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บทบรรณาธิการ 
  

 บทความวิจัย   
      การวิเคราะหองคประกอบของการเผชิญ
 ปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 ปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร   
      ภูริเดช พาหุยุทธ   พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์   
 องอาจ นยัพฒัน  และคมเพชร ฉตัรศภุกลุ 

      อิทธิพลของความสอดคลอง และนวัตกรรม
 สวนบคุคลท่ีมตีอความตัง้ใจในการชําระเงิน
 ผานสมารทโฟน 
 รัชมัง วิริยะพันธ  และ ปวีณา คําพุกกะ    

      อิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการ
 ที่มีตอแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยว
 และศักยภาพในการจัดการการทองเที่ยว
 รูปแบบไมซ (MICE) ในเขตเมืองพัทยา
 จังหวัดชลบุรี
       ศริประภา  บาํรงุวตัร   และ ปรยีาวด ีผลอเนก
       
      Enhancing CMU Second Year Students’ 
 English Writing Ability, Self-Confidence, and 
 Motivation for Learning by Implementing 
 Web Board Writing Activities
      Aree  Na Nan
 
 แนวทางการสรางความภกัดีของผูรบับรกิาร
 โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
      อรรนพ  เรืองกัลปวงศ   
 และ สราวรรณ  เรืองกัลปวงศ

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
หตัถกรรม OTOP 5 ดาว กรณสีนิคาเรือใบ
จําลอง  จังหวัดเชียงใหม 
กัญญพัสวี  กลอมธงเจริญ 

การประยกุตใชระบบพีเ่ล้ียงเพ่ือการจดักาความรู
และสงเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
ไพรพนัธ  ธนเลศิโศภิต   พชัรนิทร สารมารท   
อรทัย ดุษฎีดําเกิง  และ  ภัทริกา มณีพันธุ 
    
การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน 
ทัศนีย  บุญแรง 

รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐของ
องคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ
ความไมสงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
เฉลิมศักดิ์ บุญนํา  อิศรัฏฐ  รินไธสง    
และ อนุวัต สงสม 
     
บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ
ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
สายฝน  แสนใจพรม  และ  นํา้ผึง้  อนิทะเนตร

สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมอง 
ของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง 
บญุฑวรรณ วงิวอน  และ  อจัฉรา เมฆสวุรรณ 
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อทิธิพลของกลยุทธธรุกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม
การมุงเนนการตลาดที่มีตอความไดเปรียบ 
ในการแขงขนัของวสิาหกจิชมุชน จงัหวดัลาํปาง 
ชัยวัฒน สมศรี   บงกชกร หงษสาม  
และ  นภาวรรณ เนตรประดิษฐ  

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
และความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุ   
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก   
กชกร  สายบุญศรี และ  อัศนี วันชัย  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง  
ธนชั  มหาสนิทรพัย  
และ  ชยัณรงค  สวุรรณสาร  

บทบาทสตรีในการบริหารองคการปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  
มนสิชา ภกัดิเมธ ี และ พลวัฒ ประพฒันทอง  

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  
จันทรจิตร  เธียรสิริ    ศิริอมร  กาวีระ   
นรพรรณ  โพธิพฤกษ  และคณะ  

การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอน  
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2  
อโนดาษ รัชเวทย    ฐิชินีปกรณ สมแกว  
และ  ปภาวี อุปธิ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบํารุงรักษา
ตนไมใหญ: กรณีศกึษา เสนทางลําเหมืองฝายพญาคํา  
ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
สุพัฒนวรี  ทิพยเจริญ 
   
รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง: 
กรณีศึกษาศูนยการเรียนรูตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  บานปาเกต็ถี ่ ตาํบลหนองผ้ึง  
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
นุชจรี  ศรีอุปโย   แสงหลา  สุยะราช   
และคณะ 

รูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถ
เขาถงึได กรณศีกึษาผูสงูอายจุงัหวดัอบุลราชธานี 
ธติพิร  ชาญศริวิฒัน  และ   สมาน  ลอยฟา 
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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   
   วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพิมพบทความวชิาการ (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.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
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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กําหนดออก:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
      ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน – มิถุนายน  
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  เรียนทานผูอานทุกทาน    

  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน ปที ่11 ฉบบั 3  เดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนกนัยายน 2560 

ฉบับนี้ นําเสนอบทความวิจัย จํานวน 20 บทความ ประกอบดวยบทความวิจัยที่สอดคลองกับประเด็น              

การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ไดแก บทความวิจัยท่ีศึกษาความสามารถในการปฏิบัติ          

กจิวตัรประจาํวนัและความตองการบรกิารสุขภาพของผูสงูอายุ และบทความวิจยัทีศ่กึษารูปแบบการนําเสนอเวบ็     

ที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได  รวมทั้งยังมีบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่เขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต         

เร่ือง  อทิธิพลของความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบคุคลท่ีมตีอความต้ังใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน  

นอกจากนีย้งัมบีทความวจิยัดานการบรหิารธุรกจิและการจัดการท่ีนาสนใจอีกหลายบทความ อาทิ  บทความ 

เรื่อง สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการ

ตลาดนดั  จังหวัดลําปาง และบทความ เรื่อง แนวทางการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร เปนตน และเชนเดียวกับฉบับท่ีผานมา วารสารฉบับน้ียังประกอบดวยบทความวิจัย         

ดานการศึกษาที่นาสนใจ อาทิ บทความเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเลก็ จงัหวัดลาํปาง  และบทความเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพทอผาไหมของฑณัฑสถานญงิเชียงใหม 

เปนตน

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสาร ฉบับนี้      

และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน             

ทีก่รณุาประเมินคณุภาพบทความกอนการตพีมิพ  และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ

และนสิติ นกัศกึษา เสนอผลงานเพ่ือตพีมิพเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน โดยสามารถ

ศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารท่ี URL: journal.feu.ac.th                

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

about/submissions# authorGuidelines  สาํหรับการติดตามอานวารสาร  ผูอานสามารถตดิตามอานไดจาก

วารสารอิเล็กทรอนิกส ในเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการ

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

        บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 9

การวิเคราะหองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียน
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นี ้มจีดุมุงหมายเพ่ือวเิคราะหองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวกของนักเรียนวยัรุน

และตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกกับขอมูล           

เชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 

2557  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,421 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมลู คอื แบบวัดการเผชิญปญหาเชงิบวกของนกัเรียนวัยรุน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั จาํนวน 

50 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .964 และการวิเคราะหองคประกอบในครั้งน้ีใชการวิเคราะหองคประกอบ   

เชิงสํารวจ สกัดองคประกอบแบบวิเคราะหองคประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal             

Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax)  และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   ผลการวิจัยพบวา                 

การวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรยีนวยัรุน ประกอบดวย 9 องคประกอบ คอื 

การเผชิญปญหาเชิงรุก การรับรูความสามารถในการเผชิญปญหา การเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง          

การกําหนดเปาหมาย การใหความหมายที่มีคุณคา  การมองโลกในแงดี ความหยุนตัว การมุงแกไขปญหา 

และการเผชิญปญหากับเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยมีพิสัยของคาไอเกนอยูระหวาง 1.078 – 15.316      

