรอบตัวซ่ึงผูประกอบการหรือผู ผลิตน้ันควรสรางทัศนคติที่ดีใหกับผูบริโภคต้ังแตแรก                 

เพื่อสรางความไดเปรียบในการเขาถึงผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงกุล, 2550) 

 ผูบรโิภคมคีวามคิดเหน็เกีย่วกบักลยทุธทางการตลาด อยูในระดับปานกลาง ซึง่อธบิายไดวา แนวคดิ

สวนประสมทางการตลาด 8 P’s ทาํใหเกดิการซ้ือในผูบรโิภค สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler & Keller 

(2016) และ กลยุทธการตลาด 8 P’s ของ Lovelock & Wirtz (2007) ที่ไดศึกษาพบวา การมีกลยุทธทาง        

การตลาดทําใหกระตุนหรอืชกัจงูผูบรโิภคใหซือ้สนิคานัน้ๆ เมือ่พจิารณาแตละกลยุทธยอย พบวา ปจจยักลยุทธ

ทางการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ปจจัยกลยุทธฺดานผลิตภัณฑโดยกลยุทธดานผลิตภัณฑ             

และกลยุทธดานราคาอยูในระดับมาก ในกลยุทธดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคเลือกสินคาเพราะผลิตภัณฑนั้น       

ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีคุณคาทางโภชนาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Wulansari (2011)                    

ที่ไดศึกษาพบวาปจจัยกลยุทธทางดานผลิตภัณฑโดยผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการเปนส่ิงสําคัญที่สุด     
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ที่ทําใหผู บริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา ในกลยุทธดานราคา ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาเพราะ มีความคุมคา                   

เม่ือเทียบกับราคา รวมถึงปริมาณท่ีไดคุมคาเม่ือเทียบกับราคา สอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งกนก บุนนาค 

(2553) ทําการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เกิดจากราคานั้นเหมาะสมกับคุณภาพ 

 ผูบริโภคมีความคิดเหน็เกีย่วกบัประสทิธิผลของการใชกลยทุธทางการตลาด อยูในระดบัมาก โดยใช

ความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคมาวัดความสําเร็จของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึ่งการวัด

ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schultz (2005, 10-11)           

และ Taylor, Celuch & Goodwin (2004, 217-277) ที่กลาววา การดูผลของการใชกลยุทธทางการตลาดนั้น

ใหดูจากความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภค เม่ือพิจารณาแตละดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ             

ผูบริโภคอยูในระดบัมาก โดยผูบริโภคโปรตีนหางนมน้ันพอใจในผลิตภัณฑทีบ่ริโภคอยูเปนประจาํ ซึง่สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Bennett (1997, 151-156) กลาววา ผลกระทบที่เกิดจากทัศนคติ ความรู ความเขาใจ                 

มผีลตอการตดัสินใจซือ้ของผูบริโภค และประสบการณมผีลตอความพงึพอใจของผูบริโภค คาเฉลีย่ความภกัดี

ของผูบรโิภคอยูในระดับปานกลาง โดยผูบรโิภคมักจะเลือกซือ้ผลติภณัฑโดยเจาะจงย่ีหอทีบ่รโิภคอยูเปนประจํา 

แสดงถงึความภกัดีในผลิตภัณฑ ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ Thompson, Newman & Liu (2011, 1437-1446) 

พบวา การรบัรูและการไวใจสงผลตอความภักดตีอตราสินคาทาํใหเกดิพฤติกรรมการซือ้ซ้ําในผลิตภณัฑนัน้ ๆ

 ตอนที่ 2  อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย 

 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมของผูบริโภคดานปจจัยทางจติวิทยากับกลยุทธ

ทางการตลาด โดยตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวก

ตอตัวแปรกลยุทธทางการตลาด แสดงวา เมื่อมีพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามากขึ้นก็จะทําให

มีกลยุทธทางการตลาดมากขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Thompson, Newman & Liu (2011, 1437-

1446) กลาววาพฤติกรรมของผูบริโภคมีความสัมพันธกับกลยุทธทางการตลาด 

 จากสมมติฐานขอท่ี 2 ความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมระหวางพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย

ทางจิตวทิยากบัประสิทธผิลของการใชกลยทุธทางการตลาด โดยตวัแปรพฤตกิรรมผูบรโิภคดานปจจยัจติวทิยา

มีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด และ                          

มีความสัมพันธทางออมโดยสงผานตัวแปรกลยุทธทางการตลาด แสดงวา พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย

จิตวิทยามีมากข้ึน ทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธทางการตลาดดีขึ้น และพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย

จติวิทยาท่ีดขีึน้สงผานกลยทุธทางการตลาด ซึง่จะมีผลใหประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับ

ธรุกจิเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทยดีขึน้ ผลวิจยันีส้อดคลองกับ แนวคดิ

ของ Schiffman & Kanuk (2009) ทีก่ลาววา ปจจยัภายในหรอืปจจยัจติวทิยาสงผลตอพฤติกรรมของผูบรโิภค

โดยตรง ทัศนคติ การเรียนรู การรับรู หรือแรงจูงใจ เม่ือเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จะทําใหเกิด         

การประเมินคาวาจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งนั้น ก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคซึ่งเปนปจจัยภายใน อันไดแก 

ทศันคต ิแรงจงูใจ และการรบัรูของบคุคล เมือ่เกดิการกระตุนกลยทุธในรูปแบบตาง ๆ  จะทาํใหพฤติกรรมการซือ้
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ของผู บริโภคนั้นเกิดข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Asiraphot & Waleekorncheepsawat (2009)                         

พบวา ทัศนคติสงผลตอการซื้อของผูบริโภค โดยถูกกระตุนพฤติกรรมการซ้ือดวยกลยุทธทางดานราคาและ

กลยุทธชองทางการจําหนาย

 จากสมมติฐานขอที่ 3 ความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการตลาดกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธ

ทางการตลาด โดยตัวแปรกลยุทธทางการตลาดมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธผิล

การใชกลยุทธทางการตลาด แสดงวาเม่ือมีกลยุทธทางการตลาดมากข้ึนทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธ

ทางการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทยมากข้ึน         

ตามไปดวย ผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaltcheva & Weitz (2006, 107-118) พบวา กลยุทธทาง   

การตลาด เชน กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธเชิงบวกตอการเลือก  

ซือ้ผลติภณัฑ และความภกัดี ในเรือ่งของความตัง้ใจการซ้ือซํา้ และสรางอทิธพิลตอการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภค

 

สรุป 
 สรุปผลการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงค ดังนี้

 1.  การวิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา พฤติกรรมสงผลตอการบริโภคทั้งดานแรงจูงใจ            

การเรยีนรู การรบัรูและทศันคต ิและการวิจยัดานกลยทุธทางการตลาดพบวา ปจจยัทีท่าํใหเกดิการซือ้โปรตนี

หางนมมากทีส่ดุ คอื ปจจัยดานผลติภัณฑ ทีไ่ดรบัการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานทีเ่ก่ียวของและมคีณุคา

ทางโภชนาการ ซึง่เปนส่ิงท่ีกอใหเกิดแรงจงูใจในการซ้ือสินคาในระดบัสูง และการวจิยัดานการวดัประสทิธิผล

ของการใชกลยทุธทางการตลาด พบวาจะตองพจิารณาถงึความภกัดใีนการบรโิภค ซึง่ผูบรโิภคนัน้มกัจะเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑโดยเจาะจงยี่หอที่บริโภคอยูเปนประจํา นอกจากนี้ ความภักดีของผูบริโภคยังอยูในรูปแบบของ

การบอกตอ และการแนะนําผลิตภัณฑดวย

 2.  การวจิัยดานความสมัพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภค กลยทุธทางการตลาดและประสทิธิผล

ของการใชกลยุทธทางการตลาด โดยวิเคราะหจากสมมติฐานท้ังสาม ซึง่ไดผลการวจิยัยอมรบัตามสมมตฐิาน

ทั้งสาม แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูบริโภคมีอิธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธ

ทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 

 3.  การวิจยัเพ่ือนําเสนอโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตนี

หางนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบวา กลยุทธทางการตลาดที่ดี จะทําใหประสิทธิผลของการใช

กลยทุธทางการตลาดดขีึน้ ดงันัน้ โมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรบัธรุกจิเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนี

หางนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย จงึควรเนนในดานผลิตภณัฑทีไ่ดรบัการรับรองมาตรฐาน โดยจะตอง

สรางผลิตภัณฑที่ดีมีคุณคาทางโภชนาการสูง และเสริมสรางการรับรู และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ            

ทีม่มีาตรฐานใหแกผูบริโภค ซึง่จะสงผลตอพฤตกิรรมทางจติวิทยาทีด่ขีองผูบริโภค และสงผลใหเกิดความภกัดี

ในผลิตภัณฑ ในการเลือกใชซํา้หรอืเลอืกซือ้ผลติภัณฑเปนประจาํตอไป โดยเม่ือผูบริโภคมีความพึงพอใจท่ีจะ

เลือกใชผลิตภัณฑนัน้เปนประจําและเมือ่ผูบริโภคแนะนาํผลิตภัณฑใหแกผูอืน่ตอไป กย็อมจะแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดที่ดีและเหมาะสมได 
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 ขอจํากัดในการวิจัย

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดนําทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 8 P’s มาใช ซึ่งในงานวิจัยคร้ังตอไปอาจ         

จะเลอืกแคบางกลยทุธทีเ่หมาะสมนัน้มาใช   นอกจากนีง้านวจิยัช้ินน้ีเปนงานวจิยัในกลุมผูบริโภคโปรตีนหางนม

ในเขตภาคกลางเทานั้น ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงกลุมผูบริโภคอื่นหรือผูบริโภคที่ใหญขึ้น ขอมูลตาง ๆ และ                   

ผลจากการวิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
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บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงพิมพรุ งเจริญการพิมพซึ่งเปน            

โรงพิมพขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานคร มีผูบริหารและพนักงานรวม 6 คน การศึกษานี้ใชเครื่องมือวิเคราะห

แผนผังสายธารคุณคาและประยุกตใชหลักการ ECRS เพื่อนําไปสูการลดตนทุนหรือกําจัดกิจกรรมที่ไมกอ      

ใหเกิดคุณคาและควบรวมกิจกรรมเพื่อลดเวลาในการผลิตเพื่อใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน              
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ผลการศึกษาพบวา หลังจากกําจัดกิจกรรมที่เกิดความซ้ําซอน จัดลําดับกิจกรรมใหเหมาะสม นํากิจกรรม         

ทีส่ามารถรวมกนัไดมารวมกนัและทาํใหงายขึน้โดยการนาํระบบคอมพวิเตอรเขามาใชเพ่ือลดความผดิพลาด

จากการบันทึกขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน ทําใหเวลาผลิตเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลงจากเดิม      

คอื 1,972 นาที เปน 1,831 นาที ลดลงจาํนวน 141 นาที ผลการปรบัปรุงทาํใหระยะเวลาการผลติลดลงรอยละ 

7.5  ดังนั้นจํานวนเวลาที่ลดลงได ทางโรงพิมพสามารถนําไปจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรอื่น      

ไดตอไป

คําสําคัญ
 แผนผังสายธารคุณคา   หลักการกําจัด  การรวมกัน  การจัดลําดับใหมและการทําใหงาย (ECRS)      

โรงพิมพขนาดเล็ก 

Abstract
 The purpose of this study was to analyze the production process of small printing company 

located in Bangkok consisting of 6 people. The research study applied value steam mapping tool 

and ECRS approach to reduce cost or eliminate non value added activities and also merge             

activities to reduce cycle time in order to enhance the production efficiency. The results of study 

showed that after eliminated non value added activities, prioritized activities in production process 

properly, combined related activities together, and collected data by using computer system, total 

cycle time in production process has been decreased from 1,972 to 1,831 minutes, which was the 

reduction of 141 minutes from current state. The future state value stream mapping was then  introduced 

with the overall cycle time production process reduced by 7.15 percent. With this reduction, the printing 

company will be able to increase production efficiency and plan to manage other  resources. 

Keywords
 Value Steam Mapping,  ECRS Approach, Small Printing Company 

บทนํา
 ธรุกิจโรงพิมพจดัวาเปนหน่ึงในหวงโซของธุรกิจการพิมพ ซึง่เปนธุรกิจท่ีอยูกบัคนไทยมาอยางยาวนาน 

เปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมอยางมากในอดีต  ถึงแมในชวงที่ผานมาภาพรวมการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพใน

ประเทศไทยสูงข้ึนอยางตอเน่ืองซ่ึงอาจจะมีอัตราการเติบโตไมนอยกวารอยละ 20 คิดเปนมูลคารวม       

ประมาณ 5 แสนลานบาท (ไชยวฒัน หาญสมวงศ, 2558) แตในปจจุบนัจะเหน็ไดวาธุรกิจโรงพมิพแบบดัง้เดิม

เริ่มจะอยูรอดไดยากขึ้น  เนื่องมาจากภาวะที่เศรษฐกิจไทยกําลังชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกทําให
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ธรุกจิโรงพิมพซึง่เปนหน่ึงในหวงโซของธุรกจิการพิมพไดรบัผลกระทบตามไปดวย อกีทัง้พฤติกรรมของผูบรโิภค

ไดเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคตองการความรวดเร็วและความแปลกใหม จึงทําใหผูบริโภคหันไปใหความสนใจ

ในส่ือออนไลนมากยิ่งข้ึน ความนิยมในส่ือส่ิงพิมพจึงลดตามไปดวย ผู ประกอบการโรงพิมพจึงตอง                   

สรางความแขง็แกรงในธุรกจิ ควรมีการศึกษาถึงจดุแข็ง จดุออน โอกาสและอุปสรรคของการดาํเนนิธรุกจิ เพือ่

ใชประกอบการตัดสนิใจในการบริหารและจดัการตลอดจนการวางแผนกลยทุธทางธุรกจิ อกีทัง้ควรเรงพฒันา

คุณภาพผลงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงพิมพเพ่ือท่ีจะสามารถแขงขันในธุรกิจ            

ตอไปในอนาคตได 

 การศึกษาเร่ืองโซอุทาน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ถึงปลายนํ้า และการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส                

ในกระบวนการทํางานตางๆ ที่เก่ียวของ (เขามามีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต        

ใหมปีระสิทธิภาพสูงข้ึน เคร่ืองมือแผนผังสายธารคณุคา (Value Stream Mapping) เปนเคร่ืองมือท่ีใชวเิคราะห

สถานการณปจจุบนั (Current State) ทีท่าํใหมองเหน็ข้ันตอนการผลิต แสดงทัง้การไหลของวตัถุดบิและสนิคา 

เร่ิมต้ังแตผูขายสงวัตถุดิบ แสดงการไหลของขอมูลสารสนเทศท้ังหมดที่เก่ียวของกับการผลิต ไปจนถึงการ      

สงสินคาใหกับลูกคา และเม่ือปรับปรุงขั้นตอนการไหลเพ่ือลดหรือกําจัดกิจกรรมท่ีไมเกิดมูลคาแลวจะทํา          

ใหเกิดการไหลของสถานการณในอนาคต (Future State) ที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 

(กมลชนก สทุธวิาทพฒุ,ิ ศลษิา ภมรสถติ และจกัรกฤษณ ดวงพสัตรา, 2547 ; Harris, Czarnecki & Gholston, 

2002) แผนผังสายธารคุณคาไดถกูนําไปวิเคราะหในโรงงานขนาดเล็กเพ่ือลดความสูญเปลาในหวงโซอปุทาน

ของธุรกิจเบเกอรี ่(ศภุาพิชญ มกุดาห, พรวศิน ศริสิวัสด์ิ และ แสงจันทร กนัตะบุตร, 2556) และวิเคราะหกระบวนการ

ผลิตนํา้แรโรงงานขนาดเลก็ (ธชีชั สมบรูณ, แสงจนัทร กนัตะบตุร, ภทัรพร กลัยา และ พรวศนิ ศริสิวสัดิ,์ 2556)

 การนําหลักการกําจัด การรวมกัน การจัดลําดับใหม และการทําใหงาย (ECRS) มาวิเคราะหรวมกับ

แผนผังสายธารคุณคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตใหดีขึ้น               

โดยหลักการ ECRS เปนหลักการที่ใชเพื่อพัฒนาวิธีการทํางานใหเหมาะสมที่สดุในเชิงการปฏิบัตเิพื่อใหเกิด

การประหยัดและมีประสิทธภิาพในการทํางานโดยพจิารณาสิง่แวดลอมท้ังหมดท่ีม ี(ปยะบุตร วานชิพงษพนัธุ, 

บัญชา เกิดมณี, พิริยนันน เหงาไธสง, มนตรี ศรีสวรรค และ กฤษฎา ขําสุวรรณ, 2551) หลักการ ECRS            

ไดถูกนําไปประยุกตใชเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตขอบยางประตูรถยนต (นิรันดร สมบูรณ, วิชานนท 

วลิาจนัทร, อรรณพ ภญิโญยาง และ กนกพร บญุจบูตุร, 2558) และ ศศนิภา บญุพทิกัษ, กรณปณพ รตันวิจติร 

และสาํราญ ชาํโสม (2559) และศุภฤกษ กลิน่หมน (2559) ไดนาํหลกัการ ECRS มาปรับปรุงลดความสญูเปลา

ที่ไดวิเคราะหไวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

 โรงพิมพรุงเจริญการพิมพไดกอต้ังข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2537 ทีก่รุงเทพมหานคร  เปนโรงพิมพ

ขนาดเล็กท่ีรับพิมพสิ่งพิมพทุกชนิด มีผูบริหารและพนักงานรวม 6 คน ในอดีตธุรกิจโรงพิมพยังไมเปนที่           

แพรหลาย และยังไมเปนท่ีรูจักมากนักจึงทําใหมีคูแขงทางการตลาดนอย ทําใหโรงพิมพเจริญเติบโต และ

ขยายกิจการออกไปอยางรวดเร็วแตเนื่องจากเปนโรงพิมพขนาดเล็ก  การบริหารและการจัดการจึงยังไมเปน

ระบบมาตรฐานมากนัก เม่ือขยายกิจการและมีงานเขามามากข้ึน จากการท่ีขาดการบริหารและจัดการ             
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จึงทําใหเกิดความลาชาในการพิมพ และเกิดความสูญเปลาตางๆ เชน เวลาท่ีคนงานรองานเน่ืองจากลําดับ

งานไมเหมาะสม ทําใหงานเสร็จลาชาไมทันเวลา ตองใหคนงานทํางานลวงเวลา จึงทําใหมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น 

อกีท้ังในปจจุบนัธุรกิจโรงพมิพขนาดใหญยงัมีความไดเปรียบในดานของเทคโนโลยี ทาํใหธรุกิจโรงพมิพขนาดเล็ก

มีการแขงขันสูง ดังนั้นจึงควรหาแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับโรงพิมพขนาดเล็ก           

งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนไปที่การศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือนําแนวทางไปเพิ่มประสิทธิภาพ

ในดานการผลิต โดยจะเนนไปท่ีการลดเวลาในการผลิต เน่ืองจากการลดเวลาสงผลดีตางๆ ตอธุรกิจ กลาวคือ 

ผูประกอบการสามารถนําเวลาที่ลดลงไปเพ่ิมคุณภาพของสินคาหรือบริการ ระยะเวลาที่ลดลง สามารถ            

เพิ่มจํานวนการผลิตใหเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มยอดขายใหกับองคกรได

วัตถุประสงค
 1. ศึกษากิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจโรงพิมพของโรงพิมพรุงเจริญการพิมพ

 2. สรางและวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาในปจจุบัน (Current State Value Stream Mapping) 

 3. สรางและวเิคราะหแผนผงัสายธารคุณคาสถานการณในอนาคต (Future State Value Stream Mapping) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษากิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจโรงพิมพของโรงพิมพกรณีศึกษาโดย                  

การสัมภาษณผูประกอบการ และสังเกตการณทั้งกระบวนการผลิต

 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 3. สัมภาษณผูประกอบการและคนงานในโรงพิมพกรณีศึกษา และสังเกตการณกระบวนการผลิต 

เพื่อจับเวลาในแตละขั้นตอน แลวนํามาวาดแผนผังสายธารคุณคาปจจุบัน (Current State Value Stream 

Mapping) ทาํการวิเคราะหและจาํแนกกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คอื กจิกรรมทีก่อใหเกดิมลูคาเพ่ิม (Value 

Added: VA) กิจกรรมท่ีจําเปนแตไมกอใหเกิดมูลคา (Necessary but Non Value Added: NNVA)                    

และกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Non Value Added: NVA) พรอมทั้งระยะเวลาในแตละกิจกรรมเพื่อ   

หาขั้นตอนที่ทําใหเกิดความสูญเปลา

 4. ทําการปรับปรุงขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการ ECRS เพื่อสรางแผนผังสายธาร

คุณคาในอนาคต (Future State Value Stream Mapping)

ผลการวิจัย
 จากการสัมภาษณผูบริหารและสังเกตการทํางานของคนงานและเก็บรวบรวมขอมูล พบวากิจกรรม

โลจิสติกสและโซอุปทานของโรงพิมพกรณีศึกษา มีลักษณะดังภาพที่ 2 ดังนี้

 
ภาพที่ 2: แสดงโซอุปทานและการไหลของกิจกรรมในโรงพิมพกรณีศึกษา
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 จากการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลพบวา สามารถแบงกิจกรรมไดทั้งสิ้น 23 กิจกรรม แตเนื่องจาก

เวลาในแตละกิจกรรมในการผลิตแตละคร้ังมีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได      

ดังนั้นจึงไดทําการหาเวลาเฉลี่ยของแตละกิจกรรม  ทั้งนี้การคํานวณหาเวลาเฉลี่ยในการผลิตจะเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้  เวลาท่ีเสร็จเร็วที่สุด (a)  เวลาท่ีเสร็จชาที่สุด (b) และเวลาที่เสร็จไดโดยสวนมาก (m) เมื่อทํา        

การสมัภาษณผูประกอบการ และลงพ้ืนทีส่งัเกตการปฏบิตังิานจะไดระยะเวลาในกระบวนการผลติสินคา 1 คร้ัง 

 จากการสัมภาษณผู ประกอบการ และลงพื้นที่สังเกตการปฏิบัติงานสามารถสรุปเวลาใน               

กระบวนการผลิตสินคา 1 ครั้ง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  

เวลาของแตละกิจกรรมในกระบวนการผลิต 1 ครั้ง (หนวย: นาที)

  
 (a) 

 
(m)  (b) 

A สงคําสั่งซื้อ  7 10 16
B คํานวณราคา 9 15 27
C เสนอราคา  10 13 18
D ยืนยันคําสั่งซื้อ 35 105 120
E ตรวจสอบวัตถุดิบ 5 17 23
F คํานวณวัตถุดิบ 5 7 10
G สั่งวัตถุดิบ  3 5 10
H ทําแบบ  30 45 73
I สงแบบ  8 15 30
J ตัดกระดาษ 25 35 48
K เริ่มพิมพ   
 นําเพลทใสเครื่องพิมพ 5 8 12
 นํากระดาษใสเครื่องพิมพ 6 13 15
 นําหมึกพิมพมาทดลองสี 5 10 13
 เดินเครื่องการผลิต 210 235 330
 นํางานพิมพออกจากเครื่องพิมพพักไว 8 12 15
L ตัดปก  10 15 18
M ปมเลข  8 13 20
N จัดชุด  180 300 900
O เย็บกาว  13 20 27
P ตัดแบงเลม  5 8 15
Q ตัดกระดาษสัน 10 14 17
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( ) ( )

  
 (a) (m)  (b) 

R  15 22 30 
S  20 27 35 
T  5 10 12 
U  9 11 15 
V   11 15 20 
W   30 240 420  

     

ตารางที่ 1  

เวลาของแตละกิจกรรมในกระบวนการผลิต 1 ครั้ง (หนวย: นาที)  (ตอ)

 จากนัน้นาํเวลาทีไ่ดไปใชเปนขอมลูในการสรางแผนภาพกระบวนการผลิต โดยวเิคราะหตามลกัษณะงาน

ซึง่แบงลักษณะงานได ดงัน้ี  1) ลกัษณะงานทีส่รางมลูคาเพิม่ใหกบัการผลิต  (Value Added: VA) คอื กจิกรรม

ที่เพิ่มมูลคาใหกับงานและเปนสิ่งจําเปน  2) ลักษณะงานที่ไมเพิ่มมูลคา (Non Value Added: NVA)                    

คอื กจิกรรมทีเ่ปนความสญูเปลา และไมจาํเปน 3) ลกัษณะงานทีไ่มมมีลูคาเพิม่แตเปนสิง่จาํเปน (Necessary 

but Non Value Added: NNVA)  คือ  กิจกรรมที่เปนความสูญเปลาแตจําเปนตองมีผลจากการวิเคราะห

ลกัษณะงานเวลาเฉล่ียทีใ่ชในแตละกิจกรรม และการจําแนกประเภทกิจกรรมการผลิต แสดงไดดงัตารางท่ี  2

ตารางที่ 2  

ตารางแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และประเภทของกิจกรรมในกระบวนการผลิต

   
 

( )  
A  

 
11 NNVA / O 

B   16 VA / O 
C   13 VA / O 
D   96 NNVA / O 
E   16 NVA / I 
F   7 NNVA / O 
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ตารางที่ 2  

ตารางแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และประเภทของกิจกรรมในกระบวนการผลิต (ตอ)

   
 

( )  
G       6 NNVA / O 
H       47 VA / O 
I       16 NNVA / O 
J       36 VA / O 
K         
       8 VA / O 

       12 VA / O 
       10 VA / O 
             247 VA / O 
   12 VA / O 

L   15 VA / O 
M   13 VA / O 
N           380 VA / O 
O   20 VA / O 
P      9 VA / O 
Q   14 NNVA / O 
R   22 VA / O 

 

หมายเหตุ    O   =  การดําเนินงาน    T  =  การเคลื่อนที่   I   =  การตรวจสอบ   S  =  การเก็บรักษา

 

 ผลจากการวิเคราะหลักษณะงาน และเวลาเฉล่ียที่ใชในแตละกิจกรรม พบวา รวมระยะเวลาใน        

การดําเนนิงานเทากับ 1,324 นาท ีแบงเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาเพิม่ในการผลติ (VA) ทัง้หมด 15 กจิกรรม 

ระยะเวลารวมเทากับ 1,143 นาที  กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต (NVA) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม 

ระยะเวลารวมเทากบั 31 นาท ี และกจิกรรมทีไ่มเกดิมลูคาเพ่ิมในการผลติ แตจาํเปนตองม ี(NNVA) มทีัง้หมด 

6 กิจกรรม ระยะเวลารวมเทากับ 150 นาที  การวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาสถานการณปจจุบัน                   

ของกระบวนการผลิต แสดงดังภาพที่ 3



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 256070

ภาพที่ 3:  แผนผังสายธารคุณคาในสถานการณปจจุบันในการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา

 จากภาพที่ 3 แสดงแผนผังสายธารคุณคาเห็นถึงลําดับขั้นตอนการทํางาน ตั้งแตลูกคาสงคําสั่งซื้อ

เขามายังโรงพิมพจนถึงขนสงสินคาใหลูกคา แตละข้ันตอนจะแสดงระยะเวลาและจํานวนพนักงาน           

ที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้น ๆ บริเวณดานลางจะแสดงเสนระยะเวลาในการดําเนินการผลิต มีระยะเวลา           

ในการทํางาน 1,324 นาที และระยะเวลาที่เกิดความสูญเปลาจากการรอคอยวัตถุดิบจากผูขาย และรอคอย

ระหวางกระบวนการทํางาน ทั้งหมด 648 นาที รวมระยะเวลาในการทํางานทั้งหมด 1,972 นาที

 การสรางและวเิคราะหแผนผงัสายธารคุณคาสถานการณในอนาคตของกิจกรรมการผลติในโรงพมิพ

กรณศีกึษา ผูศกึษานาํหลกัการ ECRS คอื การกาํจดัออก  การรวมเขาดวยกนั  การลาํดบัใหม และการทาํใหงาย 

เขามาปรับแกไขขั้นตอนการทํางาน ไดดังนี้ 

 1. การกําจัดออก (Eliminate: E) จะตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนออก คือ F: คํานวณวัตถุดิบ ตัดออก

เพราะใน B: คํานวณราคา จะตองคิดตนทุนทั้งหมดในงานน้ันอยูแลว จึงไมตองทําซํ้า ลดระยะเวลาลง              

อีก 7 นาที  

 2. การรวมเขาดวยกนั (Combine: C) กจิกรรมทีส่ามารถรวมกันได คอื L: ตดัปก และ Q: ตดักระดาษ

สัน เนื่องจากการตัดใชเครื่องตัดเหมือนกัน ทําใหลดระยะเวลาในการเปดปดเครื่องจักร 
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ภาพที่ 4:  เครื่องตัด

 กจิกรรม M: ปมเลข เลยเนือ่งจากใชชิน้งานเดยีวกันคือปก ทาํใหลดระยะเวลาการขนยายลง ลดระยะ

เวลาลง ทั้งหมด 5 นาที  กิจกรรม P: ตัดแบงเลม และ T: เรียงเลข รวมกันเนื่องจากตอนตัดแบง ออกเปนเลมๆ 

เลขจะเรียงกันแลว ทําการตัดแลวจัดงานใหเรียงกันเหมือนเดิม ลดระยะเวลาลง 10 นาที

 3. การลาํดบัใหม (Rearrange: R) คอื หลังจากทาํการสัง่ซ้ือวตัถดุบิแลวจะดาํเนนิการขัน้ตอนตอไป  

เลย ทําใหลดระยะเวลาในการรอลง 63 นาที และระหวางท่ีทําการรอวัตถุดิบจากผูขายท้ังกระดาษ และ       

เพลท  จะนํากิจกรรม  L:  ตัดปก  M: ปมเลข  และ Q: ตัดกระดาษสัน มาทํากอน เพื่อลดระยะเวลาจาก          

การรอคอยลง  37 นาที  เมื่อกระดาษจากผูขายมาสงจะมีการนําไปจัดเก็บและขนยาย ใชเวลา 81 นาที        

กอนจะทําการจัดเก็บจะทําการแยกกระดาษท่ีจะใชในการผลิตออกมากอน ทําใหประหยัดแรง และลด          

ระยะเวลาในการขนยายเขาออกลงจาก 81 นาที เหลือ 70 นาที ระยะเวลาในการดําเนินการลดลง 11 นาที

 4. การทําใหงาย (Simplify: S) คอื นาํคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมลูท้ังหมด เพ่ือใหประหยดั

เวลาในการตรวจสอบ ทําใหกิจกรรม  E: ตรวจสอบวัตถุดิบ ทําไดรวดเร็วและลดระยะเวลาลงไดอีก 8 นาที  

การจัดอุปกรณเครื่องมือใหอยูในบริเวณที่ใชงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการหาและนําไปใช                    

ดังภาพที่ 5
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ภาพที่  5: แผนผังสายธารคุณคาสถานการณในอนาคตของกิจกรรมการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา

 ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดวา การวาดแผนผงัสายธารคณุคา และการนาํหลกัการ ECRS มาใชควบคูกนั 

เพ่ือลดระยะเวลาท่ีไมจําเปน พบวาใชเวลารวมเฉล่ียในการดําเนินการลดลงจาก 1,324 นาที เปน 1,294 นาที 

เวลาที่เสียไประหวางกระบวนการ และเวลารอคอยท่ีไมจําเปนจากเดิม 648 นาที สามารถกําจัดออกได          

รวมทัง้สิน้ 111 นาท ีเหลอื 537 นาท ีรวมระยะเวลาในการผลิตทัง้กระบวนการลดลงจาก 1,972  นาที เปน 1,831 นาที 

ลดลง 141 นาที หรอืคดิเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลาทัง้กระบวนการผลิตของโรงพมิพกรณศีกึษา ดงัตารางที ่3

ตารางที่ 3

เปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินงานกอนและหลังปรับปรุง

    
 1,324  1,294  30  

 648  537  111  

 1,972  1,831  141  
7.15%
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา โดยนํามาวาดแผนผังสายธารคุณคา

สถานการณปจจุบัน ตั้งแตลูกคาสงคําส่ังซ้ือเขามายังโรงพิมพ จนไปถึงสงสินคาไปยังลูกคา โดยจะทําการ   

แบงเปนกิจกรรมการดําเนินงานโดยแบงไดทั้งหมด 23 กิจกรรม และจะนําแตละกิจกรรมมาวิเคราะหวา

กิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา  กิจกรรมใดไมกอใหเกิดมูลคา และกิจกรรมใดไมกอใหเกิดมูลคา

แตจําเปน ซึ่งสอดคลองกับ ธีชัช สมบูรณ, แสงจันทร กันตะบุตร, ภัทรพร กัลยา  และ พรวศิน ศิริสวัสดิ์ (2556)  

และศภุาพชิญ มกุดาห, พรวศิน ศริสิวสัด์ิ และแสงจนัทร กนัตะบตุร, (2556) ซึง่ไดแบงกจิกรรมในกระบวนการ

ผลิตนํ้าแรออกเปน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมท่ีเพิ่มคุณคา กิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเพิ่มคุณคา และ           

กจิกรรมทีไ่มเพิม่คณุคา ตอมาจะทาํการจบัเวลาแตละกจิกรรม และหาคาเฉลีย่ เพือ่วาดแผนผังสายธารคุณคา 

จากน้ันจะนําหลักการ ECRS มาวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการผลิต                 

จากผลการศึกษาพบวากิจกรรมที่สามารถกําจัด หรือลดระยะเวลาลงไดมีทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ทําใหเวลาเฉลี่ย

รวมกจิกรรมตลอดการดาํเนนิงานลดลง 141 นาท ีหรือคิดเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลาทัง้กระบวนการผลติ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศินภา บุญพิทักษ, กรณปณพ รัตนวิจิตร และสําราญ  ชําโสม (2559)                        

และ ศุภฤกษ กล่ินหมน (2559) ที่นําหลักการ ECRS มาประยุกตใชในการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายการผลิต ดังน้ันจํานวนเวลาท่ีลดลงได ทางโรงพิมพสามารถ

นําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรอื่นตอไป 

สรุป
 จากการใชแผนผังสายธารคุณคาวิเคราะหกิจกรรมการดําเนินงานและเวลาเฉล่ีย พบวา กิจกรรม  

การผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา มีทั้งสิ้น 23 กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 1,972 นาที สามารถแบง

กิจกรรมได ดังน้ี 1) กิจกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมในการผลิต (VA) มีทั้งหมด 15 กิจกรรม ใชเวลาท้ังหมด   

เฉล่ีย 1,143 นาที หรอืคดิเปนรอยละ 86.33 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทัง้หมด   2) กจิกรรม

ที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต (NVA) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ใชเวลาทั้งหมดเฉลี่ย 31 นาที  หรือคิดเปน

รอยละ 2.34 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทั้งหมด  3) กิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม            

ในการผลิต แตจําเปนตองมี (NNVA) มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ใชเวลาทั้งหมดเฉลี่ย 150 นาที หรือคิดเปนรอยละ 

11.33 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทั้งหมด จากการวิเคราะหโดยใชแผนผังสายธารคุณคา

และนําหลักการ ECRS มาลดความสูญเปลาในกิจกรรมการผลิต ทําใหสามารถลดระยะเวลารวมลงได ดังนี้

 1. กิจกรรมที่ตัดออก คือ F: คํานวณวัตถุดิบ ตัดออกเพราะในกิจกรรม B: คํานวณราคา จะตองคิด

ตนทุนท้ังหมดท่ีใชในงานน้ันๆ อยูแลว รวมถึงคํานวณวัตถุดิบดวย จึงไมจําเปนตองทําซ้ํา ลดระยะเวลาลง     

อีก 7 นาที  

 2. กจิกรรมท่ีสามารถนํามารวมกันได คอื L: ตดัปก  M: ปมเลข และ Q: ตดักระดาษสนั นาํมารวมกนั

เนื่องจากการตัดใชเครื่องตัดตัวเดียวกัน ทําใหไมเสียเวลาในการเปด-ปดเครื่องจักร และ M : ปมเลข ไดเลย
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เนื่องจากใชชิ้นงานเดียวกันคือปก ทําใหลดระยะเวลาการขนยายลง ทั้งหมด 5 นาที  P: ตัดแบงออกเลม        

และ T: เรียงเลข รวมกันเนื่องจากตอนตัดแบงออกมาเปนเลมๆ เลขจะเรียงกันแลว แคทําการตัดแลวจัดงาน

ใหเรียงกันเหมือนเดิม ลดระยะเวลาลง 10 นาที

 3. กิจกรรมท่ีจะลําดับข้ันตอนใหม คือ หลังจากทําการส่ังซ้ือวัตถุดิบแลวจะดําเนินการข้ันตอน         

ตอไปทันที ทําใหลดระยะเวลาในการรอลง 63 นาที และระหวางที่ทําการรอวัตถุดิบจากผูขายท้ังกระดาษ    

และเพลท จะนํากิจกรรม L: ตัดปก  M: ปมเลข และ Q: ตัดกระดาษสัน มาทํากอนเพื่อลดระยะเวลาจาก       

การรอคอยลง 37 นาที  เม่ือกระดาษจากผูขายมาสงจะมีการนําไปจัดเก็บและขนยาย ใชเวลา 81 นาที             

กอนจะทําการจัดเก็บจะแยกกระดาษท่ีจะใชในการผลิตออกมากอน ทําใหประหยัดแรงและลดระยะเวลา       

ในการขนยายเขาออก ลงจาก 81 นาที เหลือ 70 นาที ลดลง 11 นาที

 4. การทําใหงาย คือ จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมูลลูกคาและขอมูลวัตถุดิบ      

คงเหลอืเพือ่ใหงายและประหยดัเวลาในการตรวจเช็ค จงึทาํใหกจิกรรม E: ตรวจสอบวัตถดุบิทาํไดรวดเรว็ยิง่ข้ึน 

สามารถลดระยะเวลาลงไดอีก 8 นาที  การจัดอุปกรณเครื่องมือที่ใชงานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม คืออยู

ในบริเวณที่ใชงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการหา เตรียมและนําไปใช

 เมื่อทําการวิเคราะหจากแผนผังสายธารคุณคาและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต      

โดยใชหลักการ ECRS แลว ทําใหมีกิจกรรมท่ีสามารถกําจัด หรือลดระยะเวลาลงไดทั้งส้ิน 6 กิจกรรม              

ทําใหเวลาเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลง 141 นาที หรือคิดเปนรอยละ 7.15  ของระยะเวลา   

ทั้งกระบวนการผลิต

 ขอเสนอแนะเพือ่การนาํผลการวิจยัไปใชประโยชน และเพือ่การวจิยัตอไป (1) ควรนาํผลทีไ่ดทดลอง

ทําจริง และจับเวลาหลายๆ ครั้ง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และเหมาะสมที่สุดกับโรงพิมพ        

ขนาดเล็ก (2) ควรนําเทคโนโลยีเขามาใชในโรงพิมพใหมากข้ึน เพื่ออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาลง       

เพื่อใหทํางานไดอยางรวดเร็วมากข้ึน และยังสามารถลดขอผิดพลาดในการจดบันทึกขอมูลไดอีกดวย (3)     

ควรใหมีการฝกอบรมพนักงาน ทั้งการใชคอมพิวเตอร เคร่ืองโทรสารและเคร่ืองจักรตางๆ ในโรงพิมพ                 

เพื่อแกปญหาการรองาน และการวางงานของพนักงาน (4) ผูประกอบการควรศึกษาความรูดานการจัดการ   

โลจิสติกสและโซอุปทานเพิ่มเติม เพื่อนําไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโรงพิมพดานอื่นๆ ในอนาคต         

(5) ผูประกอบการสามารถนําเวลาท่ีเหลอืจากการลดความสญูเปลาไปใชดาํเนนิการผลิตสนิคาอืน่ๆ เมือ่ผลติ

สินคาไดเร็วข้ึนรายไดของบริษัทก็จะเพ่ิมสูงข้ึนดวย (6) การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับแนวทาง             

การลดความสูญเปลาของโรงพิมพขนาดเล็ก ผูประกอบการที่กําลังดําเนินธุรกิจขนาดเล็กสามารถนําไปใช   

เปนแนวทางได และ (7) แนวทางในการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจอ่ืน หรือกิจกรรมอื่นๆ            

ที่คลายคลึงกันได
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Abstract
 The purposes of this study were 1) to study key factors supporting rural students’ learning 

environment; and 2) to compare the factors supporting rural students’ learning environment                  

in private and government universities. The sample of 668 rural students (300 students from private 

university and 368 students from government university) who are currently studying in undergraduate 

level was selected from the total population of 5,777 rural students in both universities. The data 

were selected through simple random sampling method from rural students in both universities.      

A cross-sectional survey design was utilized and learning motivation theories were applied as        

frameworks for this quantitative study. The study used descriptive statistics to measure the extent 

to which various factors supporting students’ learning motivation.

 The results of this study revealed that 1) the factors such as family support, peer support, 

teacher support, school administration, and socio-economic status are important factors supporting 

rural students’ learning environment in both private and government university; and 2) Between 

private and government university, the key factors such as family support and  teacher support are 

at high level, peer support and socio-economic status support rural students’ learning environment 
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at moderate level and school administration factor differently support rural students’ learning              

in private university (moderate level) and government university (high level). 

Keywords
 Supporting, Learning Environment, Rural Students

บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) คนหาปจจัยดานสภาพแวดลอมสําคัญที่สนับสนุนตอการเรียนรู     

ของนักศึกษาจากตางจังหวัด และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนตอการเรียนรูของ

นกัศกึษาจากตางจังหวัด ซึง่กําลงัศกึษาอยูในมหาวทิยาลัยของเอกชน และมหาวิทยาลัยของรฐั กลุมตวัอยาง

ทั้งหมดมีจํานวนนักศึกษาตางจังหวัด 668 คน (300 คน มาจากมหาวิทยาลัยของเอกชนและ 368 คน                

มาจากมหาวทิยาลยัของรฐั) ทีก่าํลงัศกึษาอยูในระดบัปริญญาตรี ถกูคดัเลือกจากประชากรทงัหมด 5,777 คน 

จากมหาวิทยาลัยทั้งสอง (มหาวิทยาลัยของเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ) งานวิจัยนี้ไดใชแบบสอบถาม 

และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย มากกวาน้ันการเรียนรูทฤษฎี แรงจูงใจถูกนําไปใชเปนกรอบสําหรับ             

การวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อวัดขอบเขตไปท่ีปจจัยตางๆ สนับสนุนการสรางแรงจูงใจใน          

การเรียนรูของนักเรียน

 ผลงานวจิยัพบวา 1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมทีส่าํคัญสาํหรับการสนบัสนนุการเรียนรูของนักศึกษา

จากตางจังหวัดในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน คือ ปจจัยที่สนับสนุนจากครอบครัว ปจจัยสนับสนุน           

จากเพ่ือนๆ ปจจัยสนับสนุนจากอาจารย ปจจัยสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และปจจัยสนับสนุนจากสังคม 

และ 2) ระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปจจัยดานสภาพแวดลอมสําคัญสําหรับการสนับสนุน            

การเรียนรูของนักศึกษา เชน ปจจัยที่สนับสนุนจากครอบครัว และปจจัยสนับสนุนจากอาจารยอยูในระดับสูง 

ปจจัยสนบัสนนุจากเพือ่นๆ และปจจัยสนบัสนนุจากสังคมอยูในระดบัปานกลาง มากกวาน้ัน ปจจัยสนบัสนนุ

จากมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกัน โดยปจจัยสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของรัฐอยู ในระดับสูง                        

สวนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอยูในระดับปานกลาง

คําสําคัญ
 การสนับสนุน    สิ่งแวดลอมที่สงผลตอการศึกษา    นักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด

Introduction 
 Motivation is a type of intrinsic transfer mode. It can encourage and drive students to      

discover knowledge until they get success in learning achievement (Harmer, 2001). Students who 

are supported and motivated to learn from families as well as society usually achieve their future 
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goals. Henderson et al. (2002, 7) stated the influence of family involvement on children’s development 

and achievement is “consistent, positive, and convincing”. Parent-child interactions, particularly 

encouraging and active parenting practices, are crucial influences on a development of child's 

academic (Christian, Morrison, & Bryant, 1998). Wong (2007) research illustrates that even though 

parents could not assist their children's learning academically, they supported their children's both 

spiritually and financially.

 Furthermore, teacher support is also one of the essential factors for rural students’ learning 

environment that students need good relationships with teacher not only in terms of academic      

assistance but also the cognitive support and positive feedback from teachers in order to foster 

their sense of self-worth (Ormrod, 2006). A good relationship between teachers and students is 

necessary for motivating students. Students might gain some confidence and probably will get rid 

of the problem that they might have when they are in the class if they have a good relationship with 

the teacher (Yunus, Osman & Ishak, 2011). Teachers have to provided students unconditional     

acceptance and at the same time providing them with accurate feedback. “As long as students 

know their worth is secure they will absorb accurate feedback about what they do.” (McLean, 2003, 20). 

 Peer groups have influences on students’ motivation. There are important research observing 

the connection between social competence and successful academic result. This study suggests 

that comparing to socially rejected adolescents; those adolescents who are accepted by their peers 

normally demonstrate higher feelings of self-esteem, self-worth, as well as achievement (Brown & 

Lohr, 1987 ; Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998).  Razak & See’s (2010) study, peer learning also 

promotes the development of learning outcomes, teamwork, critical enquiry and reflection,               

communication skills, and learning meaningfully. Loke & Chow (2007) revealed that peer can       

facilitate cooperative learning and provides opportunities for students to discover their inadequacies 

and to correct misunderstanding. Jordon stated that “greater potential for interaction with positive 

peers who share similar goals...and can encourage and inspire them to do well in school” (Jordan 

& Nettles, 1999, 1).

 Socio-economic factors could have an influence on independent learning behavior in some 

possible ways (Lamb, 2012). Fan (2011) demonstrates that socio-economic status does not only 

have an influence on the achievement of language learning but also has an influence on students’ 

learning motivation, self-regulation, and self-related beliefs of the students  McClelland (1961) which 

illustrates that there are three needs which have an effect on human behavior and these needs 

were socially acquired as well as these motivators are presented variedly from one to another, and 
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depends on the individual backgrounds. It is necessary to provide an inner measure of students’ 

likelihood to obtain social acceptance and the significant roots of self-esteem which means to get 

social approval and belief that learner is an attractive partner or follow group member (Leary & 

Baumeister, 2000).

 Munoz (2008) suggested that students from different social backgrounds have access to 

different types of schools as an example of government and private schools and varying levels of 

extracurricular exposure to the language targeted, for example; tuition privately, resources for 

learning, study abroad opportunities, etc. School should pay attention in preparing some programs 

that offer to solve the students’ motivational problems with simple system (McLean, 2003). Moreover, 

students must be engaged in every school activities in order to acquire the knowledge and skills 

required for a successful transition into postsecondary and careers (Wang & Eccles, 2013).

 Motivation is needed to maintain the stability of students’ learning because if they satisfy 

their learning, as a result, they will not drop out of school. Bridgeland, Dilulio & Morison (2006) found 

out that there are some vital variables which contribute to a lack of motivation and lead to students’ 

dropping out of school. Supportive learning environment can encourage and drive students to 

discover knowledge until they get success in learning achievement (Harmer, 2001). To develop 

learning effectively is the same as to build a house which consists of individual bricks and it needs 

solid foundations otherwise when under stain, it will collapse (Reid, 2007). A successful learning 

relies on motivation that encourages students to try hard on their study (Reid, 2007, 2). It is also 

extremely crucial for school that has a lot of disadvantaged and rural students who are poor.

 Students from poor or rural backgrounds had fewer resources and motivation to learn in 

higher education. When schools have limited external resources, as it is geographically remote 

rural schools, they must depend on other kinds of resources in order to achieve the goals of achievement 

and persistence. Even though at-home resources are available for some rural students to support 

their positive academic outcomes, many still have limited at-home and community resource result 

to low achievement and dropout risk (e.g., low socioeconomic status, single-parent families, low 

parental education, low parental and community valuing of education); (Fowler & Walberg, 1991). 

Comparing to urban students, rural students face more inequitable situations such as different 

economies, opportunities, and possibly different peers and social capital. These areas have different 

unemployment rates, poverty rates, racial demographics, average age of population, and                 

educational attainment rates (Tosha, 2013). Although learning in higher education is costly and 

time consuming, the benefits provided are long term and far exceeding the initial investment cost 
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(Dohm & Wyatt, 2002). Rural students already aware of the difficulties of continuing their college 

education but they keep their struggling for a better future of their employment for themselves, 

families, and communities. Regarding to Jongsma (2007), unemployment of college graduates is 

less often occurs during their career or for shorter periods of time and they have higher incomes 

than the rest of the labor force. “Many employers feel that college-educated workers are more 

motivated, learn tasks more quickly, are better able to meet deadlines, and have better problem-

solving and communication skills compared to non-college educated employees” (Knutsen, 2011, 

3) These factors are capable to lead the decreased training time that employers need to spend on 

college educated workers and therefore, this make college graduates become the first choice for 

employers (Dohm & Wyatt, 2002). 

 Regarding to the situation in Cambodia, because the number of HEIs and its quality of 

education in rural area are limited, demotivated rural students decided to quit higher education 

after high school completion while highly motivated students in rural zones decided to enroll 

higher education in Phnom Penh city even though they already aware of the difficulties of living and 

studying in the city and for the other students who cannot afford living and learning in the city, they 

gave up and return back to study and live at their hometowns.

 The foreign study about Cambodia states that rural students in Cambodia are typically 

belong to families that parents have low levels of education because most educated people in 

Cambodia were executed during the genocidal war, surviving residents generally have low education 

so their ability to guide their children through college is minimal (Eng, Zvonkovic, Mulsow & Ritchey, 

2010). Hence, parents have few financial resources to help their children and colleges that students 

attend in rural area are usually poorly provided in terms of service quality and facilities they are, 

generally, smaller than urban area.

 In addition, whether studying in private or government universities, students are affected 

by tuition prices. Government universities were established in the purpose of providing residents 

the opportunity to receive government higher education while private universities basically and 

heavily rely on tuition fees and other private contributions. The matter of costs, class size,                  

academic activities, culture, and environment between government and private universities are 

involved in students’ learning environment.

 The purpose of this research paper is to find out the most important factors supporting 

learning environment and to compare the factor supporting rural students’ learning environment in 

private and government universities.
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Research Objectives

 1.  To study key factors supporting rural students’ learning environment.

 2.  To compare the factors supporting rural students’ learning environment in private and 

government universities.

Research Methodology

 1. Population and Sampling

      This study was carried out in University of Cambodia and Royal University of Agriculture 

located in Phnom Penh City, Cambodia. The University of Cambodia is a private University providing 

Bachelor to Doctoral program. Furthermore, Royal University of Agriculture is a government            

university providing Bachelor to Doctoral program and offer various major related to agriculture 

and forestry. A quantitative method was employed and the primary data is applied in the research 

study through survey questionnaires. The data was analyzed using quantitative statistics. The total 

population of this study is 5,777 rural students who are currently studying Bachelor degree at The 

University of Cambodia (1,200 students) and Royal University of Agriculture (4,577 students)         

located in Phnom Penh City, Cambodia. In order to ensure the selected sample is representative 

to the whole population of rural students, researcher followed the calculation of Yamane (Yamane, 

1967, 886). The researcher planned to be at the 95% confidence level. Therefore, the sample size 

from the population of 4,577 rural students of Royal University of Agriculture (RUA) is 368 students. 

Moreover, the sample size from the population of 1,200 students of University of Cambodia (UC) 

is 300 students. As a result, the total population is 5,777 rural students and the total sample size 

from the population of both universities is 668 students. In this study, simple random sampling 

method is used so that the sample. 

 2. Research Instruments

     This research adapts Likert scale (Likert, 1932) to measure factor supporting learning 

environment of rural students in private and government universities. The researcher modifies 

model Henderson et al. (2002) ; Ryan & Patrick (2001) ; Jamian & Baharom (2012) ; Jordan & Porath 

(2006) ; Fan (2011) ; Hamjah, Ismail, Rasit, & Rozali (2011) to generate five independent variables 

such as Family Support, Peer Support, Teacher Support, School Administration Support, and     

Socio-economic status to combine with Herzberg (2003) model that implied to be some subordinate 

questions accompanying each variable. 

 The questionnaire was divided into three parts. Part one is the personal information such 
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as age, gender, faculty, university, family income, and family occupation. Part two is the factors 

supporting learning environment which consists of five factors and each factor consists of five 

questions. Hence, there are 25 questions to measure family support factor, peer support factor, 

teacher support factor, school administration factor, and socio-economic status factor. The questionnaire 

consists of items answering on 5-point Likert scale (Likert, 1932) to measure the factor supporting 

learning environment ranging from 1 to 5 (from strongly disagree to strongly agree). Finally, part 

three is the commentary part for further suggestion.

 3. Data Collection Method

     To ensure validity of the questionnaires, three experts in education field were requested 

to verify the items of questionnaires by using Indexes of Objective Congruence (IOC) score on        

a range from -1 to 1(Rovinelli & Hambleton, 1977). The items with scores lower than 0.5 was revised; 

however, the ones with higher than or equal 0.5 were kept. The result of IOC score from three      

experts is 1 which means acceptable.

     The questionnaires were administered and translated in Khmer language for the sake 

of clarity for the Cambodian participants. To assure the accuracy and appropriateness of the     

translation, two Cambodians are invited to modify and verify the translation.

     After the revising of questionnaires, a pilot study was conducted with 30 rural students 

to find out reliability by using Coefficient Cronbach Alpha. To ensure the reliability, the value of 

Coefficient Cronbach Alpha should be in between 0.7 and 0.9. According to the pre-test, the      

Cronbach’s Alpha was 0.842, therefore it was reliable.

 4.  Data Analysis

       This study is the quantitative research and the computer calculation application software 

was employed to analyze the collected data. Descriptive statistic method was adopted to figure 

out the value of frequencies and the percentage. The interpretation of the mean score was applied 

to evaluate the most important factors supporting rural students’ learning environment in a private 

and a government universities and to study the difference of factors supporting rural students’ 

learning environment between private and government university. 

       Regarding to Best (1981, 179-187), the interpretation of the mean score was applied 

during the data analysis is shown as the following:

  4.21-5.00   = highest supporting

  3.41-4.20   =  high supporting

  2.61-3.40  =  moderate supporting
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  1.81-2.60   =  low supporting

  1.00-1.80   =  lowest supporting

Results
 1. Respondents’ Personal Information

        Section I of the survey gathered personal information of the participants.

Data gathered included gender, age, family income, and family occupation. Tables 1, 2, 3 and 4 

present the authentic figures.

  1.1 Gender

Table 1 

Gender of all respondents from both Universities
p

Gender 
Frequency Percentage 

Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 
Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 

Male 155 237 392 51.7% 64.4% 58.7% 

Female 145 131 276 48.3% 35.6% 41.3% 

Total 300 368 668 100% 100% 100% 

 The respondents to the questionnaire of supporting learning environment of rural students 

in private university (The University of Cambodia) are 300 students which consist of male 155 

(51.7%) and female 145 (48.3%). Moreover, the respondents from government university (Royal 

University of Agriculture) are 368 students which contain mostly male 237 (64.4%) and female 131 

(35.6%). Therefore, respondents in total from both universities are 668 students that consist of male 

392 (58.7%) and female 276 (41.3%).
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 1.2 Age

Table 2  

Age of all respondents from both universities
g p

 
Age 

Frequency Percentage 

Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 
Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 

17 4 3 7 1.3% 0.8% 1.0% 

18 22 3 24 7.3% 0.8% 3.6% 

19 41 27 68 13.7% 7.3% 10.2% 

20 72 66 138 24.0% 17.9% 20.7% 

21 44 75 119 14.7% 20.4% 17.8% 

22 33 78 111 11.0% 21.2% 16.6% 

23 31 55 87 10.3% 14.9% 13.0% 

24 20 31 51 6.7% 8.4% 7.6% 

25 8 15 23 2.7% 4.1% 3.4% 

26 11 5 16 3.7% 1.4% 2.4% 

27 4 5 9 1.3% 1.4% 1.3% 

28 5 2 7 1.7% 0.5% 1.0% 

29 5 3 8 1.7% 0.8% 1.2% 

Total 300 368 668 100% 100% 100% 

 The age of respondents from The University of Cambodia have most relevant age range 

between 19 and 21 while the age of respondents from Royal University of Agriculture most relevant 

age range is between 20 and 22. Furthermore, the overall most relevant age range of respondents 

from both universities is between 20 and 22. 
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 1.3 Family Income (Monthly)

Table 3  

Family income of all respondents from both Universitiesy p

Family income 
(Monthly) 

Frequency Percentage 

Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 
Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 

Less than 200$ 133 215 348 44.3% 58.4% 52.1% 

200$-500$ 117 119 236 39.0% 32.3% 35.3% 

500$-800$ 30 18 48 10.0% 4.9% 7.2% 

More than 800$ 20 16 36 6.7% 4.3% 5.4% 

Total 300 368 668 100 100% 100% 

 The data of respondents’ family monthly income range from The University of Cambodia 
shows mostly less than 200$ is 44.3% while Royal University of Agriculture shows mostly less than 
200$ (58.4%). Moreover, the data of respondents’ family monthly income range from both universities 

shows mostly less than 200$ (52.1%). 
 

 1.4 Family Occupation

Table 4  

Family occupation of all respondents from both universities

Family Occupation 
Frequency Percentage 

Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 
Private 
(UC) 

Government 
 (RUA) 

Both 

Government official 57 37 94 19.0% 10.1% 14.1% 

Private official 26 20 46 8.7% 5.4% 6.9% 

Merchant 49 64 113 16.3% 17.4% 16.9% 

Farmer 158 236 394 52.7% 64.1% 59.0% 

Other 10 11 21 3.3% 3.0% 3.1% 

Total 300 368 668 100% 100% 100% 

 The respondents’ family occupations from The University of Cambodia are mostly farmer 
(52.7%) while from Royal University of Agriculture are also mostly farmer (64.1%). Moreover, the 
overall respondents’ family occupations from both universities are mostly farmer (59%). 
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 2. Analysis of factors supporting learning environment of rural students
  2.1  Private University (The University of Cambodia)
     
Table 5  
Mean, standard deviation, level and rank of factors supporting learning environment of rural
students in private university 

 

Factors supporting learning environment 
Sample size = 368 

Mean Standard 
Deviation 

Level Rank 

1. Family Support 4.07 .889 High 1 

2. Peer Support 3.19 .702 Moderate 5 

3. Teacher Support 3.55 .709 High 3 

4. School Administration 3.57 .829 High 2 

5. Socio-economic Status  3.31 1.022 Moderate 4 

 

Factors supporting learning environment 
Sample size = 300 

Mean 
Standard 
Deviation 

Level Rank 

1. Family Support 3.97 .907 High 1 

2. Peer Support 3.30 .802 Moderate 3 

3. Teacher Support 3.56 .828 High 2 

4. School Administration 3.19 .875 Moderate 4 

5. Socio-economic Status  3.30 1.114 Moderate 3 

 The level of family support for rural students learning in private university in overall was      

at the highest level (Mean = 3.97). Following by family support, students perceive teacher support 

at the high priority (Mean = 3.56). Moreover, peer support (Mean = 3.30), socio-economic status 

(Mean = 3.30), and school administration (Mean = 3.19) present moderate significant factors on 

rural students’ learning.

  2.2 Government university (The University of Cambodia)

Table 6  

Mean, standard deviation, level, and rank of factors supporting learning environment of rural

students in government university (Royal University of Agriculture)
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 The level of family support for rural students learning in government university in overall 

was at the highest level (Mean = 4.07). Following by family support, students perceive school    

administration support (Mean = 3.57) and teacher support (3.55) at the high priority. Moreover, 

peer support (Mean = 3.19) and socio-economic status (Mean = 3.31) present moderate significant 

factors on rural students’ learning.

 3. Comparison of supporting factors for learning environment of rural  students between 

private and government universities
  

Table 7  

The mean difference in factor supporting learning environment of rural students between private 

university and government university

Variable 
 

University 
 

Sample 
Size 

 

Mean Standard 
Deviation 

Level 

1. Family Support      
Private 300 3.97 .907 High 
Government 368 4.07 .889 High 

2. Peer Support      
Private 300 3.30 .802 Moderate 
Government 368 3.19 .702 Moderate 

3. Teacher Support      
Private 300 3.56 .828 High 
Government 368 3.55 .709 High 

4. School 
Administration 

     

     
Private 300 3.19 .875 Moderate 
Government 368 3.57 .829 High 

5. Socio-economic 
Status 

 

     
Private 300 3.30 1.114 Moderate 
Government 368 3.31 1.022 Moderate 

  The result of the study shows that family support factor is one of the very important factors 

which generate high level of supporting rural students’ learning environment in both private and 

government university. However, the level of family support factor for rural students’ learning in 

private university (Mean = 3.97) is lower than government university (Mean = 4.07). 

      Similarly, teacher support factor is also an essential factor which contributes high level    

of supporting rural students’ learning environment in both private and government university. The 
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result of peer support reveals that the level of peer support factor for rural students’ learning in 

private university (Mean = 3.56) is slightly higher than in government university (Mean = 3.55). 

     However, peer support factor is one of the key factor that contribute moderate level of 

supporting rural students’ learning environment in both private and government university. In          

addition, peer support factor which supports rural students learning environment in private university 

(Mean = 3.30) is higher than in government university (Mean = 3.19).

     Likewise, socio-economic status is identified as one of the necessary factors that generate 

moderate level of supporting rural students’ learning environment in both private and government 

university. However, level of socio-economic status factor for rural students’ learning in private 

university (Mean = 3.30) is a little lower than in government university (Mean = 3.31). 

     Finally, the study notices that school administration factor contributes different level of 

supporting rural students’ learning environment between private and government university. School 

administration factor shows moderate level in supporting rural students’ learning in private university 

(Mean =3.19), while school administration factor that support rural students’ learning in government 

university is at high level (Mean = 3.57). 

Discussion
 The result suggests that family support factor is one of the very important factors which 

highly support rural students’ leaning in private and government university. Moreover, by comparing 

mean score between family support factor between private and government university, the result 

shows that family support for rural students in government university (Mean = 4.07) is a little 

higher than private university (Mean = 3.97). Apparently, family support in private university is 

statistically a little lower than government university. Due to the tuition fees at private university is 

higher than government university, rural students’ parents at private university focus more on       

children’ tuition fees rather than mental encouragement or spiritual support unlikely rural students’ 

parent at government university. Wong (2007) research illustrates that even though parents could 

not assist their children's learning academically, they supported their children's both spiritually and 

financially. Additionally, family support is the most important factor of rural students’ learning           

environment in both private and government university in Phnom Penh. Family support between a 

private and a government university is remarkably and similarly in high level due to parents’ better 

understanding of education value and benefit including stronger encouragement to their children’s 

learning effort. Even though their parents are mostly famers and having average monthly income 
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less than 200$, they prefer seeing their children persist, contribute, and explore their knowledge 

in higher education level. Parents keep motivating their children by praising them when they receive 

good result, cheer them up when they fall down, and comfort their feeling in order to focus on their 

study. Henderson et al. (2002, 7) stated the influence of family involvement on children’s development 

and achievement is “consistent, positive, and convincing”. Parent-child interactions, particularly 

encouraging and active parenting practices, are crucial influences on a development of child's 

academic (Christian, Morrison & Bryant, 1998).

 Teacher support factor is also an essential factor which contributes high level of supporting 

rural students’ learning environment in both private and government university. Furthermore,              

by comparing mean score between teacher support factor in private and government university, 

the result shows that teacher support for rural students in private university (Mean = 3.56) is 

slightly higher than government university (Mean = 3.55). Apparently, teacher support in government 

university seems to be slightly lower than private university due to the quality of teaching techniques, 

having good relationship, and mental encouragement. However, both teacher supports at government 

and private university is in high level because teachers are capable to apply effective teaching 

methods for the sake of student’s understanding, using new effective technology in teaching, give 

feedbacks to students for improvement, and provide cognitive support such as paying more attention, 

encouraging, and persuading them to accomplish their study goals. Students might gain some 

confidence and probably will get rid of the problem that they might have when they are in the class 

if they have a good relationship with the teacher (Yunus, Osman & Ishak, 2011). Teacher support 

is also one of the essential factors for rural students’ learning environment that students need good 

relationships with teacher not only in terms of academic assistance but also the cognitive support 

and positive feedback from teachers in order to foster their sense of self-worth (Ormrod, 2006). 

Peer support factor is one of the key factor that contribute moderate level of supporting rural         

students’ learning environment in both private and government university. By comparing mean 

score between peer support factor in private and government university, the result shows that peer 

support for rural students in private university (Mean = 3.30) is a little higher than government    

university (Mean = 3.19). Apparently, peer support in government university seems to be                     

statistically a little lower than private university due to the lower academic activities or group working 

involvement. Razak & See’s (2010) study, peer learning also promotes the development of learning 

outcomes, teamwork, critical enquiry and reflection, communication skills, and learning meaningfully. 

Peer support in both universities support students’ learning environment similarly in moderate 
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level. Between rural students and urban students, their group work connection and being helpful 

for explaining lesson to each other are not noticeably good enough. However, rural students agree 

that their relationship with classmates, their encouragement for each other and the way they share 

knowledge and experience together work very well. Loke & Chow (2007) revealed that peer can 

facilitate cooperative learning and provides opportunities for students to discover their inadequacies 

and to correct misunderstanding. Jordon stated that “greater potential for interaction with positive 

peers who share similar goals...and can encourage and inspire them to do well in school” (Jordan 

& Nettles, 1999, 1).

 Socio-economic status is identified as one of the necessary factors that generate moderate 

level of supporting rural students’ learning environment in both private and government university. 