และมีคาความแปรปรวนสะสม  รอยละ 48.124 และผลจากการวเิคราะหองคประกอบเชงิยืนยันการเผชญิปญหา

เชิงบวกของนักเรียนวัยรุน พบวา 9 องคประกอบดังกลาว มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ              

โดยมีคาไค-สแควร ( ) เทากับ 1026.24 (p-value = .067) มีคา GFI เทากับ .936 มีคา AGFI เทากับ .915 

มีคา SRMR เทากับ .03 มีคา RMSEA เทากับ .011 และมีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูในเกณฑ               

สงูอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01  ซึง่สามารถวดัองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกของนกัเรียนวยัรุนได  

คําสําคัญ
 การวิเคราะหองคประกอบ   การเผชิญปญหาเชิงบวก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

Abstract
 The purposes of this research were to analyze the factor of positive coping of adolescent 

students in Bangkok, and investigate the concordance of positive coping model with the empirical 

data. The subjects consisted of 1,421 adolescent students were grade 2 secondary school students 

(Mattayomsuksa II) from the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, 

Thailand. They were chosen by multiple random sampling. The instrument used for collecting data 

in this research was positive coping questionnaire, and had the reliabilities (Cronbach's alpha)        

at .964. Data were analyzed by exploratory factor analysis performed, using the principal compo-

nent analysis with the orthogonal rotation by varimax method, and investigate the concordance of 
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positive coping model by confirmatory factor analysis. The research results found that 1) There 

were 9 factors of positive coping of adolescent students, consisted of proactive coping self-efficacy 

coping, reactive coping, optimism, resilience, meaningfulness, goal-setting, problem-focused    

coping and anticipatory coping. The eigen values were in the range of 1.078 - 15.316 and sum of 

squared loading was 48.124.  2) The positive coping model in accordance was fit with the empirical 

data with Chi-square ( ) = 1026.24 (p-value = .067), GFI = .936, AGFI = .915, SRMR = .03, and 

RMSEA = .011. The factor loadings of each factor were positive in the range of .78 – 1.00 and they 

were significant at .01 level. All variables were appropriate as observed variables of positive coping.

Keywords
 Factor Analysis, Positive Coping, Grade 8 Students

บทนํา

 การเผชิญปญหา (Coping) เปนตัวแปรหนึ่งทางจิตวิทยาที่สําคัญที่มีนักจิตวิทยาและนักวิจัยไดทํา  

การศึกษามาเปนระยะเวลายาวนานมากกวา 30 ป ซึง่มีทัง้การศกึษาเกีย่วกบักลวิธใีนการเผชญิปญหา วธิกีาร       

ที่จัดการกับความเครียดตาง ๆ และการสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในอดีตการเผชิญปญหาจะเนน            

รูปแบบการตอบสนองตอสถานการณความเครียดท่ีมาจากประสบการณของบุคคล (Lazarus & Folfman, 

1984, 29) แตปจจุบันพบวา การเผชิญปญหาน้ันไดมีการเปล่ียนแปลงไปโดยบุคคลสามารถที่จะเตรียมตัว

รับมือกับความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได  เชนเดียวกับการดํารงชีวิตของนักเรียนวัยรุนที่อาจจะ   

ประสบกับปญหาตาง ๆ จํานวนมาก สงผลใหนักเรียนวัยรุนมีความเครียดและความวิตกกังวล เพ่ือขจัด

ความเครียดและความทุกขใหลดลงน้ัน นักเรียนวัยรุนจําเปนตองหาวิธีการในการเผชิญปญหาใหกับตนเอง 

เพื่อใหสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตตอไป แตอยางไรก็ตามความเครียด (Stress) ที่เกิดขึ้นในชีวิตของ

นักเรียนวัยรุนน้ีก็สามารถนํามาเปนแรงผลักดัน หรือการกระตุนชวยใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมและ         

ใชความพยายามเพ่ิมมากขึ้นในการเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ได ซึ่งถือไดวาเปนความเครียดเชิงบวก 

(Eustress) (Selye, 1956, 11) ที่สงผลดีกับการดํารงชีวิตของคนเราใหสามารถเผชิญปญหาไดดียิ่งข้ึน            

การเผชิญปญหาเชงิบวก (Positive Coping) เปนแนวคดิใหมทีไ่ดรบัอิทธพิลจากกลุมแนวคดิจิตวทิยาเชงิบวก 

(Positive Psychology) ที่ใหความสําคัญกับมนุษยวาคนทุกคนลวนมีคุณคาและมีศักยภาพความสามารถ     

ทีจ่ะนําพาตนเองไปสูการเปลีย่นแปลงและพัฒนาไดอยางสรางสรรค (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, 

3) หากบุคคลสามารถประเมินสถานการณที่มีความเครียดใหเปนสิ่งที่ทาทาย โดยคนหามุมมองเชิงบวกและ

แงดขีองปญหามากกวาการมองวาความเครียดทีเ่กิดข้ึนเปนภัยทีค่กุคาม กจ็ะสงผลชวยใหบคุคลน้ันมีอารมณ

เชิงบวกจากการเผชิญปญหา (Park & Folkman, 1997, 115) และชวยใหสามารถเผชิญปญหาไดอยาง            

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Taylor & Brown, 1988, 205) จึงทําใหนักจิตวิทยาและนักวิชาการไดศึกษาทํา  

ความเขาใจเกี่ยวกับการเผชิญปญหาเชิงบวก (Positive Coping) เพิ่มมากขึ้น 
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 การเผชิญปญหาเชิงบวก หมายถึง การจัดการปญหาเพ่ือใหเกิดผลลัพธเชิงบวก เม่ือบุคคลตกอยู    

ในภาวะถกูคกุคามทางจิตใจ โดยใชความทาทายตอปญหาท่ีเกดิขึน้ เพือ่ใหประสบความสําเรจ็ในเผชิญปญหา 

(Compton, 2010, 117 ) สวนทัศนะของไชเดอรและไดนอฟ (Snyder & Dinoff, 1999, 5 ) กลาววาการเผชิญ

ปญหาเชิงบวกเปนการตอบสนองอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อลดความวิตกกังวลทางรางกาย อารมณ และจิตใจ 

โดยเช่ือมโยงกับความยุงยากท่ีเกิดจากความเครียดในชีวิตในแตละวัน ถาหากบุคคลไดเผชิญปญหาเชิงบวก

ก็จะสงผลใหความเครียดลดนอยลง และเปนความทาทายในการจัดการความเครียดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

และแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky, 1987, 68) ผูเชีย่วชาญดานจิตวทิยาสขุภาพไดอธบิายถงึการเผชญิปญหา

เชิงบวกของบุคคลวาเปนลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพที่ผสมผสานและสรางสรรคในการดําเนินชีวิต             

โดยบุคคลแปลความกับสิ่งที่กอใหเกิดความเครียดในมุมมองเชิงบวกดวยความทาทายซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญ     

ของการเผชิญปญหาเชิงบวก

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกพบวา               

การเผชิญปญหาเชิงบวกมีองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ซึ่งนักจิตวิทยาไดจําแนกองคประกอบของ    