By comparing mean score between socio-economic status factor in private and government         

university, the result shows that socio-economic status factor for rural students in government    

university (Mean = 3.31) is slightly higher than private university (Mean = 3.30). Apparently,         

socio-economic status factor in private university seems to be statistically a little lower than government 

university due to the hardship of rural students’ adaptation to new culture of living in the city. Rural 

students mostly have to work harder to compete with urban students who have better education 

background. This social class puts rural students in the situation of not having enough learning 

resource and well treated as urban students. They have to adapt new culture and environment of 

living in the capital city and build network by strengthening their communication with urban people 

for more opportunities. However, those who cannot adapt, persist, or learn new things may feel 

overwhelmed and want to drop out. Socio-economic factors could have an influence on independent 

learning behavior in some possible ways (Lamb, 2012). Fan (2011) demonstrates that                                

socio- economic status does not only have an influence on the achievement of language learning 

but also has an influence on students’ learning motivation, self-regulation, and self-related beliefs 

of the students. Because socio-economic factor is counted as one of the crucial factors motivating         

students, this is in line with the theory of McClelland (1961) which illustrates that there are three 

needs which have an effect on human behavior and these needs were socially acquired as well as 

these motivators are presented variedly from one to another, and depends on the individual        

backgrounds. Furthermore, it is necessary to provide an inner measure of students’ likelihood to 

obtain social acceptance and the significant roots of self-esteem which means to get social               

approval and belief that learner is an attractive partner or follow group member (Leary & Baumeister, 

2000).
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 The study shows that school administration factor contributes different level of supporting 

rural students’ learning environment between private and government university. By comparing 

mean score between school administration support factor in private and government university, the 

result shows that school administration support for rural students in government university (Mean 

= 3.57) is higher than private university (Mean = 3.19). The different found in school administration 

factor which generate moderate level in private university and high level in government university 

is due to the context, curriculum, learning environment, and school management which is                      

implemented in different ways. School administration support at government university was rated 

at high level because school principal has provided acceptable access for students such as          

accessing dormitory, safety, security, community field trip opportunity, learning environment in the 

school’s campus, scholarship program which provide financial aid to support students as well as 

arranging conference or knowledge sharing event that were manipulated in order to nurture           

students’ learning skills. Munoz (2008) suggested that students from different social backgrounds 

have access to different types of schools as an example of government and private schools and 

varying levels of extracurricular exposure to the language targeted, for example; tuition privately, 

resources for learning, study abroad opportunities, etc. School should pay attention in preparing 

some programs that offer to solve the students’ motivational problems with simple system (McLean, 

2003). Moreover, students must be engaged in every school activities in order to acquire the knowledge 

and skills required for a successful transition into postsecondary and careers (Wang & Eccles, 2013).

Conclusion
 Overall, learning environment is the major concern for all students. Having strong motivation 

encourages students to struggle and work hard to achieve their academic excellence. Motivating 

students to learn effectively is truly necessary for students who face various learning challenges; 

for example, lacking of self-confident, feeling discouraged, and lacking of strong commitment for 

their own academic excellence. This study suggest five key factors that support students’ learning 

in both private and government university such as family support, teacher support, peer support, 

school administration, and socio-economic status. Through this comparison study, family support 

factor and teacher support factor were found in high level of supporting rural students’ learning 

environment in private and government university. Moreover, peer support factors and                             

socio-economic status factor were found in moderate level of supporting rural students’ learning 

environment in private and government university. However, the result found that school administration 
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factor supports rural students’ learning in different level between private and government university. 

School administration support in private university is in moderate level while in government university, 

school administration factor support students’ learning in a high level. In short, even though the 

importance between one to another factor ranked differently, these five factors are the main factors 

which should be seriously taken into account for the sake of learning motivating as well as for     

students’ accomplishment.

 Due to the limitation of research related to rural students’ learning environment, the study 

is beneficial as to articulately illustrate the factors supporting learning environment of rural students. 

It is also crucial for teachers, peer, families as well as education administrators to take in to account 

for consideration and put more action to adjust the difficult situations in the purpose of improving 

students’ learning. The results of this study would be essential in proposing some guidelines for 

school principals and teachers to find the way out to strengthen the learning quality of rural students. 

The study will serve as a guide to the public in order to develop policies and strategies which will 

improve overall rural students ‘conditions and needs. Finally, the study will serve as a guideline for 

further research in finding factor supporting learning environment of rural students in any kind of 

education or related field.
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Abstract
  This paper aimed to presenting how the Chiang Mai Youth Philharmonic Band and                         

Symphony Orchestra Foundation has currently managed its communication and how strategic            

communication management should be developed.  In-depth interviews were conducted with 

policy makers and administrators, stakeholders, and communication management and Lanna 

cultural experts.  The findings revealed that, in order to achieve the goals of producing high           

quality of musicians and being the national symphony orchestra of Chiang Mai, having knowledgeable 

and expertise personnel, small, but clear organizational structure, international audience are the 
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organization’s advantages. In contrast, it was internally and externally limited from financial problems 

and limited sponsorships, unavailability of musicians, and perceived opinion as a culture of             

extravagant and an invaluable activity.  These can be strengthened by luck of no competitors and 

having international-knowledge musicians.  Integrated marketing communication, especially via 

social media was used, moreover.  For the betterment of the Chiang Mai Youth Philharmonic Band 

and Symphony Orchestra Foundation, systematic and continuous evaluation on operation,                

cooperation and collaboration with public and private stakeholders, corporate social responsibility 

(CSR), audience segmentation, and the establishment of database and website should be fulfilled. 

Keywords
 Strategic Communication Management, Chiang Mai Philharmonic Band Symphony              

Orchestra Foundation, Entertainment Production and Management

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธสําหรับวงซิมโฟนีออรเคสตราในบริบทวัฒนธรรม    

ลานนา กรณีศกึษามูลนิธวิงดุรยิางคเยาวชนเชยีงใหม มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการองคการ และ

แนวทางในการพัฒนาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ เปนการสัมภาษณเชิงลึกโดยผูวิจัยจะศึกษาจาก      

กลุมบุคคล (Key Informants) 3 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูงและผูที่มีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย             

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการการสื่อสารและวัฒนธรรมลานนา โดยใชการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณา

 ผลการศึกษาพบวา มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม มีโครงสรางขององคการที่มีความชัดเจน          

ในรปูแบบของมูลนิธ ิ เปนองคการมขีนาดเลก็ มคีวามคลองตวัในการบริหารจดัการ โดยการรวบรวมผูมคีวามรู 

และเชีย่วชาญดานดนตร ีมจีดุประสงคในการสรางนกัดนตรทีีด่มีคีณุภาพ และการเปนวงซิมโฟนีออรเครสตรา 

ประจําจังหวัดเชียงใหม โดยมีฐานผูชมสวนใหญเปนชาวตางชาติที่พํานักในจังหวัดเชียงใหม

  ผลการวิเคราะหขอมลูพบวา  ทัง้ปจจยัภายใน และปจจยัภายนอกท่ีมผีลตอการบริหารจดัการคือ  ปญหา 

ดานงบประมาณ นักดนตรีขาดแรงจูงใจ และวัฒนธรรมในการดูคอนเสิรตยังถูกมองวาเปนของแพงและ

ฟุมเฟอย โดยจุดแข็งคือ การไมมีคูแขง และนักดนตรีที่มีคุณภาพ การสื่อสารแบบบูรณาการกับการตลาด        

จึงมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งดานโซเซียลมีเดีย

 แนวทางในการพฒันาการจดัการการสือ่สารมลูนธิวิงดรุยิางคเยาวชนเชยีงใหมควรมกีารประเมนิผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง การจัดหาผู สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู สนับสนุนอ่ืน ๆ                        

การจัดกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) การจัดประเภทของกลุมผูฟง การจัดทําฐานขอมูล             

ของกลุมผูชมและเว็บไซตเพื่อใหองคการสามารถอยูรอดและเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต
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คําสําคัญ
 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ     มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม   

การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต  

Introduction and Literature Reviews

  Strategic communication management is a continuum of communication and organizational 

management by considering various internal and external, environmental factors and follow-up and 

evaluation  (Wan-Udomdechachai, 2013).  Communication could not really been ignored in            

communication management (Argenti, 1998 ; Brashers & Dale, 2001). Basing upon inegotiation 

and collaboration, trust, and timeliness, communication management contributes not only to be a 

driven tool for the success of an organization, but also to be used for planning, setting vision,      

mission, targets, and defining strategies (William, 2004). A greater flow of information and innovation 

throughout an organization and between organizations is, alike, encouraged by communication 

management (Surapong Sotanasathien, 2007 ; Sano Tiyao, 1995).

 Strategic communication management is a concept where internal and external                       

communication with related stakeholders is highly respected so that mutual relationships and 

problem-solving, and the development and shift in works are built (Yubol Benjarongkit, 2011)      

Decentralization and information sharing and exchange are also underlined so that rapport and 

unity can be the results (Surapong Sotanasathien, 2007).  With the ever-changing world, it is very 

important for top management to have a contingency plan beforehand (Druker, 1993).  

 Music, as a communication form, somewhat, influences individuals’ lifestyles, ways of lives, 

and cultures. Also, music projects how the world is changing. 

 Like concert, performance, comedy, and magician show, symphony orchestra nonprofit 

organization is a representative of the aesthetic development- giving audience experiences and 

pleasure (Sayre, 2008) and requires beauty, mutual rapport, and creativity.  From time to time, 

symphony orchestra is currently used to mirror social status and controlled under capitalists so that 

their wealth and economic stability are shown off.  Art appreciation is no longer valued (Smiers, 

2003). A developed country has, normally, a national symphony orchestra, for example, New York 

Philharmonic, London Symphony Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Tokyo Philharmonic 

Orchestra, and so on.

  Nowadays Thailand has developed several public and private symphony orchestra including 

Thailand Philharmonic Orchestra, Bangkok Symphony Orchestra, Siam Sinfonietta, and the like, 
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this type of entertainment is kept away from Thai people’s ways of life and its cultural roles are 

unmet, though (Anant Lerpradit, 2009). Other failures come from financial constraints (Dusit                 

Charoonpongsak, 2013) and management under different conditions and contexts (Dusit                      

Charoonpongsak, 2013 ; Wiggill, 2011).  

 The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation has been 

founded in 2009 by Police Lieutenant Suchai Kengkarnkar, Managing Director of Kad Suan Kaew 

2545 Co., Ltd. to be a centre of music education and development among youth.  It helps promoting 

public cultural and art services, at both national and international levels.  From beginning until now, 

its success has declined and economic status has been in the red, calculating on return on revenue 

(ROR) (Suchai Kengkarnkar, personal communication, September 16, 2015) posited that our      

management has been challenged by monetary issues, a number of sponsors, and                                     

ever-changing environments, i.e. economic, population, and cultural changes in Chiang Mai.        

Altogether, Thai people become fancying other types of entertainment (Dusit Charoonpongsak, 2013).

 As a consequence, this paper presented how the Chiang Mai Youth Philharmonic Band 

and Symphony Orchestra Foundation currently manages its communication and how strategic 

communication management should be developed. From time to time, although the time has 

changed, strategic communication management has been defined similarly as a process of analyzing 

situations, both internal and external factors, defining specific objectives, setting and developing 

strategies, taking them into practice, and evaluating (Coulter, 2008 ; Drucker, 1974 ; Thompson & 

Strickland, 2003).  In short, Wheelen & Hunger (2012) explained that there are 4 stages of the 

dynamic strategic communication management process, i.e. environmental scanning, strategy 

formulation, strategy implementation, and evaluation and control.  Similarly, these components are 

compatible with open system viewpoint presented by Kinichi & William (2012) and composed of 

four factors, i.e. input, transformation process, output, and feedback.     

 Environmental scanning or input, general speaking, is Strengths (S) - Weaknesses (W) - 

Threats (T) - Opportunities (O) analysis.  The first two factors are something that can be controlled 

while the other two variables are the other way round, for example, organizational structure, culture, 

and resources (Gan, 2011).  Byrnes (2009) gave an example of SWOT analysis of a symphony 

orchestra as follows.  Strengths could be quality of a concert, high standard of artists and characters, 

a performance venue, facilities, services system,  employees’ corporate loyalty, and supports from 

executives.  In contrast, weaknesses could be lack of personnel and financial resource, constraints 

of sponsors and donators as well as professionals, and limitation of giving  consolation.  Strengths 
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could be maximized and weaknesses could be minimized by the opportunities of extending            

audience lines, seeking for new sponsors, performing an educational concert in a school, building  

community relations, and encouraging patriotism.  These internal factors could be challenged by 

threats including changes in audiences and entertainment industries and economic fluctuation. 

Strategy formulation or transformation process involves setting vision- an overall picture a corporate 

wish to be, mission- a framework, identity, character, and direction for organizational development, 

objective- a wanted concrete outputs, and goal- a clear, specific, measurable, and specific time 

statement (Wattana Wongkietrat, Kritsana suwanpakdee, Pornphan Parinyathanakun, Waleeporn 

Thanathikom & Pornthip Nukulwuttiopas, 2005)

 Strategy implementation or output is that strategies are taken into practice by middle- and 

lower-level employees and are monitored by top managers.  Systematically, divided management 

into two levels of functional disciplines- dealing with production, marketing, and finance and            

management disciplines- being responsible for planning, staffing, directing, and controlling.  Four 

important components encouraging and discouraging strategy implementation, additionally, include 

changes in environmental factors, corporate culture, organizational structure, and leadership 

(Hrebiniak, 2005).  

 A wide range of communication strategies, specifically, are used for giving audience    

education in the Art and Symphony Orchestra’ in order to persuade them to love and appreciate 

art and symphony orchestra.  The examples of these are program and event (i.e., providing a 

performance schedule, show’s information, characters, etc.), program notes (i.e., sharing knowledge 

and ideas of a specific program and event), the music director as educator (i.e., giving knowledge 

and having interaction with audience), using multimedia, and social network (Kotler & Scheff, 1997).  

Even having differences in a type of organization, the studies of Pathita Chuphandilok (2011) and 

Phatrawan Juthaphan (2009) shared the success of personal media and network and partnership.    

 Strategy evaluation and control or feedback is to monitor and compare an output actually            

implemented and that planned.  The benefit of it is to redevelop and design strategies (Wheelen & 

Hunger, 2012).    

Methodology 
  This was a qualitative research employing in-depth interviews and documentary research 

(e.g., minutes, financial documents, public relations materials, and the like).  The data was also 

collected by semi-structured interviews.  Video recordings and note taking were also used.  Then, 
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it was descriptively analysed for understanding CPO strategic communication management and 

directions for the development.  To understand strategic communication management, many studies 

used qualitative research methods, for example, Pathita Chuphandilok (2011) ; Phatrawan              

Juthaphan (2009) ; Chotirat Srisuk. (2011) and so forth. 

  The key informants were consisted of three groups, i.e. 

 1.  Policy makers and administrators:  

  1.1  Police Lieutenant Suchai Kengkarnkar, Board of Director

  1.2  Chaipruck Mekara, Music Director and Conductor

  1.3  Watcharamon Teanwattanajinda, Secretary

  1.4  Supawan Jansilp, Finance 

  1.5  Samak Kajaikham, Violin principal and Senior Musician 

  1.6  Apirat  Praphanwong, Concert master

 2. Stakeholders:

  2.1  Police Lieutenant Suchai Kengkarnkar, Managing Director of Kad Suan Kaew 

2545  Co., Ltd.

  2.2  Tawatchai Yamsamruen, Director of Montfort College String Orchestra

  2.3  Raweeras Poochareon, Audience 

 3. Communication management and Lanna cultural experts:

  3.1  Yanisa Chanseng, Director of Office of Organization Communications, Payap 

University 

  3.2  Sarayut Robru, Head of Thai Strings Orchestra Department, Chiang Mai College 

of Dramatic Arts

  3.3  Phiphatphong Masiri, Art Networks Council Association of Thailand

    The first group of the key informants were probed by a specific list of questions 

of personal profile, communication management (e.g., history, communication management plan, 

strategies, internal and external communication, activities, and finance), problems and challenges.  

On the contrary, a series of questions of personal profile, attitude towards the Chiang Mai Youth 

Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation were prepared for the last two groups.  

 It is important to note that this research was approved by the Ethics Approval Committee 

of Bangkok University. 
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Research Results

 1. The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation (CPO) 

Organization Management 

  Police Lieutenant Suchai Kengkarnkar, Board of Director and Managing Director of 

Kad Suan Kaew 2545 Co., Ltd.

  CPO is managed as a foundation not a company, with helps from various different 

schools and educational institutes around Chiang Mai leading by College of Music Payap University, 

Price-Royal College and Kad Theatre. CPO gathers the crème de la crème of youth classical music 

players from Chiang Mai and near by provinces. CPO Music director is Dr. Chaiyapruk Mekra. CPO 

sends out letters to introduce about the foundation and invite sponsorship to different government 

sectors and private investors. The letters inform potential sponsor about news of CPO and the 

benefit of sponsorship. CPO help 4-6 concerts annually. Together with Kad Suan Keaw acting 

school, we sometime have Musical concert. CPO also joins with different events around Chiang 

Mai. Another one of our activities is that we do exchange program with Musicians from around the 

globe such as Japan, America and Macao. CPO have 3 main sources of income as Private           

sponsorship of musical instrument and concert venue from Police Lieutenant Surachai Kengkarnka, 

Other private sector sponsorship and Revenue from concerts tickets. CPO runs in to a few problems 

and obstacle, naturally such as: Problems in the lack of funding and sponsorship as classical   

music in Chiang Mai is not widely enjoyed like before. There are so many changes going on that 

are affecting Chiang Mai in term of culture and local economy. Even though letters encourage 

sponsorships are being send out regularly, level of responses are still very low. CPO could benefits 

greatly from more support both from government and private sectors. Our aim is to be the official 

Chiang Mai Orchestra, to help increase positive impact to our society and to help support youths 

with genuine musical interest. 

  Watcharamon Teanwattanajinda, Secretary CPO at first was a gathering of youths with 

special interest in classical music from Chiang Mai and other nearby provinces. Later CPO was 

registered as a foundation under Police Lieutenant Suchai Kengkarnkar, consisting both the           

executive boards and the management boards. CPO consisted of 3 separated bands, the                

Philharmonic, the Symphony Orchestra and the Ensemble.

  CPO mainly uses Email and Facebook fanpage to promote the upcoming events and    

concerts because this is the fastest way to reach out to our existing fan base. Posters, radio and       

televisions and local newspapers are also very important promoting tools. As for the distribution of 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560102

tickets, we have our main distribution counter at Kad Suan Keaw shopping center, which makes it 
very convenience for the audience to purchase tickets and learn about our upcoming events.          
As for marketing strategies, CPO gives discounts to students to encourage them to come. We also 
gives tax deductable receipts to our sponsors and donators in order to encourage the funding. 
Internally CPO held executive meeting twice a year, also various other small meetings to plan and 
prepare for concerts. The boards communicate mainly through facebook messenger.  CPO already 
has a fan based that consists of students, and classical music enthusiasts. We communicate with 
them through our mailing list, our facebook fanpage and invitation letters. We also do a lot of        
marketing through posters, newspapers and radio stations. Our distribution counter at the shopping 
center is also a main hub in learning about our upcoming events. We also promote our next concert 
at the end of a concert.  CPO held 4 big concerts a year of Philharmonic and Orchestra and 2 small 
concerts for Ensemble. Our musicians were chosen through audition. We also encourage the      
exchange of our musicians to perform in other countries. The Income gets distribute proportionately, 
mainly in production of concerts, staff salaries and benefits and promoting of the bands. Through 
sponsorship, donation and tickets selling. CPO lacks government supports and involvement from 
other sectors to encourage classic music events. Government should have policies to encourage 
and support our youth about classical music. A fund should to be set to send our talented youth to 
go on an international level shows and competitions. CPO needs more support in both public and 

private sectors in order to become Chiang Mai orchestra band. 

 2.  SWOT Analysis

    From the data collected, it indicated that the Chiang Mai Youth Philharmonic Band and 
Symphony Orchestra Foundation have three outstanding strengths. First of all, its personals were 
of high knowledge and expertise because they were graduated from well-known music institutes 
in Chiang Mai. (Suchai Kengkarnkar, Watcharamon Teanwattanajinda, personal communication, 
September 16, 2015 ; Chaipruck Mekara, personal communication, September 25, 2015) Secondly, 
the organizational structure was clear and small enough to be flexible and easy to manage.             
More obviously, the Foundation was controlled under the Office of the National Culture Commission, 
the National Cultural Council. There were two main divisions:  administrative and operational. As 
for the administrative division, it was consisted of president, vice president, secretary, treasurer, 
and 10 committee members who, generally, played the important roles of managing, planning, 
setting strategies, and implementing. On the other hand, music director and conductor were in the 
operational department. As its head, music director and conductor took care of three sub bands 

including philharmonic band, symphony orchestra, and ensemble. (Watcharamon Teanwattanajinda 

& Supawan Jansilp, personal communication, September 16, 2015 ; Chaipruck Mekara, personal 
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communication, September 25, 2015 ; Apirat Praphanwong & Samak Kajaikham, personal               
communication, October 31, 2015)
 Last but not least, the majority of the audiences were foreigners staying and living in Chiang 
Mai. They had also purchasing power. (Chaipruck Mekara, personal communication, September 
25, 2015 ; Tawatchai Yamsamruen, Raweeras Poochareon, personal communication, October 29, 
2015 ; Samak Kajaikham, personal communication, October 31, 2015)
 Such benefits were lessened by the triple weaknesses of the Foundation.  Neither public 
nor private sectors gave monetary supports and there was higher cost of production in symphony 
orchestra than in general music performance.  These could lead to lack of financial liquidity in 
operation and organizational development (Watcharamon Teanwattanajinda, personal communication, 
September 16, 2015 ; Chaipruck Mekara, personal communication, September 25, 2015 ; Apirat  
Praphanwong & Samak Kajaikham, personal communication, October 31, 2015)  Moreover, because 
most musicians were students and employees, they were unavailable for rehearsal. Limited        
honorariums also drove no inspiration to practice. (Chaipruck Mekara, personal communication, 
September 25, 2015 ; Apirat Praphanwong & Samak Kajaikham, personal communication, October 
31, 2015)  Finally, the Foundation had the problem with media outreach and the spread of information, 
so, a limited number of people were acknowledged about performances. (Yanisa Chanseng,      
personal communication, October 25, 2015 ; Sarayut Robru & Phiphatphong Masiri, personal     
communication, October 26, 2015)
 Fortunately, the Foundation could seek for the opportunities from two important sources.  
At a national level, there was no competitive challenge for the Foundation. Also, an international 
students exchange program had been set, hence, a new body of knowledge and self-development 
could be boosted (Watcharamon Teanwattanajinda, personal communication, September 16, 2015 
; Chaipruck Mekara, personal communication, September 25, 2015)
 However, the Foundation could not make audiences entertained with three vital reasons. 
Firstly, compared to orchestra symphonies in Bangkok, a limited amount of public sponsors had 
seriously been given to the Foundation (Apirat Praphanwong, personal communication, October 
31, 2015) Secondly, there was lack of local participation since social and cultural status pointed 
out that being to a concert is a culture of extravagant and an invaluable activity. Eventually, it was about 
Thai people’s lifestyles nowadays.  That was to say, comfort and economy were highly  concerned, so, 
Thais preferred living at home and watching a movie, playing a game, and surfing YouTube           
(Phiphatphong Masiri, personal communication, October 26, 2015 ; Raweeras Poochareon, personal 
communication, October 29, 2015 ; Apirat Praphanwong, personal communication,  October 31, 2015)
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 3.  Strategy Formation

  It was important to understand vision, mission, goal, and objectives set by the Foundation. 
Its vision was to use music as a channel for the social betterment.  In order to compete with              
international standard, likewise, the Foundation’s mission was to be a centre of knowledge                 
development in symphony orchestra in Chiang Mai. The nonprofit organization wished to achieve 
the goals of producing high quality of musicians and being the national symphony orchestra of 
Chiang Mai. These were together with the objectives defined as follows: 
  3.1 Cooperations were sought for establishing a Chiang Mai Youth Symphony   Orchestra 
and it should be used as a role model for gathering helps and assistances in knowledge development 
in symphony orchestra in Chiang Mai. And, this could meet an international level. 
   3.2  Skill development of youth’s music performance in Chiang Mai and the northern 
region was focused for the purpose of meeting international criteria.
  3.3 Western music activity and extra curriculum should be placed in educational 
system.  
  3.4  Participation in playing music, mental socialization, spending free time valuably 
and were highlighted in order to keep youth away from drugs and negative stimulus and to earn 
some money.
  3.5 Music should be used as a tool of exchanging knowledge and activities and 
building mutual, international relationships. 
  3.6 Co operations between public and private sectors and also between public 
corporate and its own  sake should be encouraged so that the Chiang Mai Youth Philharmonic Band 
and Symphony Orchestra Foundation could be operated powerfully and appropriately as well as, 
as an overall picture, youth could be benefited. 
  3.7 Playing as a centre of gathering all graduated and skilled musicians was concerned 
because they needed a space for continuing practicing their skills and, ultimately, building up a 
provincial symphony orchestra.
  3.8  Giving public services and cooperating with nonprofit organizations was of        
importance.
  3.9 No political involvement and participation was ensured.
 4.  Strategy Implementation
  4.1 Internal Strategic Communication Management
        To invite the Foundation committee to attend the Foundation committee meetings        

arranged twice a year and executives and musicians to participate in a meeting and a rehearsal 

was done via social media, like Facebook (Supawan Jansilp and Watcharamon Teanwattanajinda, 
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personal communication, September 16, 2015 ; Chaipruck Mekara, personal communication, September 

25, 2015 ; Apirat Praphanwong and Samak Kajaikham, personal communication,  October 31, 2015)

  4.2  External Strategic Communication Management

   To reach audience, a variety of communication channels including email, Facebook 

(i.e., Fanpage), poster, local radio stations, the Government Public Relations Department, Channel 

11 (Northern Region), Chiang Mai News, Thai News, and personal media like, the music director, 

and a representative of the Symphony Orchestra  (Supawan Jansilp, personal communication, 

September 10,2015 ; Watcharamon Teanwattanajinda, personal communication, September 16, 

2015 ; Chaipruck Mekara, personal communication, September 25, 2015 ; Raweeras Poochareon, 

personal communication, October 29, 2015 ; Apirat Praphanwong & Samak Kajaikham, personal 

communication, October 31, 2015)

  4.3 Programme and Event

   Three to four classical and pop concerts were organized every year.  Combined 

with this, foreign musicians who were from, for example, the US, Japan, Poland, Macau, South 

Korea were invited to jam the concerts. It was very important for the Foundation to name a concert             

attractively because it could cause a higher number of audiences and sales volume, for instance, 

the Beethoven No.9 Animation Soundtracks (Chaipruck Mekara, personal communication, September 

25, 2015 ; Samak Kajaikham, personal communication, October 31, 2015).  

  4.4 Marketing and Distribution Channel

        To promote the concerts and sell their tickets, normally, the Foundation used 

direct sale, i.e. sending out letters and tickets to educational institutes throughout Chiang Mai. Also,            

a privilege of a 50 percent discount for students was offered.  

         Apart from this, tickets were sold via information counters at Kad Suan Kaew Department 

Store because it was easily accessible and also via the members of the Band. (Supawan Jansilp, 

personal communication, September 10, 2015 and Watcharamon Teanwattanajinda, personal 

communication, September 16, 2015)

  4.5 Partnership and Sponsorship

   The Foundation’s revenue came from ticket sales.  However, it was sponsored 
and partnered by Police Lieutenant Suchai Kengkarnka, in the forms of music room for rehearsal, 
music instruments, and performance venue, not in the form of money, though. (Suchai Kengkarnkar, 
Watcharamon Teanwattanajinda and Supawan Jansilp, personal communication, September 16, 
2015 ; Chaipruck Mekara, personal communication, September 25, 2015).  
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  4.6 Strategy Evaluation and Control or Feedback
   Success or failure was evaluated through a number of tickets sold, that of audience 
joining the concert each round, and audience satisfaction (Watcharamon Teanwattanajinda & 
Supawan Jansilp, personal communication, September 16, 2015 ; Chaipruck Mekara, personal 
communication, September 25, 2015).

Discussion and Suggestions for the Development of the Chiang Mai Youth Philharmonic Band and 
Symphony Orchestra Foundation 
 1.  Management:  Evaluation and Components
  There are two management issues to be improved.  Although the Chiang Mai Youth 
Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation has a clear organizational structure, 
firstly, there should systematic, continuous evaluation so that objectives, vision, mission, and       
strategy can be monitored whether they are met or not.  
 In order to make better, drive good image, and push sustainable development, the Chiang 
Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation should implement as the         

following process:  

 
Figure 1:  Strategic Communication Management in Lanna context
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 2. Sponsorship

  In order to maintain and sustain the Chiang Mai Youth Philharmonic Band and              

Symphony Orchestra Foundation successfully, there should be supports from public and private 

sectors, in the forms of money, musical tools, food and beverages for musicians, and so forth.          

It is also the responsibility of the Foundation executives and committees to drive collaborations with 

such  public and private organizations.  

 3. Corporate Social Responsibility (CSR)

  The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation is a 

nonprofit organization.  However, it should pay its attention to social contributions in different        

activities, including being a volunteer for teaching music for the underprivileged, arranging a charity 

concert.  

 4. Audience Segmentation and Database

  Defining the audiences can help the Chiang Mai Youth Philharmonic Band and            

Symphony Orchestra Foundation communicate correctly and appropriately.  

 5.   Public Relations

  There should the establishment of a website where the Chiang Mai Youth                               

Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation can distribute updated information, event 

calendars, ticketing, and so on and also provides easy access.  

Conclusion 
  The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation is good 

at its knowledgeable and expertise personnel, small, but clear organizational structure, international 

audience.  These are also maximized by two important opportunities, i.e. there is no competitive 

challenge for the Foundation and international knowledge is given to musicians.   

 However, it is regretted to say that such benefits are challenged by monetary constraint 

and limited supports from public and private sectors.  This is because high expenses are spent.  

It is important to ask for public and private sectors’ support rather than an expected number of 

tickets sold only.  Also, the Foundation is struggling with unavailability of musicians because they 

are students and employees.  The Foundation is, moreover, threatened by public sponsorship, 

perceiving a concert as a culture of extravagant and an invaluable activity, and current lifestyle.  

 The strategy is formed to achieve the goals of producing high quality of musicians and 

being the national symphony orchestra of Chiang Mai.  
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 The Foundation also contacts with both internal and external stakeholders, mostly,                  

via social media, i.e. Facebook.  For reaching the audiences, poster, local radio stations, a television 

channels, local newspapers, and personal media are used.  Also, the Foundation has arranged 

three to four concerts a year.  Marketing advantage is also concerned by the Foundation by            

expanding ticketing opportunities via sending out letters and tickets to educational institutes around 

Chiang Mai, giving students discount, selling tickets at Kad Suan Kaew Department Store, and also 

helping of the Foundation’s members.      

 It is recommended that the Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra 

Foundation should evaluate its operation systematically and continuously, asking for cooperation 

and collaboration from public and private sectors, make social contributions or corporate social 

responsibility, segment audience and build up database, and make public relations, especially 

setting up a website.  
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ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม*
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at Chiang Mai Rajabhat University

       ชวลิต  ขอดศิริ1**  ,    มนัส  สุวรรณ2***

       Chawalit Kodsiri1**  ,  Manat Suwan2***

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เลขที่ 202 ถนนชางเผือก  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  50300
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202 Changpuak Road, Mueang District, Chiang Mai 50300

2บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  50300

2Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University
202 Changpuak Road, Mueang District, Chiang Mai 50300

*  เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ เรื่อง อนาคตภาพของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พุทธศักราช 2569) 
 และปรับปรุงเพ่ิมเติมเน้ือหาจากบทความท่ีเคยเผยแพรในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการ  เสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษา
 แหงชาติ ครั้งที่ 42 วันที่  9 -10 กุมภาพันธ 2560  ณ ศูนยประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม
** ผูเขียนหลัก
    อีเมล: jackcawow@hotmail.com
*** อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)

บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้นีม้คีวามมุงหมายเพือ่ 1) ศกึษาความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2) ศึกษาวิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ  เพื่อจัดทํารางภาพอนาคต

ของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 3) ศกึษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ 4) ยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม ดําเนินการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

บุคคลเปาหมาย ประกอบดวย กลุ มผู ใช บัณฑิต กลุ มผู บริหารมหาวิทยาลัย กลุ มผู ผลิตบัณฑิต                                

กลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกลุมผูแทนประชาชน   
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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1.  ดานการจัดการเรียนการสอนจะตองมีการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการใชสื่อดิจิทัล                

ที่ทันสมัยและเหมาะสม อันประกอบดวยสื่อที่ประดิษฐขึ้นเองและสื่อที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีระบบการเรียนการสอนออนไลน มีแอพพลิเคชั่นรายวิชาที่พัฒนาข้ึนมาใหม มีตํารา หนังสือ    

และเอกสารประกอบการสอนที่สนองตอบกับผูเรียนจํานวนมาก มีการเพิ่มหลักสูตรใหม ๆ ที่สนองตอ           

ความตองการของทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

 2.  ดานการวิจัย จะตองมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การวิจัยระดับสถาบัน การวิจัยระดับประเทศ 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  มีการนํางานวิจัยมาใชในการทําเอกสารประกอบการสอน 

ตํารา หนังสือ หรือผลงานอื่น ๆ ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เพื่อแกไขปญหาและ

การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน มุงสรางองคความรูใหม และแสวงหาแนวทางในการสรางเครือขายการวิจัย   

ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

แหงชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

 3.  ดานการบริการวิชาการ จะตองมีการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร       

และนวัตกรรมเพื่อเขาสูโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 โดยผลักดันไทยสูผูนําดานเศรษฐกิจ         

ที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy)  เปนศูนยความเปนเลิศดานการผลิต-พัฒนาครู             

และบุคลากรทางการศึกษา ศูนยฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของผูนําองคกร ศูนยความเปนเลิศ    

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ศูนยความเปนเลิศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ  

ผูสูงอายุ และศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร      

  4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะตองรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ

และเอกชนท้ังในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหเปน        

ที่รูจักในเวทีระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น 

  5.  ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม จะตองมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไก   

ตรวจสอบได กระบวนการเขาสูอาํนาจการตรวจสอบ  ความโปรงใส การกระจายอํานาจ ทกุคนมีสวนรวมอยางแทจรงิ   

คําสําคัญ     
 ภาพอนาคต   คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

Abstract
 The purposes of this research were to 1) examine past and current circumstances of the 

Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University; 2 ) investigate and analyze its contextual 

factors in order to draft its future scenario; 3) study its likely future scenario, and 4) reaffirm the more 
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likely future scenario of the faculty available in the next decade (B.E. 2569) via public discussion 
forum. Modified Delphi Technique was employed to conduct the research. The focused groups 
consisted of groups of interpreters, university administrators, academic and supportive staff involved 
in the graduate production, external university experts and public representatives. 
 The research findings revealed as follows: 
 1.  In terms of instructional management, blended learning should be appropriately             
implemented and combined with new digital media consisting of both the developed media from 
Information Technology and the newly invented media. Online-learning system, newly developed 
syllabus applications, books, textbooks, and supplementary teaching materials should be                
provided to responding a massive amount of learners. New curriculum should be additionally   
produced for responding the local, national, and international needs. 
 2.  In terms of research studies, researches should be carried out to develop curriculum; 
moreover, both academic and national researches should be conducted to manage instructions 
effectively. Research findings should be not only applied to producing supplementary teaching 
materials, textbooks, books, or other work productivities, but also integrated into instructional         
approaches in order to solve problems and develop sustainable communities. All researches should 
aim to create a new body of knowledge and seek for establishing research networks in all the local, 
national, and international levels; as well as, the researches should be conducted in accordance 
with government policies, economic and social development plan, national education plan, education 
policies, research conceptual frameworks of National Research Council, and university strategies. 
   3.  In terms of academic services, the potentials of Information Technology, communication, 
and innovation should be developed into a New Development Model of Thailand (4.0) by driving 
Thailand to become a leader of Value-Based Economy and a center of excellence in development 
and production of teachers and educational personnel, training and human resource development 
of organizational leaders, Asian development for community economy and technology,  education 
and development of ageing people, and integrated learning of sufficiency economic philosophy.  
 4.  In terms of arts and cultural preservation, the faculty should work in collaboration with 
local government organizations and government and private organizations in all the local, national, 
and international levels to support and promote Thai arts and cultures with greater recognition on 
the international and global stages.      
 5.  In terms of modern education management, systems and mechanisms that people can 
participate in every partnership should be established for determining the management of the 
principles of good governance, empowerment, transparency, and decentralization.   
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บทนํา
 โลกในศตวรรษที่ 21 มีนักวิชาการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางจากศตวรรษกอน หรือรอยป 

โลกมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมท่ีเห็นไดคอนขางชัดเจน เศรษฐกิจของโลกใน    

ศตวรรษที่ 21 ไดเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรก ๆ ไปเปนทุนนิยมอุตสาหกรรมขามชาติ

ทีม่กีารพฒันาทางดานเทคโนโลยีและการบริหารจดัการในระดับทีส่งูกวายคุกอนอยางมาก เนนการผลติสนิคา

และบรกิารแบบอตัโนมตัทิีใ่ชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสมยัใหมเพิม่ขึน้ ตองการใชแรงงานและการจัดองคกร

ทีม่คีวามรูและการคดิคนใหม คนทํางานมคีวามรูทกัษะแบบใหมทีป่รับตัว เรียนรูงานแบบใหมไดอยางรวดเรว็ 

รวมทั้งตัดสินใจเพิ่มขึ้น การผลิตแบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีอยู แตกลายเปนเพียงสวนยอย

ของระบบเศรษฐกจิสมยัใหม และถอืวาเปนเทคโนโลยรีะดบัตํา่ทีใ่หผลตอบแทนต่ํากวาระบบการผลติแบบใหม

ที่ตั้งอยูบนฐานความรู ระบบเศรษฐกิจแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 (ที่บางคนเรียกวายุคหลังอุตสาหกรรม)         

เปนระบบที่มีการแขงขันและรวมมือกันอยางซับซอนข้ึน ตองการใชแรงงานท่ีมีความรู ทักษะแบบใหมและ   

ใชการบรหิารจดัการความรูในระดบัทีส่งูขึน้กวายคุกอนหนานีม้าก (วทิยากร เชียงกลู, 2559, 63-65) อยางไรกต็าม 

การศึกษาตองเปนระบบท่ีไมใหคนหลุดจากรากเหงาและเปนไปเพื่อการสรางคนดี คนเกง ที่มีความผูกพัน    

กบับานเมอืง ทัง้นีก้ารศึกษาเปนเร่ืองใหญ เพราะเปนการปลกูฝงอนาคตของชาติในวนัขางหนา (วจิารณ พานชิ, 

2554, 36) คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของครู (McKinsey, 2007 ; วรากรณ สามโกเศศ, 2553 ; 

ดิเรก พรสีมา, 2555) ครูเปนปจจัยสําคัญในระดับโรงเรียนที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด                 

จากการทดสอบระดับนานาชาต ิประเทศท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรูสงูจะมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ     

สูงกวา ในขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการศึกษาดีมีคุณภาพจะมีความเปนประชาธิปไตย                      

และเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกวา (Hanushek & Rivkin, 2012) ทําอยางไรท่ีจะใหครูไดรับ          

การพัฒนาคุณภาพ มศีกัยภาพ เปน “ครูเพ่ือศิษย” อยางสมบรูณ มทีกัษะการเรียนรูและตองเรียนรูตลอดชวีติ  

เพราะเปนการเรียนรูเพ่ือชีวิตของตนเอง และสําหรับการเปนครูเพ่ือศิษยและเพ่ือการดํารงชีวิตของตนเอง 

(วจิารณ พานชิ, 2557) มสีมรรถนะและความเชีย่วชาญในการทาํงานทีป่ระกอบดวยความรู ทกัษะ และทัศนคติ

ที่ดีตอการทํางานท่ีเนนทักษะมากกวาความรู (กฤษณพงศ  กีรติกร, 2557) เปล่ียนวิธีการสอนที่เนน                   

“วิชาเปนตัวตั้ง” เปน “เนนชีวิตผูเรียนเปนตัวตั้ง” (ประเวศ วะสี, 2552) หรือมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ                   

(ราชกจิจานเุบกษา, 2542) อยางจรงิจงั มกีารพัฒนาวชิาชพีเปนทีย่อมรับของสังคม (ไพฑรูย สนิลารตัน, 2557) 

 ครู เปนผูมีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเปนผูมีบทบาทใน       

การกําหนดคุณภาพของคนในสังคมและสรางคนใหมีคุณภาพเพื่อสรางอนาคตของชาติ ทุกภาคสวน                

การพัฒนาคุณภาพครหูรอืปฏิรปูครูเพือ่ใหมคีณุภาพจงึมคีวามสาํคญั ปจจบุนัวชิาชีพครูไดรบัคาตอบแทนสงู

ขึน้กวาเดมิ  เพือ่จงูใจใหคนดี คนเกงเขามาเปนคร ูแตอยางไรกต็ามปญหาคุณภาพการศกึษาท่ีลดลงในปจจบุนั 
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สวนหนึ่งมาจากครูผูสอน  เพราะถาครูมีทั้งจิตวิญญาณและองคความรู สอนดวยหัวใจ ไมเนนสอนพิเศษ     

นอกเวลาเปนหลัก อยูกับผูเรียนอยางมีคุณภาพก็สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีคุณภาพผู เรียนได                   

องคประกอบหลักของครูตองมีความรับผิดชอบ รักเด็ก เขาใจเด็ก ดูแลเด็ก หากเด็กยอมรับในตัวครูไดก็จะ

เปนดานแรกที่เปลี่ยนแปลงเด็กไดอยางแทจริง ในปจจุบันมีเสียงสะทอนตรงกันของสังคมถึงปญหาคุณภาพ

ครใูนหลาย ๆ  ดาน ทีส่งผลโดยตรงตอคณุภาพของการศกึษาไทย กลาวคือ การพัฒนาคุณภาพเดก็และเยาวชน

ตองพัฒนาที่ “ครู” กอน ถาครูดอยคุณภาพ ก็ไมสามารถสรางคุณภาพใหนักเรียนได กระบวนการผลิตครู       

ในปจจุบนัยงัขาดประสทิธภิาพ ทาํใหไมไดคนด ีคนเกง และมจีติวญิญาณในวชิาชพีครูมาเปนครู เดก็เรียนเกง

ในพืน้ท่ีไมเลือกเรยีนคร ูไมเห็นคณุคาในวชิาชีพครู ขณะเดยีวกันมีความพยายามแกปญหาการขาดแคลนครู

และครูสอนไมครบชัน้ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและพ้ืนท่ีหางไกลท่ีมคีวามสมัพันธเก่ียวของกับนโยบาย

การโอนยายครูกลับภูมิลําเนา สงผลใหมีครูกระจุกตัวอยูแตในเมืองและสงผลตอเนื่องตอคุณภาพการศึกษา

ที่แตกตางกันของโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบทหรือพื้นที่หางไกลทุรกันดาร (สํานักงานเลขาธิการ     

สภาการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2558, 60-63)     

 สําหรับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนั้น ในอดีตมีฐานเปนสถาบันผลิตครูแหงแรก

ของภาคเหนือและเปนวิทยาลัยครูแหงแรกที่กอตั้งขึ้นในสวนภูมิภาค  สําหรับการจัดตั้งคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพ่ือเปนสถาบันการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน

ขององคกรวิชาชีพของคุรุสภาเปนแหลงของการศึกษาคนควาวิจัย เผยแพรขอมูลดานการศึกษา เพื่อพัฒนา

ทองถ่ิน โดยมีพันธกิจ คือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี      

ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 2) พัฒนาอาจารยใหมีความรูและทักษะความสามารถ

ทางวิชาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย 3) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครูและบุคลากรทาง              

การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ และ 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมที่มีความเคล่ือนไหว  

ตลอดเวลาใหมีคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาที่เปนผลผลิตทางการศึกษาเหลาน้ีสามารถนําความรูที่ไดรับจาก

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง     

ไดอยางเหมาะกับสภาพแวดลอมและศกัยภาพของตนเองไดอยางมปีระสทิธิภาพนัน้ ผูทีม่หีนาท่ีจดัการศึกษา

จะตองศึกษาบรบิทแวดลอมและเตรียมการจัดการศกึษาในอนาคตใหเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ สามารถ

แขงขันดานคุณภาพการศกึษาบนเวทโีลกได  ซึง่จะสอดคลองกับเปาหมายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 

ฉบับท่ี 2 เมือ่ส้ินสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คอื การยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบุคลากร

ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู

และนวตักรรมเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในโลกาภวิตัน สนับสนุนการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ของทองถิน่ไทยโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และเครือขายอดุมศกึษาบนพ้ืนฐาน

ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  ซึ่งไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการ
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และองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) ประกอบดวย

สาระหลัก 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบ

ตอมนุษยโลก และประเทศไทยจนถงึอุดมศึกษา สวนท่ีสองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปจจุบนั

และอนาคต (Scenario) สอดคลองกบังานวจิยัของ Linyuan (2014) ทีพ่บวาการรวมกนัพัฒนาหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีโดยใหสิทธิการใหความรู สําหรับทั่วโลกทุกสัญชาติ  มุงเนนการเตรียมความพรอมในการ                   

จดัการศกึษาสาํหรบัศตวรรษท่ี 21 โดยบรูณาการเขาสูโปรแกรมการเตรยีมครู รวมกบัองคการยนูเิซฟแคนาดา 

(UNICEF Canada) และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยปรินซ เอดเวิรด ไอแลนด แคนาดา (UPEI :            

University of Prince Edward Island Canada) ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้ บงบอกถึงโอกาสและ        

ความทาทายที่ไมซํ้ากันที่ครูตองเผชิญในการเรียนรูความรูสําหรับการเปนพลเมืองโลก

 จากเหตผุลดงักลาวขางตน ผูวจิยัจงึประสงคทีจ่ะศกึษาภาพอนาคตของคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพรวมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การจดัการศึกษาระดับอุดมศกึษาในสาขาการศึกษาทีเ่ก่ียวกบัการจัดการการอุดมศกึษา แนวทางและทศิทาง

ในการจดัการอดุมศกึษาเพือ่พฒันาทองถิน่ ประวตัคิวามเปนมาของมหาวทิยาลยัราชภฏั การผลิตและพฒันาครู 

และการวิจยัอนาคตกาลท่ีชดัเจนใหสอดคลองกับบริบทและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ รวมทัง้เพ่ือเตรยีม

ครูมอือาชีพตามความคาดหวังของชมุชน ทองถ่ิน สงัคม และประเทศชาติ สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามพรอม

ทั้งดานความรู ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะทางสังคม ใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอนาคต

ไดอยางมีความสขุ สามารถพ่ึงตนเองได เปนกําลังสําคัญและมสีวนชวยพัฒนาประเทศ รวมท้ังใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดนโยบายการวางแผนงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการ

ศึกษาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับความเปน

ไปไดภายใตบริบทของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และนโยบายของรัฐบาล เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา         

ทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งในการแขงขันในสังคมไทยและสังคมโลก

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจบุนัของคณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม   

 2.   เพ่ือศึกษาวิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ  เพ่ือจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 3.   เพื่อศึกษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  4. เพื่อยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา            

(พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม  
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วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยอนาคต โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi           

Technique) ประกอบดวยวิธกีารสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) การประชุมกลุมยอย (Focus Group 

Discussion)  แบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการจัดเวทีประชาคม (Civil       

Society Forum or People Forum) 

  1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย

  1.1  ศกึษาความเปนมา สภาพอดตีและปจจุบนัของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

โดยดาํเนนิการวจิยั 2 วธิ ีแบบคูขนานกนั ไดแก วเิคราะหสาระจากเอกสาร และการสมัภาษณเชิงลึก 

   1.2  ศกึษาวเิคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ  เพ่ือจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครศุาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินการวิจัย 2 วิธี แบบคูขนานกัน ไดแก วิเคราะห สังเคราะหบทสัมภาษณ และ     

การประชมุกลุมยอยของผูเช่ียวชาญ 5 กลุม ไดแก กลุมผูใชบณัฑิต กลุมผูบริหารมหาวทิยาลยั กลุมผูผลิตบัณฑิต 

กลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกลุมผูแทนประชาชน จํานวน 25 คน

  1.3  ศึกษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ดําเนินการสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพ่ือหาคําตอบที่เปนฉันทามติดวยเทคนิคเดลฟาย โดย             

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน 

  1.4  ยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา      

(พ.ศ. 2569) โดยดําเนินการจัดเวทีประชาคม จํานวน 100 คน 

 2. ประชากรและกลุมเปาหมาย   

   2.1 ประชากร ไดแก ผูมสีวนเก่ียวของกับการบริหาร การจัดการศกึษา และผูมสีวนไดสวนเสีย

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   

   2.1   กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา และ       

ผูมสีวนไดสวนเสียของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูวจิัยไดกาํหนดกลุมเปาหมายออกเปน 

5 กลุม  จํานวน 25 คน ดังนี้ 

   กลุมท่ี 1 เปนกลุมผูใชบณัฑิต จาํนวน 7 คน ไดแก ผูอาํนวยการโรงเรียน จาํนวน 7 โรงเรียน 

โดย  การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูบริหารสถานศึกษา

ดีเดนที่ไดรับรางวัล   

   กลุมที่ 2 เปนกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 

และผูชวยอธิการบดี 

    กลุมที่ 3 เปนกลุมผูผลิตบัณฑิต จํานวน 7 คน ไดแก  คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ 

และรองผูอาํนวยการ จาํนวน 7 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคดัเลอืก

คือ เปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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    กลุมท่ี 4 เปนกลุมผูทรงคณุวุฒภิายนอก จาํนวน 3 คน ไดแก อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ  

อดีตผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน                   

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ

การกําหนดภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

   กลุมท่ี 5 เปนกลุมผูแทนประชาชน จํานวน 5 คน ไดแก ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย          

ทีอ่าศยัอยูในจังหวัดเชยีงใหม และการจัดเวทปีระชาคม จาํนวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนศิษยเกาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม      

ที่มีสวนเกี่ยวของกับภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ซึ่งกําหนดประเด็นการสัมภาษณครอบคลุมทุกดานทั้ง          

สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม      

แนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีของครุสุภา รวมถึงความสาํเรจ็  ความลมเหลว ปจจัยสนบัสนนุและ

ปจจยัขดัขวางทีส่งผลตอการพฒันาคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม รวมทัง้วเิคราะห สงัเคราะห

การศกึษาในดานการเรยีนการสอน ดานการวิจยั ดานทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดานการบรกิารวชิาการแกสงัคม 

และการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  3.2 การประชุมกลุมยอย โดยการพิจารณา วเิคราะห วพิากษ วจิารณ อภิปรายและใหขอเสนอ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอมิติและตัวชี้วัดในอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  3.3 แบบวิเคราะหสาระจากเอกสาร ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชยีงใหม เอกสารแผนพฒันามหาวทิยาลัย  รายงานประจําป  รายงานการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

การประชาสัมพนัธ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ขอบงัคบัครุสุภาวาดวยมาตรฐานวชิาชพี 

พ.ศ. 2556 และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารท่ีตีพิมพ     

เผยแพรอื่น ๆ  เว็บไซตที่เกี่ยวของและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ

  3.4 แบบสอบถามตามเทคนคิเดลฟาย เพ่ือสรางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) ที่เปนฉันทามติของผูเช่ียวชาญทั้ง 25 คน โดยอาศัยขอมูล                 

ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สําหรับการสรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน เปนผูตอบ

ตามเทคนิคเดลฟาย 

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม

  1.1  ความเปนมา สภาพอดีต  คณะครุศาสตรเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ตั้งอยูบนเลขท่ี 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                        
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มีความเปนมาพรอมกับการกอต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกลาวคือ กอนจะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมเชนในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการมาตามลําดับต้ังแต พ.ศ. 2467 กอต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครู

ประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ ตอมา พ.ศ. 2470 เปลี่ยนช่ือเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร

จงัหวดัเชยีงใหม และใน พ.ศ. 2490 เปล่ียนชือ่เปนโรงเรียนฝกหดัครูเชียงใหม โดยใน พ.ศ. 2503 ยกฐานะเปน

วิทยาลัยครูเชียงใหม จนกระทั่งใน พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 1 ทําให

สามารถเปดสอนระดับปริญญาตรีไดในสาขาวิชาตาง ๆ โดยมีภารกิจคือ การผลิตและพัฒนาครู ตอมาใน  

พ.ศ. 2528 ไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญตัวิทิยาลัยครู  ฉบับที ่2 ทาํใหมกีารแยกสาขาการผลติบณัฑติออก

เปน 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรจึงไดรับการประกาศจัดตั้งขึ้น 

เพือ่ทาํหนาทีผ่ลติครูและพฒันาครูตามภารกจิเดิมทีเ่คยปฏิบตัมิา ชือ่ในขณะน้ันเรียกวา “คณะวชิาครศุาสตร” 

และใน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

วิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เปนตนมา พ.ศ. 2538 ไดประกาศใช 

พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  จนกระทั่งใน พ.ศ. 2538  คณะวิชาครุศาสตรไดรับการประกาศภารกิจที่ชัดเจนพรอม

กับปรับชื่อใหมเปน “คณะครุศาสตร” และ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      

ทรงโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย พระราชทานนามเปลีย่นสถานะสถาบันราชภฏัเปน “มหาวทิยาลยัราชภฏั” 

ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

  1.2 สภาพปจจุบัน  

    1)  ดานการเรยีนการสอน คณะครศุาสตรใหสทิธแิละโอกาสทางการศกึษาแกผูดอยโอกาส

ผูพกิารและผูมคีวามสามารถพิเศษ เปนสถาบนัการศกึษาท่ีมปีระสบการณในการผลิตและพฒันาคร ูบคุลากร

ทางการศึกษา ตั้งอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ที่สามารถประสานกับหนวยงานอื่นไดสะดวก 

มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับสถาบัน/องคกร ทั้งในและตางประเทศ มีหลักสูตร     

เปดสอนทีห่ลากหลายสอดคลองกบัความตองการของทองถิน่ มหีลักสูตรทีเ่ปดสอนตรงตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน     

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยการฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและ           

ฝกประสบการณจริงในโรงเรียน บุคลากร มีความรูความสามารถมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ การเรียน            

การสอนดานภาษา มอีาจารยเจาของภาษาประจําทุกหลักสูตร มงีบประมาณสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 

และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

   2) ดานการวิจัย  คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย      

อยางเพียงพอและตอเนือ่ง  มเีครอืขายความรวมมอืดานการวจิยักับทองถิน่ มเีครอืขายและพ้ืนท่ีวจิยัจํานวนมาก  

มีนักวิจัยที่มีความรูเฉพาะทางหลากหลายสาขา ทําใหสามารถทํางานวิจัยเชิงลึกได มีหนวยงานที่กําหนด      

ใหรับผิดชอบในการหาทุนสนับสนุนการทําวิจัยและติดตามการดําเนินงานวิจัย งานวิจัยที่ดําเนินการ                    

มีประโยชนและสามารถนําไปใชตอบสนองการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่นได
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  3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม  คณะครุศาสตรมีเครือขายในทองถ่ินมาก และ                    

ใหความสาํคัญกับภารกจิดานการบริการวิชาการ และมเีครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกบัทองถ่ิน 

มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ   มีการจัดอบรมระยะส้ัน              

อยางสม่ําเสมอ  มีกิจกรรมดานการบริการวิชาการท่ีหลากหลายและตรงตามความตองการของทองถิ่นและ

เปดโอกาสทางดานการบรกิารวชิาการใหแกผูสนใจอยางกวางขวางทัง้นักศึกษา ศษิยเกา คณาจารย บคุลากร 

และประชาชน

  4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะครุศาสตรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถใน            

การปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย มีแหลงงบประมาณหลายทาง 

(แผนดิน รายได และการบริหารวิชาการ) มีวัสดุ อุปกรณที่ทันสมัยในการใหบริการและปฏิบัติงาน                           

มีการกระจายอํานาจในการบริหาร มีการมอบอํานาจใหผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจไดในระดับตนและ          

มีการดําเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ

  5)   ดานการบรหิารจดัการการศึกษาสมัยใหม  คณะครศุาสตรเปนหนวยงานท่ีมขีนาดเล็กและ

สามารถปรบัเปลีย่นหรอืบรหิารงานไดไมยากนกั ผูบรหิารมวีสิยัทัศน มคีวามเปนผูนาํและมีการบริหารจดัการ

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการที่คลองตัว

 2. วิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพื่อจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  จากการวิเคราะหบริบทขององคประกอบเพื่อจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา หลักการในการผลิตและพัฒนาครูนั้นอยูบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษา 

ไดแก พพิัฒนาการนิยม (Progressivism) และปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ซึ่งเปนการผนวกความคิด

ทัง้สองอยางไวดวยกนั โดยปรชัญาพิพฒันาการนยิมจะเนนการพฒันาเดก็ไปสูจดุมุงหมายท่ีผูเรยีนและผูสอน

รวมกันกําหนดขึ้น สวนปรัชญาปฏิรูปนิยมนั้นจะเนนเรื่อง “แรงงาน” (Labor) วาเปนหัวใจของสังคมและ          

เช่ือวามนุษยจะตองชวยกันสรางระบบสังคมเสียใหมโดยถือวา “การทํางานคือชีวิต” ซึ่งการผสมผสานกัน

ระหวางความคิดสองปรัชญาทําใหปรัชญาปฏิรูปนิยมกอตัวขึ้นโดยเนนการพัฒนาการของบุคคลและ               

ของมวลชน เพ่ือเขาใจตนเองวามีความตองการอะไร สังคมประกอบไปดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถและ      

จุดมุงหมายของสมาชิก ไมจําเปนตองเหมือนกันหมด  ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเนนการปฏิรูปสังคมและ

สรางสรรครูปแบบของสังคมข้ึนมาใหมในอนาคต ซึ่งการผลิตและพัฒนาครูมีจุดมุงหมายการศึกษาตอง         

เปนไปเพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคมโดยตรง และตองชวยแกปญหาของสังคมที่เปนอยู  มุงสรางระเบียบใหม         

ของสังคมบนรากฐานของประชาธิปไตยโดยคาํนึงถึงพ้ืนฐานทีม่อียูเดิม  และใหเด็กเหน็ความสาํคัญของสงัคม

โดยสวนรวม ควบคูไปกับของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 

อนาคตประเทศไทยมีวิสัยทัศนเปนประเทศท่ีมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว                            

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง      

ตอการบรรลซุึง่ผลประโยชนแหงชาต ิในการทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติ สรางรายไดระดบัสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
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และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได              

ในระบบเศรษฐกิจ  

 การเตรียมการผลิตและพัฒนาครูในอนาคตจึงตองวางรากฐานการสรางคนเพ่ือเตรียมครูใหสอดรับ

กบัการพฒันาของประเทศ แมวาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  รวมทั้งการปรับโครงสราง

ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏริูปประเทศ จาํเปนตองอาศยัการขบัเคล่ือน 10 ยทุธศาสตร  

มียุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับดานการศึกษา ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทนุมนุษย ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความเปนธรรม  ลดความเหลือ่มล้ําในสงัคม และยทุธศาสตรที ่3 การสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยืน ซึง่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญในอนาคต 4 ดาน ไดแก 1) 

ดานเศรษฐกิจมกีารขยายตัวชา ความผนัผวนสูง เชือ่มโยงทางการคา การลงทนุ การเงนิและการแขงขันเพ่ิมขึน้ 

การเปดเสรอีาเซยีน/บทบาทของประเทศมหาอํานาจตอภมูภิาค ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด

2) ดานสังคม การเขาสูสังคมสูงวัย ทั้งในประเทศและระดับโลก การขาดแคลนแรงงานทักษะฝมือสูง/การ     

วางงานและแรงงานทักษะฝมือต่ํา ความเหลื่อมลํ้ามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน การเล่ือนไหลทางวัฒนธรรม 3)                        

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบตัธิรรมชาติรนุแรงมากขึน้ 

ขอตกลงระหวางประเทศมีความเขมขนมากขึ้น แรงกดดันจากการพัฒนาเศรษฐกิจตอทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิง่แวดลอมยงัมแีนวโนมเพิม่ขึน้ และ 4) ดานความมัน่คง ความเสีย่งดานภมูริฐัศาสตร ปญหาความม่ันคง

กับประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางทางความคิด อุดมการณของคนในประเทศ อาชญากรรมไซเบอรและ

สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล  ทั้งน้ีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวงวัยท่ีสามารถ

บริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดี  โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนา

ทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพบริการ

สาธารณสุขใหทั่วถึงในทุกพ้ืนท่ี พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี   

มีวินัย มีคานิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดี     

ทางสังคม คนไทยในทุกชวงวัยเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี        

ตอสังคมสวนรวม   ปญหาในดานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัย    

ยังมีพัฒนาการที่ลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาดเวลาในการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และ     

เด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับตํ่า ประกอบกับการขาด        

การฝกทักษะแปลงความรูสูทักษะที่เพียงพอ จึงสงผลใหวัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ํา คุณภาพคนยังมี

ปญหาในทุกชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย 

ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า แรงงานมีปญหาท้ังในเรื่องความรู ทักษะ และทัศนคติ           

ที่ไมตรงกับความตองการของตลาดงาน และผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพโดยท่ีจํานวนไมนอยตองพ่ึงพิงผูอื่น      

ในการดําเนินชีวิต   การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม            

ในแตละชวงวัยเพ่ือวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการ
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ในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจาํเปนตอการดํารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวยัตามความเหมาะสม 

เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรครวมท้ังการให     

ความสําคัญกับการพัฒนาใหมีความพรอมในการตอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน มีทักษะการทํางานและ   

การใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน วัยแรงงานเนนการสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ                

ทีส่อดคลองกบัตลาดแรงงานทัง้ทกัษะข้ันพ้ืนฐาน ทกัษะเฉพาะในวชิาชพี ทกัษะการเปนผูประกอบการรายใหม  

ทกัษะการประกอบอาชพีอิสระ  วยัสูงอายุเนนพัฒนาทักษะท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชพีท่ีเหมาะสมกบัวัยและ

ประสบการณ การเตรียมความพรอมกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุมวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู โดยเนน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียน

การสอนและการพฒันาคุณภาพครทูัง้ระบบ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการศกึษาสูความเปนเลศิในสาขาวชิา

ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานและพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอ้ือตอการเตรียมคนที่มีทักษะ      

ใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน  นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ตลอดชวีติท้ังส่ือการเรียนรูและแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย การสรางเสรมิใหคนมีสขุภาพด ี เนนการปรบัเปล่ียน

พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ โดยใหความสําคัญ           

กบัการพัฒนาความรูในการดูแลสขุภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกาํลังกายและโภชนาการทีเ่หมาะสมกบั

แตละชวงวัย การใชมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและสงเสริมอาหารและผลิตภัณฑ                  

ที่สงผลเสียตอสุขภาพ การสรางกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ         

ที่จะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 

 การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรของคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม โดยใชหลักการ ทฤษฎี 

องคความรูใหม และแผนยุทธศาสตรมาขับเคล่ือนท้ังในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม อันจะนําพาใหการปฏิรูป              

การศึกษาเกิดความยั่งยืน สอดรับกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) โมเดลประเทศไทย 4.0 การศึกษา 4.0 และ

นโยบายของรัฐบาลในดานการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไดนอมนําแนวพระราชกระแสฯ            

ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายดานการศึกษา

ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใชกับนโยบายดานการศึกษาโดย         

มีใจความสําคัญวา การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ 1) สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ

ที่ถูกตอง และ 2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเขมแข็ง สามารถสรางบุคลิกและ

อุปนิสัยที่ดีงาม (Character of Education)  ซึ่งองคประกอบท่ีไดกลาวมาน้ีจะเปนแนวทางในการกําหนด   

ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา 
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 3.  ความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม          

กับภารกิจ 5 ดาน ประกอบดวย 

  3.1 ดานการจัดการเรียนการสอน จะตองมีการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ           

การเรียนการสอนเขากับเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ใหม ๆ อยางเต็มรูปแบบในชัน้เรียน เชน รูปแบบ 

Active Learning และการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ผสมผสานการใชสื่อดิจิทัล  

ที่ทันสมัยและเหมาะสม อันประกอบดวยสื่อที่ประดิษฐขึ้นเองและสื่อที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มรีะบบการเรยีนการสอนออนไลน  มชีดุโปรแกรมรายวชิาท่ีพฒันาขึน้มาใหม มตีาํรา หนงัสอื และ

เอกสารประกอบการสอนท่ีสนองตอบกบัผูเรยีนจาํนวนมาก มกีารเพ่ิมหลกัสตูรใหม ๆ  ทีส่นองตอความตองการ

ของทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 

  3.2 ดานการวจิยั จะตองมกีารวจิยัเปนฐานสอดคลองกับระดบัหลักสตูร การวจิยัระดบัสถาบัน 

การวิจัยระดับประเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ  

นํางานวิจัยมาใชในการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย อาทิ เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ 

หรอืผลงานอ่ืน ๆ  ตลอดจนมกีารบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวจิยั เพือ่แกไขปญหาและการพฒันาทองถ่ิน

อยางยัง่ยนื มุงสรางองคความรูใหม และแสวงหาแนวทางในการสรางเครือขายการวจิยัในระดบัชุมชน ทองถ่ิน 

ประเทศ และนานาชาต ิสอดรบักับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ นโยบายของรฐับาล แผนการศกึษาแหงชาติ  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ กรอบการวจิยั

ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  3.3 ดานการบรกิารวชิาการ จะตองมีการพฒันาศกัยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร 

และนวัตกรรมเพื่อเขาสูโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 โดยผลักดันประเทศไทยสูผู นํา                    

ดานเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เปนศูนยความเปนเลิศดานการผลิต-

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนยฝ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของผู นําองคกร                           

ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ศูนยความเปนเลิศการศึกษา     

และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 

  3.4   ดานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จะตองรวมมอืกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรภาครฐั

และเอกชนท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ีรูจัก      

ในเวทีระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น 

  3.5 ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไก       

ตรวจสอบได กระบวนการเขาสูอาํนาจ การตรวจสอบความโปรงใส การกระจายอาํนาจ ทกุฝายตองมีสวนรวม

อยางแทจริง   
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 4. การยนืยันภาพอนาคตของคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหมในทศวรรษหนา 

(พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม  

  การจัดเวทีประชาคม จากบุคลากรของคณะครุศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม          

กลุมผูใชบณัฑติ กลุมผูบรหิารมหาวทิยาลัย กลุมผูผลติบณัฑติ กลุมผูทรงคณุวฒุภิายนอก กลุมผูแทนประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน พบวา ผูเขารวมเวทีประชาคมเห็นดวยและยืนยันถึงความเปนไปได       

ของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พุทธศักราช 2569)             

ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานทํานุบํารุง                    

ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม 

การอภิปรายผลการวิจัย
 ความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของสถาบันราชภัฏวาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประวัติ           

ความเปนมายาวนานกวาศตวรรษจนถงึปจจุบนัโดยประสบผลสาํเร็จตามควร ในเสนทางสูมหาวทิยาลยัราชภฏั

มีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง สถานภาพและบทบาทหนาที่มาอยางตอเน่ือง ซึ่ง ถนอม อินทรกําเนิด 

(2544) กลาววา อุดมการณราชภัฏ เพ่ือการแกปญหาพัฒนาประเทศ โดยที่ผานมาใชวิธีการแกปญหาโดย  

มุมมองตะวันตกเปนแบบอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีความเปน

มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเปนไท มีกระบวนการสรางและพัฒนาการเรียนรูรวมกับทองถิ่น สรางและ         

พฒันาบัณฑติ สรางสรรคและพัฒนาองคความรูแกทองถิน่ ชมุชนและสงัคม สอดคลองกบั มนสั สวุรรณ และ

คณะ (2546) ที่กลาววาการจัดตั้งสถาบันการศึกษาจึงมิใชเรื่องที่ผูมีอํานาจตัดสินใจจะเลือกตั้ง ณ ที่ใดก็ได