การเผชิญปญหาเชิงบวกไวดังเชน คารเนกี้ (Novicevic, Evans,  Paolillo, Wheeler & Buckley, 2006, 68 

citing Carnegie, 1944) ไดอธบิายถึงองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวกวาประกอบดวย องคประกอบ

ที่ 1 การสะทอน (Reflection) เปนการประเมินสถานการณเดิมท่ีเกิดข้ึนดวยมุมมองเชิงบวกอยางเปนเหตุ     

เปนผล องคประกอบท่ี 2 การผอนคลายความเครียดทางรางกาย (Engaging in Physical Relaxation)           

เปนการลดความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้นที่สงผลใหเกิดสุขภาพกายและจิตใจดี และองคประกอบท่ี 3 สราง           

ความหยุนตัวทางจิตวิทยา (Building Psychological Resilience) เปนการรับรูเปาหมายสูงสุดของตนเอง   

โดยสามารถควบคุมอารมณและกํากับตนเองใหเหมาะกับการแสดงออกทางอารมณตามที่สังคมคาดหวัง   

สวนคอมพตนั (Compton, 2010, 178) ไดสรุปมิตขิองการเผชญิปญหาเชิงบวกวาประกอบดวย 7 องคประกอบ 

คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง อารมณเชิงบวก การรับรูและตีความหมายของปญหา การมองโลกในแงดี             

การรับรูควบคุมตนเอง การรับรูศักยภาพของตนเองในการจัดการปญหาและลักษณะบุคลิกภาพท่ีเขมแข็ง   

เชนเดียวกับแนวคิดของแซนดเลอรและคณะ (Sandler, Wolchik, MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997, 3-4) 

ทีไ่ดระบถุงึแหลงทรพัยากรท่ีสาํคญัเกีย่วของการเผชญิปญหาของวยัรุน คอื การเหน็คณุคาในตนเอง การเชือ่ม่ัน

ในอํานาจแหงตน การมองโลกในแงดี  ความรูและเทคนิคของการแกไขปญหา และทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งวัยรุน           

ที่ประสบความสําเร็จในการเผชิญปญหาจะใชแหลงทรัพยากรภายในตนและใชแหลงทรัพยากรภายนอกตน

นอกจากนี้ ชอววอซและโนล (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396) ไดอธิบายทฤษฎีการเผชิญปญหาเชิงรุก 

(Proactive Coping Theory) วาองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกนั้นประกอบดวยองคประกอบที่ 1 

คือ รูปแบบการเผชิญปญหาเชิงบวกสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภทไดแก การเผชิญปญหาที่กําลังจะเกิด

ขึ้นจริง (Anticipatory Coping) การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping) การเผชิญปญหาเชิงปองกัน 

(Preventive Coping) และการเผชิญปญหาแบบตอบสนอง (Reactive Coping)องคประกอบท่ี 2 คือ            

แหลงทรัพยากรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการเผชิญปญหาเชิงบวก คือ ความหยุนตัว (Resilience) การรับรู
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ศักยภาพแหงตน (Self-Efficacy) การรับรูในความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา (Coping Self-        

Efficacy) การมองโลกในแงด ี(Optimism) และองคประกอบท่ี 3 แหลงทรัพยากรภายนอกตน  คอื การสนบัสนุน

จากสังคม (Social Support)  

 จากการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผชิญปญหาเชิงบวก จะพบวา

ลักษณะที่สําคัญสําหรับการเผชิญปญหาเชิงบวก คือ บุคคลจะตองสามารถรับรูเปาหมายและเขาใจเกี่ยวกับ

ตนเอง มีความสามารถทางการคิดเชิงบวกเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเลือกและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีดี     

ตลอดจนมกีารปฏิบตัตินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตนเอง ผูวจิยัจึงใชแนวคิดและ

ทฤษฎีการเผชิญปญหาเชิงรุกของชอววอซและโนล ไดแก การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping)           

การเผชิญปญหาสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึน (Anticipatory Coping) การเผชิญปญหาแบบตอบสนอง (Reactive 

Coping) การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396) และการมองโลกใน

แงด ี(Optimisms) การมุงจดัการแกไขปญหา (Problem Focuses) การใหความหมายคุณคา (Meaningfulness) 

(Sandler, Wolchik, MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997, 3-4) และการกํากับตนเอง (Self-Regulation) 

(Compton, 2010, 178) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในการศึกษาองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรียนวัยรุน

 ดวยเหตดุงักลาวผูวจิยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษาองคประกอบการเผชญิปญหาเชงิบวกของนกัเรียน

วัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับองคประกอบการเผชิญ

ปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตลอดจนสามารถนําองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานครท่ีคนพบในงานวิจัยไปเปนแนวทาง

สาํหรับการสรางโปรแกรมการใหคาํปรึกษากลุมเชงิรกุเพ่ือสงเสริมการเผชิญปญหาเชงิบวกของนกัเรียนวัยรุน

ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานครในการวิจัยระยะถัดไป

วัตถุประสงค
 1.   เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกกับขอมูล             

เชิงประจักษ

การทบทวนวรรณกรรม
 1. องคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกที่ศึกษาเปนแนวทางเบื้องตนไดแก  แนวคิดและทฤษฎี     
การเผชิญปญหาเชิงรุกของชอววอซและโนล ไดแก การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping) การเผชิญปญหา
สิง่ทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ (Anticipatory Coping) การเผชญิปญหาแบบตอบสนอง (Reactive Coping) การกาํหนด
เปาหมาย (Goal Setting) (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396) และการมองโลกในแงดี (Optimisms)       
การมุงจดัการแกไขปญหา (Problem Focuses) การใหความหมายคณุคา (Meaningfulness) (Sandler, Wolchik, 

MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997, 3-4) และการกํากับตนเอง (Self-Regulation) (Compton, 2010, 178) 
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 2.  นําผลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกของนักเรียนจากการวิจัยในระยะที่ 1 เร่ือง การศึกษาและ

พัฒนาการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนโดยการใหคําปรึกษากลุมเชิงรุก ไดองคประกอบท่ีสําคัญ

ไดแก  การกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิต การคนหาความหมายจากการเผชิญปญหา การมุงเผชิญ   

ปญหาเชิงรุก  การเผชิญปญหาเชิงการปองกัน ความภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูศักยภาพแหงตน                      

การมองโลกในแงด ีความหยุนตวั ความเขมแขง็อดทน การจดัการอารมณ การมวีนิยัในตน และการสนับสนนุ

ทางสังคม (Pahuyut,  Srisawat,  Chatsupakual & Naiyapatana, 2015, 116) รวมกับแนวคิดทฤษฎี            

การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping Theory) ของชอววอซและโนล (Schwarze & Knoll, 2007)          

โดยมีนิยามของการเผชิญปญหาเชิงบวก หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีแสดงออกใหเห็นถึง                   

การกระทําท่ีสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของตนเองใหประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังท้ังใน     

ระยะสั้นและระยะยาว ดวยความตั้งใจ ทาทาย อดทนตอความยากลําบาก โดยการคิดเชิงบวกกับเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น รับรูวาตนเองมีคุณคา มีความเช่ือม่ันวาตนสามารถทําส่ิงตางๆ ใหสําเร็จไดจริง สามารถนํา

ประสบการณในอดีตมาเรยีนรูเพ่ือปรบัใชในการดาํเนนิชีวติของตนเองใหเหมาะสม สงผลใหนกัเรยีนสามารถ

ตดัสินใจเลือกวธิกีารแกไขปญหาไดดยีิง่ข้ึน  อกีทัง้ยังมีการวางแผนและเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัย 

หรือสิ่งคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต ตลอดจนมีการกําหนดเปาหมายท่ีดีเพื่อเปนแรงจูงใจ         

ในการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 

วิธีการวิจัย
 การศกึษาองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวยัรุนคร้ังน้ีเปนงานวิจยัเชิงปริมาณ 

ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน และ

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ น โดยผูวิจัยขอสรุป

กระบวนการดําเนินการในการวิจัย ดังนี้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1.1 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีนวยัรุนทีศ่กึษาอยูในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2    

ปการศึกษา 2557 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 จํานวน 119 โรงเรียน และมีนักเรียนทั้งหมด 44,719 คน

  1.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เน่ืองจากนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอและเกิดปญหาจํานวนมาก เพราะลักษณะการยึดตนเองเปน

สําคัญและคลอยตามกลุมเพื่อนไดงาย จึงแสดงออกทางพฤติกรรมตาง ๆ ตามใจหรือตามความตองการของ

ตนเอง โดยไมไดคิดไตรตรองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแซนทรอค          

(Santrock, 2012, 326) ที่อธิบายปรากฏการณการเปล่ียนผานของนักเรียนวัยรุนจากชั้นประถมศึกษามาสู

การเปนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา พบวา นกัเรียนวัยรุนตองใชความพยายามในการเผชญิปญหาและการปรบัตวั

เปนอยางมาก จากการเปนรุนพี่สูงสุดในชั้นประถมศึกษามาสูการเปนรุนนองในชั้นมัธยมศึกษาซึ่งกอใหเกิด
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ความคับของใจและความสับสนในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1,421 คน คํานวณ

จากเกณฑกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 5-10 เทาของตัวแปรบงชี้ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2557, 73 อางอิงจาก 

Gorsuch, 1983, 179) โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) ไดแก การสุมแบบ

แบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ทีก่ําหนดใหขนาดของโรงเรียนเปนช้ัน และโรงเรยีนในแตละเขตเปน

หนวยของการสุม  จากนัน้สุมตวัอยางครัง้ท่ี 2 ดวยวิธกีารสุมอยางงาย (Random Sampling) เพ่ือเลือกหองเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในแตละโรงเรียนจํานวน 3 หองเรียน และสุมตัวอยางครั้งที่ 3 ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

เพื่อเลือกนักเรียนแตละคนหองเรียนตามสัดสวนที่กําหนดไว  

 2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน        

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง แบบวัดที่ไดเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

ซึ่งแบบวัดดังกลาวมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้

  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน        

เพือ่ใหทราบถงึแนวคดิ ทฤษฎี นยิาม และองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวก และนําผลจากการศึกษา

ปรากฏการณการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนในการวิจัยระยะที่ 1 เรื่อง การศึกษาและพัฒนาการ

เผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนโดยการใหคําปรึกษากลุมเชิงรุก ที่ไดมาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

(Indepth Interview) กบัผูใหขอมลูหลกั ในระยะที ่1 คอื  จาํนวน 6 คน มอีายรุะหวาง 13-16 ป เปนนกัเรียนชาย

จํานวน 3 คน หญิงจํานวน 3 คน มาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

  2.2 เขียนนิยามศัพทปฏิบัติการเก่ียวกับการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ นและ         

สรางขอคําถามที่สอดคลองกับนิยามศัพทเพื่อนําไปใชวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนกัเรียนวัยรุน 

  2.3 นําแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่สรางเสร็จแลวใหผูทรงคุณวุฒิ   

ทางดานจิตวิทยา การวัดผลและวิจัยจํานวน 5 ทานเปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับ             

นิยามศัพทในแตละดาน เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตักิาร โดยขอคําถามท้ังหมดมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60 - 1.00 

หลังจากนั้น  ผูวิจัยปรับปรุงขอความในแบบวัดตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเครื่องมือมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น

  2.4 นําแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      

ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนวัยรุ นท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 100 คน                  

เพ่ือวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอโดยการวิเคราะหคาระหวางขอกับคะแนนรวม 

(Item-Total Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกของขอคําถาม 0.31 – 0.77 และคาความเช่ือมัน่ของแบบวัดการเผชญิ

ปญหาเชิงบวก ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เทากับ .964 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงถึงผูบริหารโรงเรียนในกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนท่ีศึกษาอยู
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง และนําแบบวัดท่ีไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ                

ซึง่ไดแบบวัดท่ีมคีวามสมบูรณ  จาํนวน 1,421 ชดุ จากนัน้ผูวจิัยแบงแบบวดัท่ีมคีวามสมบูรณออกเปน 2 สวน 

เพือ่นาํมาวเิคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) จาํนวน 758 ชดุ และการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) จํานวน 663 ชุด ตามเกณฑกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยาง 5-10 เทาของตัวแปรบงชี้ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2557, 73 อางอิงจาก Gorsuch, 1983, 179)

 4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบวัดกับกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล 

ไดแก 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือหาองคประกอบการเผชิญ

ปญหาเชงิบวกของนักเรยีนวยัรุน ดวยวธิกีารวเิคราะหองคประกอบสําคญั (Principal Component Analysis: 

PC) สกัดองคประกอบแบบวิเคราะหองคประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) 

ดวยวิธีแวริแมกซ  2) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบ         

ความกลมกลืนของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนตามกรอบแนวคิดกับขอมูล  

เชิงประจักษ โดยมีการประมาณคาพารามิเตอร ดวยวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Miximum 

Likelihood) ซึ่งพิจารณาจากคาไค-สแควร โดยคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  มีคาดัชนี                                

วัดความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มากกวา .90 ขึ้นไป มีคาดัชนี

รากฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (SRMR) และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ                      

คาความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) นอยกวา .05 

ผลการวิจัย
  1.  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่

ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะหตัวแปรการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรยีนวยัรุน พบวา มอีงคประกอบทีส่าํคญัจาํนวน  9 องคประกอบ โดยองคประกอบทีม่คีานํา้หนกัสงูสดุ 

คือ การเผชิญปญหาเชิงรุก มีคาไอเกนเทากับ 15.316  องคประกอบที่รองลงมา คือ การรับรูความสามารถใน

การเผชิญปญหา มคีาไอเกนเทากับ 2.141  สวนองคประกอบการเผชิญปญหากับเหตุการณทีก่ําลังจะเกิดข้ึน

มีคาไอเกนนอยที่สุดเทากับ 1.078  และเมื่อพิจารณาทุกๆ องคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก พบวา            

มีคารอยละความแปรปรวนสะสมเทากับ 48.124 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรของ              

การเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนทีศ่กึษาอยูชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 ในกรุงเทพมหานคร เทากบั 0.400 