โดยคดิวาเปนตาํแหนงกลาง (Central Location) ซึง่เหมาะสมแลว ทาํเลของสถาบนัการศกึษากม็คีวามสาํคญั

มากและตองไดรับการพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวยเชนเดียวกัน หลาย ๆ กรณีในทางภูมิศาสตร    

ตาํแหนงกลางอาจไมใชตาํแหนงทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เมือ่ตัง้สถาบนัศกึษาแลว ทกุคนจะไดรบัโอกาสอยางเทาเทยีมกนั

หรอืเสมอภาคกนั แมจะมีการต้ังสถาบนัอดุมศึกษาในภมูภิาคจะเลือกต้ังในจังหวัดทีเ่ปนศนูยกลางของภมูภิาค

ดูจะมีความเสมอภาคในความใกล-ไกลของจังหวัดโดยรอบ แตในแงของทําเลอาจไมเหมาะสม จังหวัดท่ีเปน

ศนูยกลางของภมูภิาคอาจมีขอเสยีเปรียบในดานสาธารณปูโภคและโครงสรางพืน้ฐาน และ/หรืออาจมีอปุสรรค

ในแงของการใชพื้นที่ เปนตน ดวยสาเหตุนี้การเลือกที่ตั้งและทําเลของสถานศึกษาที่เหมาะสมตองพิจารณา

ปจจัยองคประกอบ (Component Factors)  เพ่ือใหเกดิความเปนธรรมในโอกาสทางการศกึษา  ความเปนไปได

ในการลงทุนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด   ปจจัยองคประกอบท่ีสําคัญตองนํามาวิเคราะห

รวมดวยในการกําหนดที่ตั้งและทําเล สภาพปจจุบันพบวา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม       

ตัง้อยู 3 วทิยาเขตเชยีงใหม และ 1 วทิยาลยัแมฮองสอน ไดแก วทิยาเขตเวยีงบัว วทิยาเขตแมสา วทิยาเขตแมรมิ 

และวิทยาลัยแมฮองสอน สอดคลองกับ มานิต บุญประเสริฐ และคณะ (2546) ที่กลาววา รูปแบบ                        

ของมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช

นวัตกรรมทางการบริหาร ไดแก การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การจัดการ          
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ดานการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย สวนสหราชอาณาจักร มีวิทยาลัยชุมชน ในการขยายโอกาส          

ทางการศกึษา ไดรบัความนยิมมาก ซึง่ถอืวาเปนการใหบรกิารการศกึษาตลอดชีวติ และไตหวนัมคีวามแตกตาง

ในการจดัการศกึษามหาวทิยาลยัชุมชน โดยมุงเนนใหการศกึษาสาํหรับผูใหญภายใตการกาํกับดูแลของรฐับาล

ทองถ่ินและไมสามารถใหประกาศนียบัตรหรือใหปริญญาได ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน ขาดแคลนครูและ

คุณวุฒิครูอาจารย และหลักสูตรยังไมไดมาตรฐาน  สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาในประเทศไทยตอง

คํานึงถึงคุณภาพการศึกษา อาทิ คุณวุฒิครูอาจารยที่ตรงกับสาขาท่ีจบ ความชํานาญในสาขาท่ีตนเองจบ 

ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภากําหนด 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF-HEd) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ                      

การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ      

ของประเทศ  บรบิทการเปลีย่นแปลงและการพฒันาของประชาคมโลก การบรหิารจัดการอดุมศกึษาของชาติ

ในอนาคตควรมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ (2546) ที่วาควร

พิจารณาจัดแบงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมแรก สถาบันอุดมศึกษา

ทีมุ่งเนนการวจิยั (Research  University) กลุมทีส่อง สถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่งเนนการเรยีนการสอน (Teaching 

University) และกลุมสดุทาย วทิยาลยัชมุชน (Community College) การบริหารจัดการและดาํเนนิการศกึษา

ในระดับอุดมศึกษาในอนาคตตองเปดโอกาสใหเอกชนและชุมชนทองถิ่นเขามามีบทบาทใหมากที่สุด ไมควร

มุงเนนการผลิตหรือบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดวยการประสาทปริญญาเพียงอยางเดียว แต    

ควรเนนการเรยีนการสอนแบบไมประสาทปรญิญาดวย การบรหิารจัดการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาควรเนน

การใชทรัพยากรอยางประหยัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรเนนมาตรการใชทรัพยากรรวมกัน (Pooled                     

Resources) การบริหารจัดการอุดมศึกษาในอนาคตควรเนนความเปนศูนยกลางในภูมิภาคและความเปน

สากล (Internationalization) กรณีที่ตองมีการหลอมรวมหรือยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเขาดวยกัน

แลวจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงใหม  ตองคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่มีอยูเดิมหากจะมี   

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น บุคลากรเดิมตองมีตําแหนงหรือสถานภาพที่ไมตํ่าไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

 ความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม มคีวามสอดคลอง

กับสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ (2550) ที่พบวา ดานการเรียนการสอน จะมีจํานวนหลักสูตรที่เปนนานาชาติ           

และบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรที่มุงเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนการจัดการเรียนการสอน

เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับกับสังคมฐานความรู  ดานการวิจัยจะมีรูปแบบการวิจัยสถาบันเชิงรุก

ซึง่เปนรากฐานท่ีจะเกือ้หนุนภารกิจดานอ่ืน ๆ  ของมหาวทิยาลยัใหเจริญรดุหนา สวนการวจิยัในระดบัคณาจารย 

นิสิต คณะ สํานัก ศูนยและหนวยงานจะดําเนินการภายใตระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ                        

ดานการบรหิารวิชาการจะมกีารกําหนดทศิทางและการวางแผนการใหบริการวิชาการแกสงัคมอยางเปนระบบ

และมกีารบูรณา การกนัทัง้ในระดบัคณะวชิาและมหาวทิยาลยั  และไดชือ่วาเปนสถาบนัทรัพยสนิทางปญญา     

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีนโยบายและแผนงานเชิงรุก มีการประยุกตภูมิปญญาไทยใหมี                

การบูรณาการตามความเหมาะสม มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา          
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ศลิปวัฒนธรรมใหเปนทรพัยสนิทางปญญาเกิดมูลคาเชิงพาณิชยได และดานโครงสรางองคการ จะมีโครงสราง

องคการภายใตรูปแบบการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบการบริหารภายในที่มีความเปนเลิศ            

ทีเ่อ้ือตอการใหมหาวิทยาลยัเปนมหาวทิยาลยันวัตกรรมและการเรียนรู  จากผลการวจิยัคนพบวา ภาพอนาคต

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) นอกจากภารกิจ 5 ดาน ไดแก 

ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ                  

ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหมแลวยังมีการบูรณาการองคความรู ภมูปิญญาทองถิน่ท่ีมคีวามโดดเดน

เปนเอกลักษณมาจัดกระบวนการเรียนรูสอดแทรกอยู ในเนื้อหาวิชาชีพครู เพ่ือใหผู เรียนเกิดทักษะ               

กระบวนการเรยีนรู และการสรางสรรคความรูจนเกดิการบรูณาการหลากหลาย เนนทักษะการปฏบิตักิารสอน             

อยางเปนมืออาชพี มกีารพฒันาผลการเรยีนรูของ นกัศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 6 ดาน 

ซึ่งไดแก 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ผลการ

เรียนรูดานการจัดการเรียนรู  ซึ่งการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานนั้น จําเปน        

ตองอาศัยผูเกี่ยวของทุกฝายที่ชวยผลักดันทําใหเกิดมรรคผล ทั้งฝายผูผลิต ผูใช ผูบริหารและคณาจารย

มหาวิทยาลัย ปราชญชาวบาน ประชาชนที่อาศัยอยูในทองถ่ินหรือใกลเคียงมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได       

สวนเสียรวมกันแกปญหา และกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือยุทธศาสตรรวมกันกับคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง รวมท้ังเพ่ือยกระดับ

คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ภายใตบริบทที่สอดคลองกับสังคมไทยตอไป

สรุป
 ความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม มวีวิฒันาการ

จากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณ ฑลพายัพ วิทยาลัยครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

ตามลําดับจนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในปจจุบันโดยมีภารกิจ 5 ดานที่สนับสนุน หนุนเสริม         

การพัฒนาเชิงรุกสูความเปนเลิศ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการทํานุบํารุง              

ศลิปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการแกสังคม และดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม  สวนวิเคราะห           

บรบิทขององคประกอบตาง ๆ   เพ่ือจดัทาํรางภาพอนาคตน้ัน สะทอนใหเหน็วา การมรีะบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท่ีเขมแข็ง การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมโดยใชชุมชนแหงการเรียนรู  

ทางวิชาชีพในระดับหลักสูตร การมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ตรงสาขาครบและมีตําแหนงทางวิชาการที่สูง

ขึ้น ตลอดจนการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีศักยภาพสูงในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย     

บนพื้นฐานการวิจัยเปนฐานจะสามารถทําให คณะครุศาสตรมคีวามเช่ียวชาญในแตละสาขา สามารถสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนในระดับทองถิ่นและประเทศชาติได ซึ่งมี             

แนวโนมความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครศุาสตรในการพัฒนาทองถิน่อยางแทจริง และการยืนยัน

ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัด  
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เวทีประชาคม เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดยืนยันวา  การผลิตและพัฒนาครูนั้น จะทําใหสรางครูที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล เปนคนดี คนเกง มีความสุข และรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษา 

4.0 สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยท่ีวาม่ันคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือนํา       

ไปสูการขับเคลื่อนที่เปนเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในทางปฏิบัติ
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บทคัดยอ
 งานวจิยัน้ีมุงหวังท่ีจะขยายความรูเก่ียวกับความสามารถในการปรบัตัวในเรือ่งของนวัตกรรมบรกิาร 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการปรับตัวในระดับบุคคลและผลดําเนินงานดาน                

นวัตกรรมบริการ และเพื่อศึกษาความแตกตางระหวางความสามารถในการปรับตัวของพนักงานและ            

ความสามารถในการปรับตัวของผู จัดการ โดยไดทําการเลือกกลุ มตัวอยางจากพนักงานโรงแรม                        

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จํานวน 478 คน  ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ในสวน    

การทดสอบสมมติฐานใชโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) ดวยโปรแกรม AMOS 21.0 

ผลการวิจยัแสดงใหเหน็ถงึความสมัพนัธระหวางความสามารถในการปรบัตวัในระดบับคุคลและผลดาํเนินงาน

ดานการขายของนวัตกรรมบริการรวมถึงผลดําเนินงานดานที่เกี่ยวกับลูกคาซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงค            

ของงานวิจัย อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางระหวางความสามารถในการปรับตัวของพนักงานและ         

ความสามารถในการปรบัตวัของผูจดัการ ผลจากงานวิจยันีจ้ะชวยใหนกัวชิาการและผูปฏบิตังิานมคีวามเขาใจ

ในความสามารถในการปรับตัวของทั้งผูจัดการและพนักงานในบริบทของบริการซ่ึงจะสามารถนําไปปรับใช

ในกลยุทธและการจัดการเพื่อใหนวัตกรรมบริการประสบผลสําเร็จ  

คําสําคัญ
 นวัตกรรมบริการ   ความสามารถในการปรับตัว   ผลดําเนินงาน   โรงแรม   พนักงาน
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Abstract
 This paper aims to extend the adaptability construct into the study of service innovation. 

The first objective of this research is to study the relationship between individual-level adaptability 

and service innovation performance. This study also explores the difference between employees’ 

adaptability and managers’ adaptability. The sample group of this study is the employees working 

in the hotels in Bangkok, Thailand. The survey data were collected from 478 employees by using 

questionnaires. The hypotheses are tested by the Structural Equation Modelling (SEM) technique 

using Amos 21.0 programme. The findings indicate that there are relationships between adaptability 

at the individual level and service innovation sales performance as well as customer-related          

performance. The results address the research objective. Nonetheless, the difference between 

managers’ adaptability and employees’ adaptability is not found. The results should give academics 

and practitioners a better understanding of managers’ adaptability and employees’ adaptability in 

the service context, which can then be applied to their strategies and management to achieve 

service innovation. 

Keywords
 Service Innovation, Adaptability, Performance, Hotel, Staff

Introduction
 Today’s organisations need adaptable workers due to the dynamic environment (Edwards 
& Morrison, 1994 ; Hollenbeck et al., 1996 ; Ilgen & Pulakos, 1999 ; Smith et al., 1997 cited in       
Pulakos, Dorsey & White, 2006). The new levels of uncertainty due to globalisation, new technologies 

and intense competition contribute to a strong need for employees to exhibit adaptability in ideas, 
values and behaviours (Ployhart & Bliese, 2015). Employees often need to participate in unscripted 
and challenging interactions with customers (Sony & Mekoth, 2012). Besides adapting to                   
customer interactions, they may also be involved in dynamic work situations. Likewise, an enterprise 
requires its managers to cope with unexpected events. Calarco & Gurvis (2007) suggest that      
adaptability is also important for leader effectiveness and success in responding effectively to a 
complex and shifting business world. This is consistent with the exploratory study of Deeter-Schmelz, 
Goebel & Kennedy (2008) which showed that managers’ adaptability is considered an important 
attribute for sales manager effectiveness. Therefore, adaptability seems to be a critical skill for 
employees and managers. Taken together, adaptability is a competency in the new normal for 

employees and managers. 
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Adaptability can be very important in determining whether a new product/service will be sustained 

over time. Indeed, service prototype design techniques demand significant adaptation to address 

service innovation challenges (Bitner, Ostrom & Morgan, 2008). Adaptability reflects an ability to 

identify and capitalise on emerging market opportunities (Chakravarthy, 1982 ; Miles & Snow, 1978 

cited in Wang & Ahmed, 2007). It is also the ability to sense the environment (Pavlou & Sawy, 2006 

; Menon & Mohanty, 2008). Hence, adaptability can be defined as the ability to continuously 

monitor any environmental changes, in order to detect opportunities and threats.

 The research on service innovation has grown considerably. Innovation in services is        

different from innovation in manufacturing because of four characteristics of service: intangibility, 

inseparability, heterogeneity and perishability (Kotler & Keller, 2007 ; Wolak, Kalafatis, & Harris, 

1998 ; Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985). Service innovation is defined as offering not                 

previously available to the firm's (Ordanini & Parasuraman, 2011). According to Kowalkowski, 

Kindström, Brashear, Brege & Biggemann (2012), successful service strategy involves continuous 

improvements, adaptability and innovation demonstrating the relationship between service innovation 

and adaptability. Moreover, changes in the external environment, multiple stakeholder demands 

and increased competition among service providers require effective adaptability to tackle those 

new conditions. Adaptability allows the organisation to introduce new services since it requires 

seeking out new trends, technologies, ideas and information for use in creating new products and 

services (Basadur & Gelade, 2006). Therefore, adaptability should be applied in the service             

innovation context, which has been largely neglected. 

 Innovation and adaptability are the keys to the future of service (Tobin, 2015). Adaptability is 

considered as sustainable competitive advantage (Reeves & Deimler, 2011). Organizational      

members with adaptability should bring about superior performance. Thus, the paper investigates 

the relationship between adaptability and performance in service innovation perspective. In             

addition, employees and managers have different roles in the organization. Managers and employees 

do not always view their business world in the same fashion. Examining their different kinds of 

adaptability should provide valuable insights for employee selection, career development and 

organisational performance. Hence, this research explores whether there are differences between 

managers’ adaptability and employees’ adaptability in service innovation activities. The study 

combines literatures from both adaptability and service innovation to gain better insight into both 

concepts. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 131

Research Objectives
 The importance of adaptability has been recognised in the innovation literature                          

(e.g. Tuominen, Rajala & Moller, 2004 ; Dodgson, 2009). In recent years, an increasing number of 

studies have broadened the investigation into the employees’ and managers’ adaptability impacts 

on service innovation (e.g. Sony & Mekoth, 2012 ; Robbins & Coulter, 2016). Building on preceding 

research, this paper develops individual level adaptability, activities in service innovation requiring 

adaptability and innovation performance to gain insights into service context by examining the 

relationship between employees’ and managers’ adaptability and service innovation performance. 

This study also aims to explore whether there are any differences between employees’ adaptability 

and managers’ adaptability in the service innovation context. Ultimately, this research will broaden 

the array of service innovation through the understanding of individual level adaptability. To achieve 

the research objectives, the following research questions are posed: 1) does adaptability at the 

individual level relate to service innovation performance? , and 2) are employees’ adaptability and 

managers’ adaptability different?

Hypotheses

 1. Adaptability and Service Innovation

  Academics and business managers generally agree that the employee is the heart of 

the innovation process (e.g. Melton & Hartline, 2010 ; Schneider & Bowen, 198, 4 ; van de Ven, 

1986, cited in de Jong & Vermeulen, 2003) because they are a valuable source of new service 

ideas and turn these into successful innovations (Scheider & Bowen, 1984). When the two ends 

are the customers with the demand for attention and service quality and the organisation demanding 

efficiency and productivity, employees are under tension of satisfying both management and      

customers (Singh, 2000). Due to the fact that they cannot anticipate an unpredictable customer’s 

behaviour and organisational changes, employees need to be able to respond successfully to those 

changes. Their adaptability should increase the likelihood of a successful implementation of their 

tasks. In the service innovation process, employees are often involved in idea generation of the 

new service (Schneider & Bowen, 1984 cited in Melton & Hartline, 2010). Their adaptability when 

it comes to exploiting new opportunities and dealing with threats is essential in order to react 

quickly to opportunities and risks and convert them to business advantage (Macmillan & Tampoe, 

2000). While employees are a critical success factor in service innovation, Marcoulides & Heck 

(1993) suggested that adaptability has an empirically direct relationship with achieving success, 
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especially in a changing environment. This is in agreement with Wood’s (2005) work that adaptability 

is critical to business success. Besides, service employees are increasingly required to understand 

complex ideas and process large volumes of information in generating novel solutions to                    

customer priorities (Mills & Snyder, 2010). Employees with adaptability should serve the customers 

better so that they should bring about benefits such as new customers attraction and increased 

customer satisfaction (Storey & Easingwood, 1999 cited in Ottenbacher, 2007). Thus, this leads to 

the following hypotheses:

 H1: Employees’ adaptability in service innovation tasks has a positive influence on service 

  innovation sales performance 

 

 H2: Employees’ adaptability in service innovation tasks has a positive influence on 

  customer-related performance

 Leaders must constantly deal with change; thus, a manager without adaptability is likely 

to be fired, demoted, or held on a career plateau (Calarco & Gurvis, 2007). Even anticipated or 

welcomed change can cause difficulty so that effective managers’ adaptability allows a transition 

process to take place (Calarco, 2006). One of the major challenges faced by managers is the ability 

to adapt to service innovation. During the service innovation process, managers involve an array 

of tasks such as problem identification, idea generation and business analysis. Service managers 

are increasingly required to detect market opportunities/threats so that they can turn this information 

or the trends into the greatest potential profit service. Thus, managers with adaptability should turn 

information on competitive markets into successful innovation. Studies have found that adaptability 

influences firm performance (e.g. Gordon & DiTomaso, 1992 ; Kotter & Heskett, 1992 cited in Strempek, 

1997), customer satisfaction (e.g. Bitner, Bernard & Mohr, 1994 cited in Chebat & Kollias, 2000 ; 

Hartline & Ferrell, 1996 ; Weitz, Sujan & Sujan, 1986 cited in Ahearne Mathieu & Rapp, 2005),        

and customer-related performance such as new customer attraction and repeated orders from 

existing customers (Hughes & Morgan, 2007 cited in Korbangyang & Ussahawanitchakit, 2010). 

Hence, it is reasonable to expect managers with adaptability to be more likely to fulfil the changing 

needs and requests of markets and customers, and thereby achieve superior financial and                

customer performance. The following hypotheses are suggested:
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 H3: Managers’ adaptability in service innovation tasks has a positive impact on service 

         innovation sales performance 

  

 H4: Managers’ adaptability in service innovation tasks has a positive impact on 

        customer-related performance

 2. Employees and Managers

  An organisation’s prosperity relies on the quality of management and administration. 

Managers usually manage employees, budgets, operational performance and customer services. 

“Service marketing managers are being required to develop new services that succeed in the 

market and are valuable for customers” (Larbig-Wüst, 2010, 11).The management team need to 

constantly keep themselves updated and exploit organisational strengths and opportunities to 

develop new offerings. Their job is difficult due to the complex nature of service products, which 

are mostly intangible (Oke & Goffin, 2001). On the other hand, employees deliver a real-time service 

to the customers. They are the sources of new service ideas (Tatikonda & Zeithaml, 2001).                 

The employees also play an important role in the evaluation and development of a new service 

since they can describe whether the new service is a good fit with the service process or satisfies 

customers’ needs. Therefore, both managers and employees are involved in service innovation 

tasks; yet their roles are likely to be different. Studies have reported fundamental differences        

between managers and their subordinates (e.g. Parand, Burnett, Benn, Pinto, Iskander & Vincent, 

2011 ; Wieseke, Ullrich, Christ & van Dick, 2007 ; Wieseke, Ahearne, Lam & van Dick, 2009). 

Taken together, this study proposes that 

 H5: There is significant difference in managers’ adaptability and employees’ adaptability

        in service innovation tasks

Research Methodology

 1. Measurements

  This research extracted three constructs including adaptability, service innovation   

sales performance and customer-related performance based on previous studies. The measurement 

items for each construct were constructed on a seven-point Likert scale anchored at strongly agree 

(7) and strongly disagree (1). Each construct is conceptualised as a concept at the individual 
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level. All constructs consist of variables that have been well-established in the literature. Thus, the 

researcher used existing scales as the basis for developing measures that fit the context of this 

study. The measure of “adaptability” coming from Menon & Mohanty (2008) and Pavlou & Sawy 

(2006) consisted of five items that gauge managers’ and employees’ adaptability in the organisation. 

The items cover a broad range of issues that are indicative of adaptability, such as to what extent 

managers/employees are responsive to market trends, to what extent manager/employees can 

initiate plans to capitalize on market intelligence, and to what extent managers/employees be able 

to interpret and disseminate market intelligence.

  Service innovation sales performance and customer-related performance scales are 

adapted from de Brentani (1989), Voss (1992 cited in Johne & Storey, 1998) and Ottenbacher 

(2007) to provide a six-item measure of service innovation sales performance and a five-item measure 

of customer-related performance. The measure asked respondents to assess financial performance 

of new services such as sales performance and average occupancy rate. The scale also required 

the respondents to rate aspects of customer-related performance such as new customer attraction, 

customer satisfaction, customer use of other services, and new market expansion.

 2.  Sampling and Data Collection

  Despite the crucial importance of service innovation, knowledge about successful    

innovation seems to be limited, especially in the hospitality sector (Ottenbacher & Gnoth, 2005). 

According to Victorino, Verma, Plaschka, & Dev (2005), hospitality firms, such as hotels, are an 

ideal example of a market which could benefit from the implementation of service innovation. Based 

on information from the Thai Hotel Association (2016), there are 50 certified hotels out of 213 in 

Bangkok, the capital city of Thailand, which accounts for 23.5 percent. Therefore, this study          

conducted a survey of the hotel business sector in Bangkok. The survey was conducted by mail 

questionnaire. The mail pack consisted of the questionnaires, a cover letter and stamped addressed 

envelopes.18 hotels agreed to participate in the study. This returned a total of 496 employee 

questionnaires to the researcher. Of these, eighteen were incomplete. A total of 478 questionnaires 

(191 managers and 287 employees) comprised the final analysis. According to Weisberg & Bowen (1977), 

a sample size of 400 observations yields an error level of 5% so that this is a satisfactory data set.

 3. Reliability and Validity

  Confirmatory Factor Analysis (CFA) is a way to test how well theoretical specification 

of the factors represents latent constructs (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). The measurement 

properties were assessed by CFA in order to examine their uni-dimensionality. Then, the maximum 
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likelihood estimation was used to test the structural model using the AMOS 21.0 programme.           

The overall model fit was assessed using seven goodness-of-fit indices (Bryman, 2001 ; Gatignon, 2010), 

namely chi-square / degree of freedom (x2/df) ratio, the comparative fit index (CFI), the Tucker-

Lewis index (TLI), the Normed Fit Index (NFI), the goodness of fit index (GFI), the root mean square 

error of approximation (RMSEA) and the expected cross validation index (ECVI). The fit indices that 

the model resulted in a moderate fit to the data (Chi-Square/df = 11.245, Goodness of Fit Index 

(GFI) = 0.877, Normed Fit Index (NFI) = 0.862, Comparative Fit Index (CFI) = 0.872, Adjusted 

Goodness-of-Fit (AGFI) = 0.836, and Root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.095). 

The RMSEA was slightly above its cut off criterion at .08 (Browne & Cudeck, 1992). However,      

RMSEA values below 0.05 would suggest a good fit, and those larger than 0.1 would suggest a 

poor fit (MacCallum, Browne & Sugawara, 1996 ; Browne & Cudeck, 1992) Thus, the result of     

RMSEA is considered an indication of fair fit. This study applies AVE to measure the convergent 

validity and discriminant validity of a given construct (Fornell & Larcker, 1981 ; Bagozzi, 1981).        

The square root of the AVE of every construct exceeds the correlations between the construct and 

the other ones. This indicates that the discriminative validity is acceptable. The AVEs of the three 

constructs are 0.718, 0.789, 0.822, and 0.82, which a surpass 0.5. Hence, the convergent validity 

of the measurement is acceptable. All measures were also examined for internal consistency as         

reflected by construct reliability assessed through the calculation of the Cronbach’s coefficient. The 

coefficient’s values were substantial (0.774, 0.870 and 0.904 respectively) for all multi-item scales, 

which indicates a high level of internal consistency proving that all of them can be considered reliable.

                             

Results
 1. Descriptive Statistics

  In Table 1.1, the data shows that approximately 52% of the respondents with management 

positions were female, the remainder (43.5%) being male. Among the employees, 42% were male 

and approximately 52% were female. The majority of both groups of respondents were aged        

between 26 and 35. Over 60% of the respondents were in possession of a Bachelor’s degree. Of 

the 478 respondents, nearly 33% of respondents with management positions and 30% of employees 

have been working in the hotel for 4 to 6 years. The data shows that 97 managers are single, and 

66 managers are married. There are 130 employees who are single, while 114 of them are married. 

Of the total, 34 and 23 of the manager are working in the food and beverage department and in 

the sales department respectively. There are 22 of the managers working in personnel department, 
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and 22 of them are working in the room service department. Of 191 managers, 20 are working in 

the marketing department, and 13 of them are working finance/accounting department. There are 

72 employees working in the food and beverage department. Of the total, 49, 29, and 25 of the 

employee are working in the room service, the personnel and the sales departments respectively. 

While there are 19 employees working in the marketing department, there are 12 of them working 

in the finance/accounting department.

Table 1.1

Demographic Data

 

 

Male Female Age Education Tenure (years) Single Married

Managers (191) 83 100 26-30 (30%) University (63%) 4-6 (33%) 97 66

31-35 (24%)

Frontline employees (287) 121 148 26-30 (27%) University (61%) 4-6 (30%) 130 114

31-35 (22%)

 2. Hypotheses Testing

  Testing of the hypothesized model was accomplished through structural equation 
model via the use of Amos 21.0. Hypothesis1 proposes that employees’ adaptability in service   
innovation tasks has a positive influence on service innovation sales. The results show that the 
value of the standardised parameter estimates was .485. The standard error was .046, and the    
t-value was significant (p < .01). Hence, this hypothesis is supported. For hypothesis 2, the value 
of the standardised parameter estimates was .577. The standard error was .052, and the t-value 
was significant (p < .01). Therefore, hypothesis 2 is supported so that employees’ adaptability in 
service innovation tasks has a positive influence on customer-related performance. The proposition 
of hypothesis 3 suggests that managers’ adaptability in service innovation tasks has a positive 
impact on service innovation sales. The results illustrate that the value of the standardised parameter 
estimates was .791. The standard error was .065, and the t-value was significant (p < .01). Thus, 
hypothesis 3 is supported. For hypothesis 4, the value of the standardised parameter estimates 

Food & 
Beverage

Sales Marketing Personnel Room Finance/Accounting

Managers (191) 34 23 20 22 22 13

Frontline employees (287) 72 25 19 29 49 12
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was .704. The standard error was .060, and the t-value was significant (p < .01). Therefore,                

the   finding supports hypothesis 4 indicating that managers’ adaptability in service innovation tasks 

has a positive impact on customer-related performance (see Tables 2 and 3).

Table 2 
Employees’ Adaptability and Performance 

 
 

Table 3 
Managers’ Adaptability and Performance 

 
 

Estimate S.E. C.R. P

SI performance <--- Adaptability .485 .046 10.612 ***

Customer performance <--- Adaptability .577 .052 11.046 ***

Estimate S.E. C.R. P

SI performance <--- Adaptability .791 .065 12.226 ***

Customer performance <--- Adaptability .704 .060 11.736 ***

 Hypothesis 5 proposes that the adaptability is not significantly different between managers 

and employees in service innovation tasks. An independent sample t-test was conducted to         

compare the adaptability of managers and employees. As shown in Table 5, according to Levene’s 

Test for Equality of Variance, the value for both groups is more than 0.05. Therefore, there is no 

significant difference between managers’ adaptability and employees’ adaptability in service           

innovation tasks. 
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Table 4 
Group Statistics 

Adaptability 
Managers 191 5.9389 .51159 .03702 
Employees 287 5.8752 .50647 .02990 

 
Table 5 
Independent Samples Test 

 
 

Adaptability Equal variances 
assumed

0.16 .899 1.341 476 .181

Equal variances 
not assumed

1.338 404.390 .182

Discussion 
 This research sought to investigate the adaptability at the individual level of managers and 

employees. Specifically, the research goal was to identify the relationship between adaptability and 

service innovation performance, and explore whether there is a difference between managers’ 

adaptability and employees’ adaptability in the service innovation context. Studies have empirically 

demonstrated the existence of an important relationship between firm performance and adaptability 

(e.g. Gordon & DiTomaso 1992, cited in Shahzad, Zia, Aslam, Syed & Bajwa 2013 ; Marcoulides 

& Heck, 1993). This research expects to see positive service innovation sales and customer-           

retated performance when managers and employees apply adaptability to service innovation tasks. 

The results of testing hypotheses 1, 2, 3 and 4, show support for the propositions. The result is in 

agreement with Barth (1997) and Kotter & Heskett (1992) that adaptability influences the achievement 

of firms mainly in the innovation aspect. However, the result of hypothesis 5 found no evidence of 

a statistically significant difference between managers’ adaptability and employees’ adaptability. 

The possible explanation for the lack of significance of this hypothesis may be the service innovation 

context. According to Pulakos, Dorsey, & White (2006 cited in Parent & Levitt, 2009), adaptive 

workers have become increasingly important due to the fact that many organizations are facing 

major changes in order to respond to dynamic environments. Both managers and employees need 

to respond to new market opportunities and threats. They also need to capitalise on environmental 

change information. While the manager may deal with strategies and plan to be responsive to the 
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changes, the employees are likely to handle changes caused by the customers. In addition, a 
dynamic environment demands adaptability within the organization; and requires the commitment 
of organizations’ staff (Lee, 2008). Especially, staff working in the hospitality industry, which is 
considered as the labour-intensive industry, need to respond to seasonality of the business (Lee, 
2008). Besides, successful service strategy involves adaptability (Kowalkowski, et al., 2012 cited           
in Kindström & Kowalkowski, 2014). Managers and employees equally require their effective         
adaptability, which will allow them to respond to needs of the external or internal environment and 
create the new services to respond more rapidly to changing demographics (Cohen, 1999 ;                   
Damanpour, 1996 cited in Jaskyte & Dressler, 2005). Therefore, this may provide an explanation 

for the non-significant results of hypothesis 5.

Conclusion
 One of the major contributions of this study is the attempt to apply adaptability at the          

individual level in the context of service innovation. Although several previous studies have tried to 

apply adaptability for managing service innovation, few studies have investigated how the individual-level 

adaptability applied in the service innovation tasks relates to service innovation performance.        

The research provides empirical evidence regarding a link between a micro-level of adaptability’s 

roles and the service innovation context. Furthermore, the survey results support the claims of past 

research on the relationship between adaptability and firm performance, particularly service             

innovation sales performance and customer-related performance. “Any organization who desires 

to get the competitive advantage may achieve this through or within the employee” (Tariq, Anwar 

& Aslam, 2011, 14). Therefore, this study highlights the importance of staff’s adaptability in order 

to act under change environment for superior performance. 

 Moreover, the findings demonstrate that the adaptability can bring about better financial 

and non-financial performances of service   innovation. This addresses the first research question   

regarding the relationship between individual-level adaptability and service innovation performance. 

Therefore, a better understanding of the  staff’ adaptability should allow hotel executives to employ 

staff’s adaptability effectively, which could be a means to achieving a competitive edge. The research 

results have both theoretical and practical applications that make a valuable contribution to the 

service innovation and adaptability literature. Moreover, the findings show that there is no statistically 

significant difference between management and employees in their adaptability. The result provides 

the answer to the second research question focusing on the difference between employee employees’ 

adaptability and managers’ adaptability. Hence, the management team should be aware that           
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employees also play important roles in service innovation. Based on this, it is essential to provide 

appropriate support for employees when taking part in service innovation tasks. This should help 

them work on service innovation tasks more  effectively and efficiently. It should be noted that the 

present study’s limitations include the fact that it was conducted in a single service industry             

(the hotel industry) and in Bangkok, Thailand. The generalisability of these study results, therefore, 

is limited by industry and area. The findings may have different results when applied to other          

industry and country contexts, so that further research is suggested.
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษามิติคุณภาพบริการจากมุมมองของนักทองเท่ียวที่เขาพัก          

ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมทั้งกอนเขาพักและหลังเขาพักโดยจําแนกตาม             

มิติคุณภาพบริการ 5 ดาน (SERVQUAL) กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เขาพัก               

ในโรงแรมจํานวน 400 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีขอมูลสมบูรณจํานวน 261 ชุด คิดเปนรอยละ 65.25 

และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหวาง          

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักตอการใชบริการโรงแรมดวยเทคนิค Importance 

Performance Analysis (IPA) 

 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยู             

ในระดับมากและมีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท้ัง 5 มิติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อทําการวิเคราะห       

เปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักตอการใชบริการโรงแรม       

ดวยเทคนิค IPA พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังสูงและมีความพึงพอใจมากตอบริการของ

โรงแรมในมิติความมั่นใจและมิติการตอบสนองตอลูกคา ซึ่งอยูใน Quadrant II และนักทองเที่ยวให               
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ความสําคัญในระดับตํ่าตอมิติคุณภาพบริการตอมิติความนาเช่ือถือและไววางใจได มิติการบริการท่ีเปน         

รูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และไมไดรับการบริการในมิติคุณภาพ  

บริการดังกลาวในระดับที่นาพึงพอใจซึ่งอยูใน Quadrant III

คําสําคัญ
 คุณภาพบริการ  นักทองเที่ยว  โรงแรมระดับ 4 ดาว  

Abstract
 The purpose of this research is to measure service quality from Tourists' perspective toward 

four-star hotels in Pattaya, Chonburi Province. This research was conducted by employing             

questionnaires that ask for the expectation and perceived services on 5 factors in quality services 

(SERVQUAL). Sample size is both Thai and foreigner guests 400 tourists but the complete              

questionnaires are 261 tourists or 65 % of sample size. The data were analyzed with descriptive 

statistic. The result showed in mean, standard deviation and IPA technique compared the expectation 

with satisfaction's customers.

 The research findings were as follows: The expectation of both Thai and foreigner tourists 

in overall was high. After staying at four-star hotels, satisfaction of these tourists was highest level. 

When comparing the expectation and satisfaction's tourists by employing IPA technique, both of 

the expectation and satisfaction of tourists in overall are high for assurance and responsiveness 

dimension (Quadrant II). Tourists also pay attention to low importance and satisfaction to reliability, 

tangible and empathy dimension (Quadrant III). 

Keywords
 Service Quality, Tourists, Four-Star Hotel

บทนํา
 ภาคธุรกิจการทองเที่ยวเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีความสําคัญและมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ    

ของประเทศไทยอยางมาก เนื่องจากในชวงกวา 2 ทศวรรษที่ผานมาจะพบวา ธุรกิจดังกลาวสรางรายได และ

มูลคาเพิ่มใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมาก (เสาวณี จันทะพงษ และ กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2558)       

โดยเฉพาะเมอืงพัทยา จงัหวดัชลบรุเีปนเมอืงทองเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกทีท่าํรายไดใหแกประเทศในแตละป      

เปนจํานวนมาก เนื่องจากพัทยาเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีหลายหลาก ระยะทางใน         

การเดินทางจากกรุงเทพไมมากนัก นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจึงนิยมเลือกพัทยาเปนหนึ่ง         
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ในตัวเลือกสําหรับการทองเท่ียว จากสถิติของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยระบุวา การเดินทางแตละคร้ัง    

นกัทองเท่ียวมีระยะเวลาพาํนักเฉล่ียในพัทยาประมาณ 3.47 วนั และนักทองเท่ียวชาวตางชาติพกันานวันกวา

นักทองเท่ียวชาวไทย (กรมการทองเท่ียว, 2557) โดยในปจจุบัน นักทองเท่ียวชาวตางชาติมีแนวโนมเลือก

โรงแรมระดับ 4 ดาวสําหรับการเขาพักมากยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจเขาพักของลูกคาในกลุมยุโรปของโรงแรม

ในเครือกลุมเซ็นทารามีแนวโนมเลือกโรงแรมท่ีเขาพัก จากเดิมเลือกใชบริการเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว 

เปลี่ยนมาเปนตองการเขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวมากขึ้นกวาเดิม (ไทยรัฐออนไลน, 2555) หรือ ศูนยวิจัย

เศรษฐกจิและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณชิยระบุวา China Tourism Academy และ Cornell Hospitality Report 

ไดกลาวถึง กลุมลูกคาชาวจนีปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการเลือกโรงแรมท่ีพกัในระหวางการทองเท่ียว จากเดมิ

ที่เนนเฉพาะโรงแรมราคาถูก (โรงแรมระดับ 1-2 ดาว) กลายเปนนักทองเท่ียวชาวจีนเลือกโรงแรมที่มีราคา     

สูงข้ึนกวาเดิม (โรงแรมระดับ 3-4 ดาว) ทั้งน้ี เน่ืองจากชาวจีนท่ีมาทองเที่ยวในประเทศไทยมีประสบการณ  

การเดินทางมากขึน้ และมีความตองการคณุภาพการทองเท่ียวทีด่ขีึน้กวาเดมิ (วธิาน เจรญิผล, 2556) โรงแรม

ทีน่กัทองเท่ียวเลือกเขาพักระหวางการทองเท่ียวจึงเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว 

ดังน้ัน ผูประกอบการโรงแรมจึงมีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพบริการของโรงแรมใหตรงกับความตองการ

ของลูกคา แนวคิดมิติคุณภาพบริการ SERVQUAL ของ Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) เปนหนึ่ง

ในแนวคิดท่ีถูกนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจบริการหลายประเภทอยางแพรหลาย                 

เชน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาศึกษามิติคุณภาพบริการของโรงแรม

ระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรีจากมุมมองนักทองเท่ียวท่ีเขาพัก เพื่อใหโรงแรมไดทราบถึง      

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการใหบริการท่ีเหมาะสม และ          

ตรงใจผูใชบริการตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน 5 มิติที่นักทองเท่ียวตองการจากการเขาพัก     

ในโรงแรมในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดมิติคุณภาพบริการ 5 มิติ (SERVQUAL) ของ Parasuraman, Berry & 

Zeithaml (1991) ไดแก มิติความนาเช่ือถือและไววางใจได มิติความมั่นใจ มิติการบริการท่ีเปนรูปธรรม          

มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิติการตอบสนองตอลูกคาที่มีตอความคาดหวัง    

และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

      ประชากร คอื นกัทองเทีย่ว (Tourist) ทีม่าทองเท่ียวพทัยาในป พ.ศ. 2557 จาํนวน 8,526,786 คน 

(ศูนยขอมูลขาวสารเมืองพัทยา, 2557) กลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวท่ีเขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวใน        

เขตพื้นที่พัทยามีจํานวน 400 คน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรการหากลุมตัวอยาง               

ของ Yamane (1973) จากประชากร 8,526,786 คน ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ันรอยละ 95 และกําหนดความผดิพลาด

ที่ยอมรับไดรอยละ 5 

 2. การเลือกสุมตัวอยาง

      ผูวิจัยเลือกสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยเลือกนักทองเท่ียวที่เขาพัก     

ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเลือกนักทองเที่ยวที่มีความยินดีในการ                    

ตอบแบบสอบถามและเต็มใจในการใหขอมูลหลังเขาพักโรงแรม 

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

        เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจของ          

นักทองเที่ยวท่ีเขาพักโรงแรม โดยแยกระบุตามมิติคุณภาพบริการ 5 มิติ (SERVQUAL) ตามแนวคิดของ 

Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) ดังนี้ (1) มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) หมายถึง 

ความสามารถในการใหบริการในระดับหนึ่งท่ีตองการอยางถูกตองและไววางใจได (2) มิติความมั่นใจ             

(Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จําเปนในการบริการ มีความสุภาพและเปนมิตรกับ

ลูกคา มีความซื่อสัตยและสามารถสรางความม่ันใจใหแกลูกคาได รวมทั้งความม่ังคงปลอดภัย (3) มิติการ

บริการท่ีเปนรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สภาพแวดลอม เครื่องมือและ

อุปกรณตาง ๆ (4) มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถ

เขาถึงไดสะดวกและสามารถติดตอไดงาย ความสามารถในการติดตอสื่อสารและเขาใจลูกคา และ (5) มิติ

การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะใหบริการทันทีและใหความชวยเหลือ

ลูกคาเปนอยางดี

มติคิณุภาพบรกิาร
มติคิวามนาเชือ่ถอืและไววางใจได

มติคิวามมัน่ใจ

มติกิารบรกิารทีเ่ปนรปูธรรม

มติกิารดแูลเอาใจใสและ

การใหความสนใจตอลูกคา

มติกิารตอบสนองตอลูกคา

ระดบัความคาดหวงั ระดบัความพงึพอใจ
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  โดยใหคาระดับความเห็นตอความคาดหวัง (กอนเขาพัก) และความพึงพอใจ (หลังเขาพัก)           

5 ระดับ (Rating Scale) ไดแก มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1) โดยมี             

ชวงคะแนนและใหความหมาย ดังนี้

  4.20-5.00   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจมากที่สุด

  3.40-4.19   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจมาก

  2.60-3.39   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจปานกลาง

  1.80-2.59   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจนอย

  1.00-1.79   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจนอยที่สุด

 

  สําหรับการตรวจสอบเคร่ืองมือ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญดานการโรงแรมตรวจสอบ           

ความถูกตองเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตวัอยางเสมือน  

(Try Out) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของสเกลที่ใชวัดระดับความคาดหวังและ    

ความพึงพอใจจาํนวน 30 ราย โดยคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach ไดเทากบั 0.86 ซึง่หมายถงึ เคร่ืองมือ

ทดสอบมีความเชื่อมั่นสูง

 4. การวิเคราะหขอมูล

      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard        

Deviation) และเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) ซึ่งใชอธิบายคุณภาพบริการ                              

ทีค่าดหวังกอนเขาพกัและหลงัเขาพักโรงแรมท้ัง 5 มติ ิ ทัง้นี ้ IPA เปนเคร่ืองมือวเิคราะหเกีย่วกบัความคาดหวงั 

และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใชบริการตามงานวิจัยของศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา (2550)           

ที่ประยุกตมาจาก Martilla & James (1997) โดยนําเสนอการวิจัยในรูปกราฟสองมิติ โดยแกน Y เปนระดับ

ความคาดหวังทีม่ตีอการบรกิาร และแกน X เปนระดับความพงึพอใจท่ีมตีอการบริการ เม่ือนาํคาความคาดหวงั

และความพึงพอใจในแตละมิติคุณภาพบริการมาเปรียบเทียบกันจะได Quadrant 4 ลักษณะ ดังภาพที่ 2 
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(Concentrate Here) 
 

(Keep up the Good Work) 

 

(Low Priority) 
  

(Possible Overkill) 

ภาพที่ 2:  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Martilla & James (1977) อางถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา ( 2550)

 

 Quadrant I (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญมากตอผูบริโภคและไมไดรับ      

การตอบสนองอยางเพียงพอ ดงัน้ัน ผูประกอบการตองใหความสนใจในการปรบัปรงุแกไขคณุลักษณะดงักลาว

โดยดวน

 Quadrant II (Keep up the Good Work) คอื คณุลกัษณะท่ีมคีวามสําคญัสงูตอผูบรโิภคและผูบรโิภค

ไดรบัการตอบสนองในระดบัทีพ่งึพอใจ ดงันัน้ ผูประกอบการตองรกัษาคณุลกัษณะดงักลาวใหอยูในระดบัสงู

ตอไป

 Quadrant III (Low Priority) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญไมมากตอผูบริโภคและผูบริโภคไมได

รบัการตอบสนองอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไมจาํเปนตองปรับปรุงแกไขโดยดวนหรือสามารถ

เลื่อนการปรับปรุงคุณลักษณะออกไปกอน เนื่องจากเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญนอยตอผูบริโภค

 Quadrant IV (Possible Overkill) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญไมมากตอผูบริโภคและผูบริโภค

ไดรับการบริการในระดับที่นาพึงพอใจ
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ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอมิติคุณภาพบริการของโรงแรม

ระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยาโดยวิเคราะหภาพรวมของแตละมิติคุณภาพบริการ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังการใชบริการ      

ของนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว

 
  

Mean S.D. Level Mean S.D. Level 
 4.14 0.65  4.43 0.45  

 (Reliability)  4.11 0.72  4.40 0.55  
 (Assurance)   4.26 0.79  4.52 0.58  

 (Tangibles) 4.07 0.68  4.36 0.48  
 

(Empathy) 
4.06 0.80  4.42 0.53  

 (Responsiveness) 4.19 0.78  4.44 0.53  

 จากตารางท่ี 1 พบวา โดยภาพรวมนักทองเท่ียวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความคาดหวังตอ       

มติคิณุภาพบรกิารทัง้ 5 มติใินระดบัมาก (Mean = 4.14, S.D. = 0.65) เมือ่พจิารณามติคิณุภาพบรกิารในแตละมิติ 

พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติความมั่นใจในระดับมากที่สุดเพียงดานเดียว (Mean = 4.26, S.D. 

= 0.79) ในขณะท่ีนักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการอีก 4 มิติในระดับมาก ไดแก มิติการ   

ตอบสนองตอลูกคา (Mean = 4.19, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (Mean = 

4.11, S.D. = 0.72) มิติการบริการที่เปนรูปธรรม (Mean = 4.07, S.D. = 0.68) และมิติการดูแลเอาใจใสและ

การใหความสนใจตอลูกคา (Mean = 4.06, S.D. = 0.80) ตามลําดับ

 โดยภาพรวมนกัทองเทีย่วท่ีเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมคีวามพงึพอใจตอมิตคิณุภาพบริการทัง้ 5 มติิ

ในระดับมากทีส่ดุ (Mean = 4.43, S.D. = 0.45) เมือ่พจิารณามติคิณุภาพบริการในแตละมติ ิพบวา นกัทองเท่ียว

มีความพึงพอใจตอมิติความมั่นใจมากที่สุด (Mean = 4.52, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ มิติการตอบสนอง     

ตอลูกคา (Mean = 4.44, S.D. = 0.53) มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (Mean = 4.42, 

S.D. = 0.53) มติคิวามนาเชือ่ถอืและไววางใจได (Mean = 4.40, S.D. = 0.55) และมติกิารบรกิารทีเ่ปนรูปธรรม 

(Mean = 4.36, S.D. = 0.48) ตามลําดับ

 เม่ือทําการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่เขาพักโรงแรม

ระดบั 4 ดาวดวยเทคนคิ Importance-Performance Analysis (IPA) ทัง้ภาพรวมและรายดานของมติคิณุภาพ

บริการทั้ง 5 มิติไดผลการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

               ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในภาพรวม

 ภาพที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวในภาพรวม พบวา นักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอมิติความมั่นใจ (จุด B)  

และมิติการตอบสนองตอลูกคา (จุด E) อยูในระดับสูง แตมีความคาดหวังตอมิติความนาเช่ือถือและไววางใจ

ได (จุด A) มิติการบริการที่เปนรูปธรรม (จุด C) และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา      

(จุด D) อยูในระดับตํ่า

 นอกจากนี้ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติความมั่นใจ (จุด B) และมิติการตอบสนองตอลูกคา 

(จุด E) อยูในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (จุด A) มิติการบริการที่เปน

รูปธรรม (จุด C) และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (จุด D) อยูในระดับตํ่า 
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ภาพที่ 4: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักใน 

   โรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได

 ภาพที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความนาเช่ือถือและไววางใจได พบวา นักทองเท่ียวมีความคาดหวัง    

ตอดานการใหบริการตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไดรับตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาไว (จุด B-rel) ดานพนักงาน

ไดรบัการอบรมและมคีวามรูในการบรกิาร (จดุ C-rel) ดานความแมนยําของพนกังานในการใหขอมูลเกีย่วกบั

การบริการของโรงแรม (จดุ E-rel) และดานความแมนยําและความถกูตองในการเรยีกเกบ็ชําระเงิน (จดุ F-rel) 

อยูในระดับสูง ในขณะท่ีนักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอดานพนักงานใหบริการไดถูกตองในครั้งแรก                

(จุด  A-rel) และดานพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี (จุด D-rel) ในระดับตํ่า

 นกัทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอมิตคิวามนาเช่ือถือและไววางใจได พบวา นกัทองเท่ียวมีความพึงพอใจ

ตอดานพนักงานไดรับการอบรมและมีความรูในการบริการ (จุด C-rel) ดานความแมนยําของพนักงาน               

ในการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม (จุด E-rel) และดานความแมนยําและความถูกตองใน               

การเรียกเก็บชําระเงิน (จุด F-rel) อยูในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอดานพนักงานใหบริการไดถูกตอง     

ในคร้ังแรก (จุด A-rel) ดานการใหบริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดหรือไดรับตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาไว               

(จุด B-rel) และดานพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี (จุด D-rel) ในระดับตํ่า 
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ภาพที่ 5: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

    ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความมั่นใจ

 ภาพที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความมั่นใจพบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานโรงแรมมีระบบ

การจดัการทีส่ามารถสรางความรูสกึปลอดภยัในระหวางพัก (จดุ C-ass) และดานความรบัผดิชอบของโรงแรม

ตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (จุด D-ass) ในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานพนักงาน  

มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร (จุด A-ass) และดานพนักงานมีความรูในงานของตน                

(จุด B-ass) ในระดับตํ่า

 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติความมั่นใจ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานโรงแรม

มีระบบการจัดการท่ีสามารถสรางความรูสึกปลอดภัยในระหวางพัก (จุด C-ass) และดานความรับผิดชอบ

ของโรงแรมตอความผิดพลาดที่เกิดข้ึน (จุด D-ass) ในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอดานพนักงาน                  

มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร (จุด A-ass) และดานพนักงานมีความรูในงานของตน               

(จุด B-ass) ในระดับตํ่า 
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ภาพที่ 6: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

    ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการบริการที่เปนรูปธรรม

 ภาพที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการบริการท่ีเปนรูปธรรม พบวา นักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอ            

ดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ  ภายในหองพัก (จุด A-tang) ดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ  ภายนอก

หองพัก (จุด B-tang) ดานการตกแตงภายในโรงแรม (จุด C-tang) ดานการตกแตงภายนอกโรงแรม                   

(จุด D-tang) ดานความสะอาดและความปลอดภัยของสระวายน้ําและหองฟตเนส (จุด E-tang) ดานการ       

มีอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi-fi) ใหบริการฟรี สัญญาณแรงทั่วถึงทุกพ้ืนที่ (จุด F-tang) ดานการมีเอกสารและ

บริการใหขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจบริเวณรอบที่พักท่ีถูกตองและทันสมัย (จุด G-tang)              

ดานความสะอาดและความสบายของหองพัก (จดุ H-tang) ดานความสะอาดของหองน้ําและสุขภัณฑภายใน

หองพัก (จุด I-tang) ดานการแตงกายของพนักงานท่ีใหบริการ สุภาพเรียบรอยและสะอาด (จุด J-tang)           

ดานของแจกฟร ี(Complimentary) ของโรงแรม เชน สบู แชมพ ู(จดุ K-tang) ในระดบัสูง ในขณะทีน่กัทองเท่ียว     

มีความคาดหวังตอดานพ้ืนท่ีที่เปนสัดสวนสําหรับคนสูบบุหร่ีแสดงไวอยางชัดเจน (จุด L-tang) ดานการมี      

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เชน ทางลาด บารพยุงตัว (จุด M-tang) และดานการมีบริการที่จอดรถ

อยางเพียงพอ (จุด N-tang) ในระดับตํ่า



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 155

 นักทองเทีย่วมคีวามพงึพอใจตอมิติการบริการทีเ่ปนรูปธรรม พบวา นักทองเทีย่วมคีวามพึงพอใจตอ

ดานความพรอมของอปุกรณตาง ๆ  ภายนอกหองพัก (จดุ B-tang) ดานการตกแตงภายในโรงแรม (จดุ C-tang) 

ดานการตกแตงภายนอกโรงแรม (จุด D-tang) ดานความสะอาดและความปลอดภัยของสระวายน้ําและ      

หองฟตเนส (จุด E-tang) ดานความสะอาดและความสบายของหองพัก (จุด H-tang) ดานความสะอาด        

ของหองน้ําและสขุภัณฑภายในหองพัก (จดุ  I-tang) ดานการแตงกายของพนักงานทีใ่หบริการ สภุาพเรยีบรอย

และสะอาด (จุด J-tang) ดานของแจกฟรีของโรงแรม (จุด K-tang) ดานพื้นที่ที่เปนสัดสวนสําหรับคนสูบบุหรี่

แสดงไวอยางชัดเจน (จุด L-tang) ดานการมีบรกิารที่จอดรถอยางเพียงพอ (จุด N-tang) ในระดับสูง

 ในขณะท่ีนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ภายในหองพัก               

(จุด A-tang) ดานการมีอินเตอรเน็ตไรสายใหบริการฟรี สัญญาณแรงทั่วถึงทุกพ้ืนท่ี (จุด F-tang) ดานการ      

มีเอกสารและบริการใหขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจบริเวณรอบที่พักที่ถูกตองและทันสมัย             

(จุด G-tang) และดานการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ (จุด M-tang) ในระดับตํ่า 

ภาพที่ 7: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

    ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา

 ภาพที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยว

มคีวามคาดหวงัตอดานความสามารถในการจดจาํลูกคาของพนกังาน (จดุ D-em) และดานการรบัฟงคํารองเรยีน

ของลูกคาอยางเต็มใจ (จุด E-em) ในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานความสนใจ       
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ของพนักงานถึงความตองการพิเศษของลูกคา (จุด A-em) ดานความสามารถของพนักงานในการแกปญหา 

(จุด B-em) และดานการเรียกชื่อลูกคาในการใหบริการ (จุด C-em) ในระดับตํ่า

 นกัทองเทีย่วมคีวามพึงพอใจตอมติกิารดแูลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลกูคา พบวา นกัทองเทีย่ว

มีความพึงพอใจตอดานความสนใจของพนักงานถึงความตองการพิเศษของลูกคา (จุด A-em)                                          

ดานความสามารถของพนักงานในการแกปญหา (จุด B-em) ดานความสามารถในการจดจําลูกคาของ

พนักงาน (จุด D-em) และดานการรับฟงคํารองเรียนของลูกคาอยางเต็มใจ (จุด E-em) ในระดับสูง และ          

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานการเรียกชื่อลูกคาในการใหบริการ (จุด C-em) ในระดับตํ่า

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III Quadrant IV 

A

B res 

C res 

D res 

E

ภาพที่ 8: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

   ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการตอบสนองตอลูกคา

 ภาพที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการตอบสนองตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอ               

ดานความเต็มใจของพนักงานใหความชวยเหลือแกลกูคาทนัที (จดุ A-res) ดานการแกไขปญหาของลกูคาเปนไป

อยางรวดเร็ว (จุด C-res) และดานการบริการเช็คอิน-เช็คเอาทอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา (จุด E-res) 

ในระดับสูง ในขณะท่ีนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว (จุด B-res)         

และดานการแสดงออกทางภาษากายที่ดีและเหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) ในระดับตํ่า
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 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติการตอบสนองตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ

ดานการแกไขปญหาของลกูคาเปนไปอยางรวดเร็ว (จดุ C-res) และดานการแสดงออกทางภาษากายทีด่แีละ

เหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) ในระดับสูง และนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานความเต็มใจของ

พนักงานใหความชวยเหลือแกลูกคาทันที (จุด A-res) ดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว (จุด B-res) และ

ดานการบริการเช็คอิน-เช็คเอาทอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา (จุด E-res) ในระดับตํ่า

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษามิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นท่ีพัทยาจากมุมมองนักทองเที่ยว        

ที่เขาพักพบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติในระดับมากและ         

มคีวามพึงพอใจตอคณุภาพบรกิารท้ัง 5 มติใินระดับมากท่ีสดุ ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ Kunlaya Sroysing 

(2016) ในประเดน็ท่ีวา ภาพรวมความคาดหวงัของนักทองเทีย่วทีเ่ขาพักโรงแรมในเขตพืน้ท่ีพทัยาอยูในระดับ

มากและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมในพื้นที่

พัทยา เปนที่ตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศไทย โรงแรมดังกลาวจะตอง

ปฏบิตัติามมาตรฐานของโรงแรมระดบั 4 ดาวอยูแลว นอกจากนี ้สภาพการแขงขนัทางธุรกจิการบรกิารโรงแรม

ในพื้นที่พัทยาคอนขางสูง ทําใหโรงแรมดังกลาวตางตองพยายามสรางความพึงพอใจตอแขกเขาพักอยูเสมอ

เชนกัน ทั้งน้ีเพ่ือสรางความประทับใจในการเขาพักและรักษาระดับการตัดสินใจในการเขาพักซ้ําในอนาคต   

ซึ่งในงานวิจัยนี้ แสดงใหทราบถึงศักยภาพของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรีวายังคง

สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เขาพักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปนอยางดี 

 สาํหรบัประเดน็ผลการศกึษาเปรยีบเทียบความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวทีเ่ขาพกั

โรงแรมระดับ 4 ดาวดวยเทคนคิ Importance-Performance Analysis (IPA) พบวา โดยภาพรวมนกัทองเทีย่ว

มีความคาดหวังและพึงพอใจตอมิติคุณภาพบริการเพียง 2 Quadrant  คือ Quadrant II และ Quadrant III 

กลาวคอื โดยภาพรวมนกัทองเทีย่วมคีวามคาดหวงัสงูและความพงึพอใจมากตอบรกิารของโรงแรม (Quadrant II) 

ในมิติความมั่นใจและมิติการตอบสนองตอลูกคา มิติทั้งสองแสดงใหเห็นวาโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่

พัทยาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ดังนั้นโรงแรมจึงควรรักษาคุณภาพของมิติ

บริการทั้งสองอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนหนึ่งในปจจัยที่สงผลตอการเขาพักโรงแรมซํ้าในอนาคต 

  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวทั้ง 2 มิติรายดานขางตน

ดวยเทคนิค IPA พบวา

 1. ในมิตคิวามม่ันใจ โรงแรมสามารถรักษาคณุภาพบริการในดานระบบการจัดการท่ีสามารถสราง

ความรูสึกปลอดภัยในระหวางพัก (จุด C-ass) และความรับผิดชอบของโรงแรมตอความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

(จุด D-ass) ไดดี ซึ่งท้ัง 2 ดานอยูใน Quadrant II นักทองเท่ียวดังกลาวสะทอนความตองการและให               

ความสําคัญท้ัง 2 ดาน เน่ืองจากนักทองเที่ยวตองการความสบายใจและความปลอดภัยตลอดระยะเวลา     

ของการใชบรกิารโรงแรม ซึง่สอดคลองกับ ศภุกร เสรีรตัน (2544) ทีก่ลาวถึงทฤษฎีลาํดบัขัน้ความตองการของ
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มาสโลวที่ว า มนุษยมีความตองการลําดับขั้นบันได 5 ขั้น เม่ือลําดับขั้นความตองการทางรางกาย                   

(Physiological Needs) ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)                        

เปนความตองการทีส่าํคัญอันดับท่ีสอง อยางไรก็ตาม อนุพนัธ กจิพันธพานิช (2538) กลาวเสริมวา โรงแรมจาํเปน

ตองตระหนักในการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดใหพรอมเชนกัน       

ทัง้นีเ้พือ่สรางความม่ันใจและความปลอดภยัแกแขกผูเขาพกั เชน ตูนริภยั (Self-Deposit Box) สาํหรบัใหแขก

ฝากของมีคาไว หรือจัดแผนกเก็บของที่แขกลืมทิ้งไว (Lost and Found Section) เปนตน

      ในขณะที่ ผลการศึกษาใน Quadrant III พบวา นักทองเที่ยวคาดหวังตอดานพนักงานมีความสุภาพ

ออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร และดานพนักงานมีความรูในงานของตน  ในระดับต่ํา และมีความพึงพอใจ

ทั้ง 2 ดานในระดับตํ่าเชนกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนักทองเที่ยวท่ีเขาพักตางเชื่อม่ันในมาตรฐานของโรงแรม     

ระดับ 4 ดาวอยูแลว จงึทําใหนกัทองเท่ียวไมไดใหความสําคัญดานน้ีเปนพิเศษ ซึง่ไมสอดคลองกับ Evans (2011) 

ทีก่ลาววา ลกูคาสวนมากมกัตองการพนกังานบริการทีม่คีวามสุภาพ มมีารยาทและเปนมติรตอการรับบริการ 

นอกจากนี ้คณุภาพของพนกังานบรกิารทีด่ใีนการมปีฏิสมัพนัธกบัแขกผูเขาพกัยงัเปนส่ิงสาํคญัตอการสงมอบบรกิาร

ที่เปนเลิศเพื่อสรางความไววางใจและความเชื่อมั่นใหแกผูเขาพัก อยางไรก็ตาม ฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท 

(2555) ที่อางถึงแนวคิดของ George & John กลาววา พนักงานที่มีความสุภาพและมีความเปนมิตรสามารถ

สงมอบคุณภาพบริการที่ดีแกลูกคาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชนกัน

 2. ในมิติการตอบสนองตอลูกคา ใน Quadrant I พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญสูงตอ               

ดานความเต็มใจของพนักงานใหความชวยเหลือแกลูกคาทันที (จุด A-res) และการบริการเช็คอิน-เช็คเอาท

อยางรวดเรว็ถูกตองและแมนยํา (จดุ E-res) และยงัไมไดรบัการตอบสนองดานดังกลาวอยางเพียงพอ เน่ืองจาก

โรงแรมยังใหบริการไดไมตรงใจกับความคาดหวังนักทองเท่ียวมากนัก นักทองเท่ียวยังตองการความรวดเร็ว

และความเอาใจใสตอการชวยเหลือแขกผูเขาพัก ในทางกลับกัน ผลการวิจัยดานนี้ยังสะทอนไดถึงคุณภาพ

ของพนกังานท่ีอาจตองปรับปรงุเพิม่เตมิและคุณภาพของการบริการในจดุการเชค็อิน-เช็คเอาททีย่งัไมตอบสนอง

ตอความคาดหวังของแขกผูเขาพัก นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา มิติดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว 

(จุด B-res)  เปนดานที่โรงแรมอาจสามารถใหความสําคัญนอยลง เน่ืองจากนักทองเท่ียวเห็นวาไมสําคัญ    

และไมพึงพอใจตอการบริการท่ีไดรับ ซึ่งไมสอดคลองกับฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท (2555) ที่อางถึง

สทุธาทิพย แกวเพช็ร (2552) ทีว่า การบริการท่ีรวดเร็วเปนดานท่ีสาํคญัในการสรางความพงึพอใจในการบริการ

ใหลูกคาได อยางไรก็ตาม ดานท่ีโรงแรมใหบริการไดดีมากแตนักทองเท่ียวไมคอยใหความสําคัญซึ่งอยูใน 

Quadrant IV คือ ดานการแสดงออกทางภาษากายที่ดีและเหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) เนื่องจาก       

นกัทองเท่ียวยงัไมไดใหความสาํคญัของภาษากายของพนักงานมากนักและระยะเวลาท่ีนกัทองเท่ียวไดสือ่สาร

โดยตรงกับพนักงานไมมาก และสวนมากนักทองเที่ยวในพื้นที่พัทยาเปนนักทองเที่ยวที่ออกจากโรงแรม          

เพื่อทํากิจกรรมภายนอก  นอกจากนี้ โดยภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอมิติคุณภาพบริการอีก 3 มิติ

ในระดบัต่ําและไมไดรบัการบริการในมิตคิณุภาพบรกิารดังกลาวในระดับท่ีนาพึงพอใจ ไดแก มติคิวามนาเชือ่ถือ

และไววางใจได มิติการบริการท่ีเปนรูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 159

สรุป
 โดยภาพรวมของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความคาดหวังในมิติคุณภาพบริการ      
ทั้ง 5 มิติ ไดแก  มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได มิติความมั่นใจ มิติการบริการที่เปนรูปธรรม มิติการดูแล  
เอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิติการตอบสนองตอลูกคาในระดับมาก หลังใชบริการมีระดับ
ความพงึพอใจเฉลีย่ตอการใชบรกิารในระดับมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้มือ่แยกรายมิต ิพบวา นกัทองเท่ียวมคีวามคาดหวงั
ตอมติคิวามมัน่ใจในระดับมากทีส่ดุ และมีความคาดหวงัตอมติคิวามนาเช่ือถือและไววางใจได มติกิารบริการ
ทีเ่ปนรปูธรรม มติกิารดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลกูคา และมิตกิารตอบสนองตอลกูคาในระดับมาก 
อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติบริการทั้ง 5 มิติในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผลการศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวยเทคนิค IPA พบวา โดยภาพรวม                    
นกัทองเทีย่วมคีวามคาดหวังสงูและความพึงพอใจมากตอบรกิารของโรงแรม (Quadrant II ) ในมติคิวามม่ันใจ
และมิติการตอบสนองตอลูกคา และนักทองเที่ยวใหความคาดหวังตอมิติความนาเช่ือถือและไววางใจได        
มิติการบริการที่เปนรูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคาในระดับตํ่าและ                    
มีความพึงพอใจตอมิติทั้ง 3 ดังกลาวในระดับตํ่า (Quadrant III )
 ผูวิจัยขอเสนอแนะบางประเด็นเพื่อใหโรงแรมสามารถสงมอบมิติคุณภาพบริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้
 1. โรงแรมควรใหความสําคัญตอดานการอบรมและฝกฝนการปฏิบัติงานของพนักงาน                    
อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบการฝกอบรมของฝายทรัพยากรมนุษยเพื่อ                
ใหพนักงานใหบริการไดอยางถูกตอง 
 2. อาจมีโรงแรมระดับ 4 ดาวบางแหงในเขตพื้นที่พัทยาท่ียังไมใหบริการอินเตอรเน็ตฟรี หรือ
สญัญาณไมแรงครอบคลมุทัว่ถงึทกุพืน้ทีข่องโรงแรม ดงันัน้ โรงแรมระดบั 4 ดาวจึงควรจดัหาบริการอนิเตอรเนต็ฟรี
และครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีภายในโรงแรม เน่ืองจากปจจุบนัอินเตอรเน็ตถือเปนปจจัยท่ีมสีวนสําคัญตอการทองเทีย่ว
ยุคใหม และนักทองเที่ยวสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเปนดัชนีอันดับตน ๆ ในการเลือกที่พักหรือการเขาพักซํ้า       
ในครั้งถัดไป 
 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
 1. เน่ืองจากการวิจยัในครัง้น้ีเปนการวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ัน อาจทาํการวจิยัมิตคิณุภาพบริการของ
โรงแรมระดับ 4 ดาวในเชิงคุณภาพ เพื่อใหผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจเพิ่มมากขึ้น
 2. การขยายพื้นที่ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบมิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน      
จังหวัดทองเที่ยวอื่น ๆ เชน เชียงใหม หรือภูเก็ต เปนตน 

ขอจํากัดในงานวิจัย
 ผูวิจัยสามารถเก็บตัวอยางท่ีสมบูรณไดเพียง 261 ราย คิดเปนรอยละ 65.25 เน่ืองจากมีขอจํากัด    
ในงานวิจัยหลายประการ ไดแก ระยะเวลาในการวิจัยท่ีจํากัด การยินดีและเต็มใจของผูตอบแบบสอบถาม    
การยินดีของโรงแรมในกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ ผูวิจัยไดปฏิบัติตามกฎและเง่ือนไขของโรงแรมโดยคํานึงถึง              

หลักจรรยาบรรณการวิจัยเปนสําคัญ  
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บทคัดยอ  

 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทพ้ืนที่และศักยภาพทรัพยากรการทองเท่ียว                

ของจังหวัดชลบุรี 2) พัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน      

จังหวัดชลบุรี และ 3) ประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืน               

ในจังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามความคดิเห็นจากกลุมประชากร 4 กลุม คอื ภาครัฐ ภาคเอกชน นกัทองเท่ียว และประชาชน
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ในจังหวัดชลบุรี  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ การหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน             

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC for Participatory Planning) 

การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา มีการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน       

จังหวัดชลบุรี มีวิสัยทัศน คือ “จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาเปนการทองเท่ียวเพ่ือสรางแบรนดทองเท่ียว                      

แดนทะเลตะวันออก เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม            

อยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ

ตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร          

เพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนในจังหวัดชลบุรี 4 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตร      

การพฒันาการทองเทีย่วเพ่ืออนุรกัษสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื 2) ยทุธศาสตรการพฒันาการทองเท่ียวเพือ่พฒันา

เศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อพัฒนาสังคม 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว               

แบบบูรณาการอยางย่ังยืนในจังหวัดชลบุรี พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  ดังน้ันแผนยุทธศาสตรดังกลาว    

จงึมีความเหมาะสมกบับรบิทสภาพแวดลอมของจงัหวดัชลบุร ี สามารถนาํไปปฏบิตัไิดเพ่ือใหเกิดความยัง่ยืน

ในการพัฒนาการทองเที่ยว

คําสําคัญ
 แผนยุทธศาสตร    การพัฒนาการการทองเที่ยว    การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

Abstract
 The aims of this research were 1) Studying the contextual of area based and tourism        

potential approaches for the tourism resources of Chonburi Province 2) developing the strategic 

plan for Sustainable Integrated Tourism Development in Chonburi Province and 3) Evaluating the 

strategic plan for Sustainable Integrated Tourism Development in Chonburi Province. The combination 

of qualitative and quantitative research was used as a method of the study. The quantitative data 

were analyzed by collecting the questionnaire from the stakeholders including government, private 

sector, tourist and local communities. Statistics used to analyze data were percentage, mean and 

standard deviation. The qualitative data were collected from focus group discussion, the in-depth 

interviews, internal and external environment group discussion and Analysis of strength, weakness, 

opportunities and threat (SWOT Analysis) by AIC for Participatory Planning . The data were analyzed 

on the content and checked by triangulation.
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            According to the results, it was found that the strategic plan for Sustainable Integrated 

Tourism Development in Chonburi Province was that Chonburi will be developed to be the marine 

tourism brand of Easterncoast as a marine tourism hub with global standards for environmental 

sustainability, for the local economy development and income distribution to the community,          

cultural conservation and spiritual development, environmental awareness as well as integrated 

sustainable society development. The integrated sustainability development consists of 4                 

strategies; 1) the strategic development for environmental sustainability 2) the strategic                          

development for    economic development, tourism development, 3) the strategic  development for 

social development, 4) the strategic  development for the conservation of cultural and spiritual 

development. An assessment result of the integrated and sustainable strategic plan of Chonburi 

was at the appropriate level and consistent with environment of Chonburi that can implement to 

achieve sustainable tourism development. 