– 0.654 และเมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนพบวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรท้ังหมดไมเปนเมทริกซ

เอกลักษณนั่นคือ ตัวแปรท้ังหมดท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห             

องคประกอบได (Bartlett test: = 1540, p = .00) คา KMO เทากบั .952 และเม่ือพิจารณารายตวัแปรพบวา 

คาความพอเพียงของการเลือกตัวอยาง (MSA) ของตัวแปรทั้งหมด มีคาตั้งแต .934 ถึง .963 ซึ่งมากกวา  .50 

ทุกคา แสดงวาตัวแปรท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะใชในการวิเคราะหองคประกอบได    

นอกจากนีจ้ากการวเิคราะหตวัแปรทีศ่กึษาพบวา นกัเรยีนวยัรุนมพีฤตกิรรมการเผชญิปญหาเชิงบวกมีคาเฉล่ีย

อยูระหวาง 3.25  – 4.20 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 – 3
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ตารางที่ 1  

แสดงคาตํา่สดุ สงูสดุ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาความเบและความโดงของแบบวดัการเผชญิปญหา

เชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

  Min Max 
  

S.D. Sk Ku 

1.  6 1.50 5.00 3.90 0.52 -.50 .81 
2.  6 2.00 5.00 3.98 0.53 -.49 .18 
3.  6 2.17 5.00 4.12 0.53 -.58 .23 
4.  7 1.29 5.00 3.95 0.56 -.71 .98 
5.  5 1.00 4.00 3.25 0.52 -.70 .47 
6.  4 1.00 5.00 4.18 0.57 -.79 1.37 
7.   7 1.71 5.00 3.86 0.54 -.57 .55 
8.  5 1.80 5.00 3.80 0.55 -.29 .11 
9.

 4 2.25 5.00 4.20 0.54 -.64 .33 

 (N=758 ) 50 1.90 4.89 3.92 0.42 -.64 .64 

ตารางที่ 2 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร
 

 Pro Sef Rea Opt Res Mea Goa Prf Ant 
Pro 0.941         
Sef 0.650** 0.939        
Rea 0.599** 0.591** 0.934**       
Opt 0.554** 0.546** 0.596** 0.945      
Res 0.460** 0.494** 0.566** 0.530** 0.949     
Mea 0.537** 0.559** 0.613** 0.549** 0.463** 0.952    
Goa 0.619** 0.654** 0.607** 0.624** 0.524** 0.579** 0.937   
Prf 0.604** 0.595** 0.519** 0.476** 0.400** 0.499** 0.605** 0.942  
Ant 0.482** 0.488** 0.523** 0.477** 0.405** 0.459** 0.478** 0.409** 0.963 

 

 n=758,  r  0.400, ** = P<.01 KMO = .952  Bartlett test : 2 = 12342.535 df = 1540 P=.00   
  Measure of Sampling Adequacy (MSA) = 0.934-0.963 
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ตารางที่ 3 

จํานวนองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนสะสม และ          

คาพิสัยนํ้าหนักของขอคําถามในแตละองคประกอบของแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวก

   
 

  
1.  15.316 27.349 27.349 0.613 - 0.376 
2.

 
2.141 3.824 31.173 0.591 - 0.399 

3.  1.589 2.838 34.010 0.659 - 0.358 
4.  1.543 2.756 36.766 0.624 - 0.382 
5.  1.454 2.597 39.364 0.651 - 0.386 
6.  1.336 2.385 41.749 0.683 - 0.418 
7.   1.271 2.270 44.019 0.518 - 0.376 
8.  1.220 2.178 46.198 0.694 - 0.341 
9.  
    

1.078 1.926 48.124 0.641 - 0.402 

 2.  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร     

อยูระหวาง 0.455 ถงึ  0.712 และเมือ่ตรวจสอบขอตกลงเบือ้งตนพบวา เมทรกิซสหสมัพันธของตวัแปรท้ังหมด

ไมเปนเมทริกซเอกลักษณ นั่นคือ ตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห        

องคประกอบเชงิยนืยนัได ซึง่ผลจากการวเิคราะหองคประกอบเชงิยนืยนัของโมเดลโครงสรางการเผชญิปญหา    

เชิงบวกของนักเรียนวัยรุน พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจาก                 

คาไค-สแควรที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีความกลมกลืนเทากับ 0.936 คาดัชนี             

ความกลมกลืนท่ีปรับแลวเทากับ 0.915 และคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือน               

ในการประมาณมีคาเทากับ 0.001 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักความสําคัญขององคประกอบการเผชิญปญหา

เชิงบวกของนกัเรียนวัยรุนท้ัง 9 องคประกอบ พบวา การเผชญิปญหาเชงิรุก การรับรูความสามารถในการเผชญิปญหา 

การเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง การใหความหมายที่มีคุณคา การกําหนดเปาหมาย และ                                  

การเผชญิปญหากบัเหตุการณทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ มคีานํา้หนกัความสาํคญัตอตวัแปรวดัในรปูคามาตรฐานมากทีส่ดุ

เทากับ 1.000  รองลงมาคือ องคประกอบการมุงแกไขปญหา การมองโลกในแงดี และความหยุนตัว                      

มีคานํ้าหนักความสําคัญตอตัวแปร วัดในรูปคามาตรฐานเทากับ 0.943, 0.908 และ 0.784 ตามลําดับ              

ดังรายละเอียดตารางที่ 4 และ 5
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ตารางที่ 4

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

ในกรุงเทพมหานคร 
 Pro Sef Rea Opt Res Mea Goa Prf Ant 
Pro 0.948         
Sef .712 ** 0.942        
Rea .612** .653** 0.952       
Opt .602** .596** .633** 0.932      
Res .463** .473** .520** .589 0.923     
Mea .593** .630** .618** .571** .455** 0.963    
Goa .675** .681** .664** .684** .523** .654** 0.949   
Prf .645** .654** .558** .597** .381** .582** .654** 0.937  
Ant .547** .568** .620** .529** .480** .566** .585** .473** 0.950 

 n=758,  r  0.3810, ** = P<.01 KMO = .945  Bartlett test : 2 = 3350.464, df =36  P=.00   
  Measure of Sampling Adequacy (MSA) = 0.923-0.963 

 

ตารางที่ 5 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

  
 

 
LAMBDA-Y 

 C.R. 
b SE t SC 

1.  6 
0.436 – 
0.601 

1.000 0.087 11.557 1.000 1.00
 

2.  
 

6 
0.506 – 
0.647 

1.000 0.073 13.741 1.000 1.00
 

3.
 

6 
0.485 – 
0.627 

1.000 0.082 12.198 1.000 1.00
 

4.  7 
0.480 – 
0.606 

0.908 0.070 12.950 0.908 0.82
 

5.  5 
0.452 – 
0.623 

0.784 0.070 11.273 0.784 0.61
 

6.  4 
0.504 – 
0.588 

1.000 0.078 12.812 1.000 1.00
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:   FS   factor score regression  SC  ompletely standardized solution  C.R. 
 construct reliability 

7.   7 
0.473 – 
0.589 

1.000 0.072 13.836 1.000 1.00
 

8.  5 
0.480 – 
0.606 

0.943 0.082 11.471 0.943 0.89
 

9.  
 

4 0.329 – 
0.561 

1.000 0.069 14.539 1.000 1.00
 

2 = 1026.24 df = 960 ,P = 0.067, GFI = 0.936  AGFI = 0.915  CFI = 0.99  SRMR = 0.03, RMSEA = 0.011 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิเคราะหองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        

ในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ผลจากการวจิยัพบวา การทดสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลโครงสราง

การเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนมีคา  เทากับ 1026.24 คานัยสําคัญทางสถิติ (p) เทากับ 0.067           

จะเห็นไดวา  ไมมนียัสําคัญทางสถติ ิซึง่สามารถแปลความหมายไดวา ขอมูลเชงิประจกัษมคีวามสอดคลอง

กับโมเดลโครงสรางของผูวิจัย เมื่อพิจารณาคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative chi-square) มีคาเทากับ 1.060 

ซึง่มคีานอยกวา 2.000 แสดงวาโมเดลโครงสรางมลีกัษณะสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจักษในระดับทีน่าพงึพอใจ 

(ยุทธ ไกยวรรณ, 2557, 224 อางอิงจาก Bollen, 1989, 269) นอกจากนี้ผูวิจัยยังพิจารณาดัชนีสอดคลอง      

อื่น ๆ  ไดแก คาดัชนีความสอดคลองกัน (GFI) มีคาเทากับ 0.936 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว 

(AGFI) มีคาเทากับ 0.915 ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.99 แสดงวา โมเดล                    

มีความสอดคลองกับขอมลูเชงิประจกัษ นอกจากนีค้าดชันรีากฐานของคาเฉลีย่กาํลงัสองของสวนทีเ่หลือ (SRMR)     

มีคาเทากับ 0.03 และดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.011 

ซึ่งมีคาตํ่าใกลศูนย จากดัชนีดังกลาว แสดงวาการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนมีองคประกอบ           

ทั้งหมด 9 องคประกอบ คือ การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping) การรับรูความสามารถในการเผชิญ

ปญหา (Self-Efficacy Coping) การเผชญิปญหาแบบการตอบสนอง (Reactive Coping) การกาํหนดเปาหมาย 

(Goal Setting) การใหความหมายทีม่คีณุคา (Meaningfulness)  การมองโลกในแงด ี(Optimism) ความหยุนตวั 

(Resilience) การมุงแกไขปญหา (Problem-Focused Coping) และการเผชิญปญหากับการเหตุการณ           

ที่กําลังจะเกิดข้ึน (Anticipatory Coping) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพของงานวิจัยระยะท่ี 1   

  
 

 
LAMBDA-Y 

 C.R. 
b SE t SC 

ตารางที่ 5 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร (ตอ)
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เรื่องการศึกษาปรากฏการณการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ นซึ่งไดมาดวยวิธีการสัมภาษณ

กับนักเรียนกลุมเปาหมาย ที่มีลักษณะของการเผชิญปญหาเชิงบวก โดยพบวามีองคประกอบที่สอดคลองกัน 

เชน การเผชิญปญหาเชิงรุก การคนหาความหมายจากการเผชิญปญหาการมองโลกในแงดี ความหยุนตัว   

และการกําหนดเปาหมายเปนตน (Pahuyut, Srisawat, Chatsupakual & Naiyapatana, 2015, 116)               

 เม่ือพิจารณาถึงคาน้ําหนักมาตรฐานในแตละองคประกอบของการเผชิญปญหาเชงิบวกของนักเรียนวัยรุน    

จะพบวามี 6 องคประกอบที่มีคานํ้าหนักมาตรฐานสูงเทากับ 1.000 ไดแก การเผชิญปญหาเชิงรุก การรับรู

ความสามารถในการเผชิญปญหา การเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง การใหความหมายที่มีคุณคา                 

การกําหนดเปาหมาย และการเผชิญปญหากับการเหตุการณที่กําลังจะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี               

การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Theory) ของชอววอซและโนล (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396)        

ที่กลาววาการเผชิญปญหาเชิงรุกคือ หลักสําคัญของการเผชิญปญหาเชิงบวกที่บุคคลเริ่มตนดวยการกระทํา

ที่สรางสรรค กอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาความสามารถของตน ดวยการใชกลยุทธการเผชิญปญหา        

เชงิบวกอยางมุงมัน่ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ นอกจากนีย้งัชวยใหบคุคลไดทาํความเขาใจและคนหาเปาหมาย

ในการใชชีวิตอีกดวย และสอดคลองกับแนวคิดของกรีนแกส (Greenglass & Frydenberg, 2002, 37)              

ทีไ่ดอธบิายถึงองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวกประกอบไปดวยกลวธิกีารเผชญิปญหาเชงิรกุ  (Proactive 

Coping Strategy)  ความเช่ือในเชงิบวก (Positive Believe) การกาํกบัตนเอง (Self-Regulatory) การกําหนดเปาหมาย 

(Goal Attainment)  แหลงทรพัยากรทางสังคม (Social Resources) และการเติบโตในตน (Personal Growth) 

ซึง่เปนผลจากการเผชิญปญหาเชิงบวกนําไปสูการเปล่ียนแปลงทีด่ใีนชีวติของบุคคล ทาํใหบคุคลมีความสมบรูณ

ทางรางกายและจิตใจ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาแอนโทนอวสก้ี (Vossler, 2012, 71 citing                

Antonovsky, 1987) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ตานทานกับความเครียดของบุคคลโดยพบวา บุคคล       

ที่สามารถยอมรับความเปนไปในชีวิตของตนเองไดดวยการใหความหมายท่ีมีคุณคา (Meaningfulness)         

กบัตนเองจะมีแรงจูงใจท่ีชวยใหทาํตามความตัง้ใจและเปาหมายของตนเองอยางทาทายและมีความพยายาม

ในการเผชิญกับทุก ๆ ปญหา 

 องคประกอบท่ีมีคานํ้าหนักรองลงมาคือ องคประกอบการมุงแกไขปญหาการมองโลกในแงดี และ

ความหยุนตัว มีคานํ้าหนักมาตรฐานเทากับ 0.943, 0.908 และ 0.784 ตามลําดับ   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของแซนดเลอรและคณะ (Sandler et al., 1997, 3-4) ที่ไดระบุถึงแหลงทรัพยากรที่สําคัญเกี่ยวของกับการ

เผชิญปญหาของวยัรุนแตละบคุคล คอื การมองโลกในแงด ีการเห็นคณุคาในตนเอง การเช่ือมัน่ในอาํนาจแหงตน 

ความรูและเทคนคิของการแกไขปญหาและทกัษะอืน่ๆ ซึง่วยัรุนทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการเผชญิปญหาจะใช

แหลงทรัพยากรภายในตนหรือใชแหลงทรัพยากรภายนอกตนดวยก็ได และสอดคลองกับแนวคิดโซลและ      

โมเยอร (Sohl & Moyer, 2009, 134-140) ที่ระบุวาคุณลักษณะภายในตนสําหรับการเผชิญปญหาเชิงรุก         

ทีส่าํคญันัน่ก ็คอื การมองโลกในแงด ีและการกําหนดเปาหมายทีเ่ปนจริง เพราะคุณลกัษณะดังกลาวน้ีจะชวย