Keywords
 Strategic Plan, Tourism Development, Sustainable Tourism

บทนํา
 องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) คาดการณวาใน ป ค.ศ. 2030 

จาํนวนนักทองเทีย่วโลกจะเพ่ิมเปน 1,800 ลานคน ดวยอัตราการขยายตวัเฉลีย่รอยละ 3.3  (กรมการทองเท่ียว, 

2558, 8) และในป ค.ศ. 2015 ตลาดเกิดใหมหรือกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะเปนกลุมประเทศที่จํานวน         

นกัทองเท่ียวขยายตัวในอัตราท่ีสงูกวาตลาดของประเทศทีพ่ฒันาแลว โดยประเทศไทยซึง่อยูในภมูภิาคเอเชยี

จะเปนภมูภิาคทีม่กีารขยายตัวของการทองเทีย่วสงูสดุ และถอืไดวาเปนศนูยกลางของการทองเทีย่ว (Tourism 

Hub) ของภูมิภาคอาเซียน 

 การทองเที่ยวของประเทศไทยจัดอยูในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการทองเที่ยวสรางรายได

ใหกับประเทศ สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เปนปจจัยพ้ืนฐาน การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว สงผลใหมีการใชประโยชน            

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ จึงควรใหความสําคัญตอ

การดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ และกลไกดานการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการการพัฒนา       

ทีย่ัง่ยืน โดยสรางความสมดลุในการพฒันาท้ัง 3 มติ ิคอื มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมิตสิิง่แวดลอม (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2555, 

18) นอกจากน้ีกระแสของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ยอมรับการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม    

ที่เปนวาระของโลกมาต้ังแตป พ.ศ. 2535  เม่ือครั้งการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน จนถึง                  
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ป พ.ศ. 2543 เปนจุดเปลี่ยนการพัฒนาทุกรูปแบบที่ตองชวยแกปญหาความยากจนและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

ซึ่งหน่ึงในหลายๆ ความเคล่ือนไหวของกลไกท่ีเกี่ยวของในการทองเที่ยวโลก คือการจัดตั้ง Sustainable       

Tourism Stewardship Council (STSC) ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2543 และมีการจัดทําเกณฑสําหรับการทองเที่ยว             

อยางยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Criteria - GSTC) ขึ้น ในการประชุมวาดวยการอนุรักษโลก         

(The World Conservation Congress) ที่ประเทศสเปน เมื่อป พ.ศ. 2551  ซึ่งเปนแนวคิดใหผูเกี่ยวของกับ

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทุกภาคสวนไดใชเปนหลักการปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานการจัดการ 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนได (พจนา  สวนศรี, 2556, 6-7) 

 จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเดนดานการทองเที่ยวที่สําคัญของภาคตะวันออก ถือเปน 

“เพชรนํ้าเอกแหงบูรพาทิศ” มีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย มีแหลงทองเท่ียวและผลิตภัณฑ                 

การทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนและมีศักยภาพในการแขงขัน แมมีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจน

สถานการณดานตางๆ  กไ็มสงผลใหจาํนวนนกัทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวลดลงมากนกั แตปญหา

สาํคัญคอื ดานความพรอมของโครงสรางพืน้ฐาน และสาธาณูปโภค  สาธารณูปการท่ีจะรองรับนกัทองเทีย่ว         

ที่มีแนวโนมสูงขึ้น จึงตองพัฒนาและฟ นฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยว                             

การจัดตัง้ศนูยเพ่ือบรกิารเผยแพรการทองเท่ียว ประชาสัมพันธการทองเท่ียว รวมท้ังจัดกจิกรรมการทองเท่ียว

ที่มีจุดขายเดนชัดใหมๆ จัดทําโปรแกรมเช่ือมโยงการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว        

การใหบรกิารดานตางๆ ทีม่คีณุภาพสามารถแขงขนัได ขณะเดยีวกนัจะตองใหความสาํคญัในการแกไขปญหา  

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกสงผลใหภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ           

ระบบนเิวศรวมถึงทรพัยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง เชน ปาชายเลนบริเวณอาวชลบุร ีและการกัดเซาะชายฝงบรเิวณ

บางแสน พัทยา บางเสร คลองตําหรุ เปนตน รวมถึงปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยวในการรองรับ                   

นกัทองเท่ียวท่ีเขามาในพืน้ท่ีจาํนวนมาก ไดแก ขยะ นํา้เสีย การจราจร ปญหาสังคม อาชญากรรม ความมัน่คง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปญหาตางๆ เหลานี้ยอมสงผลตอภาพลักษณทางการทองเที่ยวของพื้นที่และ

ความเชือ่มัน่ของนกัทองเท่ียว (สาํนักงานจงัหวัดชลบุร ีกลุมงานยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, 2557, 25-26) 

ดงัน้ันจังหวัดชลบุรซีึง่รองรบัปริมาณนกัทองเทีย่วจํานวนมาก การวางแผน การพัฒนาและการจัดการการทองเทีย่ว

ทกุรปูแบบ  จาํเปนตองนาํไปสูการพัฒนาทีย่ัง่ยนื  การทองเท่ียวควรกอใหเกดิการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  

นักทองเที่ยวควรไดรับความพึงพอใจในขอบเขตที่ไมมีการทําลายทรัพยากร (พยอม ธรรมบุตร, 2541, 44)   

เกดิการมสีวนรวมของเจาของทรพัยากร คอื  มเีปาหมายใหประชาชนในฐานะผูมสีวนไดสวนเสยีไดมสีวนรวม

ในการบรหิารจดัการเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสดุ (มนสั สวุรรณ, 2549, 16) 

 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน มีการรวมประเด็นดานสิ่งแวดลอมและ                

ดานเศรษฐกิจสังคมเขาดวยกัน บนพ้ืนฐานของการกําหนดยุทธศาสตร และคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง

องคประกอบทางภูมิศาสตรกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบซึ่งกันและกัน 

ภายใตระบบนเิวศท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยูเสมอ โดยเนนการมสีวนรวมของประชาชนในการตดัสนิใจท่ีเกีย่วของ

กับสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่ตนไดรับ  สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปจจุบันเกิดขึ้นจากปจจัย
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ภายนอกประเทศและภายในประเทศทีจ่ะสงผลกระทบตอทิศทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต  การพฒันา

ประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหาร

จัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจสงผลกระทบ  

ทําใหปญหาตางๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิต

ของประชาชนและสังคมในระดับทองถิ่น ดวยเหตุผลดังกลาว การกําหนดยุทธศาสตรจึงจําเปนตองคํานึงถึง

หลักการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ  และหลักการมีสวนรวม ภายใตแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ

เปนองครวม มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการและให      

ความสาํคญักบัการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในสงัคม เพือ่สรางการเตรยีมความพรอมและเพิม่ศกัยภาพใหบงัเกดิ

ผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2555, 76) ดังน้ันผูวิจัยจึงไดตระหนักถึง      

ความสําคัญของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนในจังหวัดชลบุรี      

ตามแนวคิดทฤษฎีดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎี และหลักการ

วางแผนแบบบูรณาการเพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรที่ทําใหหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ นักทองเที่ยว          

และประชาชนไดเกิดความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญโดยบูรณาการแผนดานเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมไปสูความยั่งยืน 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวของชลบุรี

 2. เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน            

จังหวัดชลบุรี

 3. เพ่ือประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนใน         

จังหวัดชลบุรี

วิธีการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง แผนยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเทีย่วแบบบรูณาการอยางยัง่ยนืในจงัหวดัชลบรุี  

เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังนี้

 1. ศึกษาบริบทพ้ืนท่ี บริบทการทองเที่ยว การตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว  และศักยภาพ         

ของทรัพยากรการทองเที่ยว  กลุมตัวอยางในการวิจัยท่ีใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก ผูแทนภาครัฐ 

ภาคเอกชน ผูประกอบการธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการทองเทีย่ว ภาคประชาชนทีเ่กีย่วของกบัการทองเทีย่ว จาํนวน 26 คน 

โดยใชการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวิธกีารเก็บขอมลูแบบสัมภาษณเชงิลกึ 

(In-depth Interview) การตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา (Triangulation) และมกีารวิเคราะหขอมลูโดยวเิคราะห

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สวนกลุมตัวอยางที่ใชการวิเคราะห
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เชิงปริมาณ ไดแก กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาคประชาชน และนักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทาง           

มาทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โดยใชกลุมตัวอยางภาคสวนละ 100 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน ใชวิธีสุมแบบ         

ตามความสะดวก (Convenience Sampling)  โดยการใชแบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากร        

การทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

 2.  พัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี 

กลุมตัวอยางไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน  ผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว ภาคประชาชน       

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 40 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

โดยใชเทคนิคในการเก็บขอมูล ไดแก การสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับกระบวนการวางแผนแบบ       

มีสวนรวม (AIC for Participatory Planning)  ทําการวิเคราะหโดยการใช SWOT Analysis โดยการใชตาราง 

SWOT Matrix ในการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน  

ของการพัฒนาการทองเท่ียวจงัหวดัชลบุร ีและการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

เพ่ือคนหาโอกาส อุปสรรคของการพัฒนาในอนาคต  จับคู SWOT Matrix ของการกําหนดทิศทาง                       

แผนยุทธศาสตร มาเปนปจจัยในการคิดและสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และสังคม โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 1) กําหนดวิสัยทัศน 2) กําหนดยุทธศาสตร 3) กําหนดกลยุทธ 

และ 4) กําหนดโครงการของแผนงาน

 3. ประเมินแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี  

กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุมตัวอยางท่ีใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก กลุมภาครัฐ               

กลุมภาคเอกชน กลุมภาคประชาชน และนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี                    

ใชวธิสีุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชกลุมตวัอยางภาคสวนละ 100 คน รวมทัง้ส้ิน 

400 คน เพ่ือแสดงความคดิเห็นท่ีมตีอแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพฒันาการทองเทีย่วแบบบรูณาการอยางย่ังยืน

ในจังหวัดชลบุรี  โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

(Standard Deviation)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่ พบวา จังหวัดชลบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ      

ริมฝงทะเลดานตะวันออกของอาวไทย มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดิน บางนา – 

ตราด  เปนระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเสนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี             

ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งจังหวัด จํานวน 2,726,875 ไร หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร มีอําเภอ             

จํานวน 11 อําเภอ ดังนี้ อําเภอเมืองชลบุรี  บานบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ 

บอทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง ไดแก เมืองพัทยา  ลักษณะ

ภมูปิระเทศของจงัหวดัชลบุร ีมทีัง้พืน้ทีท่ีเ่ปนภูเขา พืน้ทีร่าบลุมและทีร่าบตดิชายฝงทะเล  รวมท้ังเกาะนอยใหญ 

ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง  

ทิศตะวันตกติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย และทิศใตติดกับจังหวัดระยอง ทําใหสามารถเดินทาง

มาทองเที่ยวไดสะดวกจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง
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ตารางที่ 1 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

 บริบทการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี พบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ ที่โดดเดน

และดึงดูดใจในการทองเที่ยว อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.98 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59) คือ                       

(1) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) 

เชน   ชายหาดบางแสน ชายหาดพทัยา เกาะลาน เกาะสีชงั เกาะแสมสาร เกาะขาม  สวนนงนุช  ไรองุนซิลเวอรเลค 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพื่อการทองเท่ียว              

เชงินเิวศ (2) ทรพัยากรการทองเทีย่วทางวฒันธรรม อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.95 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.61)  

เชน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัดใหญอินทรารามวรวิหาร วัดสัตหีบ (วัดหลวงพออี๋) หอพระพุทธสิหิงค 

พระพุทธรปูแกะสลกัเขาชจีรรย ศาลเจาแมเขาสามมขุ วหิารเทพสถิตพระกติเิฉลมิ (ศาลเจาหนาจาซาไทจือ้) 

พพิธิภณัฑพระจฑุาธชุราชฐาน วหิารเซยีน  เมืองจําลอง  มนิสิยาม ปราสาทสจัธรรม (3) ทรัพยากรการทองเท่ียว

ดานมหกรรม เทศกาลและงานประเพณี  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56)  

เชน งานประเพณีกอพระทรายวนัไหล บางแสน งานประเพณีวนัไหล พทัยา-นาเกลอืและงานกองขาวนาเกลือ 

งานประเพณีวิ่งควาย งานประเพณีสงกรานตศรีมหาราชาและงานประเพณีกองขาว งานนมัสการ                      

พระพุทธสิหิงคฯ และงานเหลากาชาดชลบุรี (4) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางดาน กิจกรรมการทองเท่ียว         

และสันทนาการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) เชน การเที่ยวเกาะตางๆ 

และการดํานํ้าชมปะการัง บริเวณเกาะแสมสาร หรือเกาะขาม สัมผัสวิถีชีวิตประมง พื้นบาน เชน การตกหมึก

ในเวลากลางคืน  การเลนนํ้าที่สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรคอเมโซน สวนนํ้ารามายณะ (5) ทรัพยากรการทองเที่ยว

ทางดานการบริการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) ไดแก  มโีรงแรม ทีพ่กั 

รานอาหาร รีสอรท เกสเฮาส โฮสเทล มีคุณภาพและราคาเหมาะสม  มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก             

สถานบริการดานสุขภาพ สปา แพทยแผนไทย  มีการคมนาคมที่สะดวกเชน เครื่องบิน รถยนต รถไฟ                   

เรือโดยสารเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ

 
  X  S.D       

 

1. ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ   4.00 0.58 มาก

2. ทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม   3.95 0.61 มาก

3. ทรัพยากรทองเที่ยวดานมหกรรม เทศกาลและประเพณี 4.03 0.56 มาก

4. ทรัพยากรทองเที่ยว กิจกรรม และสันทนาการ 3.95 0.59 มาก

5. ทรัพยากรทองเที่ยวดานบริการ    3.98 0.59 มาก

      รวม    3.98 0.59 มาก
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ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพของการพฒันาการทองเทีย่ว

อยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี

 
              X  S.D 

1.   4.04 0.82  
2.    

 
4.01 0.85  

3.  4.00 0.73  
4.  3.94 0.88  
5.    3.85 0.86  
6.   3.85 0.91  

 3.95 0.62  

  
  X  S.D 

1.   
      

3.90 0.86  

2.   
     

3.87 0.82  

3.   
     

3.82 0.82  

4.    
       

3.78 0.88  

 3.84 0.69 

 
  

  X  S.D 

1.   
       

3.87 0.82  

2.  3.84 0.95  
3.  3.83 0.86  
4.   3.83 0.89  
5.  3.73 0.97  

 3.82 0.72  
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 ศักยภาพของการพัฒนาการทองเท่ียวที่ยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี พบวา จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพ         

ดานทรัพยากรทองเที่ยวของพื้นที่อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) โดยมี    

ความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม เหมาะสมกบัการพักผอนและ

กิจกรรมทองเท่ียวซึ่งมีระดับศักยภาพอยูในระดับมาก (2) การเดินทางเขาถึงพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวของ         

จงัหวดัชลบุร ีมถีนน มปีายบอกทาง และบรกิารรถประจาํทาง (3) สภาพภูมอิากาศและทีต่ัง้ของแหลงทองเท่ียว

มีความเหมาะสมตอการทองเท่ียว (4) มีระดับศักยภาพของพ้ืนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก     

ในอนาคต (5) มีทรัพยากรทางดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณและดึงดูดใจ                             

(6) มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีความอุดมสมบูรณของพืชและสัตวในพื้นที่ ตามลําดับ ในดานศักยภาพ

ดานกิจกรรม การเรียนรู และการปลูกจิตสํานึก ซึ่งอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย  3.84 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.69) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ   

เอ้ือตอการสงเสรมิการปลกูจิตสํานึกท่ีดตีอแหลงทองเทีย่ว (2) จงัหวัดชลบรุมีกีจิกรรมสามารถใหประสบการณ

ที่นาพึงพอใจและมีความคุมคาในการเรียนรูแกนักทองเที่ยว (3) จังหวัดชลบุรีมีวิธีการสื่อความหมายของ   

แหลงทองเทีย่ว ทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับความสนใจของนกัทองเท่ียว (4) จงัหวดัชลบรุ ีมกีจิกรรมรณรงค

สงเสริมสรางความตระหนักตอผลกระทบดานทรัพยากรแกชุมชน นักทองเที่ยวและองคกรตาง ๆ ตามลําดับ 

ในดานศักยภาพดานการมีสวนรวมของชุมชน นักทองเท่ียวและผูมีสวนเก่ียวของอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

3.82 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรีมีโอกาสใน           

การรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาทองเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรตาง ๆ (2) การสราง

เครือขายดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (3) ชุมชนและผูเก่ียวของไดประโยชนดานการอนุรักษ

ทรพัยากรสิง่แวดลอมและวัฒนธรรม (4) ประชาชนในทองถ่ินไดรบัประโยชนดานเศรษฐกิจ มกีารกระจายรายได

จากการทองเท่ียว (5) ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวและมี             

ความเขมแข็ง ตามลําดับ และในดานศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู

                                          
            X  S.D 

1.  3.92 0.87  
2.   

 
3.85 0.84  

3. 
 

3.79 0.95  

4.  3.74 0.94  
5.   3.52 1.07  
6.  3.57 1.05  

 3.73 0.77  
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ในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.73 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77) โดยมีความคดิเหน็อนัดับตน ไดแก (1)  จงัหวดัชลบรุี

มีแผนยุทธศาสตรสงเสริมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (2) การจัดสรรพื้นที่เพ่ือการทองเที่ยว แบง     

เขตพื้นที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับสิ่งอํานวยความสะดวก (3) จังหวัดชลบรุีมีการกําหนด        

ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่เพื่อปองกันผลกระทบตอทรัพยากรการทองเท่ียว (4) จังหวัดชลบุรี    

มีการจัดการดานการใหบริการที่มีคุณภาพแกนักทองเที่ยว (5) การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินตอนักทองเที่ยว (6) จังหวัดชลบุรีมีการจัดการขยะ คุณภาพน้ําใชและนํ้าท้ิงที่มีประสิทธิภาพ             

ตามลําดับ 

 2. ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนใน          

จังหวัดชลบุรี พบวา จุดแข็งของการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของจังหวัดชลบุรี คือ จังหวัดชลบุรีเปนศูนยกลาง  

ดานธุรกิจบริการ รวมทัง้มีทีพ่กัโรงแรมขนาดใหญเหมาะแกการจดัประชมุสัมมนาและการใหบริการนกัทองเทีย่ว  

ที่ตั้งเหมาะสมเปนประตูเช่ือมโยงสูภาคตะวันออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอูตะเภา มีโครงขาย       

ถนนเช่ือมโยง และอยูบนโครงการเสนทางรถไฟฟาความเร็วสูง  ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีภูมิทัศน        

ทางทะเลทีส่วยงามและมคีวามหลายหลายทางชวีภาพและแหลงทองเทีย่วหลากหลายทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก 

(World Class Destination) มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ และผลิตผลทาง  

การเกษตรมีการแปรรูปเปน OTOP ดวยภูมิปญญาชาวบานเพ่ือเพ่ิมมูลคา จุดออนของการทองเท่ียว              

อยางยัง่ยนืของจังหวดัชลบุร ีคอื ปญหาสังคม เชน ยาเสพตดิ อาชญากรตางดาว  ไมปลอดภัยตอการทองเท่ียว 

พืน้ท่ีปาไมลดลงมากและปริมาณขยะมแีนวโนมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 

โครงขายคมนาคมขนสงยังไมสามารถรองรับความตองการไดมากเพียงพอ จึงทําใหมีปญหาจราจรติดขัด

สําหรับนักทองเท่ียว ขาดการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและ

การมีส วนร วมในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนและหนวยงานที่ เกี่ยวข องยังมีอยู น อยมาก 

ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม เชน ปาชายเลนบริเวณอาวชลบุร ีการกัดเซาะชายฝงบรเิวณบางแสน คลองตําหรุ 

เปนตน แหลงนํ้าสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวมีจํากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต และ                     

ขาดยุทธศาสตรการวางแผนและกลยุทธการใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 โอกาสของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี คือ มีโอกาสสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเล

ตะวันออก รองรับนกัทองเที่ยวจากตลาดจีน อินเดียและอาเซียน มีโอกาสเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง

ของฝงอาวไทย รฐับาลสนบัสนนุใหเปนพ้ืนทีท่องเท่ียวระดบัโลก พฒันาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเล

ที่มีมาตรฐานระดับโลก พัฒนาการทองเที่ยวดานธุรกิจสปาและเชิงสุขภาพ พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       

จากนโยบายของรัฐบาล เชน รถไฟฟาความเร็วสูง  พัฒนาสรางศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

อยางยัง่ยนืของอาเซยีน และมโีอกาสรองรบัการทองเทีย่วสาํหรบัผูสงูอาย ุพฒันาเปนศนูยกลางการทองเทีย่ว

เชิงการแพทยในอาเซียน  อุปสรรคของการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของจังหวัดชลบุรี คือ ปญหาทางการเมือง            

ภายในประเทศ สงผลตอความปลอดภัยและการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเท่ียว ภาวะเศรษฐกิจโลกมี         

ความผันผวนไมแนนอนเปนสาเหตุใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวหรือมีการใชจายนอยลง        
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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ        

เปนอุปสรรคตอการพฒันาการทองเทีย่วทีย่ัง่ยืน การกอการรายสากล การจารกรรมขอมูลสวนธุรกิจ เปนปญหา

ตออตุสาหกรรมการทองเทีย่ว และจงัหวดัใกลเคยีงมีแหลงทองเท่ียวทางทะเลหลายแหงและคาใชจายถกูกวา

 ผลจากการวิเคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห SWOT 

Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนปจจัยในการสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก 

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบวา

 วสิยัทัศน: จงัหวัดชลบรีุจะเปนศูนยกลางการทองเทีย่วทางทะเลท่ีมมีาตรฐานระดับโลกเพือ่อนุรกัษ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและ

พัฒนาจิตใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางย่ังยืน โดยมี

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุร ี4 ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย กลยุทธ 

ที่ 1.1 การใชประโยชนที่ดิน (Land Use) ในแหลงทองเที่ยวและกิจกรรม  จํานวน 13 โครงการ กลยุทธที่ 1.2 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 โครงการ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย กลยุทธที่ 

2.1 การจัดการดานการตลาด จํานวน 6  โครงการ กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยว 

จํานวน 12 โครงการ กลยุทธที่ 2.3 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว จํานวน 6 โครงการ   

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม ประกอบดวย กลยุทธที่ 3.1 

การสรางเครือขาย จํานวน 10 โครงการ  กลยุทธที่ 3.2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนทองถิ่น 

จํานวน 9 โครงการ

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ   

ประกอบดวย กลยุทธที่ 4.1 การปลุกจิตสํานึกและการพัฒนาจิตใจ จํานวน 8 โครงการ กลยุทธที่ 4.2                

การอนุรักษและเสริมสรางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 7 โครงการ  กลยุทธที่ 4.3 การสรางจิตสํานึก

ดานศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 6 โครงการ

 3. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน         

จงัหวดัชลบุร ีจากกลุมตัวอยางภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชนในทองถิน่ และนกัทองเทีย่วชาวไทย จาํนวน 400 คน 

แสดงความคดิเหน็ตอแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพฒันาการทองเท่ียวแบบบรูณาการอยางยัง่ยืนในจังหวดัชลบุร ีดงัน้ี 

 วิสัยทัศน มีคาเฉลี่ย 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก (1) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเพื่อสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเลตะวันออก

เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                           

(2) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสู ชุมชน                             

(3) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจตลอดจนปลุกจิตสํานึก           

ดานสิง่แวดลอม (4) จงัหวัดชลบุรจีะพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือพฒันาสังคมแบบบรูณาการอยางยัง่ยนื ตามลําดบั
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรและกลยุทธใน                       

การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

 ดานยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเทีย่วแบบบรูณาการอยางยัง่ยนืในจงัหวดัชลบรุ ีกลุมตวัอยาง

มีความคิดเห็น ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรกัษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา       

การทองเทีย่วเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 4.13 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.80)  

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 

4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88)  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ

วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ  มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  (คาเฉล่ีย 4.06 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86)

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย

 กลยุทธที ่1.1 การใชประโยชนทีด่นิ (Land Use) ในแหลงทองเทีย่วและกจิกรรม อยูในระดบัมาก  

(คาเฉลี่ย 4.08 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการ

ที่ 10 สาธารณูปโภคกาวไกล การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวกและ

สวยงาม เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว รองรับ AEC  โครงการที่ 8 ปลูกปาชายหาดและปาชายเลนเพิ่มพื้นที่    

 X  S.D  
 

 1   
 1.1   (Land Use)  

4.19 
4.08 

0.83 
0.84 

 
 

 1.2   4.15 0.84  
 2  4.13 0.80  

 2.1         4.21   0.82          
 2.2   3.99   0.82  
 2.3          4.09   0.86          

 3  4.00   0.88  
 3.1   4.27   0.79         
 3.2   4.08   0.88  

 4         4.06           0.86            
 4.1  4.23           0.83            
 4.2   3.98   0.88  
 4.3     4.19   0.84  
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สีเขียวในแหลงทองเที่ยวอําเภอสัตหีบ และโครงการที่ 9 การอนุรักษความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล 

การพื้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด ตามลําดับ

 กลยุทธที่ 1.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.15 

และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคดิเหน็ของโครงการในอันดบัตน ไดแก โครงการที ่1 การทําประปา 

2 ระบบ นําน้ําท่ีใชแลวบําบัดหมุนเวียนใชในกิจกรรมไมเก่ียวกับรางกายมนุษย เชน รดน้ําตนไม ลางถนน      

ลางทอระบายนํ้า ดับเพลิง โครงการที่ 4 การประหยัดนํ้าและพลังงานอยางยั่งยืน  โครงการที่ 5 พัฒนา             

แหลงนํ้าสํารองเพื่อเปนแหลงนํ้าสํารองสําหรับการทองเที่ยว  ตามลําดับ

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย

 กลยุทธที่ 2.1 การจัดการดานการตลาด อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.82) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 1 การสรางภาพลักษณ         

(Image) และแบรนด (Branding) จังหวัดชลบุรีเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลระดับสากล โครงการ 6                   

จัดต้ังคณะกรรมการ ประสานงานทองเท่ียวสองประเทศระดับทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ และ

โครงการที่ 2 วิจัยกลุมตลาดเปาหมายจากจีน อินเดีย และอาเซียนตามลําดับ

 กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเท่ียว อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.99     

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 9 การสราง

มาตรฐานดานการบริการที่เสริมการทองเที่ยว เชน หองนํ้า ปมนํ้ามัน โรงพยาบาล โครงการที่ 11 การสราง

มาตรฐานความปลอดภัยของการทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี และโครงการที่ 12 พัฒนาสินคาและบริการ         

ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา ตามลําดับ

 กลยทุธที ่2.3 การบรหิารจัดการแหลงทองเทีย่ว อยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่ 4.09 และคาเบีย่งเบน

มาตรฐาน 0.86) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสราง   

จุดแข็งของการทองเท่ียวจังหวัดชลบุรี โครงการที่ 1 การจัดองคกรกลางเพื่อบริหารจัดการการทองเท่ียว      

จังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ และโครงการท่ี 6 การยกระดับคุณภาพสินคาและบริการการทองเท่ียว                     

ขึ้นสูมาตรฐานสากล ตามลําดับ

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม  ประกอบดวย

 กลยุทธที่ 3.1 การสรางเครือขาย อยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 4.27 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.79) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โครงการที่ 7  การจัดอบรม

ดานการจัดการทองเท่ียวพฒันาชุมชนแบบบรูณาการอยางยัง่ยนืในจังหวดัชลบุร ีและโครงการท่ี 5 การจดัตัง้

เครอืขายและคณะกรรมการการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมในชุมชนจงัหวดัชลบรุ ีเพือ่การทองเทีย่ว

ที่ยั่งยืน ตามลําดับ
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 กลยุทธที่ 3.2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนทองถิ่น อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 

4.08  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 6       

สรางงานและกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนจังหวัดชลบุรี  โครงการที่ 1 อบรมผูประกอบการธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมดานการทองเทีย่ว (SME) เชน ดานทีพ่กั รานอาหาร ของทีร่ะลกึ ในจงัหวดัชลบรุี        

และโครงการที่ 4 สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึกในจังหวัดชลบุรี ตามลําดับ

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ    

ประกอบดวย 

 กลยุทธที่ 4.1 การปลุกจิตสํานึกและการพัฒนาจิตใจ  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23 และ      

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 การอบรม         

เพือ่สรางความเขาใจเกีย่วกบัความสัมพนัธระหวางการทองเทีย่วกบัชมุชนในจงัหวดัชลบรุ ี โครงการที ่5 อบรม

ปลุกจิตสํานึกดานความหวงแหนวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และโครงการที่ 3 เรารักเมืองชล รักษสิ่งแวดลอม 

ตามลําดับ

 กลยทุธที ่4.2 การอนรุกัษและเสรมิสรางวฒันธรรมเพ่ือการทองเทีย่ว อยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 

3.98 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88) โดยมีความคดิเห็นของโครงการในอนัดับตน ไดแก โครงการท่ี 7 เทศกาล

เสนทางอาหารทะเลระดับโลก “World sea food festival”  โครงการที่ 5 สรางศูนยอนุรักษพืชผักสมุนไพร 

แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกแหงอาเซียน และโครงการที่ 6 การอนุรักษวิถีการประมงนํ้าเค็มใน        

จังหวัดชลบุรี ตามลําดับ

 กลยุทธที่ 4.3 การสรางจิตสํานึกดานศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน         

อยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่ 4.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคดิเหน็ของโครงการในอันดบัตน 

ไดแก โครงการที่ 5 ติดตั้งกลอง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการที่ 1 การฝกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับชุมชน และโครงการที่ 2 การรณรงคเพื่อใหจังหวัดชลบุรี     

สีขาว เพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากศึกษาบริบทพ้ืนท่ี บริบทการทองเท่ียว การตรวจสอบทรพัยากรการทองเท่ียว  และศักยภาพของ

ทรัพยากรทองเท่ียวพบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจและมีศักยภาพในการทองเท่ียว 

จึงนํารายไดสูงเขาสูจังหวัดสอดคลองกับรายงานของสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (2558, 33) พบวารายได

จากการทองเทีย่ว ของจงัหวดัชลบรุ ีในป พ.ศ. 2557 มรีายไดรวม 111,108.81 ลานบาท จากป พ.ศ. 2556 ซึง่มี

รายไดรวม 101,835.31 ลานบาท  มีรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมจากเดิม 9,273.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น      

รอยละ 9.11 จากป พ.ศ. 2556  โดยจังหวดัชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ คือ (1) ทรัพยากร    

การทองเท่ียวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามโดดเดนคือ ภูมิทัศนชายฝงทะเล ไดแก เกาะและชายหาดตางๆ     

เชน ชายหาดบางแสน สอดคลองกับงานวิจัยของสุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554,76) ที่ศึกษาถึงทัศนคติและ
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ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวามี      

ความพึงพอใจมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด เปนตน (2) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม นักทองเท่ียว          

มกัเดินทางไปทองเทีย่วสถานทีเ่กาแกและมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร  เชน วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

วัดใหญอินทราวรวิหาร พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน (3) ทรัพยากรการทองเที่ยวดานมหกรรม เทศกาล     

และงานประเพณ ีนกัทองเทีย่วเขารวมงานประเพณีตางๆ ของจงัหวดัชลบรุ ีเชน  งานประเพณีกอพระทรายวนัไหล 

บางแสน งานประเพณวีนัไหล พทัยา-นาเกลือและงานกองขาวนาเกลอื งานประเพณวีิง่ควาย  สอดคลองกับ

ราณี  อิสิชัยกุล (2546, 1-5) กลาววา แหลงทองเที่ยว แหลงกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณี  ที่สะทอนใหเห็น

ถึงลักษณะเดนของอารยธรรมทองถิ่นสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได  (4) ทรัพยากรทองเที่ยว

ทางกิจกรรมและสันทนาการ นักทองเท่ียวสนใจกิจกรรม  เชน เที่ยวเกาะตางๆ และการดํานํ้าชมปะการัง       

เชน เกาะแสมสาร เกาะขาม สมัผสัวถิชีวีติประมงพ้ืนบาน (5) ทรัพยากรทองเทีย่วดานการบริการนกัทองเทีย่ว                  

ใหความเหน็วาม ีโรงแรม ทีพ่กั รานอาหาร รสีอรท มคีณุภาพและราคาเหมาะสม  มีสถานบริการดานสุขภาพ 

สปา แพทยแผนไทย มีระบบการขนสงมีการคมนาคมท่ีสะดวกเชน เคร่ืองบิน รถยนต รถไฟ เรือโดยสาร          

เพ่ือเขาถึงแหลงทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงการจราจรในวันหยุดยาว

เนื่องจากปริมาณรถยนตที่เดินทางมาทองเที่ยวจํานวนมาก และการจราจรติดขัด  

 การพฒันาแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเทีย่วแบบบรูณาการอยางยัง่ยืนในจงัหวดัชลบรุนีัน้  

เริ่มตนจากกระบวนการการตรวจสอบทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัด เพ่ือทราบถึงสภาพพื้นท่ีและ

บริบทของพื้นที่จังหวัด สอดคลองกับพิบูล ทีปะปาล (2546, 12-19) กลาววา ขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ 

ขั้นตอนที่ 1 คือการตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) เปนการประเมินสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอก  พบวาจุดแข็ง (Strength) คือ จังหวัดชลบุรีเปนศูนยกลางดานธุรกิจบริการ รวมทั้ง     

มทีีพ่กัโรงแรมขนาดใหญเหมาะแกการจดัประชุมสมัมนาและการใหบรกิารนกัทองเทีย่ว สมัพนัธกบัการศึกษา

ของรุงระวี วีระเวสส (2559, 7) พบวา ผลการวิเคราะหดวยขอมูลการจัดอันดับเมืองทองเท่ียวของโลกของ 

Euromonitor International  เมอืงพัทยามีวเิคราะหดวยดัชนคีวามไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ สาํหรับการทองเทีย่ว 

(Tourism Comparative Advantage: TCI) สูงที่สุด รวมถึงมีความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยวเหนือ

กวากัวลาลัมเปอร และสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียน และมีความสามารถแขงขันการทองเท่ียว

ภายในประเทศมากกวาภูเก็ตและเชียงใหม ซึ่งเมืองพัทยาตั้งอยู ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                            

มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีภูมิทัศนทางทะเลท่ีสวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพสอดคลอง

กับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีในสวนของการวิเคราะห SWOT (สํานักงานจังหวัดชลบุรี  กลุมงานยุทธศาสตร

การพฒันาจังหวดั  2557, 58) พบวา จงัหวดัชลบรุมีจีดุแขง็คอื มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทรพัยากรปาไม 

ปาชายเลน สัตวปา นิเวศบก นิเวศน้ํา นิเวศทะเล จุดออน (Weakness)  คือ ปญหาสังคมเชน ยาเสพติด 

อาชญากรตางดาว ไมปลอดภยัตอการทองเท่ียว พืน้ทีป่าไมลดลงมากและปรมิาณขยะมีแนวโนมเพ่ิมมากขึน้ 

ขาดการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม และการมีสวนรวมในการ

จัดการการทองเท่ียวของชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของยังมีอยูนอยมาก สอดคลองกับพยอม  ธรรมบุตร 
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(2549, 4-6) กลาววา การมีสวนรวมระดับการวางแผน (Planning Level) ชุมชนควรรวมกันวางแผนพัฒนา   

การทองเที่ยวของชุมชนเพราะชุมชนเปนเจาของทรัพยากรมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากร การรวมวางแผน คือ

การรวมรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ตางๆ ของการพัฒนา   ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาทางจังหวัดชลบุรี                

ควรใหความสาํคญักบัการวางแผนแบบบูรณาการโดยเปดโอกาสใหทกุสวนทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเทีย่ว

เขารวมประชุมกําหนดทิศทางและสรางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดแบบบูรณาการ         

อยางยั่งยืนตอไป ซึ่งสัมพันธกับแผนปฏิบัติการทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก 

พ.ศ. 2559 –  พ.ศ. 2563  ของสํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (2558, 20)    

การประสานการทาํงานของภาครฐั เอกชน ทองถ่ิน และภมูภิาค เปนกลไกในการขับเคล่ือนการทองเทีย่วใหเกดิ    

เปนรปูธรรมได  ผูทีเ่กีย่วของตองมองภาพรวมของการพฒันาเชงิพ้ืนทีร่วมกนั ไมตางคน  ตางคดิ ตางคนตางทาํ 

เพราะจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวขาดทิศทางไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โอกาส (Opportunity)    

คือ การสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเลตะวันออก เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากตลาดจีน อินเดียและอาเซียน 

สอดคลองกับสรุปสถานการณนกัทองเทีย่ว พฤษภาคม 2559 (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา กรมการทองเทีย่ว, 

2559, 2) พบวา ปริมาณนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซยี อินเดีย ลาว ญี่ปุน 

เกาหลีใต สิงคโปร เวียดนามสหรฐัอเมรกิา และกมัพูชา ตามลาํดบั ซึง่มปีริมาณเพิม่มากขึน้ มโีอกาสขยายตลาด

การทองเท่ียวและนํารายไดจากการทองเท่ียวมากข้ึน อุปสรรค (Threat) คือ ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ 

สงผลตอความปลอดภัยและการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สงผลใหภมูอิากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศทาํใหแหลงทองเทีย่วลดความสวยงาม

ลง สมัพนัธกบังานวิจยัของพรทิพา ปยะกมลรัตน (2556, 145) พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงบรเิวณชายหาด

พัทยาเปนสวนหน่ึงของปญหาดานกายภาพของชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งเปนผลใหพื้นท่ีบริเวณชายหาดลดลง 

โดยมีสาเหตุมาจากทางธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล คล่ืนในฤดูมรสุม กระแสนํ้า            

เลียบชายหาด ลม หรอื   จากมนษุย เชน โครงสรางทีก่อสรางตามแนวชายฝง จงึควรมแีนวทางแกไขปญหาในระยะยาว

  จากข้ันตอนในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน           

ในจงัหวัดชลบุร ี ทาํใหเกดิแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยัง่ยนื  มวีสิยัทศัน 

คอื จงัหวัดชลบรุจีะพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเทีย่วทางทะเลทีม่มีาตรฐานระดบัโลกเพือ่อนุรกัษสิง่แวดลอม

อยางยั่งยืน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ

ตลอดจนปลกุจติสาํนกึดานส่ิงแวดลอม  เพ่ือพฒันาสังคมแบบบูรณาการอยางย่ังยนื ซึง่สมัพนัธกบัยทุธศาสตร

การทองเทีย่วไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา  กรมการทองเท่ียว  2558, 15-18) กาํหนด

วิสัยทัศน คือ วางรากฐานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ

อยางมีดลุยภาพและยัง่ยนื ทกุภาคสวนมจีติสาํนกึในการพัฒนาโดยคาํนงึถงึความสมดลุ  และยัง่ยนื  ผลจาก

การทําลายสภาพแวดลอม หลายประเทศไดใหความสาํคญัดานส่ิงแวดลอมอยางจริงจงัและนาํมาสูภาคปฏบิตัิ 

มีสนธิสัญญาดานส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง นักทองเท่ียวเร่ิมใหความสําคัญกับการทองเท่ียวแบบ         

มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีหลายประเทศแสดงจุดยืนและหาแนวทางความรวมมือ
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และจัดทําเปนแผนระดับชาติ และอุตสาหกรรมทองเท่ียวใชเร่ืองของการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนจุดแข็ง           

ในการสงเสริมการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  สําหรับยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ                       

อยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเท่ียว            

เพ่ืออนุรกัษสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร                       

การพัฒนาการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2558 – 2561 (สํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, 2557, 1-5) การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศน     

และการใชประโยชน  เพือ่ใหทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมคีวามอดุมสมบูรณและปราศจากมลภาวะ  

สงเสริมและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิง่แวดลอม  มกีารฟนฟูและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ดงัน้ันการประเมนิแผนยุทธศาสตร 

เพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนในจังหวัดชลบุรีจึงมีความเหมาะสมกับบริบท           

สภาพแวดลอมของจังหวัดชลบุรี  สามารถนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการทองเที่ยว

สรุป
 ยุทธศาสตรการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนของจังหวัดชลบุรี จะนําไปสูการพัฒนา              

อยางยั่งยืนไดสําเร็จ  ตองอาศัยการรวมมือจากทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักทองเที่ยว ประชาชน

ซึง่เปนเจาของทรพัยากรในพ้ืนที ่ ในการทีช่วยกันขบัเคลือ่นยุทธศาสตรใหเปนไปตามแผนทีว่างไว ปจจยัสาํคญั

นอกจากงบประมาณที่ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  คนในชุมชนเองซึ่งเปนฟนเฟองเล็กๆ ในการ            

ขบัเคลือ่นการพฒันาแตมคีวามสาํคญัมาก   จงึตองมโีอกาสมสีวนรวมในการวางแผนการพฒันา  ตัง้แตการรวมกนั

แสดงความคิดเห็นเพ่ือใหสามารถเขาใจถึงปญหาของชุมชนอยางแทจริงซ่ึงเปนการวางแผนจากระดับลาง  

สะทอนปญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตามบริบทแตละพื้นท่ี   ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นรวมกันหา    

แนวทางการแกไขปญหาตางๆ  ดงันัน้จงึตองมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี ชมุชนทองถ่ินตองมีสวนรวม  มกีารจดัต้ัง

คณะกรรมการทีม่าขับเคล่ือนแผนงาน  และเมือ่มีนกัทองเทีย่วเขามาในชนุชน  ตองสามารถทีจ่ะบรหิารจดัการ

แบบบูรณาการท้ังดานส่ิงแวดลอมท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน  ตองคํานึงถึงการรองรับทีม่ขีดีจาํกดั        

ในแตละแหลงทองเทีย่วใหเหมาะสม  ในดานสงัคมและวฒันธรรมควรมกีารอนรุกัษวถิชีวีติทองถิน่และภมูปิญญา

อันทรงคุณคา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในสมบัติทางวัฒนธรรมของชุมชนเกิดกระบวนการ  

เรียนรู ในชุมชน    การใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมและในดานเศรษฐกิจ ซึ่งการทองเที่ยว                  

ในชมุชนทาํเกดิการกระจายรายไดสูทองถิน่อยางแทจรงิ  ไมกระจกุตวัอยูในบรษิทันาํเทีย่วหรอืธรุกจิรายใหญ

เทานั้น  จึงจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสรางกลไกและกระบวนการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรจากทุกภาคสวนใหบรรลุ          

วิสัยทัศนที่กําหนด  บูรณาการท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในดานการพัฒนาการทองเที่ยว

อยางยั่งยืนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเนนการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเกิด          

ความภาคภูมิใจในทรัพยากรของชุมชน     

 2. จากการศึกษา พบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดนและดึงดูดใจ  

แตเน่ืองจากมีปริมาณนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวจํานวนมาก จนบางครั้งเกินขีดความสามารถ                  

ในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหลงทองเท่ียวน้ัน ดังน้ันจึงควรมีมาตรการในการควบคุม ดูแล               

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบมากขึ้นและเกิดความยั่งยืนในการพฒันาการทองเที่ยว 

 3. ควรใหความรูแกชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งในดานการวางแผนยุทธศาสตร

การทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนของชุมชน และจัดการแลกเปล่ียนความรูกับชุมชนท่ีเปนตนแบบ    

ดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 4. ควรมีการติดตามและประเมินผลภายหลังส้ินสุดโครงการวิจัย เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนา                     

ทีเ่กดิขึน้และทิศทางของการพัฒนาในอนาคต

 5. จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ แตยังขาดการ

ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวชุมชนใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือเปนการกระจายรายไดสูชมุชน สรางงานใหกบัคนในชุมชนมากขึน้ และดงึดูดนักทองเทีย่วเขาไปทองเทีย่ว

ในชุมชนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
 การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน 2) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ตามเกณฑ 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชน 4) เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชน             

5) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่งโภชนาการในชุมชน กลุมตวัอยางประกอบดวย 

ชาวบานผูใหขอมูลพฤตกิรรมดานโภชนาการในชมุชนของตาํบลชอแล   จาํนวน 314 หลงัคาเรือน กลุมตัวอยาง

ใหขอมลูสําหรบัพัฒนาบทเรียน จาํนวน 9 คน และกลุมตัวอยางสาํหรบัทดสอบระบบ จาํนวน 31 คน รวบรวมขอมูล

โภชนาการในชุมชนดวยแบบสอบถามและการสนทนากลุม ประเมินการใชบทเรียนดวยแบบสอบถาม             

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจดวย

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนใช

เกณฑ E1/E2 (80/80) เปรียบเทยีบความแตกตางของคาคะแนนความรูดวยการทดสอบ  คา t-test และประเมิน

ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนดวยการทดสอบคา t-score 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ดานโภชนาการในชุมชนเพ่ือนํามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      

เรือ่ง โภชนาการในชมุชน พบวา 1) พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ยงับรโิภคประเภททีม่ไีขมนัสงู อาหารประเภทปงยาง 

รมควนั และมพีฤติกรรมการด่ืมนํา้ชา กาแฟ และนํา้อดัลมอยู ดานโรคประจาํตัวทีพ่บ คอื โรคความดนัโลหติสูง

มากที่สุด รองลงมาเปนโรคเบาหวาน 2) บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.84/86.99 ซึ่งสูงกวา

สมมุตฐิานทีต่ัง้ไวที ่80/80  3) การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรยีน พบวา ผูเรยีนมีคะแนนเฉล่ีย

หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ประสิทธิผลทางการเรียนรู

หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 11.41 และ 5) ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรือ่ง โภชนาการในชมุชนมีความพึงพอใจในระดบัมาก สรปุไดวา  บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรือ่ง โภชนาการ

ในชุมชนที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ
 โภชนาการ    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    

Abstract
 The objectives of this research and development are : 1) to study on the context of community 
nutrition; 2) to study on efficiency of the Computer Assisted Instruction on Community Nutrition according 
to 80/80 criteria; 3) to compare learning achievement before and after using Computer Assisted 
Instruction on Community Nutrition; 4) to compare learning achievement of students after using 
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition; 5) to study on satisfaction towards               
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition. The samples were consisted of villagers 
from 314 households who gave nutritional behavior in the community of Chor Lae Sub-District. 
There were 9 samples giving information for developing lessons and 31 samples giving information 
on system testing. The nutritional information was collected in the community by using  questionnaires 
and focus group. The use of Computer Assisted Instruction was evaluated by using questionnaires, 
pre-test, progress test, and post-test. Satisfaction was evaluated by using questionnaires. Data 
were analyzed by using descriptive statistics, frequency, and percentage. The efficiency of the 
lesson was analyzed by using E1/E2 (80/80) Criteria. Differences of knowledge scores were         
compared by using t-test. Learning achievement of students was evaluated by using t-score.
 According to the study on nutritional context in the community and development of            
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition, it was found that: 1) most people in the 
community have consumed food with high fat, roasted food, smoked food, and drank some tea, 
coffee, and soft drinks which cause hypertension and diabetes 2) the efficiency of developed       
lesson was 84.84/86.99 that was higher than the hypothesis defined at 80/80; 3) The comparison 

on learning achievement was found that students had the post-test’s average score higher than 
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pre-test’s average score  with statistical significance at .05; 4) their learning achievement after 
post-test was higher than that of pre-test calculated to be 11.41%; and 5) satisfaction towards 
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition was in high level. As a result, it could be 
concluded that developed Computer Assisted Instruction on Community Nutrition was able to be 

implemented with the target group efficiently. 

Keywords
 Nutrition, Technology

 

บทนํา
 สขุภาพนับเปนปญหาทีส่าํคัญสําหรบัประเทศกําลังพัฒนาและประเทศไทย จากสภาพการดาํเนนิชีวติ

ในปจจุบันเปนการใชชีวิตแบบเมือง มีความเรงรีบ สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม มีการรับประทานอาหารจานดวน อาหารสําเร็จรูป ขาดการออกกําลังกาย เมื่อใชชีวิตแบบนี้เปนประจํา

ในอนาคตยอมเกิดโรคตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง ไขมัน เบาหวาน เปนตน ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

รายงานวา สถานการณผูปวยเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มจํานวนผูปวยขึ้นเปน 3.5 ลานคนใน ป พ.ศ. 2556 

สงผลใหมมีลูคาการรกัษาโรคเบาหวานสงูถงึ 47,596 ลานบาทตอป และจากสถิตปิระเทศไทย  ผลการสํารวจ

ในป พ.ศ. 2552 กับกลุมเปาหมายประชากรไทยวัยผูใหญพบวา รอยละ 21.4  เปนโรคความดันโลหิตสูง และ

ที่นาเปนหวงคือ อัตราการรับรู ว าตนเองเปนโรคความดันโลหิตสูง อัตราการเขาถึงบริการและอัตรา                     

การควบคุมโรค โรคความดันโลหิตสูงคอนขางตํ่า คิดเปนรอยละ 6.9 (3.2 ลานคน) มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง       

คิดเปนรอยละ 19.4 หรือเกือบ  9 ลานคน มีภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลสูง (สํานักงานกองทุนสนับสนุน           

การสรางเสริมสุขภาพ, 2559) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนรูปแบบการใชสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นําเสนอเนื้อหา

บทเรียนหรือองคความรูในรูปแบบขอความ วีดีโอ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง บทเรียนที่เปดโอกาส       

ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจในแตละบทเรียน ทําใหผูเรียนจัดการเวลาเรียนของตนเองได และ         

ยงัมีระบบการจดัการฐานขอมลูท่ีสามารถ เก็บบันทึกผลคะแนนไวได และประเมนิผลการเรยีนไดอยางรวดเร็ว 

(มนตชยั เทยีนทอง, 2554) ดานงานวจิยัทีเ่กีย่วของกับบทเรียนออนไลนในการเรยีนการสอนทีป่ระสบผลสําเร็จ 

อาท ิการวจิยัพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรือ่งการสวนปสสาวะแบบเปนครัง้คราวของผูปวยเพศชาย

สําหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทีร่ะดบั 0.05 (วชิติ บญุสวสัดิ,์ 2555) หรอืจากการทดลองใชชดุการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง การตรวจวดัคณุภาพนํา้

เบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูใชมี                   

ความพึงพอใจตอบทเรียนในระดับมาก (ณัทธร สุขสีทอง, 2559) และการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคู

กับการเรียนตามปกติจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น (จิณพิชญชา  มะมม, 2557)
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 จากปญหาสุขภาพ โรคที่ประชาชนสวนใหญเปนกันไดแก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะ      

ไขมันคลอเรสเตอรอลสูง ซึ่งโรคเหลาน้ีปญหาเกิดจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน มักบริโภคอาหาร    

ที่มีรสหวาน มีไขมันสูง และอาหารท่ีมีรสเค็มซึ่งสงผลตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน  

ในอนาคตได และดวยตระหนักในประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งสามารถนํามาสงเสริม       

ความรูเก่ียวกับโภชนาการแกคนในชุมชนได ดงัน้ันผูวจิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน 

เรื่องโภชนาการในชุมชน เพื่อสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการแกนักเรียนในชุมชน และยังเปนสื่อที่        

คนในชุมชน หรือบุคคลในครอบครัว สามารถศึกษาไดดวยตนเอง เพ่ือดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว       

ใหมสีขุภาพด ีและไดรบัความรูเกีย่วกบัโภชนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือสงเสรมิสขุภาพทีด่จีนนาํไปสูความเขมแขง็

ของชุมชน และสามารถนําไปใชเปนตนแบบใหในการสงเสริมโภชนาการในชุมชนอื่นได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน

 2. เพือ่ศกึษาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง โภชนาการในชมุชนตามเกณฑ 80/80

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง โภชนาการในชุมชน

 4. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง โภชนาการในชุมชน

 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาดานโภชนาการในชุมชน 

   1.1.1  ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 หมู คือ หมู 1 ชอแล หมู 2 สันปาสัก หมู 3 วังดิน หมู 4 ปาไผ หมู 5  

บานใหม และ หมู 6 หนองบัว 

   1.1.2  กลุมตัวอยาง ไดมาดวยวิธีการเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตาม

วัตถุประสงคที่จะศึกษา เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ

     1) กลุมตัวอยางผูใหขอมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมดานโภชนาการในชุมชน คอื ตวัแทน

ทีส่ามารถใหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมดานโภชนาการ ทีเ่ช่ือถือไดจากจํานวนครวัเรือนท้ังหมด 1,492 หลังคาเรือน 

ทาํการกําหนดกลุมตวัอยางดวยตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับความเชือ่มัน่รอยละ 95 สดัสวน

ความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 314 หลังคาเรือน
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     2) กลุมตวัอยางใหขอมลูสาํหรบัการพัฒนาบทเรยีน และตรวจสอบความถกูตอง

ของขอมูลในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) เพ่ือใหไดบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการและกระจายอยูในขอบเขตของ

การศกึษา ซึง่การศกึษานีไ้ดคดัเลอืกตวัแทนดังนี ้ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน จาํนวน 2 ทาน 

ตัวแทนครูและนักเรียนในชุมชนจํานวน 5 ทาน ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ทาน

     3) กลุมตัวอยางผูเรียนสําหรับทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) เปนครู หรือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดชอแล  จํานวน 31 คน 

 2. วิธีการศึกษา 

  2.1 การพัฒนาบทเรียน มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้

   2.1.1  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยดําเนินการดังนี้

    1)  สาํรวจขอมูลเกีย่วกบัโภชนาการในชุมชน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ 

    2)  พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมเก่ียวกับโภชนาการในชุมชน พฤติกรรมท่ี

เกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน และความตองการของชุมชน 

   2.1.2  กําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

โภชนาการในชุมชน

   2.1.3  วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน              

เรือ่ง โภชนาการในชมุชนโดยใชกระบวนการการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ จัดทํา Decomposition, Context Diagram,  Data Flow Diagram และ

ออกแบบฐานขอมูล 

   2.1.4  พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript และใชฐานขอมูล 

MySQL 

  2.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใชเครื่องมือ ดังนี้

   2.2.1  การหาประสทิธิภาพของบทเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรูกอนและหลังใช

บทเรียน และวัดประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 

   2.2.2  การวดัผลสมัฤทธิข์องผูเรยีนกอนเรยีน และหลงัการใชบทเรยีน  วดัจากแบบทดสอบ

กอนเรียน-หลังเรียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง 

   2.2.3  การวัดคาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนโดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบ   

กอนเรียน และหลังเรียน

   2.2.4  ความพึงพอใจตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง โภชนาการในชมุชน ประเมนิ

ครอบคลุมความพึงพอใจตอเนื้อหา การออกแบบและการจัดรูปแบบ และความพึงพอใจในภาพรวม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 187

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การศึกษาคร้ังน้ี ไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการพิจารณาปรากฏการณภายใต

สภาพแวดลอม และความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ประกอบดวย

  3.1 เครื่องมือชุดท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน ขอมูลท่ัวไป และ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม                     

ซึ่งมีโครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

มีคําถามทั้งหมด 10 ขอ ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา และตอนที่ 2  ขอมูล

เกีย่วกับพฤตกิรรมการสรางเสริมสขุภาพดานโภชนาการ โดยเปนคาํถามเกีย่วกับพฤตกิรรมดานโภชนาการใน

ครัวเรือน โดยวัดความถี่ของการปฏิบัติ (ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติทุกครั้ง) 

  3.2 เครื่องมือชุดที่ 2  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน-หลัง การใชบทเรียน เปนแบบเลือก

ตอบ 4 ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน

  3.3  เครื่องมือชุดที่ 3  เปนแบบประเมินความพึงพอใจของบทเรียน เปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนนโดยมีเกณฑคาเฉล่ียความพึง

พอใจ 5 ระดับ

  3.4  เครือ่งมอืชดุที ่4  เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเกีย่วกบัความคิดเหน็ตอการใชบทเรียน

และขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน

 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1  ขอมูลเกีย่วกบัโภชนาการในชุมชน พฤตกิรรมการสรางเสรมิสุขภาพดานโภชนาการ  วเิคราะห

โดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการแปลผลคะแนนดังนี้ 

   ชวง 1.00 – 1.75 ถือวา อยูใน ระดับไมเหมาะสม

   ชวง 1.76 – 2.51 ถือวา อยูใน ระดับเหมาะสมพอใช 

   ชวง 2.52 – 3.27 ถือวา อยูใน ระดับเหมาะสมปานกลาง

   ชวง 3.28 – 4.00  ถือวา อยูใน ระดับเหมาะสมดี

  4.2  ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80/80 (คาเฉลี่ย)

  4.3  การประเมินผลสัมฤทธิ์การนําบทเรียนไปใชในกระบวนการเรียนรู ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย 

และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair t-test

  4.4  การประเมินประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน หลังการนําชุดการเรียนรูไปใชใน

กระบวนการเรียนรู  ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ 

t-score

  4.5  การประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย         

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวดัระดบัความพงึพอใจตามเกณฑ 5 ระดับ โดยมเีกณฑการแปลผลคาเฉลีย่ดังน้ี
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   ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

   ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจระดับมาก

   ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

   ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจระดับนอย 

   ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ

       การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปและขอมูลพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ            

แสดงผลการวิเคราะห ดังนี้

  สวนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเพศหญิงและชายในสัดสวนที่        

ใกลเคียงกันคือเปนเพศชาย รอยละ 47.10  เพศหญิง รอยละ 52.86 จํานวนคนในครอบครัว สวนใหญ               

มีจํานวนคนในครอบครัว 2 – 4 คน มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.66 รองลงมาคือจํานวน 1 – 2 คน คิดเปน     

รอยละ 41.98 สวนใหญมีจํานวนวัยคนในครอบครัวอยูในวัยผูใหญ (อายุ 20-60 ป) มากที่สุดคิดเปนรอยละ 

45.75  รองลงมาคือวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 30.31 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา       

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.73 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

26.23  และ 17.55 ตามลําดับ รายไดของครอบครัว/ป มีรายได 3,000 – 9,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

35.84 รองลงมารายได 9,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.18 และรายได 15,001 – 25,000 บาท           

คิดเปนรอยละ 22.22 ในสวนของความเพียงพอของรายไดตอเดือน รายไดตอเดือนไมเพียงพอมากที่สุด           

คดิเปนรอยละ 46.02 รองลงมารายไดเพียงพอไมเหลอืเกบ็ คดิเปนรอยละ 32.18 และรายไดเพยีงพอเหลือเกบ็  

คิดเปนรอยละ 21.80 อาชีพหลักของครอบครัว อาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.48 รองลงมา           

อาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 26.87 และอาชีพคาขายคิดเปนรอยละ 14.03 ในสวนของโรคประจําตัว 

คนในครอบครัวมีโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.74 รองลงมาเปน             

โรคเบาหวาน และโรคภูมิแพ คิดเปนรอยละ 18.68 และ 14.29 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมด่ืมนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว รับประทาน

อาหารครบ 5 หมู เชน ขาว เน้ือ นม ไข ผกั ผลไม รบัประทานอาหารเปนเวลาและครบ 3 มือ้ รบัประทานอาหาร

ทีป่รุงสุกและบรรจใุนภาชนะทีส่ะอาดอยูในระดบัดี พฤติกรรมหลีกเลีย่งการรับประทานอาหารรสจดั หลีกเลีย่ง

การรับประทานอาหารหมักดอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง (อาหารทอด ขาหมู หนังไก)       

อยูในระดับปานกลาง พฤตกิรรมหลกีเลีย่งการดืม่นํา้ชา กาแฟ และน้ําอดัลม หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหาร

ประเภท ปง ยาง รมควัน อยูในระดับพอใช

 2. สวนท่ี 2 การพัฒนาและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการใน

ชุมชน

       จากการศึกษาบริบทของชุมชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโรคประจําตัวของคน   

ในชุมชน พบวา  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและมีพฤติกรรมการดื่มชา กาแฟ นํ้าอัดลม และ   

มโีรคประจาํตวัทีพ่บไดแก โรคความดันโลหติสงู โรคเบาหวาน ผูวจิยัจึงนาํขอมลูเหลานีม้าใชในการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ชวยใหความรูเกี่ยวกับบริโภคอาหาร การรับประทานอาหาร

อยางไร ใหหางไกลการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต การพัฒนาและทดสอบบทเรียนมีรายละเอียดดังนี้

  2.1 องคประกอบของเนื้อหาของบทเรียน

                ผูวิจัยไดทําการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของในเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน

ขอมูลประกอบการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนรวมกบัตัวแทนครู นกัเรยีน โรงเรยีนวดัชอแล  ตวัแทน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 

บ    x̄             S.D. การแปลผล 
1  8  3.46 0.73  
2  5         3.28 0.77  
3  3  3.73 0.52  
4  3.54 0.66  
5  2.63 0.88  
6  (                 2.52             0.79       ปานกลาง

) 
7  2.65 0.88  
8    2.48 0.77  
9    2.49 0.99  

 2.98 0.78  
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         2.1.1 แนวคิดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน

                    ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบจากการสนทนากลุม สรุปไดวาบทเรียนท่ีพัฒนาควร

เปนบทเรียนท่ีมีเน้ือหาไมมาก มีสีสันสวยงามนาสนใจ ควรใชสื่อลักษณะรูปภาพ การบริโภคอาหารภายใน

ชมุชนยงัมพีฤตกิรรมบรโิภคอาหารรสจดั มไีขมนัสงู ซึง่สงผลตอการเกดิโรคไมตดิตอเรือ้รงั และอาจพบปญหา

สขุภาพในอนาคตได จงึพฒันาบทเรยีนเพ่ือใหความรูเรือ่งลดเคม็เพ่ือสขุภาพ ลดหวานเพือ่สขุภาพ กนิผกัหาสี     

ดีอยางไร ไขมันทรานส กินขาวกลองปองกันโรค และความดันโลหิตสูง และแนะนําขอมูลโภชนาการ ของเมนู

อาหารพ้ืนบานทีร่บัประทานกันในทองถิน่ ใหทราบถึงคุณคาทางโภชนาการทีไ่ดรบั เชน ปริมาณแคลอร่ี ปริมาณ

ไขมัน เปนตน 

  2.1.2  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน

             บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาสามารถจัดการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลความรู

ดานโภชนาการ ขอมูลบทเรียน ขอมูลแบบฝกหัด ขอมูลแบบทดสอบ และขอมูลแบบประเมิน  ในสวนของ    

การศกึษาบทเรยีนผูเรยีนสามารถสมัครสมาชิก ทาํแบบทดสอบกอนเรียน ศกึษาบทเรียน ทาํแบบฝกหดัทายบท 

ทําแบบทดสอบหลังเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาสามารถเขาใชงานไดที่ http://

www.hosting.cmru.ac.th/nutrition

 
 1:  
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 3. สวนที่ 3 การประเมินผลการใชงานบทเรียน

       จากการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางไดแก นักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล รายวิชาวิทยาศาสตร และการวิจัยครั้งน้ีไดมีการประเมินผล     

จากการใชงานบทเรียน ดังนี้

  3.1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

   ประสิทธิภาพของบทเรียน  เรื่อง โภชนาการในชุมชน จากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 

กับการทําแบบทดสอบหลังเรียน สามารถหาประสิทธิภาพของบทเรียนไดดังนี้
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ตารางที่ 2 

แสดงผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพของบทเรียน

   E1 E2 E1/E2 

 
  31 84.84 86.99 84.84/86.99 

 จากตารางท่ี 2  ผลคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน E1 มคีาเฉล่ียเทากับ 84.84 และ

ผลคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีคาเฉล่ียเทากับ 86.99 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ 80/80 

สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค 

 3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของ                  

กลุมตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะห ดังนี้

ตารางที่ 3 

แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

 
N 

( ) 
 Mean  S.D. df t-test 

 31 30 17.42 4.10 
30 11.55 

 31 30 26.10 2.52 
*  .05 

 จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะหพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน       

ดวยบทเรียนดานโภชนาการคา t ที่คํานวณมีคาเทากับ 11.55 มากกวาคา t จากการเปดตารางที่ระดับ          

ความเช่ือม่ัน .05 df = 30 เทากับ 1.697 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบ   

หลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.3 การหาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน

  การหาประสิทธิผลทางการเรยีนของผูเรียนหาไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
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ตารางที่ 4 

แสดงคาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน 

 
Paired Differences 

N  Mean S.D. 
  