สงเสริมใหบคุคลมีความสามารถในเผชิญปญหาเชิงรุกไดเปนอยางด ีและสอดคลองกบัแนวคดิของแอสพนิวอล

และเทลเรอร (Aspinwall & Taylor, 1997, 418) ที่กลาวถึงการทบทวนประสบการณที่สะสมของตนเองและ
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การทบทวนถึงแหลงตางๆ ทีไ่ดรบัการสนับสนนุ (Accumulation of Resources) เปนข้ันตอนหนึง่ท่ีสาํคัญของ

การเผชิญปญหาเชิงบวกของบคุคลทีจ่ะตองคาํนงึเปนสิง่แรกสําหรบัการดําเนนิการเผชญิปญหาเชิงบวกหรอื

เชิงรุก นอกจากน้ีคารเนกี้ (Milorad, 2006, 68 citing Carnegie, 1944) ไดอธิบายถึงองคประกอบของ           

การเผชิญปญหาเชิงบวกวาประกอบดวย 3 องคประกอบ และองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการเผชิญปญหา

เชิงบวก คือ สรางความหยุนตัวทางจิตวิทยา (Building Psychological Resilience) ที่บุคคลสามารถรับรู     

เปาหมายสงูสุดของตนเอง สามารถควบคมุอารมณ  และกาํกับตนเองใหเหมาะกบัการแสดงออกทางอารมณ

ตามที่สังคมคาดหวัง 

 การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนักเรียนจะมีการเผชิญปญหาเชิงรุกแลวนั้น ยังพบวามีการเผชิญปญหา

ในรูปแบบอ่ืน ๆ  รวมอยูดวย ทั้งการเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง หรือเผชิญปญหากับเร่ืองตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน

แลว โดยนักเรียนสามารถเลือกวิธีการเผชิญปญหาเหมาะสมและไมสงผลเสียกับตนเอง และนักเรียน                 

ยังสามารถใชการเผชิญปญหากับเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยการวางแผนและเตรียมความพรอม          

รบัมอืกบัเหตกุารณตางๆ ได ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ ชอววอซและทาวเบริต (Schwazer & Taubert, 2002, 

10)  ที่กลาววาการเผชิญปญหาเชิงบวกเปนแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีชวยใหแตละบุคคลเตรียมความพรอม      

ใหกบัตนเองโดยใชแนวทางเชงิรุกในการจดัการปญหา หรือเผชญิหนากบัความเครยีดอยางทาทาย โดยสราง

แรงจูงใจภายในตนเพ่ือวางแผนทําส่ิงตาง ๆ ในระยะยาว ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ

ของบคุคลไดเปนอยางด ี(Schwazer & Taubert, 2002, 10)  จงึสงผลใหการเผชญิปญหาเชงิบวกของนกัเรียน

วัยรุนมี 9 องคประกอบที่สําคัญดังที่กลาวมา

สรุป
 จากการวิเคราะหองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                       

ในกรงุเทพมหานครมอีงคประกอบทีส่ําคัญ ไดแก การเผชญิปญหาเชิงรุก การรบัรูความสามารถในการเผชญิ

ปญหา การเผชญิปญหาแบบการตอบสนอง การกาํหนดเปาหมาย  การใหความหมายทีม่คีณุคา การมองโลก

ในแงดี ความหยุ นตัว การมุ งแกไขปญหา และการเผชิญปญหากับการเหตุการณที่กําลังจะเกิดข้ึน                        

ซึง่องคประกอบทัง้หมดน้ีเปนการยืนยันความเทีย่งตรงเชงิโครงสราง (Construct Validity) วาโมเดลโครงสราง

การเผชิญปญหาเชิงบวกดังกลาวมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 ผลจากการวิจยัวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันทําใหทราบถึงองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรียนวัยรุนมี 9 องคประกอบ จึงทําใหไดองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกนักเรียนวัยรุนท่ีมี         

ความเท่ียงตรงในระดับสูง สามารถนําไปใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เพ่ือเปนเคร่ืองมือ                  

ในการวัดความสามารถในการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดตรวจสอบ             

ตนเองวามีความสามารถในการเผชิญปญหาเชิงบวกเปนอยางไร โดยผูที่จะนําแบบวัดการเผชิญปญหา          
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เชิงบวกไปใช ควรมีการศึกษาวิธีการใหคะแนนของแบบวัดใหเขาใจเพื่อกอใหเกิดความถูกตอง

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนเพิ่มเติม             

เพื่อนํามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบโปรแกรม บทเรียนเพื่อเสริมสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียน

วยัรุนตามองคประกอบท่ีศกึษาไวดวยเทคนคิหรือวธิกีารตาง ๆ  เพือ่ชวยใหนกัเรียนมีการเผชญิปญหาเชงิบวก

ที่ดียิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาอทิธิพลของความสอดคลองและนวตักรรมสวนบคุคลทีม่ตีอความตัง้ใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟน จํานวน 446 คน              

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ

 ผลการวิจัยพบวา ความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคล มีผลตอความตั้งใจในการชําระเงิน      

ผานสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความต้ังใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6

คําสําคัญ
 ความตั้งใจในการชําระเงิน   ความสอดคลอง   นวัตกรรมสวนบุคคล   สมารทโฟน
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Abstract
 This research aimed to study compatibility, and personal innovation that influenced            

smartphone payment intentions. The participants were 446 respondents who previously had not 

made payments by smartphones. Data were analyzed by the use of percentages, frequencies, 

means, standard deviations, Pearson’s correlation and multiple regression analysis.

 Findings revealed that compatibility, and personal innovation significantly influenced smartphone 

payment intentions at p< 0.01. This may have explained the 40.6% change of smartphone payment 

intentions. 

Keywords
 Payment Intention, Compatibility,  Personal Innovation, Smartphone

บทนํา
 เงินคือส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคาโดยท่ีประชาชนเช่ือถือในเงินเพื่อใชในการแลกเปล่ียน      

เพราะมีการผลิตและนําออกหมุนเวียนใหประชาชนใชโดยรัฐบาล และการชําระเงินน้ันไดมีวิวัฒนาการ         

ตามสภาพแวดลอมทางสังคมและเทคโนโลยี โดยจากเดิมที่มีการใชตัวเงิน (Physical Money) เปนสื่อในการ

ชําระเงินก็มีการพัฒนามาเปนระบบการชําระเงินดวยการโอนบัญชีเงินฝาก (Deposit Money) โดยมีธนาคาร

เปนส่ือกลางในการชําระเงิน เพ่ือชวยเพ่ิมความนาเชือ่ถือใหแกผูชาํระเงิน และในปจจุบนัวิวฒันาการของระบบ

ชําระเงินไดเขามาสูระบบเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ซึ่งมีเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มความสะดวกสบาย      

ในการชําระเงินมากยิ่งขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556ก)

 รฐับาลมีสวนสนับสนนุใหประชาชนชาํระเงินผานระบบ E-Payment โดยรัฐบาลไดเริม่ใหบรกิารโอนเงิน

และรบัโอนเงินผานบรกิาร “พรอมเพย–PromptPay” ซึง่เปนชือ่ใหมของ “Any ID” หน่ึงในโครงการหลกัทีร่ฐับาล