T-Score  
T-Score  

 
(Epost) –  
 (Epre) 

31 9.44 9.85 5.41 11.41 

 จากตารางที ่4 พบวา  คะแนนสอบหลงัเรียน และคะแนนสอบกอนเรียนมีความแตกตางกนั มคีาเฉลีย่

ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 9.44 พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน

  3.4 ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ความพงึพอใจการใชงานบทเรียนของกลุมตวัอยาง ผลการวเิคราะหการทดลองใชสวนของเน้ือหา 

มีความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซต มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.28 ความสะดวกใน         

การเชื่อมโยงขอมูลไปยังเว็บไซตอื่น มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.09 ความรวดเร็วในการเขาถึงเว็บไซต       

มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.98 ความเหมาะสมของขอมูลภายในเว็บไซตมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

4.14 ความถูกตองครบถวนของขอมูลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.00 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ        

ดานการออกแบบ การจัดรูปแบบ ความสวยงาม ความทันสมัย ความนาสนใจของหนาเว็บไซตมีระดับ          

ความพึงพอใจเทากับ 4.12 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงานมีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 4.23 เมนูตาง ๆ ในเว็บไซตใชงานไดงายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.88 สีสันในการออกแบบ

เว็บไซตมีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.09 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอ        

การอาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.93 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม         

มรีะดบัความพงึพอใจเทากับ 4.02 ภาพกับเนือ้หามีความสอดคลองกนัและสามารถสือ่ความหมายได  มรีะดบั

ความพงึพอใจเทากบั 4.12 ผลการวเิคราะหความพึงพอใจโดยภาพรวม มคีวามพงึพอใจในคณุภาพของเนือ้หา 

มีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต และมีความพึงพอใจในเว็บไซตในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาบรบิทดานโภชนาการในชมุชน พบวา (1) คนในครอบครัวมีโรคความดนัโลหิตสูงมากทีส่ดุ 

รองลงมาเปนโรคเบาหวาน สอดคลองกับขอมูลสถิติประเทศไทยรายงานวามีผูปวยเปนโรคเบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) และเมื่อนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ไปใชกับกลุมตัวอยาง นักเรียนในชุมชนผูเปนเจาของพ้ืนที่

ศึกษา พบวา (2) ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดีซึ่งสังเกตจาก   

การใหความสนใจในเน้ือหาอยางตอเน่ืองและจากการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนต้ังเกณฑไว 80/80 พบวา
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ประสิทธิภาพเทากับ 84.84/86.99 เปนไปตามเกณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนี  แสงพุม, เพชรนอย 

สิงหชางชัย, และสาวิตรี  ลิ้มชัยอรุณเรือง (2553) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูปกครองมุสลิม    

ในการสงเสรมิภาวะโภชนาการของเดก็กอนวยัเรยีนในจงัหวดัปตตาน ีและงานวจิยัของ วโิรจน ฉิง่เลก็,   อจัฉราวดี 

ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร และสุวรรณี  แสงอาทิตย (2555) การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขาย เรื่อง “การพยาบาลโรคหัวใจในเด็ก” สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3          

มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและ       

หลังเรียน พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัทธร สุขสีทอง (2559) เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจ

วัดคุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ      

งานวิจัยของ อรรถพร  ธนูเพ็ชร (2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สรุปไดวาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลัง

เรยีนมคีามากกวาคะแนนทดสอบกอนเรยีนอยางมนียัสาํคญั (4) คาประสทิธผิลทางการเรยีนรูหลังเรียนเพ่ิมขึน้

จากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 11.41 สอดคลองกับงานวิจยัของ พรทิพย เมืองแกว, กานตตะรัตน วุฒิเสลา, 

และพรพรรณ พึ่งโพธิ์ (2553) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ      

เรื่อง ไฟฟาเคมี มีดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน  

 อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหความสนใจในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชนเปนอยางดีโดยจากการวัดประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา

บทเรียนมีประสิทธิภาพ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เพิม่ขึน้ และ (5) ผลความพึงพอใจการใชงานบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนของกลุมตวัอยางมรีะดบัความพงึพอใจ

มาก แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชนชวยสงเสริมการเรียนรู                        

ใหกับผูเรียนได อีกท้ังจากการสอบถาม ผูที่ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชน        

ผูศึกษาคิดวาบทเรียนน้ีมีประโยชนตอตนเอง ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปปรับใชในการ ลด ละ     

เลิก พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเส่ียงทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เกิดการตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการบริโภคอาหารของตนเอง และจะนําความรูที่ไดถายทอดใหคนในครอบครัว เพ่ือใหคนในครอบครัว

ของตนเองมีสุขภาพที่ดีและไมเกิดโรคในอนาคต

สรุป
 ผลการศกึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชมุชน จากการศกึษาบริบท

ดานโภชนาการพบวา  (1) บริบทเก่ียวกับเรื่องโภชนาการในชุมชน จากกลุมตัวอยางแบบสุมท้ัง 6 หมูบาน 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ขอมูลรายละเอียดครอบครัวที่พบ มีจํานวน 2-4 คน สวนใหญอยูใน        

วยัผูใหญอายุ 20-60 ป สวนใหญการศึกษาอยูในระดบัประถมศึกษารายไดของครอบครวั 3,000 – 9,000 บาท

ตอป และคนในครอบครัวมีโรคประจําตัว โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาเปนโรคเบาหวาน และ      
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ยังพบพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทท่ีมีไขมันสูง อาหารประเภทปง ยาง รมควัน และมีพฤติกรรม          

การด่ืมน้ําชา กาแฟ และนํ้าอัดลมอยูในระดับปานกลาง สวนของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน            

เรื่อง โภชนาการในชุมชน ไดนําไปใชกับกลุมตัวอยาง พบวา (2) ผูเรียนใหความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สังเกตจากความสนใจในการศึกษา คาคะแนนทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน พบวาบทเรียน      

ที่พัฒนามีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

พบวา คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05    

(4) การศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 11.41 และ (5) การประเมิน             

ความพึงพอใจของการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก

 ทางโรงเรียนชุมชนวัดชอแล ไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชเปนสื่อสําหรับการเรียน            

การสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นอกจากนี้ทางคณะครู ยังเสนอใหนําบทเรียนที่พัฒนาไปใชใน

การเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป และใชในรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของอีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษา

และพลศึกษา ทั้งนี้ผลการศึกษาจากการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน               

เรื่อง โภชนาการในชุมชนดังนี้

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 กลุมนักเรียนที่ศึกษาบทเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

  1.2 กลุมอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน ควรนําผลการศึกษาพฤติกรรมดานโภชนาการ

ในชุมชน แจงใหกับสมาชิกในชุมชน เพื่อหาทางปองกัน และกระตุนใหคนในชุมชนดูแลสุขภาพ

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมตอความตองการ

ของผูเรียนในแตละกลุม

  2.2 ควรมกีารศกึษารปูแบบการเรยีนออนไลน เปนส่ือเพ่ือนําไปใชรวมกับวิธกีารสอนอ่ืนๆ เชน 

การเรียนแบบโครงงาน การเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนตน

  2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมดานอื่นๆ ที่เก่ียวกับสุขภาพ และควรทําวิจัยเกี่ยวกับการดูแล และ

ปองกันปญหาสุขภาพที่พบมากในชุมชน
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บทคัดยอ
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและเพื่อศึกษาความตองการ       

รายการสารคดทีางวัฒนธรรมเพือ่การอนรุกัษและถายทอดภมูปิญญาทองถิน่ของประชาชน จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ สุมตัวอยางแบบโควตา  ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชในอําเภอตาง ๆ           

รอบอําเภอเมือง จํานวน 5 อําเภอ อําเภอละ 200 คน รวม 1,000 คน โดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ             

ในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวอยางเลือก

รับสื่อโทรทัศนมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ สื่อออนไลนและส่ือวิทยุกระจายเสียงตามลําดับ สําหรับ         

สือ่โทรทศัน เลอืกรบัชมรายการขาวมากเปนอนัดบั 1 ชวงเวลาทีเ่ลือกรับชมมากทีส่ดุคือ เวลา 20.01-24.00 น. 

โดยสวนใหญจะรับชมเปนเวลา 1-2 ชั่วโมง และรับชมผานเครื่องรับโทรทัศน โดยมีเหตุผลในการเลือกรับชม

รายการโทรทัศนคือ  เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารประจําวัน เพื่อความบันเทิงและผอนคลายความเครียด และ         

การนําขอมูลไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตามลําดับ  สําหรับความตองการรูปแบบรายการสารคดี                      

ทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชนที่ตองการ คือ 1) สารคดีเชิงทองเที่ยว 2) สารคดีเชิงขาว และ 3) สารคดี  

แบบเสมือนจริงติดตามชีวิตของคนในชุมชน สําหรับเน้ือหารายการสารคดีทางวัฒนธรรมท่ีตัวอยางตองการ
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มากที่สุด คือ 1) เนนประเด็นที่ทันสมัยกําลังเปนที่สนใจ 2) เนนความบันเทิงสอดแทรก และ 3) เนนนําเสนอ

เร่ืองราววัฒนธรรมทีใ่กลตวั ตามลําดับ โดยท้ังน้ี รายการสารคดีทางวัฒนธรรมดงักลาวควรใหเยาวชนรุนใหม

ลงมาเรียนรูและสืบสานภูมิปญญาชุมชนรวมกับชาวบาน รวมถึงสงเสริมความรวมมือของชาวบานชวยกัน

บอกเลาเรื่องราวในชุมชนเพื่อใหคนอื่น ๆ ไดรับรูดวย

คําสําคัญ 
 การเปดรับสื่อ    สารคดีทางวัฒนธรรม   ชุมชน

Abstract
 This research aims at surveying media exposure of people in Nakhon Si Thammarat and 

to study cultural documentary need for conserving and transferring local wisdom of community. 

This research is quantitative research with quota sampling in five districts surrounding Muang Nakhon 

Si Thammarat District. The researcher collected 200 samplings for each district, totally five districts 

with 1,000 people. The researcher uses questionnaire as tool. The research result is that the         

samplings select television, online and radio respectively for exposure. For television, the samplings 

perceive news program as the first program and 8.01 p.m. – 12.00 p.m. is the period time for watching. 

They take time for 1-2 hours though television equipment. The reason for watching television         

program is for perceiving daily news, for entertainment and relaxing and for applying in daily life 

respectively. The samplings need the cultural documentary pattern through community television 

which should be 1) tourism documentary, 2) news documentary and 3) reality documentary following 

community people’s life. For content, it should be about 1) cultural documentary which presents 

update and interesting issue, 2) inserted entertainment and 3) closed culture relating respectively. 

In addition, the teenagers should learn and continue local wisdom with villagers, including the     

villagers should narrate altogether about community art and culture disseminating to others to 

perceive.

Keywords
 Media Exposure,  Cultural Documentary,  Community

บทนํา
 หน่ึงในประเภทรายการโทรทศันทีม่คีณุคาและสามารถสะทอนเจาะลกึขอมูลเพ่ือนําเสนอใหกบัผูชม

ไดรับรูเรื่องราวรอบตัวไดเปนอยางดี คือ ประเภทรายการสารคดีทางวัฒนธรรม โดยพิภพ พานิชภักดิ์ (2558, 
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อางถึงใน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2558)            

ใหความเห็นวา รายการสารคดีทางวัฒนธรรมควรมีวิธีการหาเรื่องเลาจากทองถิ่นที่มีคุณคา ผลิตรายการให

ดึงดูดและนาสนใจ ซึ่งในปจจุบันรายการสารคดีไมไดนําเสนอผานทางสื่อโทรทัศนเทาน้ัน แตยังสามารถนํา

เสนอในลักษณะออนไลนที่ผูชมสามารถรับชมจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร และ           

สมารทโฟน ฯลฯ อยางไรก็ตาม หลาย ๆ คนอาจมองวารายการสารคดีคอนขางเขาถึงยาก มีความซับซอน 

ตลอดจนเปนเรื่องราวไกลตัวจนเกินไป จึงมักหันไปเสพขาวบันเทิง ละคร หรือรายการเบาสมองเสียมากกวา

สาํหรับจงัหวัดนครศรีธรรมราช เปนจงัหวัดทีม่ปีระวัตคิวามเปนมามายาวนาน ถอืเปนศนูยกลางพระพทุธศาสนา

ในภาคใต โดยเปนที่ตั้งของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ความเชื่อ                  

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่หลากหลายและทรงคุณคา ซึ่งควรคาแกการอนุรักษไว การบันทึกเรื่องราวของ

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในลักษณะสื่อโทรทัศนหรือส่ือวีดิทัศน  รายการสารคดีทาง

วัฒนธรรมจึงควรไดรับการสงเสริมเพ่ือมิใหศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาเหลาน้ีสูญหายไปตามกาลเวลา           

การศึกษาการเปดรับสื่อและความตองการสารคดีทางวัฒนธรรมของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช             

จึงถือเปนการสํารวจขอมูลข้ันตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือและจะเปนแนวทางในการสรางสรรค          

และผลิตผลงานสารคดีทางวัฒนธรรมที่ตรงกับความตองการของประชาชน โดยเฉพาะรายการสารคดีที่จะ  

นําเสนอผานส่ือโทรทัศนชุมชนซึ่งเปนส่ือท่ีมาจากการคิดสรางสรรคและผลิตโดยชุมชนเอง เพ่ือจะเปน          

เครื่องมือบันทึกมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบไป

วัตถุประสงค
 1.   เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.  เพื่อศึกษาความตองการรายการสารคดีทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่นของชุมชน

ทบทวนวรรณกรรม
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผูวิจัยไดนําองคประกอบของการสื่อสารมาอธิบายใหเห็นลักษณะการเปดรับ

สือ่ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามองคประกอบของการส่ือสารซึง่ อบุลรัตน ศริยิวุศกัดิ ์(บก.) (2547) 

ไดนําเสนอวา องคประกอบพื้นฐานของกระบวนการสื่อสาร (Communication Process) ประกอบดวย          

ฝายผูสื่อสาร (Sender) ซึ่งมีความประสงคจะส่ือสาร (Message) ไปยังผูรับสาร (Receiver) โดยผาน               

ชองทางการสื่อสาร (Channel of Communication) ซึ่งอาจจะมีรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ภายใตบริบท

แวดลอมทางสงัคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Context) ทีก่ระบวนการสือ่สารดาํเนนิไป และโดยท่ีการส่ือสาร

ถูกมองวาเปนกระบวนการจึงมีทั้งพลวัต (Dynamic) ในลักษณะการตอบกลับ (Feedback) และการสื่อสาร

ไปมาระหวางกันของคูสื่อสารเปนการสื่อสารสองทาง 
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 กาญจนา แกวเทพ (2552) แสดงใหเหน็ความเชือ่มโยงขององคประกอบการส่ือสารดงัแผนภาพตอไปน้ี

 
 
 
 

Sender Message Channel Receiver Effect

        (ผูสงสาร)         (เนื้อหา/ขอมูล/ขาวสาร)   (Media/ชองทาง/สื่อ)

ภาพที่ 1: ภาพแสดงองคประกอบของการสื่อสาร

ที่มา: กาญจนา แกวเทพ, 2552

 จะเห็นไดวาการสื่อสารมีองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ ผูสงสาร เนื้อหา/สาร/ขอมูล สื่อ/ชองทาง 

และผูรับสาร

 สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี เปนการวจิยัเก่ียวกับการเปดการศกึษาการเปดรับส่ือและความตองการสารคดี

ทางวัฒนธรรมของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเน้ือหาเก่ียวของกับวัฒนธรรม คณะผูวิจัยจึงไดนํา

แนวคิดการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมมาอธิบายผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน ซึ่งคําวา “วัฒนธรรม” ณัฐกฤตา สุภาพันธ 

(2556) ศึกษาพบวา นักวิชาการมีการแบงประเภทของวัฒนธรรมเปนประเภทตาง ๆ มากมายและหนึ่งใน     

การแบงประเภท คือ การแบงเปนวัฒนธรรมดานวัตถุและวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม

 1. วัฒนธรรมดานวัตถุ (Material Culture) ไดแก สิ่งของหรือวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น เชน เครื่องมือ

ตางๆ สิ่งกอสราง เครื่องแตงกาย เปนตน

 2. วัฒนธรรมที่เปนนามธรรม (Non-Material Culture) วัฒนธรรมนี้เนนสิ่งไมเปนรูปธรรม 

กลาวคือ เปนนามธรรม (Abstract) ไดแก ภาษา ความเชื่อ ประเพณี ความคิด คานิยม การกระทํา                       

การแสดงออกทางความรูสึก เปนตน

 สําหรับการส่ือสารวัฒนธรรมนั้น เปนกระบวนการของการสื่อสารท่ีจะใชในการวิเคราะหวัฒนธรรม

จงึตองเปนกระบวนการท่ีทัง้ผูสงและผูรบัสารมีสวนรวมในกระบวนการสือ่สารแบบเสมอภาคหรอืเทาเทยีมกนั 

สลับสับเปล่ียนกันทําหนาที่เพื่อที่จะสรางความหมายและความเขาใจรวมกัน โดยมองวากระบวนการ       

สื่อสารเปนสวนหน่ึงของการปฏิสัมพันธทางสังคม มิใชการสื่อสารท่ีเปนเพียงการสงผานหรือถายทอด           

ความหมายแบบทางเดียว การสื่อสารในมุมมองนี้เปนกระบวนการผลิต การตีความ และการแลกเปลี่ยน    

ความหมายที่เกิดข้ึนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายซับซอน อีกท้ังยังถูกกําหนด                  

โดยการปฏิสัมพันธระหวางตัวสารกับผูรับสารในลักษณะท่ีเปนพลวัตเล่ือนไหลอยางตอเน่ือง ผูรับสารจึงมิได      

เปนเพียงผูรับ ผูถูกกระทําหรือถูกยัดเยียดความหมายแตเพียงอยางเดียวแตจะเปนผูถอดรหัสที่ตื่นตัว               

เปนผูตีความจัดการและเลือกสรรความหมายในรูปแบบตาง ๆ (ยศ สัตสมบัติ, 2543, 2 อางถึงใน ณัฐกฤต    

ดิฐวิรุฬห, 2548) การสื่อสารในมุมมองขางตนนี้ คือ “การสื่อสารทางวัฒนธรรม” (Cultural Model of              
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Communication) การส่ือสารวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง คือ การส่ือสารผานรายการประเภทสารคดี เรียกวา 

รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง รายการสารคดีที่นําเสนอวัฒนธรรมของชาติ ชนเผา กลุมคน 

วถิชีวิติของคนในสงัคมท้ังในอดตีและปจจุบนั (คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการสรางสรรครายการโทรทศัน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552)

 รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมมี 2 ประเภท คือ

 1. รายการสารคดปีระเภทวฒันธรรมทีเ่ปนส่ิงกอสรางหรอืวัตถุ เปนรายการสารคดีทีน่าํเสนอวฒันธรรม

ในสวนของโบราณสถาน   โบราณวตัถุ ทีเ่ปนมรดกของชาติ เปนฝมอืของบรรพบุรษุท่ีธาํรงรกัษามาจนถึงปจจุบนั

 2. รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมท่ีเปนวิถีชีวิต เปนรายการสารคดีที่นําเสนอวัฒนธรรมในสวน

ของการดาํเนนิชวีติ ความเชือ่ ทศันคต ิคานยิม ประเพณขีองคนในสงัคม อาจเปนวฒันธรรมของชาต ิหรือทองถิน่ 

หรือกลุม อาจเปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีต (คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการสรางสรรครายการ

โทรทศัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552)

 ในการเปดรายการสารคดีดังกลาวจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปดรับ (Exposure)  ซึ่งหมายถึง   

การที่ผูบริโภคเลือกที่จะรับเอาสิ่งเราเขามาโดยผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเปนการเลือกรับสิ่งเราบางตัว

เทานั้น จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปดรับเปนขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู (Perception) เมื่อผูบริโภค

มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแลว ก็จะสนใจในตัวสารและตอมาจึงทําการตีความหมายสารที่ไดรับ (ธีรศักดิ์         

อารยิะอรชุน, 2556) แมวาบุคคลจะมีพฤตกิรรมการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน มวีัตถุประสงคในพฤติกรรม

การเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน และมีความตองการในพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันน้ัน              

แตโดยท่ัวไปแลวบุคคลจะทําพฤติกรรมการเปดรับขาวสารอยู  3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย, 2544         

อางถึงใน ธีรศักดิ์ อาริยะอรชุน, 2556) ดังนี้

 1. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนโดยผูรับสารมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวา             

การบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซึง่จะทําใหเกดิการเปลีย่นแปลง

ทศันคตหิรอืเปลีย่นลักษณะนิสยั เปล่ียนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือกบรโิภคสือ่มวลชนน้ันจะขึน้อยูกบั

ความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงคและความต้ังใจใน       

การใชประโยชนแตกตางกันไป

 2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลโดยส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูที่นําขาวสาร        

จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)          

ที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน  โรเจอรสและชูเมกเกอร (Rogers and Shoemaker ) กลาววา ในกรณี             

ทีต่องการใหบคุคลใดเกดิการยอมรบัสารนัน้ควรทีจ่ะใชการสือ่สารระหวางบคุคล โดยใชสือ่บคุคลเปนผูเผยแพร

ขาวสาร สื่อบุคคลน้ีจะมีประโยชนอยางมากในกรณีทีผู่สงสารหวังผลใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดเจน

และตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหวางบุคคลนี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

  2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความเขาใจ          

หรือชักจูง โนมนาวใจกับประชนโดยตรง
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  2.2 การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมีอิทธิพล          

ตอบุคคล สวนรวม ชวยใหการส่ือสารของบคุคลบรรลุเปาหมายไดเพราะเม่ือกลุมมีความสนใจมุงไปในทิศทางใด 

บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย

 3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตข้ึนมา       

โดยมีเนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม ตัวอยางของส่ือเฉพาะกิจ 

เชน จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังน้ัน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก       

สื่อเฉพาะกจินี้ ผูรับสารจะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง 

 พฤติกรรมการเปดรบัขาวสารนี ้จะเห็นไดวาขาวสารเปนปจจยัสาํคญั ในการนํามาประกอบการตดัสนิใจ

ของบุคคล ยิง่บคุคลเกิดความไมแนใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเรือ่งหน่ึงมากเทาใด  บคุคลยอมตองการเปดรบัขาวสาร

มากข้ึนเทาน้ัน โดยไมจํากัดวาจะทําการเปดรับขาวสารจากสื่อใด ไมวาจะเปนส่ือมวลชน สื่อบุคคล หรือ         

สื่อเฉพาะกิจ แตทั้งนี้บุคคลจะทําการเปดรับขาวสารเฉพาะเร่ืองที่ตนใหความสนใจเทานั้นเนื่องจากขาวสาร

ในปจจบุนัมมีากเกินกวาทีผู่รบัสารจะรบัไวทัง้หมดได จงึทาํใหเกดิกระบวนการเลอืกรบัขาวสารข้ึน อยางไรกต็าม

บุคคลแตละคนก็จะมีเกณฑในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล สภาพแวดลอม      

ในสงัคมน้ัน ๆ  และวัตถปุระสงคหรอืความตองการทีจ่ะเปดรบัขาวสารของแตละบคุคลท่ีแตกตางกนัยอมทาํให

มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันไดดวย

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความตองการรายการสารคดีทางวัฒนธรรมที่นําเสนอทาง           

สือ่โทรทัศนชมุชน ซึง่การผลิตและการนาํเสนอส่ือดงักลาว ควรดําเนนิไปตามหลกัการส่ือสารชุมชน โดย กาญจนา 

แกวเทพ, กําจร หลุยยะพงศ, รุจิรา สุภาษา และวีรพงษ พลนิกรกิจ (2543) ใหความเห็นวา การสื่อสารชุมชน

เปนการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ที่ผูสงสารและผูรับสารสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ      

(Interactivity) กนัอยูตลอดเวลา ทัง้ในลักษณะเปนทางการหรอืไมเปนทางการไดลกัษณะการสือ่สารแบบสองทาง 

ทําใหสถานะของผูสงและผูรับไมตายตัว แตจะมีการผลัดเปลี่ยนบทบาทอยูตลอดเวลา

 Berrigan (1979  อางถึงในปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ, 2549) ระบุเพ่ิมเติมคุณสมบัติ               

บางประการที่การสื่อสารชุมชนควรมี ดังนี้

 1. สือ่ของชุมชนเนนการปรบัปรงุสือ่ใหเหมาะสม สาํหรบัประโยชนการใชงานของชมุชน ไมวาชมุชน

จะตั้งวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม

 2. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลา เพื่อนําไปใชเพื่อหา

ขาวสาร เพื่อความรูหรือเพื่อความบนัเทิง

 3. สื่อชุมชนเปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participate) ในหลายๆ บาทบาท ไมวาจะเปน   

ผูวางแผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ

 4. สื่อชุมชนตองเปนส่ือท่ีแสดงออกของชุมชน มิใชเปนส่ือเพื่อชุมชน ซึ่งหมายความวาตัวตนของ

ชุมชนที่จะแสดงออกไปนั้น ตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชเปนผูอื่นมาทําใหชุมชน
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 5. สือ่ชมุชนจะปรบัเปลีย่นลักษณะของการเปนเครือ่งมือถายทอดขาวสาร จากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่

มาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน ขาวสารและทัศนะของทุกคน

 แนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดขางตน จะเปนกรอบการดําเนินการวิจัยและอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้น 

ดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 จากภาพที่ 1 คณะผูวิจัยตองการศึกษา 4 ประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว ไดแก ขอมูล

ประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับส่ือของชุมชน พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน และความตองการ

รายการโทรทัศนทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชน ซึ่งผลการวิจัยแสดงออกมาเปนพฤติกรรมการเปดรับส่ือ

ทัว่ไปของประชาชน และความตองการเนือ้หารายการโทรทศันทางวฒันธรรมทางโทรทศันชมุชนของประชาชน

 
-  
-  
-  
-  
-  

 

 
-  

 
- /  
-  
-  
-  
-   

 
-  

              

  
.  
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยหาความถ่ีและรอยละเพ่ืออธิบายผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน

ประชากร ไดแก ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอพระพรหม อําเภอพรหมคีรี        

อําเภอปากพนัง  อําเภอลานสกา และ อําเภอทาศาลา โดยการสุมตัวอยางคือ การสุมตัวอยางแบบโควตา     

ในแตละอําเภอ อําเภอละ 200 คน รวม 1,000 คน จากนั้นในแตละอําเภอจะใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ตามสัดสวนตัวอยางที่กําหนดไว เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบง

เปน 3 สวน สวนที่ 1 ขอมูลเชิงประชากรศาสตร  สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน และสวนที่ 3 

ความตองการสื่อรายการโทรทัศนดานวัฒนธรรม สวนที่ 4 เนื้อหารายการโทรทัศนดานวัฒนธรรมที่ตองการ

และสวนที ่5 ขอคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบและเน้ือหารายการโทรทศันดานวฒันธรรม/ประเดน็วฒันธรรมในชุมชน

ที่ตองการใหมีการถายทํารายการโทรทัศนสารคดีทางวัฒนธรรม คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปให             

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของแตละขอคําถาม นําแบบสอบถามไปทดสอบกับ      

กลุมตวัอยาง จาํนวน 150 คน เพ่ือหาขอผดิพลาดและนาํไปปรับปรงุแบบสอบถามกอนนาํไปใชจรงิ  การรวบรวมขอมลู 

คณะผูวิจัยเก็บขอมูลจากตัวอยางแบบสัดสวน และแบบบังเอิญ กลาวคือ ประชาชนท่ัวไปใน 5 อําเภอ           

รอบอาํเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช อาํเภอละ 200 คน และจากนัน้จะสุมตัวอยางแบบบังเอิญตามสัดสวน

ที่กําหนดไว  การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยใชการประมวลผลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS     

เพื่อวิเคราะหผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 จากการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอยาง 1,000 คน ใน 5 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช       

ไดผลการวิจัยเชิงประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน พฤติกรรมการเปดรับรายการโทรทัศน 

ความตองการเนื้อหารายการโทรทัศนดานวัฒนธรรม และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับรูปแบบและเนื้อหา

รายการโทรทัศนสารคดีทางวัฒนธรรมที่ตองการ คณะผูวิจัยขอนําเสนอแยกเปนสวน ๆ ดังนี้

 1. สวนที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตร

       ขอมูลประชากรศาสตรแยกตามเพศ พบวา จํานวนประชากร 1,000 คน แบงแยกตามเพศ        

พบวา เพศหญิง 533 คน คิดเปนรอยละ 53.3 ซึ่งมากกวาเพศชายที่มีจํานวน 467 คน คิดเปนรอยละ 46.7

  ขอมลูประชากรศาสตรแยกตามอาย ุผลการศึกษาพบวา ประชาชนชวงอาย ุ21-30 ป เปนตวัอยาง

ที่มากที่สุด 263 คน หรือรอยละ 26.3 ถัดมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 217 คน หรือรอยละ 21.7 และ      

ชวงอายุ 41-50 ป มีประชาชนจํานวน 209 คน หรือรอยละ 20.9 

  ขอมูลประชากรศาสตรแยกตามระดับการศึกษาสูงสุดสรุปไดวา ตัวอยางสวนใหญ จบระดับ

ประถมศึกษามากที่สุด คือ 318 คน หรือรอยละ 31.8 ตอมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 242 คน 

หรือรอยละ 24.2 และระดับปริญญาตรี จํานวน 167 คน หรือรอยละ 16.7 ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 166 คน หรือรอยละ 16.6
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 ขอมูลประชากรศาสตรแยกตามอาชีพ อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขายมีมากท่ีสุด               

จาํนวน 314 คน หรือรอยละ 31.4 ตอมาคือ อาชพีรับจาง/ลกูจาง จาํนวน 228 คน หรือรอยละ 22.8 ซึง่มีจาํนวน

ใกลเคียงกับอาชีพทําสวน จํานวน 223 คน หรือรอยละ 22.3  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของตัวอยางที่มีสัดสวน  

มากทีส่ดุ คอื รายไดไมเกนิ 10,000 บาทตอเดอืน จาํนวน 488 คน รอยละ 48.8 ตอมาคอืรายได 10,001-20,000 บาท 

จาํนวน 340 คน หรอืรอยละ 34 และรายได 20,001-30,000 บาท จาํนวน 117 คน หรือรอยละ 11.7

 2. สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน

  ประเภทของสื่อที่ประชาชนตัวอยางเปดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน จํานวน 804 คน หรือรอยละ 

80.4 ตอมาคือ สื่อออนไลน จํานวน 431 คน หรือรอยละ 43.1 และวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่ตัวอยางเปดรับ

เปนลําดับที่ 3 จํานวน 383 หรือรอยละ 38.3 

 3. สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับรายการโทรทัศน

        การเปดรับรูปแบบ/ประเภทรายการโทรทัศนกลุมตัวอยางเปดรับรายการประเภทรายการขาวมากทีส่ดุ 

ถึง 668 คน หรือรอยละ 66.8 รองลงมาคือ รายการละคร/ภาพยนตร จํานวน 436 คน หรือรอยละ 43.6 และ

ลําดับที่ 3 คือ รายการสารคดี จํานวน 386 คน หรือรอยละ 38.6

  ชวงเวลาที่ตัวอยางรับชมโทรทัศน ชวงเวลาที่รับชมมากที่สุด คือ ชวง 20.01-24.00 น. จํานวน 

472 คน หรือรอยละ 47.2 ชวงเวลาตอมาคือ 16.01 - 20.00 น. จํานวน  422  คน หรือรอยละ 42.2 และ       

ชวงเวลา 08.01-12.00 น. จํานวน 387 คน หรือรอยละ 38.7

       ระยะเวลาที่ชมโทรทัศนตอวัน จากผลการวิจัย พบวา ตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนเปนเวลา 

1-2 ชั่วโมง  มากที่สุด 405 คน หรือรอยละ 40.5 รองลงมาคือ 3-4 ชั่วโมง จํานวน 246 คน หรือรอยละ 24.6 

และ 5-6 ชั่วโมง จํานวน 140 คน หรือรอยละ 14.0

  สาํหรบัชองทางการรบัชม ตวัอยางรบัชมรายการโทรทศันทางเครือ่งรบัโทรทัศน จาํนวน 862 คน 

หรือรอยละ 86.2 รองลงมา คอื ใชสมารทโฟนในการรบัชม 294  คน หรือรอยละ 29.4 และรับชมผานคอมพิวเตอร 

166 คน หรือรอยละ 16.6

        สําหรับเหตุผลท่ีตัวอยางรับชมโทรทัศน คือ เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารประจําวัน 764 คน หรือ          

รอยละ 76.4 การไดรับความบันเทิงและผอนคลายความเครียด 488 คน หรือรอยละ 48.8 และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 376 คน หรือรอยละ 37.6 

 4. สวนที่ 4 ความตองการรายการโทรทัศนทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชน

         เน้ือหารายการโทรทัศนดานวัฒนธรรมที่ตัวอยางตองการมากท่ีสุด คือ เนนประเด็นท่ีทันสมัย

กําลังเปนที่สนใจ จํานวน 700 คน หรือรอยละ 70.0 เนนความบันเทิงสอดแทรก จํานวน 417 คน หรือรอยละ 

47.1 และตอมา เนนนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมที่ใกลตัว จํานวน 315 คน หรือรอยละ 31.5
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 5. สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอรูปแบบรายการและเน้ือหารายการโทรทัศนสารคดีทาง

วัฒนธรรมที่ตองการ 

  จากการสรปุผลแบบสอบถาม  จาํนวน 1,000 ชดุ พบวา กลุมตวัอยางตองการรายการโทรทัศนสารคดี

ในหลายรูปแบบไมวาจะเปนรายการสารคดีเชิงทองเที่ยว สารคดีเชิงขาว สารคดีเสมือนจริงที่ติดตามชีวิต     

ของคนในชุมชน และสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

  รายการควรมีเน้ือหาสาระท่ีกระชบัไมยดืยาวเกินไป สอดแทรกความบันเทงิและความรูในรายการ

เนื้อหาที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ซึ่งเนื้อหารายการจะตองนาสนใจ แปลกใหม เนื้อหาถูกตอง                  

ตามความจริง สามารถดูไดทุกวัย โดยควรใหเยาวชนรุนใหมมาเรียนรูและสืบสานภูมิปญญาชุมชนรวมกับ

ชาวบาน รวมถึงสงเสริมใหชาวบานชวยกันบอกเลาเรื่องราวในชุมชนเพื่อใหคนอื่น ๆ ไดรับรู

  ประเด็นเนื้อหาวัฒนธรรมที่ตองการใหมีการถายทอดทํารายการโทรทัศนสารคดีทางวัฒนธรรม 

ไดแก การสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม  อาชีพ ศาสนา (ความเปนอยูที่อยูรวมกันได แมจะ    

ตางศาสนา) ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมที่กําลังจะสูญหาย สถานที่ทองเที่ยว ประเพณี ผลิตภัณฑชุมชน 

ตาํนานชุมชน โบราณสถาน ปราชญในชมุชน การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายการพัฒนาวิถชีวีติของคนชนบท

อภิปรายผลการวิจัย
 คณะผูวจิยัขออภปิรายผลการวจิยัพฤติกรรมการเปดรับส่ือตามองคประกอบพืน้ฐานของกระบวนการ

สื่อสาร (Communication Process) ตามทัศนะของกาญจนา แกวเทพ (2552) ดังนี้

 
 
 

 
                                      

  /
 
 

 
 

 

  
.   

ภาพที่ 2:  การเปดรับสื่อของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตามองคประกอบพื้นฐาน 

                              ของกระบวนการสื่อสาร

 จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นพฤติกรรมการเปดรับสื่อตามองคประกอบกระบวนการสื่อสาร เริ่มตั้งแต 

สื่อมวลชนเปนผูสงสารไปยังประชาชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสุมตัวอยางแบบโควตาใน  5 อําเภอ 

อําเภอละ 200 คน รวม 1,000 คน ซึ่งประชาชนในฐานะผูรับสารรับรูเนื้อหาในรูปแบบขาว  ละคร/ภาพยนตร 

และสารคดตีามลาํดบั ผานทางสือ่โทรทศัน สือ่ออนไลน และวทิยกุระจายเสียงตามลาํดบั  ซึง่เมือ่รบัชมรบัฟงแลว 

ประชาชนตัวอยางจะแสดงความชืน่ชอบเปนผลสะทอนกลบัของการส่ือสาร แตละครัง้ ทัง้นีก้ารเลอืกรบัรูขอมลู
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ขาวสารของบุคคล จะมีกระบวนการเลือกสรรแตกตางกันไปตามความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ

สวนตวั ฯลฯ โดยกระบวนการเลือกสรรจะมพีฤตกิรรมเปดรบัเปนขัน้แรก  จากนัน้กจ็ะเกดิความสนใจ การเลอืก

ตีความและการเขาใจในเนื้อหาขาวสารที่นั้น ๆ (ธีรศักด อริยะอรชุน, 2556) จะเห็นไดวาหากไมเปดรับก็จะ    

ไมรับรู ตีความและจดจํา 

 สาํหรบัในงานวจิยัช้ินน้ี นอกจากศกึษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือของประชาชนจังหวดันครศรีธรรมราช

แลว สิ่งที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ การคนหาความตองการของประชาชนเก่ียวกับรายการสารคดี                      

ทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชนซ่ึงหมายความรวมความหมายสารคดีทางวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภท คือ 

รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมที่เปนสิ่งกอสรางหรือวัตถุ และรายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมท่ีเปน         

วถิชีวีติ (คณะกรรมการกลุมผลติชุดวิชาการสรางสรรครายการโทรทศัน   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2552) 

ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัทีป่ระชาชนตวัอยางตองการรับชมสารคดทีีม่เีนือ้หาท้ัง 2 ประเภท กลาวคือ ประเภท

วัฒนธรรมที่เปนสิ่งกอสรางหรือวัตถุ เชน โบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว ผลิตภัณฑสินคาชุมชน ฯลฯ และ

ประเภทวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต ไดแก ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ

 การจะผลิตรายการสารคดีทางวัฒนธรรมใหประชาชนเกิดการเปดรับ เกิดความสนใจ การเลือก           

ตีความ และเขาใจในเน้ือหาสารคดีนั้น ๆ จะตองมีการสํารวจความตองการของประชาชนเสียกอน ซึ่ง                

ผลการวจิยัสะทอนใหเหน็วา รปูแบบสารคดีทางวฒันธรรมทางโทรทศันชมุชนทีป่ระชาชนตองการคอื การนําเสนอ

ในรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยว สารคดีเชิงขาว ขาวรายวัน รายการที่ติดตามชีวิตของคนในชุมชน สารคดี

เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น รายการเกมสโชว/ทอลกโชวที่นําเสนอความเปนทองถิ่น  สวนประเด็น

เน้ือหาวัฒนธรรมทีป่ระชาชนตองการ ไดแก เน้ือหาท่ีเนนประเดน็ท่ีทนัสมัยกําลังเปนท่ีสนใจ เนนความบนัเทิง

สอดแทรกและเนนนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมที่ใกลตัว  

 ความตองการที่หลากหลายดังขางตน มีเหตุผลมาจากบุคคลจะเปดรับขาวสารเฉพาะเร่ืองท่ีตนให

ความสนใจเทาน้ันเนื่องจากขาวสารในปจจุบันมีมากเกินกวาท่ีผูรับสารจะรับไวทั้งหมดได จึงทําใหเกิด

กระบวนการเลือกรับขาวสารขึ้น (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย, 2544  อางถึงใน ธีรศักด อริยะอรชุน, 2556)                   

การผลิตสารคดีทางวัฒนธรรมเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชนที่มีบริบททางสังคมและ                    

สภาพแวดลอมแตกตางกัน จึงมีความสําคัญ ผูผลิตสารคดีทางวัฒนธรรมจึงควรมีการสํารวจและศึกษา       

ความตองการของประชาชน ซึง่เปนผูรบัสารทีเ่ปนกลุมเปาหมายของการผลิตสารคดทีางวฒันธรรมท่ีเกีย่วกบั

ทองถิ่นของพวกเขานั่นเอง ทั้งนี้รูปแบบรายการและเนื้อหาที่ประชาชนสะทอนออกมา ผูผลิตรายการสารคดี

ทางโทรทัศนชุมชนควรดําเนินผลิตตามหลักการสื่อสารชุมชน ทั้งน้ี กาญจนา แกวเทพ, กําจร หลุยยะพงศ, 

รจุริา สภุาษา และวรีพงษ พลนิกรกจิ (2543) เสนอใหเปดโอกาสใหผูผลติและผูชมส่ือสารกันไปมาในลกัษณะ

การสือ่สารสองทาง (Two-way Communication) มปีฏิกริยิาโตตอบ (Interactivity) กนัอยูตลอดเวลา นอกจากนี้              

ควรเนนการใชประโยชนจากส่ือของชุมชน โดยชุมชนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เปนส่ือท่ีมาจากชุมชน      

และเนนชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด (Berrigan, 1979 อางถึงใน  ปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ, 2549) 
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สรุป
 คณะผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยแบงเปน 2 วัตถุประสงค ดังนี้

 1) พฤติกรรมการเปดรับส่ือของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขอสรุปจากการสอบถาม

ประชาชนใน 5 อําเภอ อําเภอละ 200 คน รอบอําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวม 1,000 คน พบวา 

ตวัอยางเลือกรบัสือ่โทรทัศนมากเปนอนัดบัแรก รองลงมาคือ สือ่ออนไลน และส่ือวทิยกุระจายเสยีงตามลาํดบั 

สําหรับสื่อโทรทัศน เลือกรับชมรายการขาว ละคร/ภาพยนตร และสารคดีตามลําดับ ชวงเวลาที่เลือกรับชม

มากท่ีสุดคือ เวลา 20.01 - 24.00 น. โดยจะรับชมเปนเวลา 1-2 ชั่วโมงมากท่ีสุด และรับชมผานเครื่องรับ 

โทรทศัน โดยมเีหตุผลในการเลือกรับชมรายการโทรทศันคอื เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารประจําวัน เพ่ือความบันเทิง

และผอนคลายความเครยีด และการนําขอมลูไปประยุกตใชในชีวติประจําวนั ตามลําดบั  และ 2) ความตองการ

รายการสารคดีทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน สรุปไดวา รูปแบบ

รายการโทรทศันดานวฒันธรรมท่ีกลุมตัวอยางตองการมากท่ีสดุ คอื การนําเสนอในรปูแบบรายการสารคดทีองเท่ียว 

สารคดเีชิงขาว สารคดเีสมือนจริงท่ีตดิตามชวีติของคนในชุมชน โดยมีเน้ือหาท่ีเนนประเดน็ท่ีทนัสมัยกําลังเปน

ที่สนใจ เนนความบันเทิงสอดแทรก และเนนนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมที่ใกลตัว  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

จากตัวอยางวา ควรสงเสริมเยาวชนรุนใหมใหเรียนรูและสืบสานภูมิปญญาชุมชนรวมกันกับชาวบาน รวมถึง

สงเสริมความรวมมือของชาวบานใหชวยกันบอกเลาเรื่องราวในชุมชนเพื่อใหคนอื่น ๆ ไดรู

 จากสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

คือ สามารถนําขอมูลที่ไดไปกําหนดแนวทางดําเนินการผลิตรายการประเภทสารคดีทางวัฒนธรรมท่ีตรงกับ

ความตองการของผูชม ซึ่งในที่นี้คือชุมชน

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรตอยอดเปนการวิจัยท่ีมีลักษณะทั้งเชิงปริมาณและ

คณุภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงความคิดเห็น การวพิากษวจิารณจากกลุมตัวอยางในประเด็นความตองการรายการ

สารคดทีางวฒันธรรมทางส่ือโทรทศันอยางเปนรปูธรรม เพือ่เปนขอมลูนาํไปสรางสรรคและผลติรายการสารคดี

ทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายอยางแทจริง
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ

จังหวัดเพชรบุรี
Factors Influencing Consumer Behaviors in Buying Whey Protein 

Supplement for Men in Prachuap Khiri Khan Province and 
Phetchaburi Province
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บทคัดยอ
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซือ้ผลติภัณฑอาหารเสริมเวย

โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาระดับของการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนของสภุาพบรุษุในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรีุ  3) เปรียบเทยีบ

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ  

สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค 

และ 4) หาความสมัพันธระหวางปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลอืกซือ้ผลติภัณฑ

อาหารเสรมิเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุในจังหวัดประจวบครีขีนัธและจังหวัดเพชรบุร ีกลุมตัวอยาง คอื ประชากร
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ที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ                 

จงัหวดัเพชรบรุ ีป พ.ศ.  2559 จาํนวน 400 คน โดยใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบบงัเอญิ  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมลู ประกอบดวยสถติพิรรณนา หาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาเอฟ  

การวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) กรณีที่มีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคู   

โดยใชวิธีของ Scheffe  และการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธโดยใชคาทดสอบไคสแควร 

 ผลการวิจยัพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีาย ุ21-30 ป มสีถานภาพโสด  มกีารศกึษาปรญิญาตรี   

มีรายได 15,000 - 25,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือเสริมสรางรูปรางท่ีดี 

เลือกซ้ือประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC)  มีความถี่ในการเลือกซ้ือ1 เดือน/ครั้ง เลือกซ้ือชวงเชา         

เลือกซื้อผานชองทางออนไลนผานอินเทอรเน็ต เลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคาในราคา 2,001 - 2,500 บาท/คร้ัง 

และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ เพื่อน 2) ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

เวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ  โดยรวมมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา       

รายดานพบวา มกีารตัดสินใจซ้ืออยูในระดบัมากทีส่ดุ ไดแก ดานการรับรูปญหา และดานการประเมนิผลหลงั

การซือ้ 3) เปรียบเทยีบปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซือ้ผลติภัณฑอาหารเสริม

เวยโปรตีนของสุภาพบุรุษซ่ึงจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในเลือกซ้ือผลิตภัณฑ                   

อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยท่ีมีผล           

ตอการตัดสนิใจในการเลือกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ ไมแตกตางกนั 4) ดานความสัมพนัธ     

ระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน                 

ของสุภาพบุรษุในจังหวัดประจวบครีขีันธและจังหวัดเพชรบรุี มนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 หากพิจารณา

ตามรายดาน พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 

6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ ราคาในการเลือกซื้อ 

เหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อและชวงเวลาที่เลือกซื้อ 

คําสําคัญ
 การตัดสินใจในการเลือกซื้อ    พฤติกรรมของผูบริโภค    อาหารเสริมเวยโปรตีน  

Abstract
 This research aims 1) to study consumer behaviors in buying Whey Protein supplement for 

men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province, 2) to study level for buying Whey 

Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province, 3) to         

compare the factors influencing buying Whey Protein supplement for men classified by personal 

factors, and 4) to study relationship between the factors and consumer behaviors in buying Whey 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560212

Protien supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province. A total 
sample of 400 people is people who have bought Whey Protein supplement, located in Prachuap 
Khiti Khan province and Petchaburi province. Questionnaire was used as a data collection tool. 
Statistics used descriptive statistics, included frequency, percentage, mean, standard deviation, 
One-Way ANOVA, Scheffe and Chi-Square Test.  
 The result showed that: 1) Most consumers bought Whey Protein supplement for men 
because of good figure; bought concentrate Whey Protein; bought once a month; bought in morning 
session; placed order via the Internet; paid 2,001 – 2,500 per order; and bought Whey Protein   
supplement for men by getting an influence from friends. 2) In overall, the level for buying Whey 
Protein supplement for men in Prachuap  Khiri Khan province and Petchaburi province are in high 
level. According to each component, problem recognition and post purchase are in the highest 
level.  3) Consumers who have difference in status, education, and income differently view the 
factors influencing buying Whey Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and 
Petchaburi province at 0.05 statistical significance. 4) There is a number of 0.05 statistically            
significant relationship between the factors and consumer behaviors in buying Whey  Protein        
supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province. They included 
source choose, the type of whey protein supplements buy, price to buy, the reasons for choosing, 

the  frequency of purchase  and the time of purchase.

Keywords 
 Buying Decision, Consumer Behaviors, Whey Protein 

บทนํา 
 การรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน พฤติกรรม    

ผูบรโิภคมีการเปลีย่นแปลงและหันมาใสใจในดานสขุภาพ การรับประทาน การบริโภค การออกกาํลงักายและ           

ดแูลสุขภาพมากกวาอดีตทีผ่านมา สาเหตหุลกั คอื ปจจบุนัมภีาวะอนัตรายทางดานสุขภาพ การเจบ็ปวย และ

ภาวะของโรคเกิดขึ้น  ผูบริโภคจึงตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองโดยหันมารักษาสุขภาพและเลือก                

รับประทานอาหารมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมของการประกอบธุรกิจของอาหารเสริมเวยโปรตีนมีการทําตลาด     

ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุ ีเปนผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีสาํหรบัสภุาพบรุุษทีต่องการ

สรางกลามเนือ้ ซึง่มหีลายยีห่อทีเ่ปนทีรู่จกัและประสบความสาํเรจ็ แตจะเปนแบรนดทีน่าํเขามาจากตางประเทศ 

แบรนดทีเ่จาของเปนคนไทยมีจาํนวนนอยหากเทียบกบัแบรนดจากตางประเทศ สาํหรบัธรุกจิอาหารเสริมเวยโปรตนี

ในตลาดประเทศไทย (และตลาดในภูมิภาค) มีการเจริญเติบโตข้ึนและมีชองทางการตลาดอยูจํานวนมาก 

เพราะมีแนวโนมในการดูแลสุขภาพและความตองการทีจ่ะมีรปูรางท่ีสวยงามของสภุาพบรุษุไทยมากกวาอดตี  
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ทําใหธุรกิจเวยโปรตีนเปนหนึ่งธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีอนาคตไกลและมีแบรนดของไทยที่เปนที่รูจัก

จํานวนนอย ความตองการทางดานรูปรางเปนอีกหนึ่งปจจัยที่เปนสวนหน่ึงในการดูแลรักษาสุขภาพ อาหาร

จึงเปนกลไกสําคัญโดยเฉพาะโปรตีนสกัดหรือท่ีเรียกวา เวยโปรตีน การแปรรูปของสารอาหารจะทําให              

การบริโภคของผูบริโภคสะดวกมากกวาเดิม สินคาประเภทอาหารเสริมเวยโปรตีนจึงเปนท่ีนิยมในกลุมของ     

ผูบริโภคท่ีรักสุขภาพและตองการดูแลตัวเองในดานตางๆ ในดานกลุมผูบริโภคท่ีดูแลรูปราง สัดสวน                   

ของรางกาย สุภาพบุรุษไดใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นในเขตการทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

ประเทศ คอื จงัหวัดประจวบครีขีนัธและจังหวัดเพชรบุร ีเริม่มสีถานทีบ่รกิารในการใหออกกําลงักายดแูลสุขภาพ

และอาหารเสริมเวยโปรตีนมีใหเลือกบริโภคภายในพ้ืนท่ีจํานวนมาก  เชน สถานท่ีออกกําลังกายของเอกชน   

มกีารเก็บคาบรกิารเม่ือเขาใชบรกิาร หรอืสถานทีอ่อกกําลงักายบริการฟรีใหชมุชน เปนตน คนกลุมนีจ้ะมีการ   

ออกกําลงักายพรอมบรโิภคอาหารเสรมิเวยโปรตีนเพือ่ควบคุมรปูรางของตน และมบีางกลุมทีไ่มมกีารออกกาํลงักาย    

แตมกีารบรโิภคอาหารเสรมิเวยโปรตีนเพราะตองการดแูลรูปราง  สขุภาพ  ในการดูแลสขุภาพดงักลาว   ปจจบุนั

สุภาพบุรุษจํานวนมากหันมาสนใจในรูปรางของตนเอง มีการเลือกบริโภคและใสใจในรูปลักษณของตนเอง

ตัง้แตภายในสูภายนอกมากย่ิงขึน้ ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนจงึเปนทีน่ยิมสําหรับสภุาพบุรษุทีต่องการ

เสริมสรางกลามเนือ้ ดแูลในดานสุขภาพและตัดสนิใจทีจ่ะเลอืกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตนี การดแูล

สขุภาพและรูปรางเขามามอีทิธพิลมากข้ึนในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธและจงัหวดัเพชรบุรซีึง่จดัวาเปนแหลงทองเทีย่ว

ทีส่าํคญัระดบัประเทศ คนกลุมนีจ้ะออกกาํลงักายพรอมบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตนีเพ่ือควบคุมรปูรางของตน 

และมีบางกลุมที่ไมมีการออกกําลังกายแตมีการบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพราะตองการดูแลรูปราง  

สขุภาพ ในการดแูลสขุภาพดังกลาว  ปจจบุนัไมไดมเีพยีงแคเพศสตรีเทานัน้ สภุาพบุรษุจํานวนมากหนัมาสนใจ

ในรูปรางของตนเอง  มีการเลือกบริโภคและใสในรูปลักษณของตนเองต้ังแตภายในสูภายนอกมากย่ิงขึ้น        

แตยงัไมมีแหลงจําหนายสนิคาท่ีแพรหลายมากในพ้ืนท่ี  (Bioticon Laboratory All Rights Reserved, 2559)  

ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุในจังหวัดประจวบครีขีนัธและจังหวัดเพชรบรุเีพ่ือจะไดทราบวา

กลุมเปาหมายมีการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการบริโภคเวยโปรตีนมากนอยเพียงใด  ซึ่งขอมูล

ดงักลาวจะเปนประโยชนตอแนวทางการวางกลยุทยธทางดานการตลาดใหสอดคลองกบัความตองการของผูบรโิภค

และตอผูจาํหนายทีส่ามารถปรับตวัไดในการดําเนนิธรุกจิเกีย่วกบัอาหารเสรมิเวยโปรตนีใหประสบผลสําเร็จได

วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลอืกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

 2.  เพือ่ศกึษาระดบัของการตดัสนิใจในการเลือกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

 3.  เพือ่เปรยีบเทยีบปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของ

สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
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 4.  เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดจากพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler & Keller (2012) คือ 6Ws  

1H ประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? มาใชเปนกรอบแนวคิด    

ทีใ่ชในศึกษา สวนดานปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจเลอืกซ้ือไดประยุกตใชมาจาก Kotler & Keller (2012)  คอื 

การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ    

ที่ใชวิจัย การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชากรซ่ึงเปนสุภาพบุรุษท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม       

เวยโปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอบางสะพานนอย อําเภอบางสะพาน      

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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อาํเภอทบัสะแก อาํเภอเมอืง อาํเภอกยุบุร ีอาํเภอสามรอยยอด อาํเภอปราณบรุ ีมจีาํนวนประชากร 534,719 คน 

และจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอเขายอย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอแกงกระจาน      

อาํเภอชะอํา อาํเภอทายาง อาํเภอบานแหลม อาํเภอบานลาด และอาํเภอหนองหญาปลอง มจีาํนวนประชากร 

474,192 คน ซึ่งแตละจังหวัดไมทราบจํานวนประชากรของผูบริโภคที่ชัดเจน โดยใชสูตร  W. G. Cochran    

(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 

5 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 

ตัวอยางซึ่งจะเก็บขอมูลในอัตรา 1:25 ของจํานวนอําเภอในแตละจังหวัด

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน  3  ตอน ไดแก ตอนท่ี  1  

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตอนที่  2  

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ       

ในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธและจงัวดัเพชรบุร ีซึง่เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)  และตอนท่ี 3  

แบบสอบถามเกีย่วกับปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ 

ในจงัหวัดประจวบคีรขีนัธและจังหวดัเพชรบุร ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มี 5 ระดับ การกําหนดเกณฑเชนนี้ยึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซึ่งเมื่อกําหนด

นํ้าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เปน  5,  4,  3,  2 และ 1  ตามลําดับ      

พิสัยเปน 5 -1 = 4 เฉลี่ยแตละชวงหางกัน 4/5 = 0.8

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (IOC) ในภาพรวมอยูที่ 1.00  หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับประชากรที่ไมใช      

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86  

 4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน

  4.1  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาความถ่ี              

หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย ใชเกณฑ ดังนี้         

1) คาเฉลีย่  4.21 – 5.00  หมายถึง มรีะดับการตัดสินใจอยูในระดบัมากทีส่ดุ 2) คาเฉลีย่  3.41 – 4.20  หมายถึง

มรีะดบัการตดัสนิใจอยูในระดบัมาก 3) คาเฉลีย่  2.61 – 3.40  หมายถงึ มรีะดบัการตัดสนิใจอยูในระดบัปานกลาง 

4) คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80        

หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับนอยที่สุด

  4.2  การวเิคราะหขอมลูตามวัตถปุระสงคการวจิยัขอที ่2 และขอ 3 ผูวจิยัใชการทดสอบสมมติฐาน

โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคา F-test  วิเคราะหแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

  4.3  การวิเคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคการวิจยัขอท่ี 4 ผูวจิยัใชการทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบความสมัพนัธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลอืกซ้ือผลิตภณัฑ

อาหารเสริมเวยโปรตีนของกลุมตัวอยาง โดยใชคาทดสอบไคสแควร  (Chi-Square Test)
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ผลการวิจัย
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

  ลกัษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดตอเดอืน      

และอาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21 - 30 ป รอยละ 53.00 

รองลงมามอีาย ุ31-40 ป รอยละ 28.50 มตีํา่กวาหรือเทากบั 20 ป  รอยละ 17.75  และมอีาย ุ41 ปขึน้ไป รอยละ 

0.75 กลุมตัวอยางสวนใหญมสีถานภาพโสด รอยละ 64.75  มสีถานภาพสมรส รอยละ 31.75 และมสีถานภาพ

หมาย/หยาราง รอยละ 3.50  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.75 รองลงมา                     

มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 32.25 และมีการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี รอยละ 12.00 กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีรายได 15,000-25,000 บาท รอยละ 51.25 รองลงมามีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาท รอยละ 30.50  

มรีายได 25,001 - 35,000 บาท รอยละ 12.25 มรีายได  35,001 - 45,000 บาท รอยละ 4.50 และมรีายได 45,001 บาท

ขึ้นไป รอยละ 1.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 37.75 รองลงมามีอาชีพ

เจาของธุรกิจ/คาขาย รอยละ 28.75 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 21.75 มีอาชีพอิสระ รอยละ 6.00 และ

มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.75

 2. พฤติกรรมของผูบรโิภคในการเลอืกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ

ในประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี  

  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ      

ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจังหวดัเพชรบรุ ีประกอบดวย เหตผุลในการเลือกซือ้ ประเภทของอาหารทีเ่ลือกซือ้ 

ความถ่ีในการเลือกซ้ือ ชวงเวลาที่เลือกซ้ือ แหลงท่ีเลือกซ้ือ ราคาในการเลือกซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ    

การเลือกซ้ือ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติคารอยละ พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือ      

รูปรางที่ดี รอยละ 38.75 รองลงมาเพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือ รอยละ 32.75 เพ่ือสุขภาพที่ดี รอยละ 28.00       

และเพ่ือตามกระแสนยิม รอยละ 0.50  กลุมตวัอยางสวนใหญเลือกซ้ือผลติภัณฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีประเภท

เวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) รอยละ 44.25  รองลงมาเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีน

ไอโซเลต (WPI) รอยละ  38.75 และเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนไฮโดรไลซ (HWP)     

รอยละ 12.00 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/ครั้ง รอยละ 52.75 รองลงมาเลอืกซื้อ 

2 เดือน/ครั้ง รอยละ 20.25 เลือกซื้อมากกวา1ครั้ง/ตอเดือน รอยละ 16.25 และเลือกซื้อมากกวา 2 เดือน/ครั้ง  

รอยละ 10.75 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือชวงเชา รอยละ 32.25 รองลงมาเลอืกซ้ือชวงกลางวนั รอยละ 28.00  

เลือกซ้ือชวงเย็น รอยละ 25.00  และชวงค่ํา/ดึก รอยละ 14.75 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือส่ังออนไลน    

ผานอินเตอรเน็ต รอยละ 39.75 รองลงมาเลือกซื้อท่ีหางสรรพสินคา (เชน เซ็นทรัล  เดอะมอล  เปนตน)            

รอยละ 21.75 เลือกซื้อที่รานขายอาหารเสริมเฉพาะทาง (เชน GNC) รอยละ 19.75 เลือกที่จะฝากคนรูจักซื้อ 

(เชน เพื่อน) รอยละ 9.75 และเลือกซื้อผานคนรูจัก (เชน Fitnee Trainer) รอยละ 9.00 กลุมตัวอยางสวนใหญ

เลือกซื้อในราคา 2,001-2,500 บาท/ครั้ง รอยละ 28.75  รองลงมามีการเลือกซื้อในราคา 1,501-2,000 บาท/

ครั้ง รอยละ 24.00  มีการเลือกซื้อในราคา 500-1,000 บาท/ครั้ง รอยละ 19.50 มีการเลือกซื้อในราคา 1,001-

1,500 บาท/ครั้ง รอยละ 16.50 มีการเลือกซื้อในราคา 2,501-3,000 บาท/ครั้ง รอยละ 9.75   และเลือกซื้อใน
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ราคาที่มากกวา 3,500 บาท/ครั้ง รอยละ 1.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคือ 

เพื่อน รอยละ 55.00 รองลงมาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ ฟตเนต เทรนเนอร รอยละ 23.00 บุคคล   

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ ดารา/นักแสดง/นักรอง รอยละ 9.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ 

แพทย/เภสัชกร รอยละ 6.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ คือ ครอบครัว รอยละ 3.50 และบุคคล                   

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ พนักงานขายและคูรัก/คูสมรส รอยละ 1.00 เทากัน

 3. ระดับของการตดัสนิใจในการเลอืกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนของสภุาพบุรษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 

  ผลการวเิคราะหระดบัของการตัดสินใจในการเลือกซือ้ผลติภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของสุภาพบรุษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล              

ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานการประเมินผลหลังการซ้ือ วิเคราะหขอมูลโดย           

ใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนของ

สุภาพบุรุษในประเทศไทยโดยรวมมีการตัดสินใจเลือกซื้ออยูในระดับมาก มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.38 เม่ือพิจารณารายดานพบวา  อนัดับแรก ดานการรบัรูปญหามกีารตดัสินใจเลือกซือ้อยูในระดับมากท่ีสดุ 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47  รองลงมา คือ ดานการประเมินผลหลังการซื้อ มีการตัดสินใจเลือกซื้อ

อยูในระดับมากที่สุด  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38  ดานการตัดสินใจซื้อ มีการตัดสินใจเลือกซื้ออยู

ในระดบัมาก มสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ดานการคนหาขอมูล มกีารตัดสินใจเลือกซือ้อยูในระดบัมาก 

มสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบั 0.49 และดานการประเมินผลทางเลือก มกีารตัดสนิใจเลือกซ้ืออยูในระดับมาก 

มสีวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ตามลําดับ

 4.  เปรียบเทียบปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจในการเลือกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตีน

ของสุภาพบุรษุ ในจงัหวัดประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบุร ีซึง่จาํแนกตามคณุลักษณะสวนบคุคล

ของผูบริโภค

  การเปรยีบเทยีบปจจัยการตดัสินใจเลอืกซ้ืออาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรษุในประเทศไทย     

ซึง่จาํแนกตามคณุลกัษณะสวนบคุคลของผูบรโิภค ประกอบดวย  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดตอเดอืน 

และอาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การทดสอบคาเอฟ (F-Test) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต 3 ตัวเลือก              

ขึ้นไป ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  

พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีนโดยรวมไมแตกตางกัน  

อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 (F  = 1.743, Sig = 0.158) ผูบรโิภคทีม่สีถานภาพตางกนั มปีจจยัการตดัสนิใจ

เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F= 16.880,          

Sig = 0.000) ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง            

โดยรวมไมแตกตางกัน (F= 10.869, Sig = 0.000) ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มปีจจัยการตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.261,          

Sig = 0.002) และผูบรโิภคทีม่อีาชพี มปีจจยัการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารเสริมเวยโปรตนี โดยรวมไมแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.259, Sig = 0.062) สรุปไดวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ                 
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ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนแตกตางกัน 

สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนไมแตกตางกัน

ตารางที่ 4

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

 5.  ความสัมพนัธระหวางปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจและพฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลอืก

ผลติภณัฑซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนีของสุภาพบรุษุ ในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธและจังหวดัเพชรบรุี

ตารางที่ 5 

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซือ้อาหารเสริมเวย

โปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
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 ผลการทดสอบหาความสัมพนัธระหวางการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของผูบรโิภคทีม่ตีอการตัดสนิใจ 

เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก

ซือ้อาหารเสริมเวยโปรตีนมคีวามสัมพนัธ 6 ดาน ไดแก แหลงทีเ่ลอืกซ้ือ (Sig. = 0.033) ประเภทของผลิตภณัฑ

อาหารเสรมิเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ (Sig. = 0.018) ราคาในการเลือกซื้อ (Sig. = 0.003) เหตุผลในการเลือกซื้อ 

(Sig. = 0.000) ความถี่ในการเลือกซื้อ (Sig.= 0.000) และชวงเวลาที่เลือกซื้อ (Sig. = 0.000) และพบวา 

พฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนีมคีวามไมสมัพันธ 1 ดาน ไดแก บคุคลทีม่อีทิธิพล

ตอการเลือกซื้อ (Sig. = 0.213)  

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําประเด็นที่มีความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรม      

ของผูบริโภคในการเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนีของสุภาพบรุษในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุี 

โดยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 

 1.  พฤติกรรมของผู บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ                      

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซื้อ                   

เพื่อรูปรางที่ดี เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่

ในการเลอืกซ้ือ 1 เดือน/คร้ัง เลือกซ้ือชวงเชา เลือกซ้ือโดยสัง่ออนไลนผานอินเตอรเน็ต เลือกซ้ือในราคา 2,001 

- 2,500 บาท/ครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือคือ เพ่ือนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกาญจน 

พลบัพลาส ี และพรรษพร เครอืวงษ  (2558) ศกึษาเรือ่งพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของนักศึกษา 

ในมหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บรโิภคอาหารเสรมิ

ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมจากทางอินเทอรเน็ต ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม 1 

ครั้ง/เดือน ผูที่มีอิทธิพลตอมากที่สุดในการตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมไดแกเพื่อน/คนใกลชิด   

 2.  ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัด

ประจวบคีรขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมมกีารตดัสินใจเลือกซือ้อยูในระดบัมาก เมือ่พิจารณา รายดานพบวา 

มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการรับรูปญหาและดานการประเมินผลหลังการซ้ือ                     

มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูล และดานการประเมินผล

ทางเลือก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน  โลกธรรมรักษ (2554)  ศึกษาเร่ือง ปจจัย                

การตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑบาํรงุผวิสาํหรบัเพศชายของนกัศกึษา พบวา ผูบรโิภคใหความสาํคญัในตดัสนิใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ                   

โดยรวมในระดบัมาก และยงัสอดคลองกบัณฐัชา  ประวาลปทมกลุ (2555)  ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวานักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเลือกใชเครื่องสําอาง ดานการประเมินผล

หลังการซื้อ  โดยรวมในระดับการปฏิบัติเปนประจํา  มีพฤติกรรมการประเมินผลหลงัการซื้อโดยหากใชแลวดี

จะกลับไปซื้ออีกและจะมีพฤติกรรมการประเมินผลหลังการซื้อโดยหากใชแลวดีจะบอกใหผูอื่นซื้อตาม                                                          
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 3.  การเปรยีบเทียบปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจในการเลอืกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ

สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค 

พบวา 1) ผูบริโภคที่มีสถานภาพ  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกันมปีจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลอืกซือ้ผลติภัณฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนของสภุาพบุรษุในจังหวดัประจวบครีขีนัธและจังหวดัเพชรบรุี 

แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี  ตันติผาติ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) ไดศึกษา              

การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพของผูบรโิภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

เพือ่สขุภาพของผูบรโิภคแตกตางกัน อยางมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05  2) ผูบรโิภคท่ีมอีายุและอาชพีตางกัน 

มปีจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซือ้ผลติภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของสุภาพบรุษุในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ 

และจังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา เรียงเครอื (2554) ไดศึกษาปจจัย   

ทีม่อีทิธิพลตอการตดัสินใจซือ้ผลติภัณฑอาหารเสรมิกระชบัสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจงัหวดัประทมุธานี 

ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา ผูบรโิภคทีม่อีายตุางกนั มกีารตดัสินใจซือ้ผลติภัณฑอาหารเสรมิกระชบัสดัสวน 

Wealthy ไมแตกตางกัน  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุณฑริกา นันทิพงศ (2555) ไดศกึษาพฤติกรรม     

ผูบริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภค                         

ที่มีอาชีพตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน  

 4.  การหาความสมัพันธระหวางปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจและพฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลอืกซือ้

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี พบวา                   

ผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ            

การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภค         

ในการเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเวยโปรตีนท่ีเลือกซ้ือ ราคาในการเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ และ      

ชวงเวลาที่เลือกซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ์ภูมิ นิวัติศัยวงศ (2558)  ไดศึกษาปจจัยทางการตลาด   

ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑอาหารเสริมประเภทตางๆ ของผูบรโิภคในเขตจังหวดักรงุเทพมหานคร 

พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม ไดแก ดานประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริมเลือกซ้ือ ดานความถี่            

ในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม  ดานงบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมและดานสถานที่                            

ในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทตางๆ          

ของผูบรโิภคในกรงุเทพมหานคร อกีทัง้ยงัสอดคลองกบัสดุารัตน  โลกธรรมรักษ  ศึกษาเร่ือง ปจจยัการตดัสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ดานการรับรู    

ปญหา การประเมนิผลทางเลือก  การตดัสนิใจซือ้หรอืไมซือ้  และการประเมนิผลหลงัการซือ้มีความสมัพนัธกนั  

และยังสอดคลองกบังานวิจยัศกัดิด์า  ศริภิทัรโสภณ (2554)  ศกึษาเร่ือง ทศันคติของผูบรโิภคท่ีมตีอผลติภณัฑ

บาํรงุผวิหนาเพศชายโดยเฉพาะ พบวา  ผูบรโิภคเพศชายใชแรงจูงใจดานเหตผุลเปนหลักในการตัดสนิใจเลอืก

ซือ้ผลติภัณฑ  นอกจากน้ี  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยเฉพาะดานผลิตภัณฑและชองการจดัจําหนาย  
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และปจจัยเก่ียวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคเพศชาย

ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเพศชายโดยเฉพาะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี ระดับ 0.05 

และพบวา พฤติกรรมของผูบรโิภคในการเลือกซ้ืออาหารเสรมิเวยโปรตีนมคีวามไมสมัพนัธ 1 ดาน ไดแก บคุคล

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ 

สรุป
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายได 15,000 - 

25,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือเสริมสรางรูปรางท่ีดี เลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/

คร้ัง เลือกซ้ือชวงเชา เลือกซ้ือผานชองทางออนไลนผานอินเทอรเน็ต เลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคาในราคา 2,001-

2,500 บาท/ครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ เพื่อน ผูบริโภคที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา      

และรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน             

ของสุภาพบุรุษแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษไมแตกตางกัน และพฤติกรรมของ ผูบริโภคในการเลือกซื้อ

อาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซ้ือ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริม        

เวยโปรตนีทีเ่ลอืกซือ้ ราคาในการเลือกซือ้ เหตุผลในการเลอืกซ้ือ ความถีใ่นการเลือกซ้ือ และชวงเวลาทีเ่ลือกซ้ือ 

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

  1.1  เพ่ือนํามาใชพัฒนา ปรับปรุง และเปนแนวทางในการดําเนินการโดยผูประกอบกิจการ      

ควรใหความสําคัญกับปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซ้ือซึ่งประกอบไปดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล             

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ เนื่องจากปจจัยตางๆ  นี้มีความสําคัญ

กับการประกอบกจิการ

  1.2  บรษิทัผูผลติควรต้ังราคาใหอยูในเกณฑทีผู่บรโิภคสามารถซือ้ได โดยการเปรยีบเทยีบราคา

ที่เหมาะสมไมแพงจนเกินไป ซึ่งจะเปนการกระตุนยอดจําหนายใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรเพิ่ม

ชองทางการจําหนายใหมีหลากหลายชองทางมากขึ้น 

  1.3  ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค

ในดานแหลงทีซ่ือ้ ดงันัน้ผูประกอบกิจการควรใหความสําคญักบัสถานทีใ่นการจดัจําหนายสนิคาเพือ่ใชสาํหรบั

การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1  ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในประเทศไทยเพ่ือจะทําใหทราบขอมูลความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อของผูบริโภคและจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป
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  2.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของเพศสตรีเพ่ือจะทําใหทราบขอมูลความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ของผูบริโภคและจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป

  2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมหลงรูปลักษณภายนอกรางกายของตนเองในเพศชาย                 

เพือ่จะไดทราบขอมลูเบือ้งตนเกีย่วกบัพฤตกิรรมของสุภาพบรุษุและนาํขอมลูไปพฒันาวางแผนดานการตลาด

ในการคิดคนผลิตภัณฑตอไป 
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บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือพัฒนาแบบจาํลองของลกัษณะองคการทีเ่ปนเลศิทีม่อีทิธิพลตอผลการดาํเนนิงาน

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุมตัวอยางของ      

ผูประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด 17 จังหวัด ซึ่งคัดเลือกโดยใชวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม   

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากขอมลูในการประกอบธุรกจิมคีวามสาํคญัและตองใหผูประกอบการ

สมัครใจ จํานวน 400 ราย ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล                 
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การวิเคราะหขอมูลดวยสถิตเชงิพรรณา และการวิเคราะหสถิตพิหุตวัแปรโดยการวเิคราะหองคประกอบเชงิยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  เพื่อตองการพิสูจนตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองของ              

องคประกอบ ลักษณะขององคการที่เปนเลิศใน 6 ดาน ไดแก 1) การนําองคการ  2) วางแผนเชิงกลยุทธ              

3) การมุงเนนลกูคา  4) การวดั การวเิคราะห และการจดัการความรู  5) การมุงเนนบคุลากร  และ 6) การมุงเนน

การปฏบิตักิาร โดยผลการวิจยัพบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 

นั้นผานและอยูในระดับดี ( - test)  ความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.014,  ( /df) เทากับ 1.34,                  

CFI  เทากับ 0.97, GFI เทากับ 0.96, AGFI เทากับ 0.98, RMSEA เทากับ 0.02, SRMR เทากับ 0.01 และ 

0.05 นอกจากน้ีผลการวิจัยแสดงวา ลักษณะองคการที่เปนเลิศนั้นมีความสําคัญตอธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม เพราะสงผลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยประกอบดวย 

6 ปจจัย ซึ่งจะทําใหเกิดองคกรแหงความเปนเลิศที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

คําสําคัญ
 ลักษณะองคกรที่เปนเลิศ    ผลการดําเนินงาน   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ภาคเหนือ

Abstract
 This research aims to develop the model of the characteristics of excellence organization 

that influencing the performance of Small and Medium Enterprise in Northern Region of Thailand 

from the sample and population of entrepreneurs in 17 provinces of the Northern Region of Thailand. 

The samples were selected by the Nonprobability sampling method, and purposive sampling 

method also was used as the information about business operations are important and required 

400 voluntary respondents to complete the questionnaire which was used as the tools for data 

collection. Data were analyzed with the descriptive statistics and multivariate statistical analysis of 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) to prove and examine the appropriateness and accuracy of the 

characteristic of high performance organization in 6 aspects which are; 1) Leadership in                        

organizations 2) Strategic planning  3) Customer focus. 4) Evaluation, analysis and knowledge 

management 5) Workforce focus. 6) Operations Focus. The research results showed that the 

model testing with the empirical data are passed and at a good level ( -test), probability (p-value) 

equals to 1.34, CFI equals to 0.97, GFI equals to 0.96, AGFI equals to 0.98, RMSEA equals to 0.02, 

SRMR equals to 0.01 and 0.05. Moreover, the result of the research showed that the characteristics 

of excellence organization are important to Small and Medium Enterprise because these result in 

the positive effect on the operation of Small and Medium Enterprise which consist of six factors 

which will lead to the increase amount of excellence organization in the future.
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บทนํา
 ในปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดใหการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใน         

การพัฒนาประเทศไทยสู Thailand 4.0 ซึ่งเปนวาระแหงชาติที่ทุกภาคสวนจะตองตระหนักถึงความสําคัญ 

เพราะในการพฒันาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกจิของประเทศตองอาศยัความรวมมือทุกภาคสวน

รวมทั้งตองสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคและโลกใหมากขึ้น ซึ่งภาคเอกชนหรือธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมเปนผูมบีทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิและยกระดับความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน, 2559) โดยการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันมีความรุนแรง อีกทั้งปจจัยแวดลอม

ในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหหลายองคการทั้งในภาครัฐและเอกชนตางตองเรง

ปรับตัวเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันกับความทาทายที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนแรงกดดันจากภายใน

หรือภายนอกประเทศ เชน ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม โลกของการคาไรพรมแดน เศรษฐกิจในแบบ           

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การปฏิรูปทางเทคโนโลยี เชน นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว                

ความตองการเฉพาะแบบของลูกคา การแขงขันที่ดุเดือดและเขมขนของผูที่เขาสูระบบธุรกิจเปนตน รวมท้ัง

องคการตองมกีารยกระดับคณุภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดย Lawler (2005) กลาววาองคการตอง

มีการยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานใหเนนหนักใน 4 ประเด็น  ไดแก 1) คุณภาพของสินคาและบริการ 

2) ตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ 3) ความรวดเร็วในการนําสินคาและบริการออกสูตลาด และ                       

4) นวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการใหม  ซึ่งการปรับตัวขององคการเพื่อใหสอดรับกับความทาทาย

ในอนาคตทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ความสามารถท่ีองคการตองสงมอบสินคาที่มีคุณคาและคุณภาพเปน   

สิ่งจําเปนสําหรับความสําเร็จขององคการในระยะยาว ซึ่งองคการตองประยุกตใชการบริหารงานในองคการ

มากขึ้น เพื่อใหองคการเขาถึงลูกคาและเจาของปจจัยการผลิตไดสะดวกขึ้นและที่สําคัญผูนําหรือผูกําหนด

ทิศทางองคการตางแสวงหาแนวทางในการสรางและพัฒนาขีดความสามารถขององคการและแนวทางท่ีจะ

ตอบสนองตอความทาทายเหลาน้ีและนําพาองคการกาวไปสูความเปนเลิศ องคการท่ีสามารถแขงขันและ    

อยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Miller (2002) กลาวไววารูปแบบดังกลาว คือ องคการที่เปนเลิศ (Excellence 

Organization) เม่ือกลาวถงึองคการทีเ่ปนเลศิ คงตองเริม่ดวยการทําความเขาใจหลักการพ้ืนฐานขององคการ

ทีเ่ปนเลศิกอน สาํหรบัคาํจาํกดัความขององคการท่ีเปนเลศิ  ยงัไมมขีอตกลงรวมกนั แตความหมายในภาพรวม   

หมายถึง วิธีการใหมๆ (Modern Practice) หลักการทํางานและการจัดการ การออกแบบองคการซึ่งองคการ

ทีเ่ปนเลิศน้ัน หมายถึง องคการท่ีออกแบบท่ีจะดึงเอาศกัยภาพในตวัของพนกังาน เพ่ือสรางสมรรถนะองคการ 

ซึ่งสงผลใหองคการมีผลการปฏิบัติงานสูง 
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 สําหรับประเทศไทยหลังจากที่ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เร่ิมใหความสําคัญกับการบริหารองคการใหมีสมรรถนะสูงหรือเปนองคกรที่เปนเลิศ เพ่ือใหองคการของตน

สามารถปรับตัวและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและองคกรแหงความเปนเลิศ (กอบศักดิ์      

ภูตระกูล, 2553) ทั้งนี้  สุธี  ปงสธุิวงศ (2552) กลาววา เมื่อกลาวถึงรางวัลคุณภาพแหงชาติ จะมีตนกําเนิดมา

จากการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management: TQM) และเกี่ยวของกับประเทศ

มหาอํานาจ 2 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุน โดยแบงวิวัฒนาการออกเปน 3 ระยะของระบบบริหาร

งานคุณภาพ ไดแก ระยะที่ 1 ในชวงป พ.ศ. 2463 –  พ.ศ.  2503 (ค.ศ. 1920 – ค.ศ. 1960) นับตั้งแตมีแนวคิด

และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการตางๆ ระยะที่ 2  พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1960 – ค.ศ. 1980) 

ประเทศญี่ปุนไดนําความคิดของสหรัฐอเมริกาและไดคิดคนตอยอดโดยพัฒนาเครื่องมือตางๆ ที่ปจจุบันเปน

ที่รูจักกันทั่วไป ระยะที่ 3 ชวง พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1980 – ค.ศ. 1995) สหรัฐอเมริกาไดพฒันา

คุณภาพของสินคาและบริการเพ่ือตอสู กับคูแขงจากตางประเทศโดยเฉพาะจากญี่ปุ น องคกรธุรกิจ                       

ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมุงมั่นกับการจัดการคุณภาพ (De Waal, 2007)

 สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (2555) กลาววา องคการท่ีสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

สวนใหญจะเปนภาคการผลิตและภาคสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจพลังงาน     

แตในปจจุบันทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556        

จะใหความสําคัญกับการเผยแพรและประชาสัมพันธเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติใหเปนที่รูจัก โดยมุงเนน        

ทีภ่าคอตุสาหกรรมขนาดใหญท่ีมคีวามพรอม หนวยงานราชการ ภาคธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

โดยในป พ.ศ. 2555 เริ่มมีโครงการนํารองสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือสงเสริม              

ใหองคกรตางๆ เขาสูกระบวนการตรวจประเมิน เพ่ือใหไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) และรางวัล         

การบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) มากขึ้น ซึ่งจะใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริม และ

ประชาสัมพันธโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ และสงบุคลากรมาเปนผูตรวจประเมิน เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของการตรวจประเมินในอนาคตที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ดังน้ันการประยุกตใชเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ นอกจากชวยใหองคกรมีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันไดอยางย่ังยืนแลว          

ยังจะสงผลถึงขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตดวย 

 ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนแหลงเศรษฐกิจภูมิภาคจึงเปนสวนสําคัญตอการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ  ผูประกอบการธุรกิจในภาคเหนือสวนใหญเปน SMEs ที่เปนตัวชวยขับเคลื่อนกลไก

ทางเศรษฐกิจ โดยเปนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ธุรกิจคาสงคาปลีกและธุรกิจ     

การบริการ ตามศักยภาพของพืน้ท่ี ซึง่เปนฐานการผลติดานเกษตร และเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีสาํคัญ

ในหลายจังหวัดทําใหเอื้อตอธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง และจากภูมิศาสตรที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน        

มีจุดผานแดนที่สําคัญท้ังดานชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาวเชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุมนํา้โขงดวย  ดงันัน้จงึมีธรุกจิคาชายแดนอยูในพ้ืนทีจ่งัหวดั

ที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน แตอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาผูประกอบการในเขตภาคเหนือนั้น คือ 
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การบริหารจัดการองคกรของนโยบายผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาตางๆ                  

ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เปนปจจัยสําคัญที่ชวยให SMEs สามารถพัฒนาสินคาไดตามมาตรฐาน

และความตองการของผูบรโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป การไดรบัการสนบัสนนุหรอืสงเสริมดานการตลาด  (สาํนกังาน

สงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ซึง่จดุแข็งของธรุกจิ SMEs ในภาคเหนือนัน้สามารถพฒันา

ธรุกิจเพือ่ขอรับรางวลัคุณภาพแหงชาติเพ่ือการพฒันาอยางตอเนือ่ง โดยการประยุกตใชเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 ดงัน้ัน  จากบริบทขางตนผูวจิยัจึงมีความสนใจถึงแบบจําลองของลักษณะองคการทีเ่ปนเลิศท่ีมอีทิธิพล

ตอผลการดาํเนินงานของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงยงัไมมกีารศึกษาวิจยั 

โดยการวิจัยครั้งน้ีไดนําหลักการพื้นฐานและแนวคิดจากงานวิจัยหลายทานมาสรางเปนกรอบแนวความคิด 

พรอมท้ังศกึษาเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ เพือ่ใหองคการและผูบรหิารทราบ ตระหนกั และใหความสาํคญั

เปนแนวทางใหกับองคการทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ      

การบรหิารใหม เพือ่ใหองคการกาวสูความเปนเลศิตามหลกัเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต ิมผีลการดาํเนนิงาน

ที่ดี และเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาแบบจําลองของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ    

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคการท่ีเปนเลิศ และหลักเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาต ิไดนาํมาพฒันาเปนกรอบแนวคิดในการวิจยัและสามารถสรปุตวัแปรไดทีจ่ะใชในศกึษาแบบจําลอง

ของลักษณะองคการท่ีเปนเลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน             

เขตภาคเหนือของประเทศไทย ดังนี้ 

 1. ลักษณะองคการที่เปนเลิศ ประกอบดวยตัวแปร 6 ตัวแปร ไดแก 1.1)  การนําองคการ คือ       

การกระทําของผูนําระดับสูงขององคการไดชี้นําและทําใหองคการมีความยั่งยืน โดยการกําหนดวิสัยทัศน     

พันธกิจและกลยุทธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสื่อสารใหคนในองคการ                   

ไดทั่วท้ังองคการรวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลองคการและวิธีการท่ีองคการใชเพ่ือบรรลุผลดานกฎหมาย 

จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางรวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ (The Berkeley         

Consulting Group, 1993 ; Linder & Brooks, 2004 ; Jupp & Younger, 2004 ; Lear, 2009 ; Jones, 2004 ;

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2555) 1.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ คือ องคการมีการกําหนดกลยุทธ 

สมรรถนะหลักขององคการ (Core Competency)  ความทาทาย เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ                

ขององคการ จัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการขององคการ รวมท้ังนําวัตถุประสงค               
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เชิงกลยุทธและแผนปฏบิตักิารท่ีเลือกไวไปปฏิบตักิารปรบัเปลีย่นเม่ือสถานการณเปล่ียนไป ตลอดจนวธิกีารวัดผล
ความกาวหนา (The Berkeley Consulting Group, 1993 ; Jupp & Younger, 2004 ;  Holbeche, 2005 ;  
Lawler, 2005 ; Buytendijk, 2006 ; Lear, 2009) 1.3)  การมุงเนนลูกคา คอื วธิกีารทีอ่งคการสรางความผกูพนั
กับลูกคาเพื่อความสําเร็จดานตลาดในระยะยาว กลยุทธในการสรางความผูกพันนี้ครอบคลุมถึงวิธีการ               
ทีอ่งคการรบัฟง “เสียงของลกูคา” สรางความสมัพันธอนัดีกบัลูกคาและใชสารสนเทศนีเ้พ่ือปรับปรุงและคนหา
โอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหแกลูกคา (Miller, 2002 ; Linder & Brooks, 2004 ; Lawler, 2005 ; 
Buytendijk, 2006 ; Kennedy, 2010) 1.4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู คือ วิธีการที่องคการ
ใชในการวัดวิเคราะห ทบทวน และปรบัปรุงผลการดาํเนนิการ มกีารปรบัปรุงอยางตอเนือ่งและสรางนวัตกรรมใหมๆ  
อยางตอเนื่อง มีระบบที่ใหขอมูลท่ีถูกตองและเช่ือถือไดและมีการใชขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและ    
ทกุสวนงานขององคการ   รวมทัง้วิธกีารท่ีองคการสรางและจัดการสินทรัพยทางความรูขององคการและวธิกีาร 
ทีอ่งคการดําเนนิการ     เพือ่ใหมัน่ใจไดวาขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวร และฮารดแวรทีต่องการสําหรบับุคลากร 
ผูสงมอบ พนัธมติร และผูใหความรวมมอื รวมทัง้ลกูคามคีณุภาพและพรอมใชงาน (Miller, 2002 ; Holbeche, 
2005 ; Lawler, 2005 ;  Buytendijk, 2006 ; Lear, 2009, Jones, 2004; Kennedy, 2010) 1.5) การมุงเนนบคุลากร 
คอื การใหความสาํคญักบัพนกังานขององคการ เนือ่งจากพนกังานจะเปนพืน้ฐานในการสรางองคการใหมุงสู   
ความเปนเลิศได รวมทั้งความสามารถขององคการในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและ
อตัรากําลงับคุลากร และความสามารถในการสรางสภาพแวดลอมของบคุลากรทีก่อใหเกดิผลการดาํเนนิการ
ที่ดี รวมทั้งวิธีการในการสรางความผูกพัน จัดการและพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนา        
ความรูความสามารถอยูเสมอเพ่ือนําศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มที่ใหสอดคลองไปในทางเดียวกัน
กับพันธกิจ กลยุทธ  และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององคการ (Miller, 2002 ; Jupp & Younger, 2004 ;         
Holbeche, 2005 ; Lawler, 2005 ; Buytendijk, 2006 ; Lear, 2009 ; Jones, 2004) และ 1.6) การมุงเนน   
การปฏบิตักิาร คอื การออกแบบ จดัการ และปรบัปรุงระบบงานและกระบวนการทาํงาน มกีารกาํหนดโครงสราง
องคการใหมคีวามยืดหยุน เพือ่ตอบสนองกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอยางรวดเรว็รวมท้ังระบบการทาํงานท่ีดี
คือ มุ งเนนการทํางานเปนทีม และมีการกระจายอํานาจ โดยมอบอํานาจในการตัดสินใจใหทีมงาน                     
เพ่ือชวยใหสมาชิกในทีมงานมีจุดมุงหมายเดียวกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน และทีมงานรูสึกมีสวนรวม          
ในการดาํเนินงานขององคการเพ่ือสงมอบคุณคาใหแกลกูคา และทําใหองคการประสบความสําเร็จและย่ังยนื 
(The Berkeley Consulting Group, 1993 ; Miller, 2002 ; Jupp & Younger, 2004 ; Holbeche, 2005 ; 
Lawler, 2005 ; Jones, 2004 ; Kennedy, 2010)
 2. ผลการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัวแปร ไดแก 2.1)  ผลลัพธดานการเงิน 
คอื ปลาสุด ประกอบดวย อตัราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE) 
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) การเติบโตของกําไร (Earnings Growth) และ
อัตราผลตอบแทนตอนักลงทุน (ROI) สูงขึ้น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556)  2.2)  ผลลัพธ              
ดานการนําองคการและการกาํกับดูแลองคการ คอื ผลลพัธทีส่าํคัญดานการนําองคการโดยผูนาํระดบัสูงและ

การกํากับดูแลองคการ รวมท้ังความรับผิดชอบดานการเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย  การประพฤติปฏิบัติ    
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อยางมีจริยธรรม  ความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ ซึ่งสามารถสรุปได     

ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 6  สมมติฐาน ดังนี้
 สมมติฐานขอที ่1: การนาํองคการมีผลกระทบเชงิบวกตอผลการดําเนินงานของธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
 สมมติฐานขอที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
 สมมติฐานขอที่ 3: การมุงเนนลูกคามีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
 สมมติฐานขอท่ี 4: การวดั การวิเคราะห และการจดัการความรูมผีลกระทบเชงิบวกตอผลการดาํเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
 สมมติฐานขอที่ 5: การมุงเนนบุคลากรมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
 สมมติฐานขอที่ 6: การมุงเนนการปฏิบัติการมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ     

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
 รูปแบบการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล    

โดยใชแบบสอบถามกับผูบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย          

ไดแก ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ระดับหัวหนางานจนถึงระดับผูบริหารระดับสูง    

เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยทั่วไป โดย     

แยกเปนประเด็น ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารของธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนอื

ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 17 จังหวัดไดแก เชียงราย เชียงใหม แพร นาน พะเยา ลําปาง 

แมฮองสอน ลาํพูน ตาก กาํแพงเพชร สโุขทัย อตุรดิตถ นครสรรค อทุยัธาน ีพษิณุโลก เพชรบรูณ พจิติร จาํนวน

ทั้งหมด 3,283 ราย จากโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ขนาดกลุมตวัอยางทีม่คีวามเหมาะสม

กับการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ใชขนาด       

กลุมตวัอยาง ไมนอยกวา 20 ตวัอยางตอตวัแปรในการวจิยัหน่ึงตวัแปร (สวุมิล ตริกานนัท, 2555) ในการวจิยัครัง้นี้  

ผูวิจัยมีตัวแปรสังเกตไดในแบบจําลอง  จํานวน 10 ตัวแปร ขนาดตัวอยางที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ    

จึงควรมีไมนอยกวา 20 x 10 = 200 ราย ผูวิจัยกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ จํานวน 400 ราย 

เปนกลุมตัวอยางซึ่งทําการคัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability 

Sampling) การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เนือ่งจากขอมลูในการประกอบธรุกจิมคีวามสําคญัและตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการ

ดังกลาว

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู การวจิยัครัง้นีใ้ชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมอื

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ประเมินสภาพการดําเนินงานท่ีแทจริง           

โดยทั่วไปขององคการเก่ียวกับลักษณะขององคการที่เปนเลิศ สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีแทจริงเก่ียวกับ

องคการ สวนที่ 3  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ และสวนที่ 4 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ เปนมาตรวัด 

5 ระดบั คือ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนถึงสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง

นอยทีส่ดุ ระดบัคะแนน 1 สาํหรบัประเมนิผลลัพธดานการเงนิใชมาตรวดัไดแก คาเฉลีย่ 4.51 – 5.00 แสดงวา 

สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด/ เพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับเปาหมาย จนถึง คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงนอยที่สุด/ลดลงมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย

 3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื ผูวจิยัไดทาํการตรวจสอบคุณของเคร่ืองมือ ไดแก การตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหาดวยวิธีดัชนีความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคจากผูเช่ียวชาญ และทํา         

การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนาํไปใชจริง (n = 30) และตัวแปรแฝงทุกตัว    

มีคาสัมประสิทธิ์แอฟาของครอนบาคมีคาเทากับ 0.86 โดยมีคามากกวา 0.50 และคาอํานาจจําแนกรายขอ

ทุกขอคําถาม (Corrected Item-Total Correlation) มีคามากกวา 0.30  
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 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิตเชิงพรรณาและการวิเคราะหสถิติ

พหตุวัแปรโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือ่ตองการพสิจูน 

ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของลักษณะขององคการที่เปนเลิศในแตละดาน          

เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาดัชนีที่ใชประกอบดวย              

คาไค-สแควร คาไค-สแควรสัมพัทธ  CFI (Comparative Fit Index) GFI (Goodness of Fit Index) AGFI       

(Adjusted Goodness of Fit Index) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) และ SRMR 

(Standard Root Mean Square Residual)

ผลการวิจัย
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูอํานวยการฝาย  จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.80 เพศชาย 

จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 มีอายุมากกวา 25-35 ป จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.80               

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ  41.50 มีประสบการณในการทํางานระหวาง

มากกวา 5 – 10 ป จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 

 การประเมนิสภาพการดําเนนิงานท่ีแทจรงิโดยท่ัวไปของธรุกจิเกีย่วกบัลกัษณะขององคการท่ีเปนเลศิ 

พบวา 1) การนําองคการ สวนใหญธุรกิจมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลองคการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.250, S.D.= 0.811) 2) วางแผนเชิงกลยุทธ             

มีการนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 4.307, S.D.= 0.706)  3) การมุงเนนลูกคา สวนใหญมีการสรางความสัมพันธกับลูกคาทั้งลูกคา

เกา-ใหม สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.282, S.D.= 0.709) 4) การวัด                    

การวเิคราะห และการจัดการความรู   ธรุกจิมกีารจดัการความรูโดยมกีารถายทอดความรูใหบคุลากร สอดคลอง

กบัการปฏบิตังิานจรงิในระดบัมาก (คาเฉลีย่ = 4.287, S.D.= 0.721)  5) การมุงเนนบคุลากรมกีารนาํศักยภาพ

พนักงานมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.185, 

S.D.= 0.772)  และ 6) การมุงเนนการปฏิบัติการ มีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับทีมงานสอดคลองกับ

การปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.127, S.D.= 0.850) และ 7) ผลการดําเนินขององคการ               

สวนใหญมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ และอัตรา          

การขยายตัวปลาสุดของความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.305, S.D.= 0.743)

 การวิเคราะหแบบจําลองสมการเชงิโครงสราง โดยสถิตกิารวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง (โมเดล) 

สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling : SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Onyx จาก University of 

Virginia & Max Planck Institute for Human Development เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน             

ของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษทดสอบดัชนีความกลมกลืนโดยไดผลจากการตรวจสอบ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน

                      *                            ผลจากการตรวจสอบ 
( 2-test)  

( 2/df) < 2.00 
2.00 – 5.00 

 

 

1.34  

CFI (Comparative Fit Index) > 0.95 
0.90 – 0.95 

 

 

0.97  

GFI (Goodness of Fit Index) > 0.95 
0.90 – 0.95 

 

 

0.96  

AGFI (Adjusted Goodness of Fit 
Index) 

> 0.95 
0.90 – 0.95 

 

 

0.98  

RMSEA (Root Mean Square Error 
of Approximation) 

< 0.05 
0.05 – 0.08 
 

0.08 – 0.10 
 

> 0.10 

 

 
 

 
 

 

0.02  

SRMR (Standard Root Mean 
Square Residual)   

< 0.05 
< 0.08 

 
 

0.01 
0.05       

 
 

 * เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลกบัขอมลูเชิงประจักษของ Diamantopoulos 

& Siguaw (2000)
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลกับขอมลูเชงิประจักษ

นั้นผานและอยูในระดับดีสําหรับดัชนีทุกตัวแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหแบบจําลองของลักษณะองคการที่เปน

เลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย     

จะเห็นไดวาทุกปจจัยมีอิทธิพลตอองคการที่เปนเลิศ ไดแก 1)  การนําองคการสงผลบวกตอผลการดาํเนนิงาน
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ขององคการ 2) วางแผนเชิงกลยุทธสงผลบวกตอผลการดาํเนนิงานขององคการ 3)  การมุงเนนลูกคาสงผลบวก

ตอผลการดําเนินงานขององคการ 4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูสงผลบวกตอผลการดําเนิน

งานขององคการ 5) การมุงเนนบุคลากรสงผลบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 6) การมุงเนนการปฏิบัติ

การสงผลบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหแบบจําลองของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

                          ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

หมายเหตุ  การนาํองคการ (X1)  วางแผนเชงิกลยทุธ (X2)  การมุงเนนลกูคา (X3) การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู 
(X4) การมุงเนนบุคลากร (X5)  การมุงเนนการปฏิบัติการ (X6)  ผลการดําเนินงานขององคการ (Y1)
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 การทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ     

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสามารถสรุปไดดังนี้

 สมมติฐานขอท่ี 1: การนําองคการ (X1 Covariance = 0.1) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผล            

การดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

 สมมติฐานขอที่ 2: วางแผนเชิงกลยุทธ (X2 Covariance = 0.04) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผล

การดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

 สมมติฐานขอที่ 3: การมุงเนนลูกคา (X3 Covariance = 0.01) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผลการ

ดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

 สมมติฐานขอที่ 4: การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (X4 Covariance = 0.02) สงผลบวก 

(Impact = 1+) ตอผลการดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

 สมมติฐานขอที่ 5: การมุงเนนบุคลากร (X5 Covariance = 0.0) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผล

การดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

 สมมติฐานขอที่ 6: การมุงเนนการปฏิบัติการ (X5 Covariance = 0.29) สงผลบวก (Impact = 1+) 

ตอผลการดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

อภิปรายผลการวิจัย
 ปจจัยที่ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลายเปนองคการที่เปนเลิศจากผลการวิเคราะห         

แบบจาํลองของลักษณะองคการทีเ่ปนเลิศท่ีมอีทิธิพลตอผลการดาํเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ขออภิปรายผลโดยแยกแตละประเด็น ดังนี้

 1. การนําองคการ คือ การกระทําของผูนําระดับสูงขององคการไดชี้นําและทําใหองคการมี             

ความยั่งยืนโดยการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และกลยุทธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ 

สามารถส่ือสารใหคนในองคการไดทัว่ท้ังองคการ รวมท้ังมีระบบการกาํกับดูแลองคการ และวิธกีารท่ีองคการ

ใชเพื่อบรรลุผลดานกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางรวมทั้งการสนับสนุนชุมชน  

ที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ De Waal & Sultan, (2012) ; Akdemir & Erdem &  Polat (2010) ; 

Khan (2010) ; De Waal & Frijins (2009) และ De Waal (2007) ที่กลาวไววา องคการตองมีการนําองคการ

ของผูบริหารท่ีดี โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

และสามารถสื่อสารใหคนในองคการไดทั่วทั้งองคการ  

 2. วางแผนเชิงกลยุทธ โดยองคการมีการกําหนดกลยุทธ สมรรถนะหลักขององคการ (Core         

Competency) ความทาทาย เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธขององคการ จัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการขององคการ รวมท้ังนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีเลือกไวไปปฏิบัติ     

การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด          
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ของ Holbeche (2005) ; Lawler (2005) ; Buytendijk (2006) และ Lear (2009) ที่กลาววา องคการมี            

การวางแผนเชิงกลยุทธ  มีการกําหนดกลยุทธ สมรรถนะหลักขององคการ (Core Competency) ขององคการ

มคีวามทาทาย สามารถปรบัเปล่ียนกลยุทธใหสอดคลองกบัความตองการ ของลูกคาเพือ่สรางความไดเปรยีบ

เชิงกลยุทธขององคการ

 3. การมุงเนนลูกคา  องคการตองมีวิธีการที่องคการสรางความผูกพันกับลูกคาเพ่ือความสําเร็จ 

ดานตลาดในระยะยาว กลยทุธในการสรางความผกูพนันีค้รอบคลมุถงึวธิกีารทีอ่งคการรบัฟง “เสยีงของลกูคา” 

สรางความสมัพันธอนัดีกบัลูกคาและใชสารสนเทศน้ีเพ่ือปรบัปรงุและคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ  

ใหแกลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (2002) ;  Linder & Brooks (2004) ; Lawler (2005) ;         

Buytendijk (2006) และ Kennedy (2010) ที่กลาวไววา การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา รับฟง                

ความคิดเห็นของลูกคาเพื่อปรับปรุงและคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหแกลูกคา  

 4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  องคการตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและ   

สรางนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเน่ือง มีระบบที่ใหขอมูลที่ถูกตองและเช่ือถือไดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Miller (2002) ; Linder & Brooks (2004) ; Lawler (2005) ; Buytendijk (2006) และ Kennedy (2010)          

ที่กลาวไววา วิธีการที่องคการใชในการวัดวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงาน มีการปรับปรุง

อยางตอเนื่องและสรางนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง มีระบบที่ใหขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได และมีการใช

ขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสวนงานขององคการ รวมท้ังวิธีการท่ีองคการสรางและจัดการ

สนิทรพัยทางความรูขององคการและวธิกีารทีอ่งคการดาํเนนิการเพือ่ใหมัน่ใจไดวาขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวร 

และฮารดแวรที่ตองการสําหรับบุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือ รวมทั้งลูกคามีคุณภาพ

และพรอมใชงาน  

 5. การมุงเนนบุคลากร องคกรตองใหความสําคัญกับพนักงานขององคการ เนื่องจากพนักงานจะ

เปนพื้นฐานในการสรางองคการใหมุงสูความเปนเลิศได ดังนั้นองคการตองสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนา

ความรูความสามารถอยูเสมอ เพื่อจะชวยเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ              

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (2002) ; Jupp & Younger (2004), Holbeche (2005) ;  Lawler (2005) 

;  Buytendijk (2006) ; Lear (2009) และ  Jones (2004) ซึ่งกลาวไววา การใหความสําคัญกับพนักงานของ

องคการ เนื่องจากพนักงานจะเปนพื้นฐานในการสรางองคการใหมุงสูความเปนเลิศได รวมทั้งความสามารถ

ขององคการในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร และความสามารถ

ในการสรางสภาพแวดลอมของบคุลากรทีก่อใหเกดิผลการดาํเนนิงานทีด่ ีรวมทัง้วธิกีารในการสรางความผกูพนั 

จดัการและพฒันาบุคลากรสงเสริมใหพนกังานมกีารพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอเพือ่นาํศกัยภาพของ

บคุลากรมาใชอยางเตม็ท่ีใหสอดคลองไปในทางเดียวกนักับพันธกจิ กลยทุธ และแผนปฏบิตัิการโดยรวมของ

องคการ 

 6. การมุงเนนการปฏิบตักิาร โดยองคกรจะไดแบบจําลองของลักษณะองคการทีเ่ปนเลิศทีม่อีทิธพิล

ตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยปจจัยเหลาน้ี
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มีผลการดําเนินงานขององคการทั้งทางดานผลลัพธดานการเงิน และดานการนําองคการและการกํากับดูแล

องคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (2002) ;  Jupp & Younger (2004) ; Holbeche (2005) ; 

Lawler (2005) ;  Jones (2004)  และ Kennedy (2010) ที่กลาวไววา การออกแบบ จัดการ และปรับปรุง

ระบบงานและกระบวนการทํางาน มีการกําหนดโครงสรางองคการใหมีความยืดหยุนเพ่ือตอบสนองกับ            

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังระบบการทํางานที่ดี  คือ มุงเนนการทํางานเปนทีม และ         

มกีารกระจายอาํนาจโดยมอบอาํนาจในการตดัสินใจใหทมีงาน เพ่ือใหชวยใหสมาชิกในทีมงานมจีดุมุงหมาย

เดยีวกันมคีวามรบัผดิชอบรวมกัน และทีมงานรูสกึมสีวนรวมในการดาํเนินงานขององคการเพือ่สงมอบคณุคา

ใหแกลูกคา และทําใหองคการประสบความสําเร็จและยั่งยืน

 7.  ผลการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยตัวแปร 7 ตัวแปร ไดแก 1) ผลลัพธดานการเงิน 

คอื ปลาสดุ ประกอบดวย  อตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัย (ROA) อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) การเติบโตของกําไร (Earnings Growth) และ

อัตราผลตอบแทนตอนักลงทุน (ROI)  สูงขึ้น และ 2) ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแลองคการ 

คือ ผลลัพธที่สําคัญดานการนําองคการโดยผูนําระดับสูงและการกํากับดูแลองคการ รวมทั้งความรับผิดชอบ

ดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย  การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมใน           

วงกวางและการสนบัสนนุชมุชนทีส่าํคญัซึง่สอดคลองกับแนวคดิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2556) 

ที่กลาวไววา หลักเกณฑรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม และหลักเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติมาใชเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ เน่ืองจากหลักเกณฑดังกลาวพิจารณาใน         

2 เร่ืองท้ังในเกณฑเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพประกอบดวยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อัตรา      

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (Leverage Ratio)                

การเติบโตของกาํไร (Earnings Growth) อตัราผลตอบแทนตอนักลงทุน (ROI) และผลลพัธดานการนาํองคการ

และการกาํกับดูแลองคการ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรือ่งการเปดเผย

ขอมูลและคุณภาพของงบการเงินที่สามารถวัดไดและเชื่อถือไดขององคกรแหงคามเปนเลิศ

สรุป
 ลกัษณะองคการท่ีเปนเลศิกลาวไดวา มคีวามสาํคัญตอธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพราะสงผล

ในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยประกอบดวย 6 ปจจัยไดแก การนํา

องคการ การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร และการมุงเนน    

การปฏบิตักิาร ฝายสงเสรมิธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมควรจะสรางความรูและความเขาใจตอปจจยัเหลานี้

อยางถองแทใหเกิดข้ึนกับกลุ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ซึ่งจะทําใหเกิด                            

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนเลิศของไทยจํานวนมากขึ้นโดยจะสงผลใหประเทศไทยกาวสูการเปน

ประเทศที่พัฒนาแลวในอนาคต 

 ความรูในเชงิวิชาการทีเ่กิดข้ึนใหมในงานวจิยัน้ี คอื สามารถพฒันาแบบจาํลองของลักษณะองคการ
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ทีเ่ปนเลิศท่ีมอีทิธพิลตอผลการดําเนินงานของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

จนสําเร็จ และในเชิงการบริหารธุรกิจนั้นก็ไดเกิดความรูใหมที่สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมอื่นๆ ทั่วโลก ที่มีบริบทใกลเคียงกับในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงลักษณะองคการที่     

เปนเลศิอยางยัง่ยนืหรอืองคการท่ีเปนเลศิดานสงัคมและสิง่แวดลอม การจดัการความรูในกลุมธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดการ

เชิงกลยุทธธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในยุคประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตรของประเทศ                       

ที่จะเกิดขึ้นจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนตองรวมกันสนับสนุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
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บทคัดยอ
 ระบอบการเมอืงมอีทิธพิลตอการกําหนดและดาํเนนินโยบายสาธารณะของรฐับาล นกัรฐัศาสตรและ

เศรษฐศาสตรการเมืองใหความสนใจในการอธิบายความสัมพันธระหวางระบอบการเมืองกับการกระจาย

ทรัพยากรสาธารณะในนโยบายสวสัดิการสังคม จากการปรทิรรศนในแนวคดิทางรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร 

รัฐบาลในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรคอนขางมาก

ในโครงการสวัสดิการสังคมมากกวารัฐบาลในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ เหตุผลที่ทําใหรัฐบาล

ประชาธิปไตยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคอนขางมากเพราะกระบวนการทางการเมืองและ       

แรงจูงใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เปนปจจัยท่ีหนุนใหรฐับาลในระบอบประชาธิปไตยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหโครงการสวัสดิการสังคม 

อยางไรก็ตามจากกรณีศึกษาประเทศไทย การศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับ               

การกระจายทรัพยากรควรคํานึงถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองที่และทองถิ่นซึ่งเปนกลไกสําคัญ         

ในการกระจายทรัพยากรสาธารณะไปยังประชาชนอยางทั่วถึง
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คําสําคัญ
 ระบอบประชาธิปไตย   ความผันผวนทางเศรษฐกิจ   ระบบเศรษฐกิจโลก   การขยายตัวของนโยบาย

สวัสดิการสังคม

Abstract
 Political regime has an influence on the government’s public policy formation and                    
implementation. Political Scientists and political economists have paid attention in explaining the 
relation of political regime and resource redistribution in social welfare policy. After reviewing political 
and economic concepts, democratic governments are more likely to allocate budget and resources 
to social welfare programs than authoritarian governments. The reason why the democratic governments 
allocate budget and human resources is due the large part to the political processes and the       
political incentives of democratic regime. In addition, fluctuation in international economy becomes 
the factor encouraging the democratic governments to allocate budget and resources to social 
welfare programs. However, according to a case study of Thailand, the studies of the relation     
between political regime and resource distribution should recognize the role of local governments 

which are significant mechanisms in redistributing resources to citizens equally.  

Keywords
 Democratic Regime, Economic Fluctuation, World Economic System, Expansion of Social 

Welfare Policy

บทนํา
 ความสัมพันธระหวางระบอบการเมือง (Political Regime) กับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)

การเมือง (Politics) กับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตางมีลักษณะความเหมือนกันตรงที่มีความเปน 

“สาธารณะ (Publicness)”2 ทั้งคู กลาวคือ ทั้งการเมืองและนโยบายสาธารณะตางมีผลกระทบตอผูคนใน

  2 ผูเขียนนิยามโดยอิงแนวคิดของ Putnam (1994) ซึ่งมองวาความเจริญเติบโตของชุมชนและสังคมมาจากความสํานึกและ
เขาไปมีสวนรวมของพลเมืองในชุมชนและสังคมน้ัน ดังนั้น พลเมืองมีความรูสึกเปนสาธารณะและความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
ผูเขยีนนิยามความเปนสาธารณะ (Publicness) หมายถงึ สภาวะท่ีปจเจกบคุคล (ในฐานะพลเมืองของประเทศน้ันและสมาชกิในสังคม
นัน้) สามารถรับรูไดถึงผลกระทบ (ทั้งทางตรงและทางออม) ที่มีตอตน แมวาปจเจกบุคคลอาจจะไมไดตระหนักวาจุดเริ่มตนของสภาวะ          
ดังกลาวมีกําเนิดมาอยางไรและจะมีผลกระทบตอตนอยางไร ปจเจกบุคคลอาจจะมีการตอบสนองตอความเปนสาธารณะในระดับตางๆ   
ตามสถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของปจเจกบุคคลและความกวางขวางของความเปนสาธารณะ ดังนั้นปจเจกบุคคล             
จึงมสีวนเก่ียวของหรือสวนรวมในความเปนสาธารณะ ไมมากก็นอย หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ปจเจกบุคคลมคีวามเก่ียวของ มสีวนรวม  และ
เปนเจาของความเปนสาธารณะ
  ความเปนสาธารณะของผูเขียนจึงตางจากสิ่งของสาธารณะ (Public Goods) และผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)                         
ซึ่งลวนแลวแตมีความหมายในเชิงบวกท้ังส้ิน ความเปนสาธารณะของบางเร่ืองอาจจะไมเปนประโยชนตอปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคม
บางกลุมและอาจจะไมเปนท่ีนาสนใจของปจเจกบุคคลและกลุมทางสังคมบางกลุม ดูความหมายของส่ิงของสาธารณะ (Public Goods)                   
ใน Dworkin (2006, 124) และความหมายของคําวา ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) ใน Birkland (2011, 10-11)
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สงัคมอยางหลกีเลีย่งไมได กลาวอกีนยัหนึง่ ประชาชนไมสามารถท่ีจะหลีกเลีย่งผลกระทบทีเ่กดิจากการตัดสนิใจ

ทางการเมืองของผูนําทางการเมือง (ในนามของรัฐบาล) ทั้งในระบอบการเมืองประชาธิปไตยหรือเผด็จการ

ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประชาชนไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากการกําหนดและดําเนินนโยบาย

สาธารณะของรัฐบาลได ในฐานะที่เปนประชาชนคนหน่ึงท่ีเปนพลเมืองของประเทศน้ันและเปนสมาชิกของ

สงัคมนัน้ ปจเจกบคุคลไดรบัผลกระทบจากการเมอืงและนโยบายสาธารณะเพราะปจเจกบคุคลสมคัรใจทีจ่ะ

เปนพลเมืองของประเทศนั้นและเคารพในกฎหมายและเปนสมาชิกของสังคม 

 ระบอบการเมืองมคีวามสมัพันธกบัการกาํหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการสังคม

ซึ่งเปนหน่ึงในนโยบายสาธารณะท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากนโยบายสวัสดิการสังคมมีผลกระทบกับประชาชน

ในแงมุมตางๆ อาทิ การพัฒนาชีวิตความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลในระบอบการเมืองที่ตางกัน    

ยอมดําเนินนโยบายสวสัดิการสังคมท่ีแตกตางกัน นกัรัฐศาสตรเช่ือวาโครงสรางและกระบวนการทางการเมือง       

ที่แตกตางกันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐบาลแตกตางกันทั้งใน           

แงปริมาณ (งบประมาณและทรัพยากรดานอ่ืนๆ) และคุณภาพ (ลักษณะการดําเนินโครงการ) โครงสรางและ

กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทางการเมืองและ

การกําหนดนโยบายสาธารณะในรูปแบบตางๆ นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตรเช่ือวาระบอบการเมือง    

แบบประชาธิปไตยมแีนวโนมทีจ่ะจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรใหโครงการสวัสดกิารสงัคมมากกวารฐับาล

ในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ (Downs, 1957 ; Melzer & Richard, 1981 ; Boix, 2003 ; Acemoglu & 

Robinson, 2002 ; McGuire, 2010) ยิ่งประเทศมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีคุณภาพมากขึ้น 

โครงการสวัสดิการสังคมยิ่งมีการพัฒนามากขึ้น 

 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะสํารวจทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตย

กับนโยบายสวัสดิการสังคม สวนท่ีสองอธิบายโครงสรางทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองท่ี              

เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะนําไปสูการผลักดัน               

ใหมีการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย สวนที่สาม            

ความผันผวนของเศรษฐกิจระหวางประเทศผลักดันใหกลุมกดดัน อาทิ สหภาพแรงงานผลักดันใหรัฐบาล     

ตองขยายโครงการสวัสดิการสังคม อยางไรก็ตามการกระจายทรัพยากรและการขยายตัวของโครงการ

สวัสดิการสังคมจะไปถึงประชาชนก็ตอเมื่อหนวยการปกครองขั้นพื้นฐาน (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)            

เปนจกัรกลสําคญัในการขยายตัวโครงการสวัสดกิารสงัคมทัง้ในแงมมุของการกระจายขอมลูขาวสารเก่ียวกับ

โครงการสวัสดิการสังคมและสิทธิประโยชนจากโครงการสูประชาชน  สวนสุดทายจึงอธิบายความสัมพันธ      

เชิงสาเหตุระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการดําเนินโครงการสวัสดิการสังคมโดยยกตัวอยาง              

กรณีศึกษาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและโครงการชวยเหลือเกษตรกรไรละ 1,500 บาท



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 243

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  
   
-  
   
-  

 
  
 

 

  

ภาพที่ 1:   ความสัมพันธระหวางกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความผันผวน

                         ของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม

 การขยายตวัของแนวคดิเสรปีระชาธปิไตยกบัการขยายตวัของรฐัและสวสัดิการสงัคมเกิดข้ึนไปพรอมกัน
ในโลกสมัยใหม แนวคิดเสรีประชาธิปไตยไดกอตัวและพัฒนาขึ้นในยุโรปชวงคริสตศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรปซ่ึงอํานาจศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเส่ือมลง นักคิดทางการเมืองและสังคมเริ่มผลิตผลงาน
ที่วิพากษวิจารณระบอบอํานาจนิยมโดยเฉพาะอํานาจของศาสนจักรและสนับสนุนระบอบการเมือง                  
การปกครองทีป่ระชาชนเปนเจาของอาํนาจอธิปไตยและสทิธิเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ในขณะเดยีวกนั 
ผู ปกครองไดรับมอบอํานาจอธิปไตยจากประชาชนเพื่อปกครอง แตตองทําหนาท่ีในการสนับสนุน                          
สงเสริมประชาชนในดานตางๆ อาทิ รักษาสิทธิในการถือครองทรัพยสินสวนบุคคล สงเสริมความเปนอยู             
ที่ดีขึ้น (Held, 1996, 78) ดังนั้น ผูปกครองจึงมีพันธะสัญญาตอประชาชนและตองรับผิดชอบตอการปกครอง
ทีส่งเสรมิประชาชน พนัธะสญัญาทีน่กัคิดทางการเมืองและสังคมหมายถงึ คอื รฐัธรรมนญูและกฎหมายตาง ๆ     
ที่ระบุหนาที่ของรัฐในการสงเสริมและจัดหาสวัสดิการสังคมใหประชาชนรัฐบาลมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนโดยเฉพาะโครงการดานสังคม ไดแก สาธารณสุข การศึกษาและสวัสดิการสังคม      
ระดบัการใหบริการสาธารณะของรฐับาลมคีวามแตกตางกนัไปซ่ึงนาํไปสูระดบัความเหล่ือมลํา้ในการเขาถงึบริการ
สาธารณะและการชวยเหลือจากภาครัฐท่ีต างกันไปในประเทศตางๆ นักรัฐศาสตรเ ช่ือว าระดับ                                           
การบริการสาธารณะ (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การกระจายทรัพยากรสาธารณะกลับ (Redistribution) ไปยัง
ประชาชน) ขึ้นอยูกับสถาบันทางการเมือง กลาวคือ สถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนม               
ที่จะกระจายบริการสาธารณะในระดับที่สูงกวาสถาบันทางการเมืองในระบอบเผด็จการ
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 กระบวนการทางการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตยผลักดันใหผูนําทางการเมืองมี          

แรงจูงใจในการกระจายงบประมาณและขยายโครงการสวัสดิการสังคม ประการท่ี 1 การรับรองสิทธิ     

เลอืกตัง้ทัว่ไปและการขยายตัวของผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้อยางตอเนือ่ง (Universal Suffrage and 

Enfranchisement) การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนทุกคนสามารถมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดอยางตอเนื่อง     

และทําใหผลการเลือกต้ังมี “ความหมาย” ในความหมายที่ประชาชนสามารถกดดันใหผูแทนในเขตของตน

กาํหนดนโยบายตามความตองการของประชาชน3  ในขณะท่ีการขยายฐานเสียงผูมสีทิธิออกเสยีงเลอืกต้ังเปน  

ไปอยางตอเนื่องทําใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลุมที่มีรายไดนอยและตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

ผูนําทางการเมืองจึงตองใหความสําคัญกับการกําหนดแผนนโยบาย (Policy Platform) ของตนตอการเอาใจ

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่เปนคนสวนใหญของประเทศ (Downs, 1957, 28 ; Powell, 2000, 15) Skocpol 

(1995) อธบิายการขยายตวัของโครงการสวสัดกิารสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลงัสงครามกลางเมอืง 

Skocpol ชี้ใหเห็นวาชัยชนะของฝายสหภาพ (Union) (หรือฝายเหนือ) เหนือฝายสหพันธรัฐ (Confederation) 

(หรือฝายใต) มีอิทธิพลตอการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม อาทิ การชวยเหลือผูมีรายไดนอย              

การชวยเหลือทหารผานศึก กลาวคือ ฐานผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (คนแอฟริกัน อเมริกัน) เพิ่มขึ้นจากการที่

รฐับาลรองรบัสทิธกิารเลอืกตัง้ กลุมผูมสีทิธเิหลานีต้องการการชวยเหลอืจากรฐัในรปูแบบของสวสัดกิารสงัคม 

ดังนั้น การขยายตัวของฐานผูมีสิทธิออกเสียงนําไปสูการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม  

 ประการที่ 2 กระบวนการทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีเปดโอกาส         

ใหกลุมกดดันทางสังคมตอรองเชิงนโยบายกับผูนําทางการเมือง ทําใหเกิดการขยายตัวของโครงการ

สวัสดิการสังคม สังคมการเมืองของระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปน “พหุนิยม (Pluralism)” ที่กลุม              

ผลประโยชน กลุมกดดันและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถมีสวนรวมในการกําหนด “ประเด็น           

เชิงนโยบายสาธารณะ” (Dahl, 1973, 10) ในรูปแบบตางๆ ทั้งท่ีเปนทางการ อาทิ การใหขอมูลกับ                     

คณะกรรมาธกิารของฝายนติบิญัญัต ิการดํารงตําแหนงทีใ่กลชดิกับผูจดัทาํนโยบาย อาท ิคณะอนกุรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการหรอืท่ีปรึกษาใหกบัสมาชกิฝายนติบิญัญัตแิละรัฐมนตร ีการลอบบี ้(ในกรณปีระเทศทีย่อมรับ

กระบวนการลอบบี้) และไมเปนทางการ อาทิ ผูนํากลุมกดดันทางสังคมและขบวนการเคล่ือนไหวผลักดัน

ประเด็นทางสวัสดิการสังคม อาทิ ผูนําสหภาพแรงงาน ผูนําองคกรท่ีไมใชภาครัฐ สามารถเขามาผลกัดนั             

เชงินโยบายในระบอบประชาธปิไตยดวยหลกัการความเทาเทยีมและการมสีวนรวม

 ประการที ่3 เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ (Freedom of Expression) และการรวมตัวกนั 

(Freedom of Association) ในระบอบประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอการสรางแรงจูงใจของผูนําทางการเมือง     

ในการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม McGuire (2010, 16) เชื่อวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

การรวมตัวกันเปนการสงสัญญาณใหผูนําทางการเมืองและผูจัดทํานโยบายเห็นความตองการของประชาชน 

(แมวาอาจจจะไมไดสะทอนความตองการของคนสวนใหญก็ตาม) ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

  3 ในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ นโยบายของผูนําทางการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งสะทอนความตองการของ
ประชาชนที่เปนเสียงสวนใหญ (Powell, 2000, 12) โดยเฉพาะในชวงหลังการเลือกตั้งใหมๆ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 245

และการรวมตวักนัจงึกลายเปนปจจยันาํเขาทีส่าํคญัในกระบวนการการกาํหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะ

ในระบอบประชาธิปไตย

 กลุมทําใหผูนําทางการเมืองตองกําหนดแผนนโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทาํใหผูนาํทางการเมอืงเกิดแรงจูงใจท่ีทาํใหรฐับาลทีม่าจาก

การเลอืกต้ังดําเนินนโยบายสวสัดิการสงัคม แรงจงูใจทางการเมืองของผูนําทางการเมอืงสามารถแบงออกได

เปนสองประการ กลาวคือ 

 ประการที่ 1 ความตองการของปจเจกบุคคลเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบาย

กระจายทรัพยากรสาธารณะผานการใหบริการสาธารณะตางๆ โครงสรางของสถาบันทางการเมืองใน        

ระบอบประชาธปิไตยมผีลตอแรงจงูใจของรัฐบาลทีม่าจากการเลือกตัง้ เมือ่ประชาชนมีขอมลูทีด่แีละมีโอกาสหรือ

ชองทางในการแสดงออกหรือมีสวนรวมทางการเมอืง (ซึง่ก็คอืลักษณะเชิงโครงสรางของระบอบประชาธปิไตย) 

ขนาดของงบประมาณที่ใชในโครงการทางสังคมจะเติบโตมากขึ้น Downs (1957) เชื่อวาปจจัยที่นําไปสู         

การขยายตัวของงบประมาณภาครัฐ คือ การขาดขอมูล (Lack of Information) ที่ชัดเจนในการเลือกต้ัง 

เน่ืองจากไมมีขอมูลท่ีชัดเจนวา ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังโดยเฉพาะกลุมท่ีอยูตรงกลาง (Median Voters)        

ซึง่มขีนาดทีใ่หญมขีนาดเทาใด พรรคการเมอืงมักจะสัญญาท่ีจะเพ่ิมงบประมาณดานสวัสดกิารสังคมเพือ่เอาใจ    

กลุมผูมสีทิธอิอกเสียงท่ีอยูตรงกลาง ในขณะเดยีวกนั กลุม Median Voters มกัจะสงสญัญาณใหพรรคการเมือง

หรือตัวแทนพรรค (Candidates) รูวาตนตองการการอุดหนุนจากภาครัฐเพราะเช่ือวาผูมีสิทธิออกเสียงคนอ่ืน

นาจะมีความตองการเดียวกันนี้ ดังนั้นพรรคการเมืองจึงมักจะเสนอแผนการหาเสียง (Policy Platform)               

ทีข่ยายการกระจายงบประมาณใหมากทีส่ดุ จะเหน็ไดวา ขนาดของงบประมาณดานสวสัดกิารสงัคมในประเทศ

อุตสาหกรรมกาวหนาในทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือมีขนาดที่สูงกวาประเทศอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆ

 แรงจูงใจของรัฐบาล ประการที่ 2 คือ โครงสรางของสถาบันทางการเมืองมีอิทธิพลตอระดับ             

การกระจายทรัพยากรสาธารณะและการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตร

พยายามพสิจูนความสัมพนัธเชงิสาเหตรุะหวางระบอบการเมอืงกบันโยบายสวัสดกิารสังคมซ่ึงมผีลการศกึษา

ที่ตางกันออกไป ธนพันธ ไลประกอบทรัพย (2557, 286) กลาววา

  “ระบอบการเมือง (โดยตัวของระบอบเอง) อาจไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอนโยบายสาธารณะ 

  แตระบอบการเมอืงกระตุนหรอืปดก้ันใหผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เขามามีสวนรวมใน

  การกําหนดและดาํเนนินโยบายสาธารณะเพราะระบอบเปนเสมือนกฏของเกม (Rules of Game) 

  หรอืขอจาํกดั (Constraints) ซึง่สมาชิกในสงัคมตกลงรวมเพือ่กาํหนดปฏสิมัพนัธของบคุคลในสงัคม

  ระบอบการเมืองถูกออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตองการของผูนาํทางการเมอืงในยุคปจจบุนั

  ที่จะเห็นสังคมวิวัฒนไปในทางที่ตนอยากเห็น”

 งานของ Putnam (1993) สะทอนความสําคญัของโครงสรางทางการเมอืงการปกครองตอการกาํหนด

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Putnam และ McGuire (2010) มองวา ระบอบการเมืองท่ีกระตุนให     

กลุมองคกรในสังคมมีสวนรวมสามารถกระตุนใหผูจัดทํานโยบาย (Policy Maker) แสวงหาความรวมมือ                  
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(Cooperation) และการมสีวนรวม (Participation) จากกลุมทางสงัคม กลุมกดดนัและประชาชน กลาวอกีนยัหน่ึง 

ถาระบอบการเมืองหนุนใหผูจัดทํานโยบายไดมีทางเลือกเชิงนโยบายหลายทาง ความเปนไปไดที่รัฐบาล          

จะตอบสนองและแกไขปญหาใหประชาชนก็มีสูง โครงสรางทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหประชาชน

มโีอกาสในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะผานการเลือกตัง้

และการยอมรับในสิทธิทางการเมือง ทําใหปจเจกชนและกลุมทางสังคมสามารถตอรองและกดดันรัฐบาล    

ผานกระบวนการทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญกําหนด อาทิ การทําประชามติ การทําประชาพิจารณ อาทิ            

การทําประชามติของชาวสวิตเซอรแลนดในเรื่องการอุดหนุนสวัสดิการสังคม4 

 นอกจากน้ี ผูนาํทางการเมอืงยังมแีรงจูงใจในการขยายโครงการสวสัดกิารสังคมเพือ่รกัษาและขยาย

ฐานคะแนนเสยีงของตนเอง ปจเจกบุคคลตองการโครงการสวสัดกิารสงัคมเพ่ือลดคาใชจายทางเศรษฐกิจและ

คาครองชีพประจาํวัน   ปจเจกบคุคลมีแนวโนมจะเลอืกผูแทนและพรรคการเมอืงทีส่ญัญาวาจะขยายโครงการ

สวัสดิการสังคม อาทิ สาธารณสุข การศึกษา ประกันสังคม และประกันการวางงาน เปนตน ผูนําทางการเมือง

ในรฐับาลประชาธิปไตยมแีนวโนมท่ีจะจัดทําโครงการสวัสดิการสังคมเพือ่จูงใจปจเจกบคุคลผูมสีทิธิออกเสยีง

เลือกตั้งใหจงรักภักดีตอพรรคการเมืองและผูนําทางการเมือง Boix (2003) ศึกษาการขยายตัวของโครงการ

ประกันการวางงานกับระบอบประชาธิปไตยและพบวาประเทศที่เปนประชาธิปไตยมีแนวโนมท่ีจะจัดสรร        

งบประมาณดานการประกันการวางงานและการขยายอตัราการจางงานในภาครัฐมากกวาประเทศทีป่กครอง

ดวยระบอบเผด็จการ  นอกจากการรักษาฐานคะแนนเสียงแลว ผูนําทางการเมืองใชโครงการสวัสดิการสังคม

เพื่อการขยายฐานคะแนนเสียงของตนเองและพรรคการเมืองของตนและสราง “ความจงรักภักดีตอพรรค 

(Party Loyalty)” ผูนําทางการเมืองและพรรคการเมืองใชโครงการสวัสดิการสังคมเพ่ือสราง “แบรนดทาง  

การเมอืง (Political Brand)” และดึงดูดใหกลุมทางสงัคมท่ีคาดวาจะไดรบัประโยชนจากโครงการดงักลาวเปน           

ฐานทางการเมืองใหตน กรณีตัวอยางคือ ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt แหงสหรัฐอเมริกาและ        

พรรคเดโมแครตไดจดัทํานโยบายสวัสดิการสังคม อาทิ การประกันการวางงาน การกําหนดคาแรงข้ันต่ํา และ

ที่เปนย่ีหอสําคัญของสหรัฐอเมริกาและกลายเปนแบบอยางนโยบายสวัสดิการสังคมในหลายประเทศ คือ 

“นโยบายประกันสงัคม (Social Security)” Kennedy (1999, 363) ชีว้าชดุโครงการสวัสดกิารสงัคมทีป่ระธานาธิบดี 

Roosevelt และพรรคเดโมแครตสรางข้ึนทําใหเกิดฐานทางการเมืองท่ีสนับสนุนพรรคเดโมแครตจนถึงปจจุบนั 

อาทิ กลุมสหภาพแรงงาน กลุมคนพิการ กลุมผูมีรายไดนอยและคนกลุมนอย (Minorities) ในกรณีของ

ประเทศไทย จะเห็นไดวาพรรคการเมืองไทยในชวงหลังการปฏิรูปการเมืองป พ.ศ. 2540 พยายามจัดทํา  

นโยบายสวัสดิการสังคมที่เปนแบรนดของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย อาทิ 

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบานเอ้ือาทร โครงการคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ซึ่งกลุมคนท่ีไดรับ

ประโยชนจากโครงการดงักลาวกลายเปนฐานทางการเมอืงท่ีสาํคัญของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพ่ือไทยใน

การเลือกตั้งทั่วไป   

  4 อยางไรก็ตาม ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติไมเห็นดวยกับการอุดหนุนเงินเดือนใหประชาชนมากเกินไป ดู ประชาชาติธุรกิจ 
เกาะกระแสโลก, (2559), “ผลประชามติชาวสวิส "คัดคาน" ใหเงินเดือนปชช.ทุกคนเดือนละ 90,000 บาท,” http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1465196347
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 ลักษณะโครงสรางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนําไปสู การขยายตัวของการให                      

บริการสาธารณะของภาครัฐ ดังนี้ (ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2557, 289)

 ประการที่ 1 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานภาษีและการเพ่ิมอัตราภาษี    

ทัง้บุคคล (Income Tax) และนติบิคุคล (Corporate Tax) เนือ่งจากประชาชนในฐานะผูเสียภาษ ี(Taxpayers) 

เขาสูระบบทะเบียนของภาครัฐ

 ประการท่ี 2  ประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมกดดันสามารถที่จะตอรองรัฐบาลตามสิทธิ         

ทางกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนด บทบาททางการเมืองลักษณะนี้ทําใหรัฐบาลจําเปนตองรับฟงขอเรียกรอง

ของประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมกดดัน 

 โครงการสาธารณะโดยเฉพาะโครงการสวัสดิการสังคมขยายตัวเมื่อระบอบการเมืองเปดโอกาสให

กับประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข McGuire (2010 อางใน ธนพันธ 

ไลประกอบทรัพย, วิชุดา สาธิตพร และ สุนิสา ชอแกว, 2559, 37) อธิบายวารัฐบาลประชาธิปไตยสนับสนุน

ใหเกิดการเพิ่มงบประมาณรายจายและการบริการดานสาธารณสุข ไดแก 1) ลดอัตราการตายของเด็ก 2) 

สุขาภิบาล 3) การควบคุมโรค 4) อัตราการเจ็บปวยของมารดา ในการศึกษาเชิงปริมาณ McGuire พบวา                   

รัฐบาลท่ีมาจากระบอบประชาธิปไตยมักจะใชงบประมาณดานการสาธารณสุขสูงกวารัฐบาลเผด็จการ            

การใชงบประมาณมีผลตอการลดอัตราความสูญเสียดานสาธารณสุขมูลฐานได ในกรณีศึกษาประเทศไทย 

McGuire คนพบลักษณะสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ

 ประการที ่1 โครงการสาธารณสุขในไทยริเร่ิมในชวงป พ.ศ. 2503 ซึง่เปนชวงทีร่ฐับาลทหารปกครอง

ประเทศ โครงการสาธารณสุขเหลานี้ไมไดรับงบประมาณมากนักแตไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวาง

ประเทศ

 ประการที ่2 โครงการสาธารณสขุไมไดมกีารขยายตัวมากนักในชวงป พ.ศ. 2514 ซึง่เปนท่ีนาสังเกต

วาเปนชวงท่ีความขัดแยงทางการเมืองและมีความผันผวนสูงเน่ืองจากความไมสงบเรียบรอยภายในประเทศ

และเหตุการณความไมสงบ อยางไรก็ตาม กลุมองคกรเอกชนและกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของเร่ิมมีบทบาทใน      

การเคลื่อนไหวใหรัฐบาลใสใจในโครงการมากขึ้น

 ประการที่ 3 โครงการสาธารณสุขเร่ิมกลับมาขยายตัวอีกคร้ังในชวงป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533         

ซึ่งเปนชวงท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองจากเผด็จการทหารสูประชาธิปไตยเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงไปสูระบอบประชาธปิไตย (Democratization) โครงการสาธารณสุขพืน้ฐานไดรบัการดําเนนิการ

ตอเน่ืองในชวงเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังเพ่ิมงบประมาณดําเนินงาน   

ดานสาธารณสุข ใหผูมสีวนเกีย่วของไดแสดงความคิดเหน็พดูคยูและวพิากษวจิารณนโยบายของรัฐอยางตอเนือ่ง

โดยไมมีการคุกคามที่โหดรายจากรัฐบาล การเปดโอกาสใหกลุมทางสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

นโยบาย ในทศันะของ McGuire การเปลีย่นผานไปสูการเปนประชาธิปไตยนาํไปสูการเปลีย่นแปลงการดาํเนนิ

นโยบายสาธารณสุขทั้งในแงของงบประมาณและการดําเนินโครงการ กลาวไดวา ลักษณะโครงสรางของ
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สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหความตองการของปจเจกบุคคลมีโอกาสแปรเปลี่ยนนโยบาย

สาธารณะได และความตองการในโครงการสวัสดิการสังคมกลายเปนโครงการสาธารณะท่ีรัฐบาล

ประชาธิปไตยใหความสําคัญ รวมทั้งการใหบริการอยางเทาเทียมและทั่วถึง

 อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางสวนมองวาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไมไดมีอิทธิพลตอ        

การขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคม ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสวัสดิการดาน

การศึกษาในประเทศไทย Sakarik (2013) พบวา หน่ึงในปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายขยายการ

ศกึษาและงบประมาณในดานการศึกษาของไทย คอื ความตอเน่ืองในการดําเนินนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไทย 

แมวาจะมีการเปลีย่นผานระหวางระบอบประชาธปิไตยกบัเผดจ็การกต็าม อยางไรกต็ามการเมอืงไทยในชวง

ระยะเวลา 30 ปทีผ่านมามีแนวโนมเปดกวางมากขึน้ (แมวาจะมีการทํารฐัประหารบาง) รฐับาลอยูในหวงเวลา

ของประชาธิปไตยเปนสวนใหญ ดังน้ัน หากจะสรุปวาระบอบประชาธิปไตยไมมีสวนในการดําเนินการ           

ขยายตัวทางการศึกษาเลยก็คอืการมองขามความพยายามของนักการเมอืงท่ีมาจากการเลือกต้ังตอการกําหนด

นโยบายสาธารณะ จะเห็นไดวานโยบายดานสวัสดิการการศึกษาเร่ิมในสมัยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง       

อาทิ เรียนฟรี 12 ป (รัฐบาลที่นําโดยนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ระบอบประชาธิปไตยและโครงการสวัสดิการสังคม

 นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในระดับระหวางประเทศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการกําหนดนโยบาย

สาธารณะในแงมุมของการลดหรือเพ่ิมบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ Cameron (1978, 1256)            

มองวาย่ิงระบบเศรษฐกจิมีความสมัพันธกบัเศรษฐกิจโลกมากเทาไร บทบาทของรฐัจะมมีากขึน้เทาน้ันเพราะ

กลุมผูมีรายไดนอย อาทิ สหภาพแรงงานหรือเกษตรกรตองการใหรัฐบาลเขามาอุดหนุนคุมครองพวกเขาจาก

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กลาวอีกนัยหนึ่ง กลุมคนที่มีรายไดนอยตองการโครงการสวัสดิการสังคม       

เพือ่เอาตัวรอดจากภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยามเศรษฐกจิตกตํา่ Cameron (1978, 1258) 

สมมติฐานของความสัมพันธระหวางภาวะเศรษฐกิจโลกกับบทบาทของภาครัฐ  มีดังนี้

 ประการท่ี 1 รฐับาลมแีนวโนมท่ีจะมีบทบาทเพ่ิมในหวงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกจิโลกตกต่ําเพราะรัฐบาล

ถกูกดดันจากกลุมทางสงัคมใหเพ่ิมบทบาทในการดําเนินนโยบายสวัสดิการทางสังคมและควบคุมการดาํเนิน

ธุรกิจของภาคเอกชน

 ประการที ่2 รฐับาลมแีนวโนมทีจ่ะลดบทบาทลงในหวงเวลาทีภ่าวะเศรษฐกจิเตบิโตเพราะรัฐบาลถกู

กดดันจากกลุมธรุกจิใหจาํกดัโครงการแทรกแซงและสงเสริมการเปดเสรีทางการคา สองตัวอยางท่ีแสดงใหเหน็

ถึงบทบาทของรัฐบาลไทยในชวงเศรษฐกิจเติบโตและตกตํ่าไดแก บทบาทของรัฐบาลในหวงป พ.ศ. 2533 

และ ในป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2533 เศรษฐกิจของไทยอยูในชวงเติบโตและมีแนวคิดการเปดเสรีทาง  

การคามอีทิธพิลตอผูจดัทาํนโยบายของไทย รฐับาลในชวงเวลานัน้เนนแนวคิดการเปดเสรกีารคาและลดบทบาท

ภาครัฐในภาคธุรกิจลง ตัวอยางท่ีชัดเจนคือการจัดตั้ง BIBF (Bangkok International Banking Facility)         

ซึง่ตองการทีจ่ะเปดเสรีทางการเงนิโดยการลดอปุสรรคทางการเงินลงเพ่ือกระตุนใหเอกชนตางประเทศเขามา
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ลงทุนในประเทศไทย แสดงใหเห็นวาบทบาทของรฐัจะลดลงเมือ่ภาวะเศรษฐกจิเติบโตข้ึน ทัง้น้ีกลุมทุนเอกชน

กดดันใหรัฐบาลลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคทางการคา (ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2559, 131)

 เน่ืองจากการเปดเสรีทางการเงินและการลงทุนโดยที่ไมมีการปฏิรูปกฎระเบียบและการควบคุม         

ในภาพรวม ประเทศไทยจึงประสบภาวะวกิฤตทางการเงินและคาเงนิบาทเพราะไมมกีารควบคุมการไหลเขาของ

ทนุทางการเงนิและกลุมทุนอุตสาหกรรม ดงัน้ันเม่ือกลุมทุนเหลาน้ีถอนตวัและโยกยายทุนขามประเทศ ธรุกิจไทย

ซึ่งพ่ึงพาทุนจากตางประเทศจึงไมสามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได การยายของทุนทําใหประเทศไทยอยู      

ในภาวะวิกฤตทางการเงินในป ค.ศ. 1997 และตองเขารับการชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(คริส เบเคอร และ ผาสุก พงษไพจิตร, 2557, 260) ในหวงเวลาดังกลาวรัฐบาลแสดงเจตจํานงที่จะชวยเหลือ

ภาคธรุกจิและสังคมผานทางงบประมาณในโครงการสวสัดกิารสงัคมและชวยเหลือภาคแรงงาน ในชวงท่ีเกดิ

วกิฤตฟองสบูในภาคอสงัหารมิทรพัย ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีไดใชเครือ่งมอืการแกไขปญหาผานระบบ

การโยกยายทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจผานบรรษัทขนาดใหญ (Capital  Injection) ไดแก การโอนงบประมาณ

ผานบรรษัทเงินทุนขนาดใหญในการใหสินเช่ือเพ่ือกระตุนระบบเศรษฐกิจ กรณีของรัฐบาลไทยซึ่งอัดฉีด            

งบประมาณลงไปในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การเพิ่มเงินเดือนใหกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และ

เบีย้ยงัชพีผูสงูอายุ จะเห็นไดวารฐับาลมีบทบาทอยางมากในการบรรเทาวกิฤตเศรษฐกจิดวยการเพิม่งบประมาณ

ในโครงการสวัสดิการสังคม นอกจากนี้รัฐบาลยังขยายบทบาทของตนเองผานการอุดหนุนในรูปแบบตาง ๆ 

อาท ิโครงการอุดหนนุสินคาเกษตรหรือสวสัดิการพืน้ฐานในเขตเมอืง การขยายบทบาทของภาครัฐในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจนําไปสูคาํถามท่ีวารัฐบาลจะลด บทบาทลงเมือ่ใดหรือรัฐบาลจะเขามาแทรกแซงระบบเศรษฐกจิใน

ระยะยาวหรือไม 

องคกรปกครองสวนทองถินกับการกระจายทรัพยากรสาธารณะ

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยและการขยายโครงการสวัสดิการสังคม             

เนนการศึกษาในระดบัมหภาค (หรือระดับประเทศ) กลาวคือ นกัรัฐศาสตรใหความสนใจวเิคราะหและอธิบาย

ความสมัพันธระหวางรฐับาลในระบอบประชาธิปไตยกบัการกาํหนดนโยบายสวัสดิการสังคมในระดบัรัฐบาลแหงชาติ 

อยางไรก็ตาม คุณภาพของการขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่ง ไดแก 

ประการที่ 1) การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการสังคม และประการที่ 2) การกระจายประโยชน

อยางท่ัวถึงและตรงตามเวลา หนวยงานรฐัและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทอยางย่ิงในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล ความนาเชื่อในโครงการสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับปจจัยสองประการดวยกนั 

คือ ประการที่ 1 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการอยางครบถวน กลาวอีกนัยหนึ่ง ประชาชน           

รูสกึวามีความโปรงใส  ในการดําเนินโครงการ ประการท่ี 2 การจายสิทธิประโยชนตรงตอเวลาทีก่าํหนดไวและโปรงใส

ไมมกีารทุจรติในสิทธปิระโยชน แมวาการดาํเนินโครงการสวัสดกิารสังคมจะกระทาํโดยรฐับาล  ในระบอบประชาธิปไตย 

แตการดําเนนิโครงการไมโปรงใสและตรวจสอบไมได การขยายตวัของโครงการสวสัดิการสังคมก็ไมมคีณุภาพ

จนอาจจะสรางความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงโครงการสาธารณะได  
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ภาพที่ 2: คาดการณบทบาทของรัฐในสภาวะเศรษฐกิจตางๆ 

ที่มา: ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2559, 132

บทบาทของการปกครองทองท่ีและทองถ่ินกบัการนาํนโยบายสวสัดกิารสงัคมไปปฏบิตั:ิ กรณีศกึษา

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

 งานวิจยัของธนพันธ ไลประกอบทรพัย  และคณะ (2559) เก่ียวกับการนาํนโยบายเบีย้ยงัชพีผูสงูอายุ

และนโยบายชวยเหลอืเกษตรกรผูปลกูขาวไรละ 1,000 บาท โดยสํารวจความคดิเหน็ของกลุมตวัอยางชาวบาน

และเกษตรกรในจังหวัดพะเยา สิงหบุรี และสงขลา พบวาการปกครองสวนทองที่ ไดแก ผูใหญบาน และ        

เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาทสําคัญในการนําโครงการเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติในระดับ

หมูบาน กลุมตัวอยางชาวบานบอกวารับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพจากหอกระจายขาวใน

หมูบาน ผูใหญบานและ อสม. ชาวบานทราบขั้นตอนและกระบวนการดําเนินโครงการเบี้ยยังชีพจากองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ อาท ิเทศบาลหรอืองคการบรหิารสวนตาํบล (อบต.) โดยผานการประชาสัมพนัธในชมุชน 

อาทิ หอกระจายขาวหรือประชาคม
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 นอกจากนี ้องคกรปกครองสวนทองท่ีและทองถ่ินยังมีบทบาทในการกระจายผลประโยชนของโครงการ

เบี้ยยังชีพใหกับชาวบาน กลุมตัวอยางบางคนใหขอมูลวาไดรับเบี้ยยังชีพโดยการแจกจายจาก อบต. ผูใหญ

บานและอสม. โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาท่ีนัดหมายผูไดรับสิทธิประโยชนมารับเบี้ยยังชีพ               

ที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากผูสูงอายุเปนผูปวยติดเตียง เจาหนาท่ี อสม. จะนําเบี้ยยังชีพ        

มาใหถึงบาน แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกระจายสิทธิประโยชน

จากโครงการสวัสดิการสังคมอยางมีประสิทธิผล
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ภาพที่ 3:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการเขาถึงการใหบริการภาครัฐ

ที่มา: ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, สุนิสา ชอแกว, สติธร ธนานิธิโชติ, และวิชุดา สาธิตพร, 2559, 46

สรุป
 ระบอบการเมอืงมีความสมัพนัธกบัการกาํหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายสวสัดกิารสังคม 

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะขยายโครงการสวัสดิการสังคมไปยังประชาชนเพราะ

กระบวนการทางการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตยสรางแรงจงูใจทางการเมอืงใหกบัผูนาํทางการเมือง

จดัทํานโยบายสวัสดิการสังคมที่เอาใจใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล       

โดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจผันผวนและตกตํ่า

 นอกจากนี้ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลสําคัญตอการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม 

ประชาชนโดยเฉพาะกลุมคนที่มีรายไดนอย (ซึ่งเปนกลุมผูมีสิทธิออกเสียงสวนใหญของประเทศ) ตองการให

รัฐบาลขยายโครงการสวัสดิการสังคมเพื่อลดภาระทางเศรษฐกิจของตน 

 อยางไรก็ดี คุณภาพของการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับบทบาทขององคกร

ปกครองสวนทองที่และทองถิ่นในการนําโครงการไปปฏิบัติในระดับทองถิ่นโดยเฉพาะการเผยแพรขอมูล

ขาวสารและการกระจายสิทธิประโยชนไปใหกบัผูไดรบัสิทธิอยางทัว่ถึง การไดรบัสิทธิประโยชนอยางทัว่ถึงจึง

เปนรากฐานสําคัญของหลักการแหงระบอบประชาธิปไตย 
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 ดงันัน้ การวิจยัในอนาคตท่ีเกีย่วของกับความสัมพนัธระหวางระบอบการเมืองกับการกาํหนดนโยบาย

สาธารณะควรใหความสําคัญกับคุณภาพของกลไกของรัฐ (ไมวาจะเปนกระบวนการหรือองคกร) ที่มีบทบาท

ในการนาํนโยบายไปปฏิบตัอิยางมีประสิทธผิล โดยเฉพาะบทบาทในการกระจายขอมลูขาวสารและทรพัยากร

สาธารณะใหประชาชนอยางทั่วถึง กรณีศึกษาบทบาทของการปกครองสวนทองที่และทองถิ่นสะทอนใหเห็น

วารัฐควรใหความใสใจในการเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองทองท่ีและทองถ่ิน โดยเฉพาะบทบาทใน              

การ   กระจายขอมูลขาวสารและบทบาทในการกระจายทรัพยากร
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤติกรรมเส่ียงทางดานสขุภาพและแนวทางในการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคร่ืองมือที่ใช              

ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง           

ของเครจซีแ่ละมอรแกน ทีร่ะดับความเชือ่มัน่รอยละ 95 โดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 300 คน  วเิคราะหขอมลู

โดยการแจกแจงความถี ่หาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2) แบบบันทกึการสนทนากลุมยอย 

ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในดานตางๆ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนักศึกษาตางคณะ                   

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 057136 Section 2 จํานวน 100 คน นําแบบบันทึกการสนนทนากลุมยอยไปวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) นาํเสนอผลการวิเคราะหในรปูตาราง ผลการวจิัยสรปุได ดงัน้ี  (1) พฤตกิรรมเสีย่ง

ทางดานสุขภาพโดยรวมมคีวามเสีย่งนอย  (1.1) พฤตกิรรมการออกกาํลงักายมคีวามเสีย่งปานกลาง นกัศกึษา

เลือกชนิดการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองในระดับมาก (1.2) พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคมี             

ความเสีย่งปานกลาง พฤติกรรมการบริโภคทีเ่สีย่งมาก ไดแก ไมรบัประทานอาหารประเภทผกั ผลไม ไมลางมอื

กอนรับประทานอาหาร และเลือกรับประทานอาหาร (1.3) พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคลมีความเส่ียง
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นอย เม่ือวิเคราะหรายขอ พบวา ไมมพีฤติกรรมเสีย่งในการใชอปุกรณสวนตัวรวมกับผูอืน่ (1.4) ไมมพีฤติกรรม

เส่ียงในการใชสารเสพติด เม่ือวิเคราะหรายขอ พบวา มพีฤตกิรรมเสีย่งนอยในการใชเวลาวางในการดืม่เคร่ืองดืม่

ที่มีแอลกอฮอล ดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลเพื่อลดความเครียด (1.5) พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและ    

การปรับตัวมีความเส่ียงนอย เม่ือวิเคราะหรายขอ พบวา ไมมีพฤติกรรมเส่ียงในการขัดแยงกับผูปกครอง และ

การปรบัตวัเขากบักลุมเพ่ือน  (1.6) พฤตกิรรมการขบัข่ีและการเกดิอบัุตเิหตุมคีวามเสีย่งปานกลาง พฤตกิรรมเส่ียง

ในระดับมาก คือ ไมเปดไฟเล้ียวกอนเลี้ยวรถ  (1.7 )ไมมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพันธ เมื่อวิเคราะห               

รายขอ พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงปานกลางในการปฏิเสธเมื่อคูรักขอมีเพศสัมพันธ และการปองกัน

เม่ือมเีพศสมัพนัธ (2) แนวทางการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ  (2.1) พฤติกรรมการออกกาํลงักาย 

ควรยืดเหยียดกลามเน้ือกอนและหลังการออกกาํลงักายทกุคร้ัง ประเมนิศกัยภาพของรางกายวาเหมาะสมกบั

กีฬาชนิดใด  (2.2) พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค ควรรับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ และใหครบ 5 หมู          

ในแตละวัน รับประทานอาหารเชากอนเขาเรียน (2.3) พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล ตัดเล็บใหสั้น     

อยูเสมอ เปลี่ยนเสื้อผาทุกวัน และทําความสะอาดหองพักอยูเสมอ (2.4) พฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด 

ควรใชเวลาวางใหเกดิประโยชน (2.5) พฤตกิรรมเส่ียงตอความเครียดและการปรบัตวั หลีกเล่ียงการอยูคนเดียว 

(2.6) พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ ควรสวมหมวกนิรภัยและรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ทุกคร้ัง        

เพื่อใหเกิดความเคยชิน และ (2.7) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ไมหมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป 

คําสําคัญ
 พฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ    อนามัยสวนบุคคล    มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Abstract
 The objectives of this research were to study health risk behaviors and to advise courses 

on changing the behavior of students from Faculty of Education, Chiang Mai University. Tools used 

in this study were 1) Questionnaire on health risk behaviors, the sample size was from Krejcie and 

Morgan’s table with 95% confidence level. The 300 students were specifically selected for this study. 

The data were analyzed by probability distribution, percentage, mean and standard deviation 

calculation. 2) Records of group seminar on health risk behaviors on various aspects and courses 

of behavior changing from 100 students from different faculties who enrolled the 057136 section 2 

course. Data from the records were analyzed for content analysis. 

 The analysis results were in from of tables and can be summarized as followed: (1) The 

general health risk behavior was in “low risk” level (1.1) Health risk behavior on exercising was in 

“medium risk” level. The students had chosen the best-fit type of exercise for themselves. (1.2) 

Health risk behavior of eating was in “medium risk” level. The high-risk level was that the selective 
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eating behavior, no hand-washing prior to eating and eating with no fruit and vegetable. (1.3) Health 

risk behavior on personal hygiene was in “low risk” level. Results on individual item analysis shown 

that there was no risk on sharing personal equipment with others. (1.4) No health behavior on drug 

usage. Results on individual item analysis shown that there was low-risk on spending free time 

drinking alcohol. The low alcohol drink was taken for stress relieve. (1.5)  Health risk behavior on 

stress and adaptation were in “low risk” level. Results on individual item analysis shown that there 

was no risk on parents confliction and adaption among friends. (1.6)  Health risk behavior on        

driving and riding and accident were in “medium risk” level. The high risk level was on that there 

was no signal light turn on before turning (1.7) No health risk on sexual relation. Results on                 

individual item analysis shown that the students had medium risk level in rejecting the request for 

sexual intercourse from their partner and the protection/birth control when having the intercourse.  

(2) Courses of health risk behaviors changing (2.1) Exercise behavior: muscle stretching should 

be done before and after exercising, evaluate physical potential for the proper sport. (2.2) Eating 

behavior: every meal should be eating with all 5 food groups each day, have breakfast before class. 

(2.3)  Personal hygiene behavior: keep nails short at all time, change clothing daily and clean the 

room regularly.  (2.4) Drug/narcotic using behavior: utilize free time in productive. (2.5) Stress and 

adaptation behavior: avoid being alone. (2.6) Driving and accident behavior: wear helmet and 

safety belt when driving and make it normal behavior. (2.7) Sexual behavior: do not obsess in sex.

Keywords
 Health Risk Behaviors, Personal Hygiene, Chiang Mai University

บทนํา
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนชวงชีวิตท่ีสําคัญของบุคคลท่ีมีโอกาสไดศึกษาในระดับอุดมศึกษา       

ดงันัน้การสงเสรมิสขุภาพใหกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัจึงเปนสิง่ทีส่าํคญั ในปจจบุนัพบวา ปญหาดานสขุภาพ

มีมากขึ้นโดยเฉพาะปญหาที่เก่ียวกับโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases) นักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาเปนชวงวัยรุนตอนปลายตอวัยผูใหญตอนตน  เปนวัยที่พัฒนาเอกลักษณแหงตน (Identity)             

การดแูลทางสขุภาพทีด่เีปนสิง่สาํคญัเพราะเปนวยัทีม่โีอกาสเขาสูพฤตกิรรมเสีย่งได  และอยูในชวงการเปลีย่น

ผาน  มีอิสระในการดําเนินชีวิตมากข้ึน  เปนวัยที่ตองแยกจากครอบครัวมาอยูในหอพัก  อยูในสังคมใหม  

พฤติกรรมในการดาํเนินชีวติมีโอกาสถกูชักชวนจากเพือ่นใหเขาสูพฤติกรรมเส่ียงไดงายเพราะนักศึกษามเีวลา

ใกลชิดกับเพ่ือนมาก  งานวิจัยนี้ไดอาศัยทฤษฏีปจจัยทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of 

Health” ของ Dahlgren & Whitehead (1993) เปนทฤษฎีพื้นฐานที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพ
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ตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม วถิชีวีติมีอทิธิพลสูงตอภาวะสขุภาพของบคุคล ซึง่เปนตัวกําหนดรูปแบบของ

พฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดปจจัยที่ทําใหเกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” ของ        

Sheiham &Watt (2000) สรุปไดวา ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดโรคตาง ๆ ประกอบดวย การรับประทานอาหาร 

ความเครียด การควบคุม สุขอนามัย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  การออกกําลังกาย และ

การบาดเจ็บ   

 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ทฤษฏีปจจัยทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health” ดังภาพ 1 

ภาพที่ 1: ทฤษฏีปจจัยทางสังคม กําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health”

ที่มา:  Dahlgren & Whitehead, 1993

 

 จากภาพที ่1 อธบิายไดวา ทฤษฏปีจจัยทางสงัคม กาํหนดสุขภาพ จะมปีจจัยสวนบคุคลอยูตรงกลาง 

ซึ่งถูกกําหนดโดยปจจัยการดําเนินชีวิตสวนบุคคล สังคม และเครือขายชุมชน สงผลตอการอยูอาศัยและ     

สภาพการทํางาน เชน การเกษตรและการผลิตอาหาร การศึกษา สภาพแวดลอมการทํางาน การวางงาน         

นํ้าและสุขาภิบาล การใหบริการสุขภาพ และการจัดที่อยูอาศัย 
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 แนวคิดปจจัยที่ทําใหเกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” 

ภาพที่ 2 : สภาพความเสี่ยง

ที่มา: Sheiham & Watt, 2000

 จากภาพท่ี 2 อธิบายไดวา สภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอม

ทางสังคม นโยบาย โรงเรยีน ทีท่าํงาน และท่ีอยูอาศัย สงผลตอพฤติกรรมเสีย่งทางดานโภชนาการ ความเครียด 

การควบคุม สุขอนามัย การสูบบุหรี่ การด่ืมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล การออกกําลังกาย และการบาดเจ็บ 

ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตามมา เชน โรคอวน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน     

ความเจ็บปวยทางจิต และโรคในชองปาก

 จากทฤษฏีทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health” และแนวคิดปจจัยที่ทําให

เกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” ผูวิจัยไดนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากกรอบแนวคดิการวิจยัระยะที ่1 ผูวจิยัไดดาํเนินการทําวจิยัในบทความฉบบันี ้และจะดําเนินการ

วิจัยในระยะที่ 2 ตอไป หลังจากนําเสนอผลการวิจัยตอผูบริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร

  1.1 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาจากแบบสอบถามพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสุขภาพ เปนนกัศกึษา  

ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1,370 คน

  1.2 ประชากรที่ใชในการสนทนากลุมยอย (Focus Group) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศกึษา 2556 วชิา 057136 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคณุภาพชีวติ 

2 Section จํานวน 202 คน  
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 2. กลุมตัวอยาง 

  2.1  กลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ กําหนดขนาด

กลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน จากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & 

Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยการเลือกแบบเจาะจงนักศึกษาในระดับปริญญาตรี                      

คณะศึกษาศาสตรทุกคนตองเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันในรายวิชาที่ผูวิจัยสอน

  2.2   กลุมตัวอยางท่ีใชในการสนทนากลุม (Focus Group) ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากวิชา   

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี 1) นักศึกษาตองมาจากหลากหลายคณะ     

2) มนีกัศกึษาทกุชัน้ป 3) มเีพศชายและหญงิใกลเคยีงกนั ซึง่วชิา 057136 Section 2 ผานเกณฑทีผู่วจิยักาํหนด คอื 

1)  มนีกัศึกษาจากหลากหลายคณะ (12 คณะ จากทัง้หมด 20 คณะ และ 1 วทิยาลยั ซึง่เกนิครึง่) 2) มนีกัศึกษา

ทุกชั้นป (รหัส 50-56) 3) มีจํานวนเพศที่ใกลเคียงกัน (ชาย 53 คน หญิง 47 คน)

 3. วิธีการดําเนินการวิจัย

        3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเบื้องตนเพ่ือรางโครงการวิจัยและขอทุนวิจัยจาก      

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

  3.2  เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติ  ผูวิจัยทําสัญญากับผูใหทุนและศึกษาเอกสารและงานวิจัย    

เพิ่มเติมเพื่อจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

  3.3  สรางเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยั ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืโดยผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทาน    

หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Objective Item Congruence) ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม

เสี่ยงแตละดาน  โดยระดับคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความเหมาะสม   

  3.4  แกไขเครื่องมือและทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาความเชื่อมั่น

ของเครื่องมือ (Reliability) โดยทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 30 คน

  3.5  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม จัดสนทนากลุมยอย และวิเคราะหขอมูล 

  3.6  นําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

  3.7  นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณชน 

 4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  4.1  เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยัเปนแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่งทางดานสุขภาพ สาํหรับนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และแบบบนัทึกการสนนทนากลุมยอย แบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางข้ึน

เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน           

เพศ สาขาวิชา ชั้นป ที่พัก คาใชจาย นํ้าหนัก และสวนสูง สวนท่ี 2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย สวนท่ี 3 

พฤติกรรมการบริโภค สวนที่ 4 อนามัยสวนบุคคล สวนที่ 5 พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมที่มแีอลกอฮอลและ  

การสูบบุหร่ี  สวนที ่6 พฤติกรรมเส่ียงทางดานความเครยีดและการปรับตัว  สวนที ่7 พฤติกรรมการขับข่ีรถยนต

และรถจักรยานยนต  สวนที่ 8 พฤติกรรมเส่ียงทางดานเพศสัมพันธ สวนที่ 9 แนวทางในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในแตละดาน เปนแบบสอบถามปลายเปด



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 261

  4.2  แบบบันทึกการสัมมนากลุ ม ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงทาง               

ดานสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน เชน พฤติกรรมเสี่ยงทางดานเพศสัมพันธ (เปดกวาง

ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น)

 5.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

                   5.1  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ        

ความตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใช ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC เทากับ .78 จากนั้นปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  5.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธี

การหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบารค (Cronbranch alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .85

 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

                    6.1 แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงทางดานสขุภาพของนักศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ สาขาวิชา ชั้นป ที่พัก คาใชจาย นํ้าหนัก และ

สวนสูง โดยหาคาความถี่ และรอยละ สวนที่ 2-8 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ            

ตามแบบของ Likert  และมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

   5 ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ใน 1 สัปดาหที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามไดทําส่ิงน้ัน

       เปนประจําทุกวัน

   4 ปฏบิตัเิปนสวนมาก หมายถึง ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไดทาํสิง่นัน้ 

       5-6 วัน

   3  ปฏิบตัเิปนบางครัง้ หมายถงึ ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไดทาํส่ิงนัน้ 3-4 วนั

   2  ปฏบิตัเิปนสวนนอย หมายถงึ ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไดทาํสิง่นัน้ 1-2 วนั

   1  ไมเคยปฏบิตัเิลย หมายถงึ ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไมไดทาํสิง่นัน้เลย

   การแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ มีดังนี้

   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ

   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับนอย

   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง

   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับมาก

   คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับมากที่สุด

   การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.2  แบบบันทึกการสนนทนากลุมยอยในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพในดานตาง ๆ     

และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนําแบบบันทึกการสัมมนากลุมไปวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง
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ผลการวิจัย
 1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง

          กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 300 คน เปนเพศชาย จาํนวน 118 คน คดิเปนรอยละ 39.33 และเปนเพศหญิง จาํนวน 182 คน คดิเปน

รอยละ 60.67 เรียนสาขาวิชาพลศึกษามากที่สุด จาก 15 สาขา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 13.00 สวนมาก

เรียนอยูชั้นปที่ 4 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.67 เกือบครึ่งพักอาศัยอยูหอนอก/คอนโด หรือแมนชั่น           

จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 48.00 สวนใหญมีคาใชจายตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 159 คน     

คิดเปนรอยละ 53.00 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2556 วิชา 057136 กีฬา 

สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ Section 2 จํานวน 100 คน

 2. พฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ

  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม โดยเสนอผลการวิจัยเปนคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรม ตามลําดับ ดังนี้

ตารางที่  1 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมโดยรวมแตละดานของพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ

    

 3.21 0.48  
 3.06 0.96  

   2.59 0.58  
 2.34 0.73  

 1.93 0.84  
   1.34 1.25  

 1.14 0.99  
 2.38 0.43    

 จากตารางที ่1 พบวา กลุมตวัอยางนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร มพีฤติกรรมเสีย่ง

ทางดานสุขภาพโดยรวมทุกดานนอย เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค และ

พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ อยูในระดับเสี่ยงปานกลาง พฤติกรรม

ดานอนามัยสวนบุคคล และพฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย ไมมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ 
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 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม สรปุได ดงันี ้(1) พฤตกิรรมเส่ียงในการบริโภคมีความเสีย่งปานกลาง พฤติกรรมการบรโิภคท่ีเส่ียงมาก 
ไดแก ไมรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม ไมลางมือกอนรับประทานอาหาร และเลือกรับประทานอาหาร 
สวนพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความเส่ียงนอย ไดแก การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (2) พฤติกรรม                    
การออกกําลังกายมีความเสี่ยงปานกลาง นักศึกษาเลือกชนิดการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองและ   
ออกกําลงักายกบัเพ่ือนในระดับมาก และเคยบาดเจบ็จากการออกกาํลงักายในระดบันอย นอกน้ันมพีฤตกิรรม
การออกกําลังกายในระดับปานกลาง ไดแก การสวมใสชดุทีเ่หมาะสมกบัการออกกาํลังกาย ยดืเหยียดกลามเน้ือ
กอนการออกกําลังกาย อบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย (3) พฤติกรรมการขับข่ีและการเกิดอุบัติเหตุ      
มีความเสี่ยงปานกลาง พฤติกรรมเสี่ยงในระดับมาก คือ ไมเปดไฟเลี้ยวกอนเลี้ยวรถ สวนพฤติกรรมเส่ียง         
ในระดับนอย คือ การขับข่ีดวยความเร็วเกินกฎหมายกําหนด ขับข่ีเพ่ือแซงซาย โทรศัพทในขณะขับข่ี                
ขบัข่ีจอทายในระยะกระช้ันชิด ฝาสัญญาณไฟจราจร และขับข่ีหลังด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล (4) พฤตกิรรม     
ทางดานอนามยัสวนบุคคลมคีวามเสีย่งนอย เม่ือวิเคราะหรายขอ พบวา ไมมพีฤติกรรมเสีย่งในการใชอปุกรณ
สวนตัวรวมกับผูอื่น มีพฤติกรรมเส่ียงในระดับนอย ไดแก การเช็ดตัวใหสะอาดกอนสวมใสเส้ือผา เปล่ียน       
ชดุช้ันในทกุวัน แปรงฟนอยางนอยวนัละ 2 ครัง้ ตดัเลบ็ใหสัน้อยูเสมอ อาบนํา้วันละ 2 ครัง้ ลางมอืหลงัปสสาวะ
หรืออุจจาระ ปดปากปดจมูกเมื่อไอหรือจาม ทําความสะอาดอวัยวะเพศเปนประจํา และใชโฟมหรือสบูใน    
การลางหนา (5) พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา 
ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขัดแยงกับผูปกครอง และการปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน และมีความเสี่ยงนอย            
ในการผิดหวังกับผลการเรียน ตองเรียนในส่ิงท่ีไมชอบ มีความกดดันในการเรียน ทะเลาะกับเพ่ือตางเพศ         
มีอคติตอเพ่ือน รายจายมากกวารายรับ (6) ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด เม่ือวิเคราะหรายขอ      
พบวา มพีฤตกิรรมเส่ียงนอยในการใชเวลาวางในการด่ืมเคร่ืองดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล   ดืม่เคร่ืองดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล
เพ่ือลดความเครียด เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลจนรูสึกเมา ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจนอาเจียน         
และปฏิเสธเม่ือเพ่ือชวนด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล (7) ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ เมื่อวิเคราะห   
รายขอ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงปานกลางในการปฏิเสธเม่ือคูรักขอมีเพศสัมพันธ และการปองกัน

เมื่อมีเพศสัมพันธ

 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ

  3.1 พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค ควรรับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ และใหครบ 5 หมูใน

แตละวนั รบัประทานอาหารเชากอนไปเรยีน รบัประทานอาหารทีป่รุงสุกใหมๆ  ไมรบัประทานอาหารทีม่ีรสจดั 

ดืม่นํา้ใหไดวนัละ 8-10 แกว ควรคาํนวณพลงังานท่ีไดรบัจากสารอาหารเพ่ือควบคุมนํา้หนักตวัเอง รบัประทาน

อาหารแคพออิ่ม ลดการรับประทานอาหารบุฟเฟต และอาหารฟาสฟูต

  3.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย ควรยืดเหยียดกลามเน้ือกอนและหลังการออกกําลังกาย     

ทกุครัง้ เลอืกเสือ้ผาใหเหมาะสมกบักฬีาแตละชนดิ ประเมนิศกัยภาพของรางกายวาเหมาะสมกับกฬีาชนดิใด 

ควรรับประทานอาหารกอนการออกกาํลงักายอยางนอย 2 ชัว่โมง เลอืกเวลาและสถานท่ีในการออกกาํลงักาย

ที่เหมาะสม ใชเวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกายแตละครั้ง
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  3.3  พฤติกรรมการขบัขีแ่ละการเกดิอบุตัเิหตุ ควรสวมหมวกนริภยัและรดัเข็มขดันริภยัขณะขบัขี่

ทุกครั้งเพ่ือใหเกิดความเคยชิน เม่ือด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแลวรูสึกเมาควรหลีกเลี่ยงการขับข่ี ปฏิบัติ   

ตามกฎจราจรทุกครั้งขณะขับขี่ ไมซอน 3 ควรใชรถประจําทางแทน ไมคุยโทรศัพทขณะขับขี่ ไมขับขี่ในระยะ

กระชั้นชิด เมื่อรูสึกงวงควรหาที่จอดรถแลวพักผอนหรือทํากิจกรรมใหรางกายผอนคลาย ไมขับขี่เพื่อแซงซาย 

ควรจอดรถในทีท่ีจ่ดัไวใหจอด ไมใชความเร็วเกินกวากฎหมายกาํหนด ใหผูขบัข่ีในวงเวยีนไปกอน มใีบอนญุาต

ขับขี่ใหถูกกฎหมาย

  3.4 พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล ควรลางมือกอนรบัประทานอาหารทุกครั้ง ตัดเล็บ

ใหสั้นอยูเสมอ เวลาไอหรือจามควรมีผาปดปาก เช็ดผมทุกครั้งเมื่อผมเปยก แปรงฟนกอนนอนทุกครั้ง                 

รับประทานอาหารใหตรงเวลา ปสสาวะเมื่อรูสึกปวด ลางเครื่องสําอางกอนนอนทุกครั้ง เปลี่ยนเสื้อผาทุกวัน 

และทําความสะอาดหองพักอยูเสมอ

  3.5 พฤติกรรมเส่ียงตอความเครียดและการปรับตัว มีปญหามาจากการเรียน การคบเพื่อน

และเพื่อนตางเพศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อเครียดกับการเรียนและการอานหนังสือ ควรที่จะแบงเวลา

ในการอานหนังสือ ตั้งใจเรียนในช่ัวโมงเรียน ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังหลังเลิกเรียน เมื่อทะเลาะกับเพ่ือน           

หรือเพื่อนตางเพศควรหาคนกลางเพ่ือปรับความเขาใจ หลีกเลี่ยงการอยูคนเดียว การใชจายตางๆ ควรจะมี

การจดบันทกึและทําบัญชี ไมเลนการพนัน

  3.6  พฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน ออกกําลังกาย

หรือเลนกีฬา ดูหนัง ฟงเพลง ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลดวยการถนอมนํ้าใจ เชน ติดงาน ติดธุระ 

หากหลีกเลี่ยงการด่ืมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมไดควรดื่มแบบมีสติ รูขีดจํากัดของตนเอง ใหเพ่ือนเตือน       

ถามีการดื่มมากเกินไป ดื่มนํ้าตามมากๆ สําหรับผูที่สูบบุหรี่ ควรลดการสูบบุหรี่ลง หรือปรึกษาคลินิคเลิกบุหรี่ 

ควรสูบบุหรี่ในที่ใหสูบเพื่อไมรบกวนผูอื่น

                      3.7 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ถาเที่ยวกลางคืนไมควรไปกับคนที่รูจักใหมๆ ควรหาเพื่อน

ไปดวย ดูแลตนเองไมใหเมา ไมอยูในที่ลับตากับเพศตรงขาม ควรพกถุงยางอนามัยติดตัว ควรนอนกับคูของ

ตนเพียงคนเดียวและใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธทุกคร้ัง ไมแตงตัวลอแหลม ควรแตงกายใหเหมาะ   

กับกาลเทศะ รูจักปฏิเสธเมื่อมีเพศสัมพันธ หลีกเลี่ยงการดูสื่อยั่วยุทางเพศ ไมหมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป 

ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เม่ือตองออกนอกสถานท่ีกับกลุมเพื่อนควรแจงใหผูปกครองทราบกอน             

ไมพูดคุยกับคนแปลกหนาในสังคมออนไลนและไมนัดเจอกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลจากการประเมินแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพโดยรวมมีความเส่ียงนอย                 

โดยเฉพาะไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ แตกตางจากผล            

ที่ไดจากการสนทนากลุมยอย พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีพฤตกรรมเสี่ยงทุกดาน 

 พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค มีความเสี่ยงปานกลาง แสดงวานักศึกษาคอนขางมีพฤติกรรมเส่ียง    
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ในการบริโภค สอดคลองกับ อนุกูล พลศิริ (2551, 49) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความรูทัศนคติและพฤติกรรม    

การบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในระดบัปานกลาง และสอดคลองกบัการสมัมนากลุม พบวา นกัศกึษา รบัประทานอาหารไมครบทกุม้ือ 

โดยเฉพาะไมรบัประทานอาหารมือ้เชา รบัประทานอาหารไมครบ 5 หมู เลือกรบัประทานอาหาร  ชอบรบัประทาน

อาหารฟาสฟูด รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ไมรับประทานผัก ผลไม ดื่มน้ํานอย ดื่มชา/กาแฟเปนประจํา         

รับประทานอาหารรสจัด ชอบรับประทานอาหารประเภทป ง/ยาง โดยเฉพาะอาหารประเภทบุฟเฟต                

สําหรับแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการสัมมนากลุม ไดแก รับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ             

โดยเนนม้ือเชาเปนสําคัญ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในแตละวัน รับประทานผักและผลไมใหมากขึ้น   

โดยรบัประทานอาหารทีม่ผีกัและผลไมผสมอยู รบัประทานอาหารปรงุสุก และถายพยาธิ ลดการปรงุอาหารรสจัด 

เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน รับประทานอาหารปละเภท ตม นึ่ง อบ แทนอาหารประเภทปง/ยาง 

 พฤตกิรรมการออกกําลังกาย มคีวามเสีย่งปานกลาง ทัง้น้ีจากผลการสนทนากลุมยอย พบวา นกัศึกษา 

เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสมกับตัวเอง ไมทําการยืดเหยียดกลามเน้ือกอนและหลังการ           

ออกกําลงักาย สวมชดุทีไ่มเหมาะสมกับการออกกาํลงักาย รบัประทานอาหารกอนและหลังออกกําลงักายทันที 

เลอืกเวลาในการออกกาํลงักายไมเหมาะสม สาํหรบัแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการสนทนากลุมยอย 

ไดแก ประเมินศักยภาพของรางกายตัวเองวาเหมาะสมกับกีฬาประเภทใด ควรยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและ

หลังการออกกําลังกาย เลือกสวมใสเสื้อผาใหเหมาะสมกับกีฬาแตละไมเภท ควรรับประทานอาหารกอนและ

หลังออกกําลังกายอยางนอย 2 ชั่วโมง เลือกเวลาใหเหมาะสม ควรหลีกเล่ียงเวลาท่ีอากาศรอน และ                     

ยังสอดคลองกับ แสวง วัชระธนกิจ,  สัมมนา มูลสาร,  สุนทร พันฤทธิ์ดํา และมันตทณัฏฐ  หนูบม (2555, 35) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนใหญออกกําลังกายนานมากกวา 30 นาที           

อยางไรก็ตามนักศึกษารอยละ 56.3 ออกกําลังกายนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห นักศึกษาสวนใหญมีการอบอุน

รางกายและผอนคลายกลามเนื้อประมาณ 5-10 นาที   

 พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ มีความเสี่ยงปานกลาง และผลจากการสัมมนากลุม               

พบวา นักศึกษา ไมสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ เมาแลวขับ ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร 

คุยโทรศัพทในขณะขับขี่ ซอน 3 ในการข่ีรถจักรยานยนต ขับขี่รถในระยะกระชั้นชิด เปดไฟเล้ียวกะทันหัน      

ขับข่ีเพ่ือแซงซาย ไมเช็คสภาพรถกอนการขับข่ี มีอารมณโกรธในขณะขับข่ี จอดรถในท่ีหามจอด ขับรถเร็ว    

เกนิกาํหนด ขบัรถไมถกูกฎบรเิวณวงเวยีน ไมมีใบอนญุาตขบัขี ่สาํหรับแนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจาก

การสนนทนากลุมยอย ไดแก ควรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับข่ีเพ่ือใหเกิด               

ความเคยชิน เม่ือรูสึกเมา ควรน่ังรถโดยสารหรือใหคนท่ีไมดื่มขับรถกลับ ควรปฏิบัติตามกฎจราจรทุกคร้ัง       

ถาตองรับโทรศัพทควรหยุดรถคุยธุระใหเสร็จแลวขับข่ีตอ ขับใหหางพอสมควรในระยะที่หยุดรถไดอยาง

ปลอดภัย ควรเปดไฟเลี้ยวกอนถึงทางแยกอยางนอย 30 เมตร การแซงรถคันขางหนาควรแซงทางขวา              

ควรเช็คสภาพรถกอนการขับขี่ระยะไกล ควรควบคุมและระงับอารมณโกรธกอนการขับขี่ ควรจอดรถในที่          
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ที่จัดไวใหจอด ไมใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด การขับขี่ในวงเวียนควรใหผูที่อยูในวงเวียนไปกอน      

ทําใบอนุญาตขับขี่ใหถูกกฏหมาย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยของ บรรจง พลไชย และอุทัยวรรณ 

สุกิมานิล (2554, 117) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย

นครพนม จากการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย พฤติกรรมการใชหมวกนิรภัย 

อยูในระดับปานกลาง 

 พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล มีความเส่ียงนอย พฤติกรรมที่มีความเส่ียงปานกลาง ไดแก 

ขยี้ตาหรือแคะจมูก ถายอุจาระเปนเวลา นอนวันละ 8 ชั่วโมง แยกขยะเปยก แหงและรีไซเคิล สอดคลองกับ 

หทัยกาญจน โสตรดี และอัมพร ฉิมพลี (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมที่ตองปรับปรุง เปนเร่ืองเกี่ยวกับ

สุขวิทยาสวนบุคคล วิธีการรับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหาร ไดแก รับประทานอาหาร         

โดยไมใชชอนกลาง ดื่มน้ําอัดลม และรับประทานอาหารโดยไมคํานึงถึงการไดรับสารอาหารครบ 5 หมู 

พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัว มีความเสี่ยงนอย ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจากผลการสัมมนากลุม     

ที่พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดแก เมื่อรูสึกเครียดไมควรอยู

คนเดียว พอใจในสิ่งที่ตนเปนอยู หาขอดีของตัวเองใหได และใชขอดีนั้นมาเปนแรงผลักดันในการใชชีวิต         

ซึ่งผลการวิจัยนี้ตางจาก ทวีทรัพย  ผาใต,  ณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ และเกษวดี ชมชายผล (2553, บทคัดยอ)     

ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ชั้นปที่ 1 ภาคปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความเครียดอยูในระดับสูง ผลจากการสัมมนากลุม พบวา 

สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาเกิดความเครียด คือ อานหนังสือไมทัน ทะเลาะกับเพื่อน อกหัก เงินไมพอใช ไมพอใจ

รูปรางตัวเอง เปนประจําเดือน เกรดตก การจราจรติดขัด 

 จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศสัมพันธ ซึ่งขอมูลที่ไดขัดแยงกับการสนทนากลุมยอย พบวา นักศึกษาจะใชเวลาวางในการดื่มเครื่องดื่ม

ทีม่แีอลกอฮอล ดืม่เพ่ือลดความเครียด มกัชวนเพ่ือนไปด่ืมดวย ดืม่จนขาดสติ ดืม่จนรูสกึเมา สวนการสบูบหุรี่ 

จะสูบบุหร่ีเม่ือรูสึกเครียด สูบบุหร่ีตามเพื่อน สูบบุหร่ีในงานเลี้ยงสังสรรค สําหรับแนวทางการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมจากการสมัมนากลุม ไดแก ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน ออกกําลงักายหรือเลนกฬีา ถาหลกีเล่ียง

การด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมได ควรด่ืมอยางมีสติ รูจักขีดจํากัดของตนเอง ควรหาวิธีคลายเครียด         

ดวยวิธีอื่น เชน ดูหนัง ฟงเพลง เที่ยวชมธรรมชาติ สําหรับผูที่สูบบุหรี่ ควรลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง สูบบุหรี่

ไฟฟาแทน ปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ พบวา นักศึกษาชอบเที่ยวกลางคืน 

การมีเพศสัมพันธไมใสถงุยาง เปลีย่นคูนอนหลายคน แตงตัวลอแหลม มพีฤตกิรรมรักรวมเพศ ดสูือ่ย่ัวยุอารมณ

ทางเพศ หมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป การใชสื่อสังคมออนไลน แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ

สนทนากลุมยอย ไดแก การเที่ยวกลางคืนตองดูแลตนเองไมใหเมา ไมอยูในที่ลับตากับเพศตรงขาม 2 ตอ 2 

ใสถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ ควรนอนกับคูของตนเพียงคนเดียวและใสถุงยางอนามัยเม่ือมี       

เพศสัมพนัธทกุครัง้ ควรแตงตวัใหมดิชดิและแตงกายใหเหมาะสมกบักาลเทศะ หลีกเล่ียงการดสูือ่ยัว่ยทุางเพศ 
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ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน การเลนกฬีา อานหนังสอื ทาํงานอดเิรก ระมดัระวงัในการพดูคยุกบัคนแปลกหนา 

ไมออกไปพบกับคนแปลกหนาที่พึ่งคุยกัน 

สรุป
 ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพฤตกิรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ ทาํใหทราบถงึพฤตกิรรม

เสี่ยงทางดานสุขภาพโดยรวมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วามีความเสี่ยงอยูใน

ระดับนอย เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมเส่ียงในการบริโภค การขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ         

การออกกาํลงักาย มคีวามเสีย่งปานกลาง พฤติกรรมดานอนามยัสวนบุคคล และพฤตกิรรมเส่ียงตอความเครียด

และการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ สวนผลจาก     

การสัมมนากลุม พบวา นกัศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม มคีวามเส่ียงทางดานสุขภาพทกุดาน และไดเสนอแนะ  

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพแตละดาน

 เหน็ไดวาผลจากการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่งทางดานสขุภาพ ของนกัศกึษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับผลท่ีไดจากการสนทนากลุมยอย ของนักศึกษาตางคณะ                

มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน อาจเปนเพราะนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร สวนใหญเปนเพศหญิง ไดรับการ

อบรมส่ังสอนใหมอีตัลักษณในความเปนครูสงู อกีท้ังไมเท่ียวกลางคนื จงึทําใหมคีวามเส่ียงทางดานพฤติกรรม

สุขภาพอยูในระดับนอย และไมมีพฤติกรรมเส่ียงทางดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ สวนผลท่ีไดจาก

การสนนทนากลุมยอย เปนความคดิเห็นจากนักศกึษาหลากหลายคณะ เปนการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปดกวาง 

สะทอนถึงการดํารงชีวิตที่เสี่ยงตอพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม แมวาตนเองจะ

ไมไดทําพฤติกรรมเสี่ยงนั้นก็ตาม

 แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช

 นําผลการวิจัย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพที่ตองการแกไขเรงดวน เสนอตอผูบริหาร

คณะศกึษาศาสตร เพ่ือวางแผนจดักิจกรรมเชงิปฏิบตักิาร จดัทําโครงการใหความรู เรียนรู  สรางประสบการณ 

และหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้น ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เสนอผลการวิจัยใหกับคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหรองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับนักศึกษา ประกอบดวย คณาจารย สโมสร

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา

 2. คณะกรรมการรวมกันวางแผน จัดทําโครงการ เชน โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการสงเสริมอนามัยเจริญพันธุสําหรับ

นักศึกษา โครงการสุขภาพจิตดีชีวิตเปนสุข โครงการปองกันการติดยาและสารเสพติด โครงการวัยเรียนวัยใส 

รักอยางไรไมใหเสี่ยง เปนตน

 3. ดําเนินโครงการตามแผน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

 4. สรุป และประเมินผลทุกโครงการที่ไดจัดทํา เพื่อวางแผนและจัดทําโครงการครั้งตอไป
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 5. สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองใหกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 6. สนับสนุนและสรางกิจกรรมการจัดการความรูทางดานพฤติกรรมสุขภาพใหกับนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 สาํหรบัขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไปควรศกึษาพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสขุภาพของนกัศกึษาใน

ระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทคัดยอ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ใชวิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรครู    

ในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  จํานวน 400 ตัวอยาง โดยเนน 4 ดาน คือ           

ดานการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาวิชาชีพครูและดานการเรียนการสอน  สถิติที่ใช

คือการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง ขอมูลกลุมตัวอยางและทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากการศึกษา   

ตัวชี้วัดไดจํานวน  24  รายการ แบงออกเปน 4 ดาน เม่ือนํามาวิเคราะหปจจัยและทําการสกัดปจจัย                   

เพื่อหาความสัมพันธได ปจจัย 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานการเรียนการสอน ปจจัยดานการบริหารจัดการ            
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ดานโครงสรางพื้นฐาน และตัวชี้วัด 14 รายการ ไดแก ผูสอนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโรงเรียน การพัฒนาผูสอนใหรูจักการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาผูสอนใหสามารถ   

ใชขอมูลสารสนเทศจากเครือขายอินเทอรเน็ต การสงเสริมใหนักเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศในการเรียน          

การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา

ครูและบุคลากร  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสํารวจความตองการ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ  เครื่องคอมพิวเตอร

มีคุณสมบัติเหมาะสมตอผูใชงาน  การจัดหาซอฟตแวรอยางเพียงพอตอการบริหารจัดการโรงเรียน                 

ระบบคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย  และระบบอินเทอรเน็ตที่ใชงานในโรงเรียน                     

มีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกและ         

จากการวจิยัพบวา คาความผดิพลาดเชงิสมัพันธของสมการเชงิโครงสรางทีม่ผีลตอการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกมีคาเทากับรอยละ 3.98

คําสําคัญ
 แบบจําลองสมการเชิงโครงสราง     การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
 The objectives of this research are to study and to analyze factors to the decision on         
information technology management in catholic schools, using surveying method by collecting 
questionnaire. The samples are 400 teachers in catholic schools Under the Archdiocese of Bangkok  Area 4 
emphasizing on 4 aspects as follow, management, basic structure, teaching professional development, 
and teaching and learning. The statistic analyze by using structural equation modeling with theory 
and related research. The result shows 24 factors divided into 4 groups, analyzing and removing 
some non-related factors. Therefore 3 groups are learning, management, Infrastructure and 14 
factors are remained as follow; teachers are able to access the  information technology in school 
usefully, improving teachers to use the information technology to develop their teaching materials, 
improving teachers to be able to access the information technology through internet,  encouraging 
students to use the information technology for their study, assessment of teaching and learning by 
using the information technology, development of computer system to improve teachers and staffs,  
organizing a conference of the executive committee of information technology department, surveying 
the need of using information technology of the teachers, students, and parents, assessment of 
performance of  information technology, management to the quantity of computers in need,           
quality of computers concerning to the users, providing software in school managing sufficiently, 
computer assisted instruction systems are  efficient and up-to-date, and internet access in school 
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is efficient. These factors are affected to the management of information technology in the catholic 
school. In conclusion, the factors show the error on  relation of structural equation modeling              

affected to the information technology in the catholic schools is equaled  to 3.98%.

Keywords
 Structural Equation Modeling, Information Technology Management

บทนํา
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงมีบทบาทอยางมากและมีความสําคัญในการ            

ชวยพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาท้ังยังชวยในการพัฒนาและยกระดับ

สถานศึกษาใหมีระบบการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลในทางปฏิบัติมีทั้งประสบ

ความสําเร็จและเกิดความลมเหลว การปฎิรูปการศึกษาเปนเรื่องจําเปนที่ตองทําทั้งระบบเพื่อทําใหเกิดผล     

เปนรูปธรรม ฉะนั้นจึงจําเปนตองเรงปฏิรูปการศึกษาในมิติที่กวางกวาการปฏิรูปดวยกฎหมายและโครงสราง

มาปฎิรูปในมิติที่นําความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและยกระดับสถานศึกษา (โชคชัย จาดเมือง 

และ เอกชัย กี่สุขพันธ, 2555)  

 ความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีาํใหมกีารพฒันาคิดคนส่ิงอาํนวยความสะดวก

ตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐาน

ทําใหมนุษยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจะเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทตอชีวิตประจําวันเปน       

อยางมาก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550)

 จากการศึกษาสภาพการดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกในเครือ           

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา โรงเรียนคาทอลิกใหมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการ

และพัฒนาบุคคลากร ผูวิจัยพบวาไมเปนสิ่งที่งายท่ีจะทําใหสําเร็จและคุมคาตอการลงทุนในหลายดาน            

แตเปนสิ่งที่จําเปนตองพัฒนาฉะนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีกระบวนการ และการบริหารจัดการที่ดี   

ทัง้นีผู้วจิยัเปนคนหนึง่ในบคุลากรครกูลุมดงักลาวจงึเปนสิง่ทีผู่วจิยัสนใจอยางยิง่ทีจ่ะศกึษาถงึสภาพการบริหาร

จัดการโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาวิชาชีพครู และการเรียนการสอนเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกวาอยูในระดับใด 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาและวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลกิ

ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4

 2. เพื่อสรางและทดสอบแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียนคาทอลิก 

ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 
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ทบทวนวรรณกรรม
 ในการวิจัยไดใชเทคนิคในการพัฒนาแบบจําลองสมการดังนี้

 1. แบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเปนเร่ืองเก่ียวกับการวัดโครงสรางทางทฤษฎี (Theoretical      
Constructs) ของตัวแปรที่เปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถวัดหรือสังเกตคาไดโดยตรงและยังสามารถวิเคราะห
ผลการวัดโครงสรางทางทฤษฎีของตัวแปรพรอมกันได  การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางเปน             
การทดสอบแบบจําลองสองแบบจําลองพรอม ๆ กันไดแก แบบจําลองการวัดกับแบบจําลองทางทฤษฎี           
ซึง่แบบจําลองท้ังสองรวมกนัเรยีกวาแบบจําลองเตม็รปูแบบจําลองการวดัเปนแบบจําลองแสดงความสมัพนัธ
โครงสรางเชงิเสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสงัเกตไดสวนแบบจําลองทางทฤษฎีเปนแบบจาํลองสมมติฐาน
แสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง การตรวจสอบความตรงของแบบจําลองทางทฤษฎี
พิจารณาจากคาสถิติวัดระดับความสอดคลองระหวางแบบจําลองการวัดกับขอมูลเชิงประจักษ (นพดล           

สายคติกรณ และ สมชาย ปราการเจริญ, 2553)
 2. การตรวจสอบความแมนยําในการพยากรณหรือประมวลคาจากแบบจําลองที่สรางข้ึนจะใชวิธี  
การคัดเลือกกลุมขอมูลอีกชุดหนึ่งที่นอกเหนือจากกลุมขอมูลที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองมาทําการทดลอง
การประมาณคา โดยแบบจําลองคาประมาณการนี้จะนําไปเปรียบเทียบกับคาจริงซึ่งทราบคาแลว ทั้งนี้           
เพื่อใชในการประมาณคาความแมนยําของการพยากรณของแบบจําลองกับขอมูลชุดอื่นๆ การประมาณการ

คาความแมนยํานั้นจะใชสมการ ดังนี้

           MRE i =
irt ActualEffo

iort ffPredictedEirt ActualEffo
                                        (1)   

                x100
irt ActualEffo

iort ffPredictedEirt ActualEffoni

1in
1MMRE                                        (2) 

 เมื่อ        MRE     หมายถึง   คาความคาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error) 
 ActualEffort    หมายถึง   คาปริมาณแทจริงของตัวอยางที่ใชในการทดสอบลําดับที่ i 
 PredictedEffort     หมายถงึ    คาปรมิาณจากการประมาณการตัวอยางทีใ่ชในการทดสอบลาํดบัที ่i 
 
 หากมีหลายตัวอยาง (n) ถูกใชในการทดสอบจะทําการหาคาเฉลี่ยของ MRE ไดคาเปน MMRE 

 คาเฉลี่ยคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MMRE) คือคาเฉลี่ย                  
คาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ คอืคาท่ีคํานวณไดจากการเฉล่ียความแตกตางระหวางขอมูลผานการประมวล
ผลจากสมการของแบบจําลองหารดวยขอมูลที่เกิดขึ้นจริง โดย MMRE ยิ่งนอย หมายถึง แมนยําสูง 
 3.  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกทั้ง 4 ดาน ดังนี้
  3.1 ดานการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน 
จาํเปนตองพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเปนอยางมากเพือ่ใหกาวทันตอการเปลีย่นแปลง
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ของสังคมเศรษฐกิจในยุคโลกไรพรหมแดน เพราะฉะนัน้สถานศึกษาจึงควรมกีารพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบรหิารจดัการและพฒันาครบูคุลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวของ  (ณนัศภรณ นลิอรุณ, 2550)

  3.2 โครงสรางพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจัดทําขึ้นเพื่อชวยผูบริหารในการบริหาร

ระบบสารสนเทศจะตางกัน แตโครงสรางโดยสวนรวมจะเหมอืนกัน การแบงโครงสรางของระบบสารสนเทศ

โดยทั่วไปมี 2 แนวทาง ดังนี้

   3.2.1 โครงสรางระบบสารสนเทศและแบงตามระดบัการบริหาร ไดแก การบรหิารระดบัสูง 

การบริหารระดับกลางและการบริหารระดับลาง

   3.2.2 โครงสรางระบบสารสนเทศ แบงตามแหลงที่มาของขอมูล ขอมูลที่นํามาประมวล

เปนสารสนเทศในระบบสารสนเทศ (เตชา อัศวสิทธิถาวร, 2547)

  3.3  การพัฒนาวิชาชีพครู  การที่จะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงเรียนท้ัง               

ทางดานบริหารและการจัดการเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จเพียงใดข้ึนอยูกับบุคลากรในโรงเรียน          

ซึ่งจะตองมีความรูและทักษะในการใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางพอเพียงและ              

ใชงานเปนปกติในชีวติประจาํวนัเหมือนกับการใชรถยนตหรอืใชโทรศัพท (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2547)

  3.4  ดานการเรียนการสอน กลาวคอื สวนใหญใหความสนใจในการพัฒนาวัสดุอปุกรณ มากกวา

การนําเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอนและการพัฒนาผูสอนให มีความรู 

ความสามารถเพียงพอในการนาํเทคโนโลยีมาใชในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู 

ครูและนักเรียนนําความรูดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการ สอนและการเรียนรู      

ดวยตนเอง (แผนยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2556)

วิธีการวิจัย
 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพ่ือการบริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนคาทอลิก ผูวจิยัไดสาํรวจจากแบบสอบถามจากกลุมตวัอยางบคุลากรครใูนโรงเรียน

คาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยอางอิงและตําราท่ีเก่ียวของและรวบรวมตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวกับ

งานวจิยัการวิเคราะหองคประกอบทีม่ผีลตอการพัฒนาแบบจาํลองสมการเชงิโครงสรางเพือ่การบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

 2. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการจัดสรางรางแบบสอบถามจากการศึกษาขอมูลตางๆ นําเสนอ      

ไปหาคุณภาพของแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งขอคําถามที่ใชไดทั้งหมด จึงนําไปทํา

แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ผลจากการปรบัปรงุแกไขทาํใหไดปจจยั 4 ดาน และตวัชีว้ดั 24 ตวัชีว้ดั ดงัตารางที ่1 

และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 

ปจจัยดานตางๆ ที่รวบรวมไดจากเอกสารและงานวิจัย

  
1  
2  
3  
4  

ตารางที่ 2 

ตัวช้ีวัดปจจัยของการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ในโรงเรียนคาทอลิกและความหมายของตัวชี้วัด
 

  
B1_1  
B1_2  
B1_3  
B1_4    
B1_5  
B1_6  
B2_1  
B2_2  
B2_3  
B2_4  
B2_5  
B2_6      
B3_1  
B3_2  
B3_3  
B3_4  
B3_5  
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 3. การวเิคราะหขอมลู เมือ่ทาํการรวบรวมขอมลูแลว ไดนาํขอมลูทีร่วบรวมไดจาํนวน 400 ตวัอยาง 

ผูวิจัยจึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้

  3.1 การหาคา Cronbach’s Alpha เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของขอมูล นําขอมูลที่รวบรวม

ไดจํานวน 400 ตัวอยาง นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดเทากับ 0.937

  3.2  การตรวจสอบคาสังเกตที่ผิดปกติ โดยขอมูลที่เหมาะสมตองไมมีคาสังเกตที่ผิดปกติ คือ 

ไมมีขอมูลแยกออกจากกลุม

  3.3 การตรวจสอบความสมมาตรจากคาความเบของขอมูลโดยขอมูลที่มีความเหมาะสมใน

การที่ใชงานจะตองมีคาความเบไมเกิน ±1

  3.4  การกําหนดใหเปนคามาตรฐาน ทําการปรับปรุงขอมูลใหเปนหนวยเดียวกันทั้งหมด

 4.  การวิเคราะหองคประกอบ เม่ือไดขอมูลท่ีเหมาะสมแลวนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ        

เพ่ือใหทุกตัวช้ีวัดท่ีมีความสัมพันธกันอยูในปจจัยเดียวกันโดยใชวิธีหมุนแกน ทั้งน้ีการจัดกลุมจะพยายาม     

ลดตัวแปรใหนอยลงอยูในระดับที่เหมาะสม โดยใชวิธีหมุนแกนแบบมุมฉาก Varimax โดยการพิจารณา      

ความเหมาะสมขององคประกอบจากคา Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 

คา KMO and Bartlett's Test

KMO Approx. Chi-Square Df Sig 

0.955 4133.868 276 .000 

 

  
B3_6  
B4_1  
B4_2  
B4_3  
B4_4  
B4_5  (E - Learning) 
B4_6  

 การวิเคราะหองคประกอบมีความเหมาะสม คา Kaiser-Meyer-Olkin: KMO มีคามากกวา 0.60   

แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันสามารถนํามาสกัดปจจัยได โดยใชวิธีหมุนแกนแบบมุมฉาก Varimax         

ไดผลลัพธตัวชี้วัดในปจจัยหลักตามตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 

ขอมูลตัวชี้วัดภายในปจจัยหลักที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยหลัก

  
 (F1)   B2_6, B3_1, B3_3, B3_4, B3_5, B3_6, B4_1, B4_2, B4_3, B4_4, 

B4_5, B4_6   
 (F2) B1_1, B1_2, B1_3, B1_4, B1_5, B1_6, B3_3    
 (F3) B2_1, B2_2, B2_3, B2_4, B2_5     

 5. สรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหจะถูกนํามาสรางแบบจําลอง

สมการเชิงโครงสรางตั้งตน โดยวิธี Maximum-likelihood Estimator (MLE) ดังรูปที่ 1เชงโครงสรางตงตน โดยวธ Maximum likelihood Estimator (MLE) ดงรูปท 1

ภาพที่ 1:  แบบจําลองสมการเชิงโครงสรางตั้งตน
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ผลการวิจัย
 การวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อการบริหาร              

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  ผูวิจัยได

สรุปผลการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

 1. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ แบบจําลองการวิเคราะห                

องคประกอบทีม่ผีลตอการพัฒนาแบบจาํลองสมการเชิงโครงสรางเพือ่การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  หากไมมีความสําคัญทางสถิติแบบมีนัยสําคัญ

ตอกัน ควรตัดออกจากแบบจําลอง

ตารางที่ 5 

Model Fit Summary กลุมตัวอยางที่เปนครูในโรงเรียนคาทอลิกในเขต 4 จํานวน 400 ตัวอยาง

   
CMIN-p p > 0.05 0.432 
CMIN/df CMIN/df < 3 1.019 

GFI GFI > 0.90 0.961 
RMSEA RMSEA < 0.08 0.07 

 สรุปแบบจําลองท่ีไดผานเกณฑ โดยโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือนําคาสถิติ   

ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาตามตารางที่ 5
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 2.  แบบจําลองสมการโครงสราง การวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการ

เชิงโครงสรางเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ผูวิจัยไดทําการปรับปรุง           

แบบจําลองสมมุติฐานจนไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมและผานเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของ             

แบบจําลองดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2: แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสม

 

 จากแบบจําลองสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นจากการประเมินแบบสอบถามพบวามี 3 ปจจัยที่มีผล

ตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก คือ ปจจัยดานการเรียนการสอน (F1)            

ปจจัยดานการบริหารจัดการ (F2)  ดานโครงสรางพื้นฐาน (F3) โดยแบบจําลองที่ผานการวิเคราะหไดแสดง

ขนาดและทิศทางของอิทธิพลทีป่จจัยตางๆ มตีอปจจัย (Score) คอืเปอรเซ็นตตอการบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก นั่นคือ

ZScoremgt  =  0.74*Score        (3) 

Score   = 0.34*F1+0.23*F2+0.50* F3      (4)

F1   = 0.69*ZB3_2+0.68*ZB3_5+0.66*ZB3_6+0.63*ZB4_2+0.62*ZB4_6     (5)
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F2  = 0.61*ZB1_2+0.63*ZB1_3+0.67*ZB1_4+0.68*ZB1_6                     (6)

F3  = 0.71*ZB2_1+0.71*ZB2_2+0.72*ZB2_3+0.64*ZB2_4+0.58* ZB2_5     (7)

 

 3. การประมาณคาความแมนยํา  หลังจากท่ีไดสมการในการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ผูวิจัยไดใชสมการน้ีในการประมาณคาตัวแปรการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก (Score) ของกลุมตัวอยางอีก 30 ตัวอยาง ซึ่งนําคาตัวแปรอิสระ    

ไปคํานวณหาคาของตัวแปร ZScoremgt ทําการแปลงคา Z ใหอยูในรูปแบบ x (คาขอมูลใดๆ) คาที่ไดจะเปน

คาประมาณการของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกแลวนํามาเปรียบเทียบกับ 

คาการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกจริงที่ไดจากแบบสอบถาม           

เพือ่คาํนวณหาคา MRE ของแบบสอบถามตัวอยางจนครบ 30 ตวัอยาง จากนัน้ทาํการหาคา MMRE (Average  

absolute MRE 100%) ไดเปนคารอยละของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการประมาณการแบบจําลอง            

คาเฉลี่ย MMRE ของงานวิจัยเปนคารอยละของประชากรทั้งหมดของผูที่เปนครูในโรงเรียน คาทอลิกในเขต 4 

คาของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการประมาณการของแบบจําลองอยูที่ 3.98%

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก พบวา 

ปจจัยดานการพัฒนาการเรียนการสอน (F1) = +0.34 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานการพัฒนา        

การเรียนการสอน ไดแก ผูสอนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน การพัฒนาผูสอน

ใหรูจักการใชเทคโนโลยีเพือ่พฒันาสือ่การเรียนรู การพฒันาผูสอนใหสามารถใชขอมลูสารสนเทศจากเครือขาย

อินเทอรเน็ต  การสงเสริมใหนักเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศในการเรียน, การประเมินผลการเรียนการสอน     

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยดานการบริหารจัดการ (F2) = +0.23 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัย

ดานการบริหารจัดการ ไดแก การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร การจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสํารวจความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ     

ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง   การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (F3) = +0.50 ตัวแปร     

ทีม่คีวามสัมพันธกบัปจจัยดานโครงสรางพืน้ฐาน ไดแก การบริหารจดัการเครือ่งคอมพวิเตอรในปรมิาณทีเ่พียงพอ

ตอความตองการ เครื่องคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติเหมาะสมตอผูใชงาน  การจัดหาซอฟตแวรอยางเพียงพอ   

ตอการบริหารจัดการโรงเรียน ระบบคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย,ระบบอินเทอรเน็ต     

ที่ใชงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
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สรุป
 งานวิจยันีผู้วจิยัไดปจจยัทีม่ผีลตอการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนคาทอลกิทัง้หมด 

24 รายการ ไดแก ผูสอนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน การพัฒนาผูสอนใหรูจัก

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาผูสอนใหสามารถใชขอมูลสารสนเทศจากเครือขาย

อินเทอรเน็ต การสงเสริมใหนักเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศในการเรียน การประเมินผลการเรียนการสอนโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร การจัดประชุม           

คณะกรรมการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสํารวจความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ    

ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจัดการ            

เครือ่งคอมพิวเตอรในปรมิาณทีเ่พียงพอตอความตองการ  เครือ่งคอมพิวเตอรมคีณุสมบตัเิหมาะสมตอผูใชงาน  

การจัดหาซอฟตแวรอยางเพียงพอตอการบรหิารจัดการโรงเรียน ระบบคอมพวิเตอรชวยสอนทีม่ปีระสิทธิภาพ

และทันสมัย  และระบบอินเทอรเน็ตที่ใชงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

 คาเฉล่ีย MMRE แสดงเปนรอยละของความคลาดเคล่ือนเฉลีย่ของการประมาณการของแบบจําลอง

อยูที่รอยะ 3.98  เม่ือไดดังน้ีผูวิจัยพบวาระดับความแมนยําในการวิเคราะหปจจัยโดยแบบจําลองสมการ

โครงสรางไดคาความแมนยาํในการประมาณคารอยละ  96.02  สามารถสรปุไดวาแบบจําลองสมการโครงสราง

ที่พัฒนาขึ้นน้ันสามารถพยากรณไดคอนขางดี เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนตํ่าและรวมไปถึงความสะดวก 

รวดเร็ว การคัดเลือกปจจัยในการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งได

ปจจัยหลัก 4 ดาน และปจจัยยอย 24 รายการ ซึ่งมากเกินไป ควรลดจํานวนปจจัยใหนอยลงในการวิเคราะห

ขอมูลและเพิ่มประเภทของกลุมตัวอยาง เพิ่มจํานวนของกลุมตัวอยาง เปนตน
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Abstract 
 English language teaching has often been influenced by uncontrollable factors ranging 

from national policies to regional policies. The implementation of AEC has brought not only               

opportunities to many professions in ASEAN, but also some perceived challenges for graduates 

and English instructors in Thailand. This case study aimed to explore university instructors’ opinions 

on and suggestions toward current English language teaching and learning in higher education 

regarding the actual implementation of AEC. Fifty-five English instructors from eight government 

universities and three private universities in upper northern region of Thailand participated in this 

case study. Questionnaires and semi-structure interviews were used to collect the data. Descriptive 

statistics were used for the quantitative data analysis, and thematic analyses were used to analyze 

the qualitative data. The results revealed that current teaching approaches are not effective enough 

to prepare students for AEC; in addition, curriculum and programs need to be revised to emphasize 

English communication skills as the context of labour market has changed. Several pedagogical 

approaches, such as English for Specific Purposes, Field study, practicum program, and project-

based learning were suggested to prepare Thai students for AEC. 

Keywords
 English Language Teaching, AEC, ASEAN, Higher Education 
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บทคัดยอ
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดรับผลกระทบจากปจจัยที่ควบคุมไมไดตั้งแตนโยบายระดับชาติ   

ถงึระดบัภมูภิาคจากการเปดเสรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่ไมเพียงแตเพ่ิมโอกาสในการทาํงานใหกบัหลากหลาย

อาชีพในภูมิภาคอาเซียน แตยังนํามาซึ่งความทาทายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบัณฑิตและอาจารยผูสอนภาษา

อังกฤษในประเทศไทย กรณีศึกษาช้ินน้ีไดศึกษาทัศนะและขอเสนอแนะของอาจารยมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ  

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในปจจุบันที่เกี่ยวโยงกับการเปดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน    

อยางเปนทางการ อาจารย 55 ทาน จากสถาบนัของรัฐบาลและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ไดเขารวมในงานวจิยัในคร้ังนี ้เครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู คอื แบบสอบถามและการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

จากนัน้นําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชสถิตเิชิงพรรณาในการวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณและใชการวเิคราะห

แกนสาระสําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนในปจจุบัน       

ยงัไมมปีระสทิธภิาพเพียงพอตอการเตรียมนกัศึกษาสาํหรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนกั นอกจากนีห้ลกัสตูร

และแผนการศึกษาจําเปนตองไดรับการปรับปรุงโดยมุงเนนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเนื่องจากบริบท

ของตลาดแรงงานไดเปลี่ยนไป และไดมีการเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเตรียม

ความพรอมนักศกึษาไทยกบั AEC เชน ภาษาอังกฤษเพือ่วตัถปุระสงคเฉพาะ การศกึษาภาคสนาม การฝกงาน 

และการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน เปนตน

คําสําคัญ
 การสอนภาษาอังกฤษ     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)    การศึกษาระดับอุดมศึกษา

Introduction
 In August 1967, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established in 

Bangkok, and currently there are ten nations having joined the community. The community aims to 

promote collaborations between the ten member countries (The ASEAN Declaration, (2016). The 

decision to establish by 2020 the ASEAN Community, including the ASEAN Economic Community 

(AEC), was made in the Declaration of ASEAN Concord II in Bali, Indonesia, on 7 October 2003 

(ASEAN Secretariat, 2008). The ASEAN Economic Community (AEC) was declared to be the goal 

of regional economic integration. In addition to the AEC, the other two pillars, namely the ASEAN 

Political-Security Community (APSC) and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), are          

expected to work in tandem in establishing the ASEAN Community by 2020 (ASEAN Secretariat, 

2008). In fact, the implementation of AEC has begun in 2015.
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 Among the three pillars, the AEC is considered to have great effects on national policy and 

system since the pillar mainly concerns economic development, social development, and protection 

of peace and stability among the member countries which are the foundations of developments of 

each country (ASEAN Secretariat, 2008). As a member of ASEAN, Thailand is inevitably affected 

by the ASEAN Concord II. Over the past few years, there have been many movements in Thailand’s 

education system, but one that has been discussed widely is the preparation of Thailand’s education 

for the actual implementation of AEC in 2015. 

  It has been stated that the implementation of AEC offers new opportunity for graduates and 

employees due to the free flow of workforces within the member nations (Crocco & Bunwirat, 2014 

; Pyakurel, 2014). In order to facilitate the communication among the ten countries, English was 

declared to be the sole working language of AEC in 2007, according to Article 34 of The ASEAN 

Charter (Kirkpatrick, 2008). Such declaration not only highlights the significant roles of English in 

the region, but it also creates impacts on the English language policy and education in Thailand. 

English language proficiency has become a required qualification for most careers and, with the 

free flow of labours inside the AEC, employers seem to be able to select the most qualified employees 

who are the best for job positions from any member countries (Bunwirat & Chuaphalakit, 2016).    

As a result, AEC has been considered both a great opportunity and a challenge to the nations as 

a whole. Moreover, AEC has been addressed as one of the main factors which has influenced 

Thailand’s educational policy and practice in terms of preparing our workers to be a part of AEC 

and to be competitive in the international labour market (Bunwirat & Chuaphalakit, 2016 ; Crocco 

& Bunwirat, 2014).

  Higher education is seen as a key mechanism to equip graduates with professional skills 

and English language competency (Bunwirat & Chuaphalakit, 2016). Nevertheless, studies have 

found that despite several years of planning and preparation for AEC, Thai people still have less 

proficiency of English communication than people from other ASEAN member countries (Barbin & 

Nicholls, 2013 ; Choomthong, 2014 ; Deerajviset, 2014 ; Pyakurel, 2014).  Several studies point     

out that low qualified teachers, low-motivation learners, large class sizes, and students’ minimal 

exposure to English are the main factors of the failure of English   language teaching in Thailand 

(Dhanasobhon, n.d.; Noom-ura, 2013). In addition, teachers’ heavy workload also hinders the         

effectiveness of teaching since the teachers mostly apply traditional teaching styles into                      

English language classrooms such as grammar-translation method, teacher-centered approach, 

and using Thai as the medium language of instruction (Noom-ura, 2013).  Two productive skills of 
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English such as speaking and writing are highlighted as Thai university students’ weaknesses since 

they still have difficulties of communication in English especially in real life situations (Suwanarak 

& Phothongsunan, 2008).  

 Therefore, it can be said that English language teaching in Thailand still needs improvement 

to produce more competent graduates and labours who are fully competitive in the AEC and 

wider international markets. The impacts of AEC upon ASEAN countries in several aspects have 

been studied and reported (Barbin, 2013 ; Crocco & Bunwirat, 2014 ; Sirikhan, 2014). 

  However, previous works are limited to challenges that AEC might bring to the education 

system in Thai higher education. There has been little discussion on the challenges that AEC might 

bring to English language teaching and learning in that level. Moreover, few studies have investigated 

English instructors’ opinions and suggestions regarding the implementation of AEC and English 

language pedagogy in Thailand (Buwirat & Chuaphalakit, 2016). Therefore, this study was proposed 

to shed light on the current English language teaching in the upper northern region of Thailand by 

investigating the university instructors’ opinions on and suggestions toward the current English 

language teaching and learning in AEC era. It is important to know what is still continuing and what 

needs to be added in terms of English language teaching and learning in higher education level. 

Since instructors are one of the key stakeholders in education, the investigation of university instructors’ 

opinions on and suggestions towards English language teaching in the period of AEC would       

benefit the education, help create a better understanding of current English teaching and learning, 

and would suggest appropriate policy and planning for the current situation.

Research objectives
  The study aimed to investigate the university English instructors’ opinions on current          

English language teaching and learning in higher education regarding the actual implementation 

of AEC. Moreover, the study also discussed the English instructions’ suggestions towards English 

language teaching regarding students’ preparation for AEC. Thus, the two following research         

questions were asked in this study:

 1. What are the university English instructors’ opinions on English language teaching in 

the period of AEC? 

 2. What are the university English instructors’ suggestions toward English language 

teaching regarding students’ preparation for AEC? 
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Research Methodology
  English language instructors from eight government universities and three private universities 

in upper northern region of Thailand were selected according to the following criteria: 1) having at 

least 5 years of teaching experience, 2) having experience in curriculum development and planning, 

and 3) holding a degree in English language teaching or education-related fields. As a result,           

55 instructors were the participants in this study. 

  Questionnaires and semi-structured interviews were the data collection instruments used 

in this study. The questionnaire consisted of three main parts: 1) 4-Point Likert Scales,  2) checklist, 

and 3) open-ended questions. The open-ended questions probed into the participants’ opinions 

and suggestions toward English teaching and learning in the university level of Thailand.                        

The questionnaire items and the interview protocols were reviewed by five experts in related field 

of English teaching and revised according to the experts’ comments and suggestions. 

  After finishing the questionnaire session, each instructor who volunteered to participate in 

the interview session was interviewed individually for around 25-30 minutes. Eleven instructors 

participated in the interviews. The interviews were recorded digitally. Descriptive statistics:               

frequency and percentages were used for the quantitative data analysis, and thematic analyses 

were used to analyze the qualitative data.

Results
  The results of this study are presented according to the research questions: 1) What are 

the university English instructors’ opinions on English language teaching in the period of AEC? and 

2) What are the university English instructors’ suggestions toward English language teaching        

regarding students’ preparation for AEC?

 1. What are university English instructors’ opinions on English language teaching in the 

period of AEC?  According to the participants’ responses in the interview, the key goals of English 

language education in Thailand were not totally changed from the past. Still, English communication 

was set as one of the crucial skills for working in the future and students should acquire it since 

their early school years. The participants believed that students’ English language proficiency and 

English communication skills were the essential tools that students could use to advance their 

careers, especially in AEC labour market. Besides, proficiency in English and skills in communication 

could help students to acquire other skills and knowledge from various sources and these would 

enhance students’ employability (“a set of achievements – skills, understandings and personal 
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attributes – that make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen 

occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy”. (Yorke, 

2006, 3) as well. However, due to the opening of AEC that made the competition in the labour 

market higher, pedagogical approaches of English language teaching should be reconsidered in 

order to fully support students’ employability. In other words, the teaching and learning of English 

language in higher education, according to the participants’ responses, should focus on “what and 

how” to equip students with. General English knowledge alone was not enough to help students 

stay competitive in a present-day labour market. 

  Selected by 85.5%, 56.4%, and 38.2 % of the participants respectively, the three most 

important factors to the curriculum or program development planning were the content, the                

incorporation of English for Specific Purposes (ESP), and the incorporation of intercultural                 

communication skills. In addition, English for Specific Purposes (ESP) was suggested as one of the 

key factors to be included in curriculum planning, and knowledge that could assist students to work 

successfully in an international labour market, such as intercultural knowledge should be introduced 

to classrooms. Moreover, regardless of the curriculum planning, more than half of the participants 

suggested that the policy of English Program should be adapted to suit the jobs’ requirements. The 

participants noted that knowledge of ESP would enable the students to learn beyond classroom 

and acquire more knowledge to help them become more proficient, increasing their employability 

to be competitive in the AEC market in the future.   

 Some of the participants’ responses about the needs of proficient English speaking-work-

ers and the significance of ESP in English teaching are shown below: 

 “According to the survey results of graduates and entrepreneurs’ opinions toward 

 English programs, the business sectors need students who can communicate 

 in particular working fields. Thus, universities will take this into consideration 

 for planning and revising English curricula in the future.”

 “We would provide more ESP programs for students. When they graduate, they 

 would be able to communicate in English appropriately in their fields.”

 In addition, most of the participants pointed out that one way to raise Thai students’              

competitiveness in the labor market was emphasizing English communication skills of related    

working fields in classrooms. The participant said that:

 “English pedagogies that enhance four skills of English: speaking, listening, 

 reading and writing have not been changed; however, future curriculum planning 
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 and development must emphasize the uses of language in such particular fields of  working. 

 … Companies need workers who have English communication skills in working. So, 

 we need more courses that enhance communication skills and focus more on ESP.” 

  In order to enhance students’ English communication skills, the participants implemented 

various classroom activities and learning programs, such as projected-based learning, field study, 

international programs, and language practicum, in their courses. Classroom activities should      

enable students to communicate in English and encourage them to practice in real contexts outside 

the classrooms as well.  They explained that: 

 “…To enhance graduates’ employability, field study program has been applied in 

 our curriculum. We also emphasize four English skills by providing students and teachers’ 

 exchange program with international institutions. This will help the students to have chances 

 to use more English.” 

 “In our university, we revised English subjects of General Education curricula to stimulate  

 non-English major students’ English communicative practices and lecture in English. We set  

 many joint projects for Thai and foreign students, working together and we also have an  

 international dormitory. These encourage students to use English more both inside and 

 outside classrooms.” 

 “It is important for Thai students to get chances to use English as much as they can. 
 Project-based learning and practicum program are examples of teaching and learning 
 that help students use English through authentic materials and contents. In our program, 
 we deliver English language through projects. The students use English language to 
 accomplish the projects and this helps them to gain English proficiency. In addition, 
 students who join a practicum program will have a chance to practice English in real 
 situations in workplaces. These give them great experiences which they may not get 

 in classrooms.”

 2. What are university English instructors’ suggestions toward English language teaching 

regarding students’ preparation for AEC? To probe into the participants’ perspective toward teaching 

of English, the participants were asked to rate three factors that should be considered the most 

important in the teaching of English and should be taken into consideration for revising English 
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curricula in the future. The most important factors, based on the participants’ responses were: the 

students’ proficiency in the language after graduation (61.9%), the opportunity for students to 

practice the language (58.2%), the students’ ability to use the learned target language to acquire 

knowledge in the future (40%). Moreover, English language curricula should be revised to achieve 

AEC language requirement for careers according to the participants’ opinion. Language regulations 

of eight Mutual Recognition Arrangements (MRAs) and other specific job titles for AEC should be 

integrated in the new curricula of English program.

   Furthermore, most of the participants suggested that English language teaching and learning 

should provide Thai students more exposures and opportunities to use English both inside and 

outside classrooms. Using English only in classrooms could not provide enough exposure to the 

authentic use of English language; as a result, students did not have sufficient practices to increase 

their English communication competence.

  Most of the participants were also concerned about Thai students’ characteristics which 

were too passive in classrooms, and their low awareness of the importance of English language. 

According to the participants’ real teaching experience, being passive and low-motivation learners 

seriously hindered Thai students’ English learning. Furthermore, Thai students seemed to overlook 

the job opportunities in the AEC labor market. One of the participants explained that:

 “Thai students seem to be passive learners. They have had low motivation in 

 English learning since they were young. It is difficult to change such a negative attitude 

 toward English in their adulthood. Moreover, they are not aware that they may have to work 

 with foreigners or even to work abroad. They overlook AEC and ASEAN labor market. 

 They believe if they are going to work in Thailand, English language is unnecessary for them.” 

 

  To raise students’ awareness toward the significance of English and prepare them for AEC, 

several plans for English teaching and learning were suggested by the participants such as:    

 “The department hopes students are independent learners and ready for AEC. 

 Therefore, many English courses which offer English practices for students appear 

 as core subjects and elective subjects in the curricula. Students use the language through

 engaging in classroom activities or presenting their works to class.”  
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 “…In classrooms, giving lectures is not enough. Teachers must provide opportunities 

 for students to communicate in English. If they keep practicing, we hope they can 

 communicate English effectively when they graduate.”

 

 Besides, the knowledge of ASEAN cultures should be integrated into language curricula. 

The participants’ responses regarding this issue are shown below.   

 “The university is considering adding cultural contents of ASEAN members into some

 other subjects. Moreover, ASEAN cultural knowledge will be one of the subjects in 

 GE courses for students in the near future.”

 “We should integrate ASEAN information into lessons. The cultural contents may be

 introduced as reading passages.” 

 “Students’ cultural awareness should be raised since the issue is significant for their future.               

 Cultural knowledge will reduce misunderstanding in doing business in the diverse cultures of AEC.”   

  However, the ASEAN contexts appearing in course books should not be limited to basic 

information, such as geography, national flags, food, costumes, and other general information. 

Some participants also suggested that Community of Practice (COP), socializing, business manners 

and politics of each ASEAN country member should be introduced to classrooms because the 

knowledge is crucial for students’ work in the future. 

Discussion
  In preparation of Thai students for AEC labour market, according to the participants,      

English communication skills were highlighted as essential skills for the students, and they really 

needed to be developed. In other words, English language learning goals in classrooms had been 

shifted to focus on students’ four English communication skills in a particular domain, that was, 

workplaces rather than general daily conversation. Universities were aware of preparing students 

for a particular business environment. Therefore, effective pedagogical approaches and activities 

believed to enhance students’ English communication skills had been taken into consideration of 

the curricular planning and revision. The participants addressed that ESP, project-based learning, 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 291

field study, language practicum, and international programs could assist students to develop    

English language competency. The results from the questionnaires and the interviews revealed 

that these approaches and activities were needed as they allowed students to use and practice 

English outside classrooms, and they could help increase students’ exposure to the authentic 

context of English language usage. According to the participants, using English only in classrooms 

was not enough for students to improve their communication skills.  

  According to the participants’ view, teaching English should be directed toward                     

Communicative Language Teaching (CLT) and delivered through the context of some particular 

fields of careers that are important for students’ employability in the future. This is correspond to 

Deerajviset’s (2014) study which indicates that CLT should be applied in English teaching in Thai-

land as the pedagogical approach aiming to develop students’ effective  communication skills. 

Moreover, English for Specific Purposes (ESP) was suggested by the participants to be integrated 

into English classrooms to give students chances to use English in  authentic contexts. Chomthong 

(2014, 54) explains that English in the ASEAN community is “English in the workplace and English 

for social usage”. Therefore, English language teaching  should emphasize these principles. 

  To increase students’ employability for AEC, knowledge of ASEAN cultures should  be 

equipped to Thai students. The results from the questionnaire revealed that the participants put 

emphasis on the content of the English subjects and cultures of ASEAN countries should  not be 

neglected. In business situations, the knowledge of cultures will help workers to be more success-

ful (Suttipun, 2012). Furthermore, integrating ASEAN  cultures into English language curriculum is 

able to raise students’ awareness of ASEAN and lower students’ anxiety about using English in 

classrooms and in real contexts (Deerajviset, 2014 ; Kirkpatrick, 2008). In addition, some features 

of English varieties in ASEAN, such as similarities and contrarieties of English linguistic features, 

should be introduced to the curriculum (Kirkpatrick, 2008). 

Conclusion and Recommendations
 The implementation of AEC has several effects on Thailand’s education, especially in 

English language teaching due to the declaration to use English as a sole official business language 

of ASEAN in 2007. Moreover, AEC has created a free-flow of workforce which heightens the          

competition in ASEAN labour market. Workers who are able to communicate in English effectively 

have more chance to get a better job than those who are less efficient (Bunwirat & Chuaphalakit, 

2016 ; Crocco & Bunwirat, 2014). This phenomenon concerns Thai higher-education instructors 
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about the quality of graduates. Current practices of English teaching and suggestions toward the 

development and revision of English curricula were made to prepare Thai students to reach the 

qualifications of the labour market. In particular, communication skills, teaching approaches and 

the content of English subjects were the primary concerns found in this study. However, the study 

only explored the situations and points of view from the higher-education instructors’ perspectives. 

Further studies that probe into the points of view from the business sectors could yield valuable 

insights toward the quality of graduates needed for local and international market.
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร             

ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และ 2) ศึกษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตว

ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย             
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จํานวนท้ังสิ้น 500 คนสถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย         

ผลการวจิยั พบวา 1) ตนทุนในสวนคาแรงในการดแูลขาวโพดมคีาสูงท่ีสดุ คอื 24,000 บาทตอไร คดิเปนรอยละ  

72.60 รองลงมาเปนตนทุนคาใชจายในการขนสงอยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93 ตามลําดับ                          

2) การซ้ือขายขาวโพดเลีย้งสตัวในพืน้ท่ีตาํบลวาวมีมีลูคาท่ีคอนขางสงู  โดยความตองการหรอือุปสงคขาวโพด

เลี้ยงสัตวมีจํานวนไมจํากัด ในขณะที่อุปทาน หรือความสามารถในการเพาะปลูกเพื่อผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ของเกษตรกรเฉลี่ย 2074 อยูที่ 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือน ดังนั้นตําบลวาวีสามารถผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดประมาณ 156,860,000 กิโลกรัมตอปซึ่งก็ยังไมเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองตอ        

ความตองการของลกูคาได  ดงัน้ันเพือ่เปนการเพ่ิมเตมิกําลงัผลติขาวโพดเลีย้งสตัวใหเพียงพอตอความตองการ

ของตลาด เกษตรกรจึงทําการขยายพ้ืนท่ีปลูก ดงัน้ันเพือ่ปองกนัการขยายพ้ืนท่ีอยางไมจาํกัดน้ี ภาคสวนตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินบนพ้ืนที่สูงควรมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางย่ังยืนพรอมกับใหความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษดินแกเกษตรกรเพื่อลดการขยายพื้นที่เกษตรในพื้นที่ปา

คําสําคัญ
 ตนทุน   อุปสงคและอุปทาน  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ตําบลวาวี  เชียงราย

Abstract
 The purpose of this study is to 1) study on the investing cost to the maize plantation for 

livestock of the farmers in Wawee sub-district, Mae-Sruai district, Chiang Rai province. 2) study on 

demand and supply to the maize plantation for livestock of the farmers in the study  area, which is 

survey-based research using questionnaire to interview a group of 500 maize  farmers. The descriptive 

statistics was used and frequency, percentage and average were analyzed.

 The result of the study showed that, 1) the investing cost to maize plantation for livestockhas 

highest wage, which is 24,000 Thai Baht (THB) / raior 72.60 percent of total cost. Secondly, following 

by the transportation cost, 7,250 THB per rai, or 21.93 percent. 2) The  trading cost of the maize is 

high as the its demand in unlimited. While the supply or capability of the farmers in maize plantation 

is 10,000 kg/crop calendar/household. Therefore, the maize  production is approximately 156,860,000 

kg / year and still not sufficient to the need. In order to increase maize production, the cultivation 

land was expanded larger. To prevent unlimited  expansion of the cultivation land, all concerned 

parties in land use on the hilly area should have sustainable land use planning strategy to reduce 

the agricultural area expansion to forest area. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560296

Keywords 
 Costs, Demand and Supply, Wawee Sub-District, Chiang Rai

บทนํา
 ปญหาหมอกควันอันเกิดจากการเผาในพื้นท่ีสูงเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกพืชในฤดูฝน                

(ศทุธนิดีนตร,ี  สญัญาทมุตะขบ, พภิพ  ชาํนวิกิยัพงศ และ ศภุลักษณ หนอยสุยะ (2554) นอิร สริมิงคลเลิศกลุ  

และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน(2556) และ นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ สุรีรัตน  กองวี (2557)โดยสวนใหญจะเปน  

การปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะขาวโพดเล้ียงสัตว ซึ่งมักจะเปนการผลิต

เพ่ือปอนเขาสูกระบวนการแปรรปูเปนอาหารสตัว จากรายงานสถานการณและแนวโนมการผลิตขาวโพดไทย

พบวาในอุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบมากถึงรอยละ 50  (เอมอร อังสุรัตน,    

ชูศักด์ิ จอมพุก, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ อัจฉรา ปทุมนา, 2555) นอกจากนี้         

จากรายงานของสาํนกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ไดกลาวถงึสถานการณ

ความตองการขาวโพดเล้ียงสัตวในตลาดโลกและตลาดในประเทศไทยไววา ดานความตองการใชขาวโพด

เลี้ยงสัตวของตลาดโลกมีความตองการสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นไดจาก  ป พ.ศ. 2557/58 มีความตองการขาวโพด

เล้ียงสัตวจํานวน 971.81 ลานตันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 953.98 ลานตัน  ในป พ.ศ.  2556/57 รอยละ 1.87     

ทั้งนี้เนือ่งจากสหรัฐอเมริกามีความตองการใชขาวโพดเลีย้งสัตวเพิม่ขึน้จาก 295.39 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556/57 

เปน 302.53 ลานตนั ในป พ.ศ. 2557/58 หรือเพิม่ข้ึนรอยละ 2.42 โดยนาํขาวโพดเลีย้งสตัวไปใชในอตุสาหกรรม

เอทานอลสําหรับความตองการขาวโพดเล้ียงสัตวในตลาดของประเทศไทยนั้น จากป พ.ศ. 2557/58                        

ที่มีความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูที่ 5.00 ลานตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 4.72 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556/57            

หรือรอยละ 5.93 อยางไรก็ตามแนวโนมความตองการขาวโพดลี้ยงสัตวยังคงสูงขึ้นทุกป เนื่องจาก                     

ภาคอุตสาหกรรมการเลีย้งสตัวยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้ทาํใหความตองการใชขาวโพดเลีย้งสตัวเพือ่เปนวตัถดุบิ

อาหารสัตวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจึงพบวา พื้นที่ปาทางภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญถูกบุกรุก        

เพ่ือการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังกลาวน้ีสูงข้ึนทุกป (นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ สุรีรัตน กองวี, 2557)         

เกษตรกรมักจะบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมดวยการเผาเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตนน้ํา

ลาธาร (พื้นที่ลุมนํ้าชั้น1) สงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปาไมการชะลางพังทลายของดินและ  

การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ (เอมอร องัสุรตัน และคณะ, 2555) และกอใหเกิดปญหาหมอกควนั   

อันเกิดจากการเผามาโดยตลอด (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

 จากการศกึษาของ นอิร สริมิงคลเลศิกลุ และ สรุรีตัน  กองว ี(2557) เพ่ือศกึษาแนวโนมของการเปล่ียน

การปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย พบวาเกษตรกรมีรายไดหลักจากการ

ปลูกขาวโพดเลีย้งสัตว แตปจจุบนัพบวารายไดเร่ิมลดลงแตตนทุนการปลูกมีคาสูงมากข้ึน ดงัน้ันจึงมีแนวโนม

ที่เกษตรกรบนพื้นท่ีปาจะขยายพื้นท่ีเพ่ือเพ่ิมผลิตและเพิ่มรายไดใหเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว                  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศกิจวรสิน (2555) ที่ทําการศึกษาหวงโซ           
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การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว นอกจากจะทําให

ปญหาความยากจนไมไดรบัการแกไขแลว ยงัเปนการดึงใหเกษตรกรเขาไปตดิในวงจรอุบาทวของความยากจน

ทีย่ากจะหลดุพน และเปนตวัเรงใหปญหาความไมเทาเทียมในภาคชนบทใหทวคีวามรุนแรงและยากจะเยยีวยา

ในระยะยาว นอกจากน้ียังพบวาการปลูกขาวโพดในจังหวัดนาน  สวนหนึ่งเปนการปลูกในพ้ืนที่ตนนํ้า                 

โดยการบกุรุกและทาํลายพืน้ท่ีปา ซึง่ไมเพียงสงผลกระทบอยางรนุแรงตอส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี เชน สภาพดนิกรด 

การพังทลายของหนาดินในระดับรุนแรง การปนเป อนของสารเคมีในนํ้าและดิน และภัยธรรมชาติ                        

แตยังสงผลกระทบถึงพื้นที่ปลายน้ําในจังหวัดตางๆ เชน ปญหาอุทกภัยที่รุนแรงและถี่มากข้ึนอีกดวย ซึ่ง         

ผลกระทบภายนอกทัง้หลายเหลาน้ี ยงัไมไดถกูคิดรวมเปนตนทุนของนโยบายสงเสริมการปลกูขาวโพดเลีย้งสัตว             

แตอยางใด   ผลการศกึษาของ นอิร สริมิงคลเลศิกุล และ สรุรีตัน  กองว ี(2557) ยงัแสดงใหเหน็วาปจจยัดานชุมชน 

เปนปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจของเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูเลือกปลกูขาวโพดในระดบัมาก กลาว คอื มกีารปลกู

ตามๆ  กันมาจากรุนสูรุนและตามผูนําชุมชน นอกจากนี้ยังพบวา เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการทํา  

การเกษตรท่ีถูกตองโดยเฉพาะการใชปุยเคมีเกินความจําเปนซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุนสูงข้ึนดังจะเห็นไดวา

ปจจุบนัพ้ืนท่ีผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวในแหลงผลิตท่ีสาํคัญของประเทศมีความอดุมสมบูรณของดนิคอนขางต่ํา 

(จันทรจรัสเรี่ยวเดชะ, 2555) และยังพบวา เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงนิยมใชวิธีเผาเปนการกําจัดวัชพืชหลังฤดู      

เก็บเกี่ยวเพ่ือเตรียมพื้นท่ีสําหรับฤดูเพาะปลูกถัดไป โดยการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรบนที่สูงน้ัน มักจะขาดวิธี           

การปองกันการลุกลามของไฟจึงทําใหไฟดังกลาวลุกลามเปนไฟปายากแกการควบคุม สงผลกระทบ                  

ตอคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมอีกดวย (สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาจังหวัดเชียงราย, 2555)

 จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่ทําใหเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงเลือกปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น คือปจจัยทาง     

ดานสังคม (จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ, 2555) และมักใชการเผาเปนการเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกพืชดังกลาว    

อยูเสมอ อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญยังขาดการวิเคราะหถึงแนวโนมและความตองการสําหรับขาวโพด

เลี้ยงสัตวในทองตลาด จึงทําใหขาดการเตรียมการและการวางแผนสําหรับการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง        

ตลอดจนการวางแผนการควบคุมการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีป่า ดงันัน้จงึเปนทีม่าของโครงการศึกษาหวงโซ

อปุสงคและอุปทานสาํหรับการคาขาวโพดบนพืน้ท่ีสงูกรณีศกึษา ตาํบลวาว ีจงัหวัดเชียงรายเพือ่ทําการศึกษา

วิเคราะห ตนทุน และอุปสงค อุปทานของการปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี ซึ่งเปนพื้นที่พบวา

มีการพบจุดความรอน (Hotspot) สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย (นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน, 

2556) และเพ่ือเปนการเตรียมรับมือและวางแผนการดานการลงทุนและการรับซื้อขาวโพด ตลอดจน                

การวางแผนดานการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่สูงนี้ตอไป

วัตถุประสงค
 1. ศกึษาตนทุนในการปลูกขาวโพดของเกษตรกร ในพืน้ท่ีตาํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย  จงัหวัดเชียงราย

 2. ศกึษาอปุสงคและอปุทานของขาวโพดเล้ียงสตัวในพืน้ทีต่าํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย  จงัหวดัเชยีงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศกึษาวจิยันี ้มุงศกึษาตนทนุในการปลูกขาวโพดอุปสงคและอปุทานของขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนที่

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้การเพาะปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี         

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงรายเปนหวงโซอุปสงคและอุปทาน ที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิง่แวดลอมในพ้ืนทีอ่ยางมาก และมีแนวโนมทีเ่กษตรกรจะเพ่ิมกาํลงัผลิต ดวยวิธกีารขยายพ้ืนที ่ขณะท่ีตวัแปร

ทางดานอุปสงคของขาวโพดมไีมจาํกัด จงึเปนตวัผลกัดันใหเกษตรกรในพืน้ทีย่งัคงเพาะปลูกขาวโพดอยางตอเน่ือง 

ซึ่งตัวแปรที่ไดกลาวมานั้น คณะผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย ดังภาพที่ 1

 
ภาพที่ 1:กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากร

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คอื  เกษตรกรผูปลกูขาวโพดทีอ่าศยัอยูในเขตตาํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย

จงัหวัดเชียงราย  ปจจบุนัเขตการปกครองในพ้ืนทีต่าํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย มจีาํนวนประชากร

ทัง้ส้ิน 23,427 คน แยกเปนชาย 11,943 คน หญงิ 11,484 คน และมีจาํนวนครัวเรอืน รวมทัง้ส้ิน 7,843 ครัวเรอืน

 2. กลุมตัวอยาง

  การคดัเลือกกลุมตัวอยางในการศกึษาวจิยัคร้ังน้ี ใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) กบัเกษตรกรผูปลกูขาวโพดซึง่ตําบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงรายแบงเขตการปกครองออกเปน 

25 หมูบาน และประกอบกับพ้ืนท่ีศกึษาไมมรีายงานสถติจิาํนวนเกษตรกรผูปลกูขาวโพดทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร

เพราะเปนพ้ืนท่ีๆ ไมมีเอกสารสิทธ์ิ  ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงกําหนดสัดสวน จํานวนกลุมตัวอยางเกษตรกร                     

ผูปลูกขาวโพดจาํนวนเทากันคือ หมูบานละ 20 ตัวอยางตอคน  รวมท้ังส้ิน 500 ตวัอยางตอคน โดยคณะผูวจิยั

ไดกาํหนดหลกัเกณฑในการดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูกบักลุมตวัอยางดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง
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ดังนี้ คือ 1) ประกอบอาชีพทําไรขาวโพด 2) สมัครใจใหขอมูล 3) เปนหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน

ที่ปลูกขาวโพด และ 4) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 คน  เทานั้น (หมูบานละ 20 ครัวเรือน)

 3. พื้นที่ศึกษา

  พืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยัครัง้นี ้  คอื ตาํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงรายซ่ึงในปจจบุนัอยูในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวาวี มีจํานวนประชากร รวมท้ังส้ิน 23,427 คน แบงเขต                    

การปกครองออกเปน 25 หมูบานหลัก  ประชาชนสวนใหญทีอ่าศยัในตําบลวาวเีปนชาวเขามทีัง้หมด 7 ชนเผา

ไดแกอาขาจีน (ยูนาน) ปากาญอ (กระเหรี่ยง) มูเซอ (ลาหู) เยา (เมี่ยง) ลีซอ  (ลีซู) และไทยใหญ

 4. เครื่องมือในการเก็บตัวอยาง

  เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาในคร้ังนีค้อืแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดโดยมุงประเดน็

ทีจ่ะสอบถามตามวัตถุประสงคการวจิยัเปนหลักเน้ือหาในแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามทัง้หมด 3 สวน

ไดแก

  สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม

  สวนท่ี 2: จํานวนพ้ืนท่ีและผลผลิตท่ีไดในการปลูกขาวโพดในพื้นท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย

จังหวัดเชียงราย

  สวนท่ี 3: ตนทุนและรายไดจากการปลกูขาวโพดในพืน้ท่ีตาํบลวาว ี อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย

  แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนี้ ไดมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการตรวจสอบ       

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจสอบ แกไข และปรับปรุง

เน้ือหาและขอคําถามใหครอบคลุมกับส่ิงท่ีตองการศึกษาและใหตรงตามวัตถุประสงคงานวิจัย หลังจากนั้น

ทําการหาคาความเชื่อม่ันหรือความนาเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไข

เรียบรอยแลวไปทําการทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 30 คน          

จากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจสอบใหคะแนนและนําไปหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่นของ      

ขอคาํถามโดยวธิหีาคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอรนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการทดสอบ

ความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยรวมอยูที่ 0.861

 5. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามที่ผานการ    

ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบสอบถามและนํามาวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถติ ิ โดยสถติทิีเ่ลอืกใชไดแก สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดวยการแจกแจงความถี ่คารอยละ และคาเฉลีย่ 

เพื่อทําการบรรยายการศึกษาและสําหรับการวิเคราะหตนทุนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดประยุกต       

ใชทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนและงบประมาณการดําเนินงาน โดยทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนทางโลจิสติกส    

ในการวเิคราะหขอมูลตนทุนการผลติต้ังแตการเตรยีมพ้ืนท่ีปลูกจนถึงการขายใหกบัลูกคา (โรงส)ี เพ่ือวิเคราะห

ความคุมคาของการเพาะปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว รวมทัง้การศกึษาและวเิคราะหอปุสงคและอปุทานของขาวโพด

เลี้ยงสัตว โดยการเปรียบเทียบความตองการของลูกคา (โรงสี) กับความสามารถในการผลิตของเกษตรกร    
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เพือ่เปรียบเทียบความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวโพดเลีย้งสัตว ทัง้นีส้ตูรทีใ่ชวเิคราะหตนทนุจะเปนตนทนุ

รวมเฉล่ียของการผลิต (Average Total-Cost: ATC) ซึ่งคํานวณไดจากผลรวมของตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average 

Fixed Cost: AFC) กับตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) (บุษบา พฤษษาพันธุรัตน, 2552) 

ดังสมการที่ (1)

   ATC = AFC + AVC      ……………………….สมการที่ (1)

 โดยที่   ATC     คือ ตนทุนรวมเฉลี่ย (Average Total-Cost) 

              AFC      คือ ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost)

             AVC       คือ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost)

ผลการวิจัย
 1. วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลวาวี

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาและวิเคราะหตนทุนการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ซึ่งมีการเพาะปลูกท้ังหมด    

2 รอบตอป โดยรอบท่ี 1 ทําการเพาะปลูกต้ังแตเดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวผลผลิตชวงปลายเดือนสิงหาคม         

ถงึตนเดอืนกนัยายน  รอบท่ี 2 ทาํการเพาะปลูก ตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน เกบ็เกีย่วผลผลิตชวงปลายเดือนกมุภาพันธ

ถึงตนเดือนมีนาคมผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือคาใชจายในการ   

เชาพ้ืนท่ีเพาะปลูก หรือเรียกวาไมมีคาตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average Fixed Cost: AFC) นั้นเอง แตเม่ือพิจารณา

ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) แลวพบวาคาแรงในการดูแลขาวโพดเลี้ยงสัตว                     

มีคาสูงที่สุด คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.60 รองลงมาเปนตนทุนคาใชจายในการขนสง                

อยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93  ดังตารางที่ 1จะเห็นไดวาตนทุนในการปลกูขาวโพดเลี้ยงสัตว

สวนใหญเกิดจากตนทุนการดูแล และตนทุนการขนสงขาวโพดเลี้ยงสัตวไปยังจุดรับซื้อ (โรงสี)

ตารางที่ 1

ตนทุนผันแปรเฉล่ียของการเพาะปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร ในพืน้ท่ีตาํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

  ( )  ( ) 
1  290.00 0.88 
2  640.00 1.94 
3  24,000.00 72.60 
4  342.86 1.04 
5  342.86 1.04 
6  190.71 0.58 
7  7,250.00  21.93 

 33,056.43  
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จากขอมลูทัง้หมดทาํใหเราสามารถคํานวณหาตนทนุรวมเฉล่ีย  (Average Total-Cost: ATC) ไดดวยการแทน

คาตางๆ ในสมการที่ (1)

    ATC  = AFC + AVC                                …………..….สมการที่ (1)

 โดยที่   ATC   คือ ตนทุนรวมเฉลี่ย โดยสูตรที่ใชวิเคราะหตนทุนการผลิต

   AFC = 0 (เนือ่งจากเกษตรกรไมมคีาใชจายในการบริหารจดัการ หรือคาใชจายในการเชา

         พื้นที่เพาะปลูก)

   AVC =  ราคาเมล็ดพันธุ+ ราคาปุย + คาแรงดูแลขาวโพด + คาจางการปลูก + คาจาง

        การเก็บเกี่ยว + คายาฆาหญา + คาใชจายการขนสง

       =  290 + 640 + 24,000 + 342.86 + 342.86 + 190.71 + 7,250

      =  33,056.43 บาท

 แทนคา ตางๆ ในสมาการที่ (1)

     ATC   = 0 + 33,056.43 = 33,056.43บาท

  ดังนั้น พบวาเกษตรกรปลูกขาวโพดลี้ยงสัตวมีตนทุนรวมเฉลี่ยอยูที่ 33,056 บาท ตอไรตอรอบ

การปลูก

 

 2. วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ตําบลวาวี 

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาและวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเล้ียงสัตวพบวาลูกคา (โรงสี)               

มีความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ไมจํากัด หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวามีอุปสงคที่ไมจํากัดนั่นเอง ในขณะที่               

อปุทาน หรอืความสามารถในการเพาะปลูกเพือ่ผลติขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกรเฉล่ียอยูที ่ 10,000 กโิลกรัม   

ตอรอบการปลูกตอครัวเรือน สามารถเพาะปลูกได 2 รอบตอป โดยตําบลวาวีมีทั้งหมด 7,807 ครัวเรือน ดังน้ัน

ในพืน้ทีข่องตาํบลวาวีสามารถผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวไดประมาณ 156,140,000 กโิลกรัมตอป ซึง่สามารถแสดง

ไดดังตารางที่ 2 แตอยางไรก็ตามก็ยังไมเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได ทําให

เกษตรกรตองเพิ่มกําลังการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2

การเปรยีบเทยีบอปุสงคและอปุทานของขาวโพดเลีย้งสัตวในพ้ืนทีต่าํบลวาว ี อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย

    
1    
2    156,140,000   

               7,807   
             20,000   
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร            

ในพื้นที่ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

  ในขั้นตอนนี้พบวา ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรมีตนทุนรวมเฉลี่ย

อยูที ่33,0 56.43 บาทตอไรตอรอบการปลกู โดยตนทนุคาแรงในการดูแลขาวโพดมีคาสงูทีส่ดุ คอื 24,000 บาท

ตอไร คิดเปนรอยละ72.60 ซึ่งจะเห็นไดวาเปนสัดสวนของตนทุนที่สูง เนื่องจากเกษตรกรตองใชระยะเวลา     

ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวทั้งหมด ประมาณ 4 เดือนตอรอบการปลูก ทําใหเกิดตนทุนคาแรงในการดูแล

การปลูกท่ีสูง (โดยมีคาใชจายปุยเคมีหวานหลังงอกมากท่ีสุดรองลงมาคือปุยเคมีรองพ้ืนและสารกําจัดวัชพืช 

(แตเปนวสัดเุกษตรท่ีใชบอยทีส่ดุ) ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ สาวติรมจีุย และ พชิยั สรุพรไพบลูย (2551)

ที่ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนาน มีรายไดหลักจากขาวโพดมานานเกิน 10 ปโดยใชความรู      

ทีถ่ายทอดกันมาและใชแรงงานในครอบครัวเปนหลักสังคมเกษตรทีป่ลกูขาวโพดยังมกีารพึง่พาอาศัยกันและ

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินพ้ืนท่ีปลูกสวนใหญไมมีเอกสารสิทธ์ิที่ดินทํากิน โดยตนทุนสวนใหญจะ

เปนคาใชจายเก่ียวกับการดูแลขาวโพด อันไดแกคาปุยเคมี และสารกําจัดวัชพืช เชนเดียวกันกับการศึกษา

ของ เขมรฐั เถลงิศร ีและ สทิธเิดช พงศกจิวรสนิ (2555) ซึง่ไดแสดงใหเหน็วาเกษตรท่ีปลูกขาวโพดบนพ้ืนทีล่าดชนั

นั้นมีความตองการพ้ืนท่ีในการปลูกมากกวาพ้ืนท่ีราบ ทั้งน้ีเน่ืองจากความอุดมสมบรูณของดิน  นอกจากน้ี    

ผลการศกึษายงัพบวา เกษตรกรไมไดรวยขึน้จากการปลูกขาวโพดในระยะเวลาท่ีผานมาและพบวาบางปราคา

ขาวโพดจะสูงถึงกิโลกรัมละ 8 บาทจากเดิมป พ.ศ. 2547 ราคาไมเกิน 5 บาทตอกิโลกรัม แตเนื่องจากตนทุน

ดานการดูแลรักษาขาวโพดจนถึงเก็บเก่ียวน้ันคอนขางสูง จึงทําใหเหลือเงินพอเพียงสําหรับคาใชจายใน

ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนในการซื้อปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีราคาสูง ดังนั้นถาหากยังไม

สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนในสวนนี้ลงได เกษตรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงก็ยังจะตองประสบ

กบัปญหาการลงทุนทีไ่มคุมคาตอไป อยางไรก็ตามทางออกของการปลูกพชืเชงิเด่ียวบนพ้ืนทีส่งูนัน้มงีานวิจยั

หลายช้ินท่ีไดเสนอแนวทางในการแกปญหาดงักลาวไวแลว เชน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือเปนการสราง

รายไดท่ีมัน่คงและเปนการทาํลายหนาดนิใหนอยท่ีสดุ  (บญุเทียม  เลิศศภุวทิยนภา, 2552) เชน การแบงพืน้ที่

เพื่อปลูกพืชยืนตนผสมกับการปลูกขาวโพด ดังเชน อําเภอนานอยและนาหมื่น จังหวัดนาน โดยเกษตรกรได

ทาํการแบงพืน้ทีเ่พือ่ปลกูยางพารา และลดพืน้ทีป่ลกูขาวโพดลง เปนตน หรอือาจเปนการปรบัปรงุคณุภาพดนิ 

ดวยการปลูกขาวโพดเหลือ่มพชืตระกลูถ่ัว  ซึง่พบวาการปลูกขาวโพดเหลือ่มดวยถัว่แปะยกีอนเก็บเกีย่วขาวโพด 

30 วนั สงผลใหปรมิาณวชัพืชเกดิขึน้ไดนอยทีส่ดุ (สนัน่ เผือกไร, 2551) ดงันัน้จะเหน็ไดวา ตนทนุสวนใหญของ

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นท่ีสูงน้ัน คือ คาแรงสําหรับการดูแลขาวโพด รองลงมา คือ ปุยเคมีรองพื้น  

และสารกําจัดวัชพืช
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 2. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

  จากผลการศึกษาพบวา ในหวงโซอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีศึกษาน้ี           

มีอุปสงค (ความตองการ) ขาวโพดเล้ียงสัตวของลูกคา (โรงสี) ที่ระบุวา มีความตองการท่ีไมจํากัด                           

ในขณะทีค่วามสามารถในการผลติหรอือุปทานในพืน้ท่ีตาํบลวาวนีี ้สามารถผลิตขาวโพดเลีย้งสตัวเพ่ือตอบสนอง

ตออุปสงคไดประมาณ 156,860,000 กโิลกรัมตอปเทาน้ัน จะเห็นไดวาอุปทานทีน่อยกวาอุปสงคนีท้าํใหลกูคา

หาซ้ือขาวโพดเล้ียงสัตวจากพ้ืนท่ีอืน่ๆ ดวย อยางไรกต็ามพบวา เกษตรกรในพืน้ท่ีตาํบลวาวสีามารถผลิตขาวโพด

เลี้ยงสัตวจากการปลูกไดเพียง 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือน จึงเปนเหตุใหเกษตรกรตองการ

ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดจากการขายขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งสวน

ใหญมกัจะขยายพืน้ทีโ่ดยการบกุรุกแผวถางพ้ืนทีป่าดวยการเผา อนัสงผลกระทบตอระบบนเิวศนทางธรรมชาติ

ถูกทําลายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเผาเพ่ือเตรียมพื้นท่ีสําหรับการปลูกขาวโพดนี้ยังเปนสาเหตุหลัก                

ทีก่อใหเกิดปญหาหมอกควนัอันสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศและสขุภาวะของประชาชนอกีดวย (เจียมใจ 

เครือสุวรรณ, ชาคริต โชติอมรศักดิ์, ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล และ อรวรรณวิรัลห เวชยันต, 2551; ทิพวรรณ        

ประภามณฑล, ธัญภรณ เกิดนอย และ นิสา พักตรวิไล, 2552 ;  ศุทธินีดนตรี, สัญญาทุมตะขบ, พิภพ              

ชํานิวิกัยพงศ และ ศุภลักษณ  หนอยสุยะ, 2554  ; นิอร สิริมงคลเลิศกุล  และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน, 2556)          

ในอีกมิติหน่ึงพบวาเกษตรกรไดนําตัวเขาติดอยูในวงจรหวงโซอุปสงค-อุปทานการคาขาวโพดท่ีตองการเพิ่ม

ผลผลิตขาวโพดใหทนัตอความตองการของลกูคา (โรงสี) ใหไดมากทีส่ดุ ถงึแมวาในบางปการผลติ จะมรีายได   

ที่ไมคุ มทุนจากการเพาะปลูกขาวก็ตาม ประเด็นปญหาน้ีเชื่อมโยงไปสูปญหาการเปนหน้ีสินทั้งในและ             

นอกระบบของเกษตรกรหลายรายในพืน้ที ่สอดคลองกบัการศึกษาของ เขมรฐั เถลิงศร ีและสทิธิเดช พงศกจิวรสนิ 

(2553) ที่ไดสรุปวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในลักษณะพืชเศรษฐกิจ (Cash-Crop) นั้นไมไดทําใหปญหา

ความยากจนไดรับการแกไข และยังเปนการดึงใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจนที่ยาก

จะหลุดพน นอกจากน้ียังเปนตัวเรงใหปญหาความไมเทาเทียมในภาคชนบทใหทวีความรุนแรงและยากจะ

เยียวยาในระยะยาวและพบวาเกษตรกรมีแนวโนมของการกูเงินนอกระบบเพื่อการลงทุนมากยิ่งข้ึนดวย            

ดงัน้ันจะเหน็ไดวาจากความตองการขาวโพดเล้ียงสัตวอยางไมจาํกัดน้ี ทาํใหผูผลิตหรือเกษตรกรตองการเพ่ิม

ผลผลติดวยการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูในพืน้ทีป่า ซึง่เปนการเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครวัและเปนสวนหนึง่

ที่ทําใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจนที่ยากจะหลุดพนอีกดวย

สรุป
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้

 1. เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีตนทุน

ในการปลกูขาวโพดเล้ียงสตัวโดยรวมเฉล่ียอยูที ่33,0 56.43 บาทตอไร ตอรอบการปลูก โดยตนทนุสวนมากจะ

เปนคาแรงในการดูแลขาวโพดมากที่สุด คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนรอยละ72.60 รองลงมาคือตนทุนคาใช

จายในการขนสงอยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93
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 2. ความสามารถในการผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวหรืออุปทานในพืน้ท่ีตาํบลวาวีนี ้สามารถผลติขาวโพด

เล้ียงสัตวจากการปลูกไดเพียง 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือนเทาน้ัน ซึ่งโดยรวมของพ้ืนท่ี       

ตาํบลวาวแีลว มกีาํลงัการผลติขาวโพดเลีย้งสตัวเพือ่ตอบสนองตออปุสงคไดประมาณ156,860,000 กโิลกรัม

ตอปเทานั้นหรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา ความตองการขาวโพดเล้ียงสัตว หรือ อุปสงคนั้นมีจํานวนไมจํากัด      

ในขณะที่การผลิตหรืออุปทานในพื้นที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายนั้นมีจํากัด

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

       เพื่อปองกนัการขยายพื้นที่อยางไมจํากัดนี้ ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินบนพื้นที่สูงควร

มกีารวางแผนการใชประโยชนทีด่นิอยางยัง่ยืนพรอมกบัใหความรูเก่ียวกบัการอนรุกัษดนิแกเกษตรกรเพ่ือลด

การขยายพ้ืนท่ีเกษตรในพ้ืนท่ีปาและควรมีการใหความรูแกเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตโดยไมตองเพิ่มพ้ืนท่ี

ปลูกดวยการใหความรูทางดานการเกษตรและควรเปนการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพืชทดแทนหรือย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับสภาพกับพ้ืนท่ีเพ่ือการสงเสริมการใช

ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ลดการขยายพื้นที่ดวยการเผาปา และลดปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย
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1.  ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
 1.1 วัตถุประสงค
  1) เพ่ือเปนส่ือกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบรหิารธรุกิจและการจัดการ รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                  
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือ                        
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชงิปฎิบตั ิทีน่กัปฎบิตัสิามารถนาํไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ภาครฐั        
ภาคธุรกิจและภาคสังคมและชุมชน
  2) เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย         
นกัวิชาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเริม่ตพีมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)  
  1) ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
  2) ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
  3) ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
  4) ฉบับที่ 4   เดือนตุลาคม  - เดือนธันวาคม
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                    
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเหน็พองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถอืวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผู เขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธ์ิ             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
  1) บทความท่ีจะไดรบัพิจารณาตพีมิพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสังคมและชมุชน
  2) บทความท่ีจะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคณุวุฒ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณทีีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรบับทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวุฒใินสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของ จาํนวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไมโดยกระบวนการกล่ันกรองนี้        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3. ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1) ผลงานที่เสนอพิจาณาตีพิมพควรมีความยาวประมาณ 5 - 10 หนากระดาษ A4 
  2) บทความภาษาไทย พิมพดวย Font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความ   
ภาษาอังกฤษ พิมพดวย Font Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 Point
  3) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
  4) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
  5) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
  6) บทคดัยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  7) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point  พิมพ           
1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน  ขนาดตัวอักษร 16 Point
  9) ชื่อและหมายเลขกํากับตาราง  ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวบนตาราง          
จัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
  10) ชือ่ภาพและหมายเลขกํากบัภาพ  ชือ่แผนภมูแิละหมายเลขกาํกบัแผนภมู ิขนาดตวัอกัษร 14 
Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวใตภาพ  (ควรเปนภาพที่ชัดเจน และควรแนบ File ภาพมาดวย)
  11) แผนภูม ิจดัก่ึงกลางหนากระดาษ  ใตภาพ  แผนภูมบิอกแหลงท่ีมา จดัก่ึงกลางหนากระดาษ 
  12) ชื่อบรรณานุกรม/เอกสารอางอิง  ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหา
บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
  13) พิมพชื่อและนามสกุลของผูเขียนทุกคน พรอมระบุคุณวุฒิสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ           
(ถามี) ตําแหนงงาน และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg  ภาพถายผูเขียนมาดวย
  14) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน ตัวสะกด วรรคตอน และ      
ความสละสลวยของการใชภาษา
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ
เน้ือหาทีเ่หมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะประเด็น
อยางสมบูรณ   โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
                 สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
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   (4) บทนํา (Introduction)
    เปนสวนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพื่อใหผูอานทราบขอมูลเบื้องตนของเนื้อหา เปนการจูง
ใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
   (5) เนื้อหา (Body of Text)
                      เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเน้ือหาท่ีนาํเสนอใหเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเน้ือหาน้ัน การนําเสนอเนือ้หาควรมคีวามตอเนือ่งเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
   (6) สรุป (Conclusion)
                เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
   (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวจิยั  ควรมกีารนาํเสนอผลการวจิยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปน้ี
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คาํ (การเขยีนบทคดัยอ คอื การสรปุสาระสาํคัญของเรือ่งโดยเฉพาะวตัถุประสงค วธีกีาร และผลการวจิยั)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัยมีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสู
กรอบแนวคิดในการวิจัย
  (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
                อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
  (8) ผลการวิจัย (Results)
                เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
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  (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
                ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
  (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
  (11) เอกสารอางอิง (Reference)
   เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 3.3 การอางอิง
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American               
Psychological Association)
  1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
   (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
           ตัวอยาง
           (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
  2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
          (1) หนังสือ           
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
    ตัวอยาง
    Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
                           (2) บทความจากวารสาร
    ชื่อผูแตง.(ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
    ตัวอยาง
                  Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations. 
      Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
           (3) วิทยานิพนธ
                 ชือ่ผูแตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่วิทยานิพนธ. วทิยานิพนธปริญามหาบัณฑิต   ชือ่มหาวิทยาลัย.
                 ตวัอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเวบ็ไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-opinion.
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     ตัวอยาง
                 ชวนะ ภวภานนัท. (2548). ธรุกจิสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สบืคนเม่ือ 25 ธนัวาคม 
        2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion, 

     American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats 
        recommended by the American Psychological Association.   
        retrieved July  18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html. 

4.  การสงตนฉบบั
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา
ตีพิมพไดที่ทางอีเมลที่: wanichakorn.kk@feu.edu หรือทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.
tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร
 ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก         
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ                
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/
FEU)  สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพ่ือส่ังจองวารสาร        
ลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับจะคิดราคา      
ตอเลมตามทีโ่รงพิมพเสนอมายงักองบรรณาธกิาร และคาจัดสงวารสารจะคดิคาจัดสงทางไปรษณยีแบบสิง่พิมพ
ในราคาเลมละ 25 บาท
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