พยายามผลกัดันภายใตแผนยุทธศาสตร National e-Payment และเศรษฐกิจดิจทิลั เพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

และลดตนทุนการผลิตเงิน ทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายในการชําระเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงิน

มากยิ่งขึ้น ซึ่งในหลายๆ ประเทศไดมีการชําระเงินผานระบบ e-Payment โดยประเทศสวีเดน คือประเทศแรก

ที่ไดประกาศยกเลิกการใชเงินสดในการทําการคาหรือธุรกรรม และเปลี่ยนมาใชการชําระเงินผานระบบ            

e-Payment (กระทรวงการคลัง, 2559)

 Rogers (1983) ไดอธิบายถึงทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) 

วาลักษณะของนวัตกรรมที่บุคคลจะยอมรับมี 5 ประการ คือ (1) ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) (2) ความสอดคลอง (Compatibility) (3) ความสลับซับซอน (Complexity) (4) ความสามารถ

นําไปทดลองใชได (Trial Ability) (5) ความสามารถในการสังเกตได (Observability) ซึ่งการท่ีนวัตกรรมใหมๆ 

จะสามารถเขามาแทนที่นวัตกรรมแบบเดิมไดนั้น นวัตกรรมนั้นจําเปนตองมีความสอดคลองกับรูปแบบ          
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การใชชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ (Pham & Ho, 2015) จากสถิติการชําระเงินผานอินเทอรเน็ตและโทรศัพท

เคลื่อนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป โดยในปพ.ศ. 2557 พบวา มีการชําระเงินจํานวน 252 ลานรายการ 

ในปพ.ศ. 2558 จํานวน 361 ลานรายการ และในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีจํานวน 272 ลานรายการ 

(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559ข)

 Rogers & Shoemaker (1978) ไดอธบิายถงึทฤษฎกีารยอมรบันวตักรรม (Adoption and Innovation 

Theory) วากระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคล (Innovation-Decision Process) จะเกิดเปน

ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังน้ี (1) ขั้นความรู (Knowledge) เปนข้ันตอนที่บุคคลจะตองมีความรูเก่ียวกับ

นวัตกรรม (2) ขั้นโนมนาวใจ (Persuasion) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบนวัตกรรมนั้น      

หลังจากไดศึกษาความรูแลว (3) ขั้นตัดสินใจ (Decision) เปนการตัดสินใจระหวางทางเลือก 2 ทาง คือ          

การยอมรับ หรือไมยอมรับท่ีจะทดลองใช (4) ขั้นการดําเนินการ (Implementation) เปนข้ันตอนที่เกิดข้ึน       

หลังจากการตัดสินใจซ่ึงบุคคลน้ันจะพิจารณาตอวาจะใชนวัตกรรมตอไปหรือหยุดการใชนวัตกรรม                      

(5) ขัน้การยืนยนั (Confirmation) เปนขัน้ตอนท่ีบคุคลจะแสวงหาขอมลูเพ่ือยนืยนัผลการตดัสนิใจ โดยเว็บไซต 

Social Media Today (Ahmad, 2015) ไดเปดเผยผลการสํารวจรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนแตละ                  

เจเนอเรชั่น พบวา กลุมคนในชวง Baby Boomers (ค.ศ. 1946 – ค.ศ. 1964) มีการใชสมารทโฟนเพื่ออาน

เน้ือหาตางๆ อยูที่รอยละ 14แตกลุมคนในชวง Millennials (ค.ศ. 1981 – ค.ศ. 1997) มีการใชงานอยูที่          

รอยละ 56  ซึ่งกลุมคนที่เกิดมาพรอมกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง จะเปนผูที่มีนวัตกรรมสวนบุคคลที่

สูง ทําใหกลุมคนในชวงนั้นสามารถที่จะเรียนรูและใชนวัตกรรมไดเร็วกวากลุมคนในชวงอื่นๆ

 จากทฤษฎแีละขอมลูทีเ่กีย่วของ ทาํใหผูวจิยัสนใจท่ีจะศึกษาถงึความตัง้ใจของผูทีย่งัไมเคยชําระเงนิ

ผานสมารทโฟน โดยมุงศึกษาถึงปจจัยดานความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบุคคล ในบริบทของผูใชงาน

ในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันในประเทศไทย ปจจัยดังกลาวยังมีผูที่ทําการศึกษาเปนจํานวนนอย เพื่อชวย           

เปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของผูประกอบการที่ใหบริการชําระเงินผานสมารทโฟนและชวย          

ใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบุคคลที่มีตอความตั้งใจในการชําระเงิน

ผานสมารทโฟน

ทบทวนวรรณกรรม
 ความสอดคลอง (Compatibility)

 ความสอดคลอง หมายถึง การที่นวัตกรรมนั้นมีวิธีใชงานที่เหมาะสมกับการทํางาน และการใชชีวิต

ประจําวัน (Ramos-de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas, 2015)
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 จากการศึกษางานวิจัยของ Ramos-de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas (2015)          

ที่ศึกษาถึงการยอมรับการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะส้ัน (Near Field 

Communication Mobile Payment: NFC) จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการชําระเงิน      

ผานโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะสั้น คือ นวัตกรรมสวนบุคคล (Personal Innovation       

in Information Technology) ทีร่ะดับนยัสาํคญั 0.05 บรรทัดฐานของกลุมอางองิ (Subjective Norm) ทศันคติ

ตอการใช NFC และการรับรูในความสอดคลอง (Perceive Compatibility) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001

 นวัตกรรมสวนบุคคล(Personal Innovation)

 นวตักรรมสวนบคุคล หมายถึง การท่ีบคุคลมีความต้ังใจของแตละบคุคลท่ีจะทดลองเทคโนโลยีใหมๆ  

และสามารถท่ีจะรบัความเส่ียงและมีแนวโนมทีจ่ะซือ้สิน้คาใหมๆ  ไดเรว็กวาคนอืน่ (Slade, Dwivedi,  Piercy 

& Williams, 2015)

 จากการศึกษางานวิจัยของ Slade, Dwivedi, Piercy & Williams (2015) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผล

ตอความตั้งใจในการยอมรับการใชงานระบบชําระเงินระยะไกล (Remote Mobile Payments) ของผูบริโภค 

พบวา อทิธิพลทางสงัคม (Social Influence) ความสนใจนวตักรรม (Innovativeness) และ การรับรูความเสีย่ง 

(Perceive Rrisk) มอีทิธิพลตอความต้ังใจในการยอมรับการใชงานระบบชําระเงนิระยะไกล ทีร่ะดบันัยสําคัญ 0.001

 ความตั้งใจชําระเงินผานสมารทโฟน (Smartphone Payment Intention)

 ความตัง้ใจในการชาํระเงินผานสมารทโฟน หมายถงึ เจตนาทีจ่ะใชบริการสงมอบเงินระหวางผูจายเงนิ

และผูรับเงิน ผานโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถนอกเหนือจากโทรศัพทมือถือทั่วไป (Tan,  Ooi, Chong & 

Hew , 2014) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) โดยทฤษฎอีธิบายไววา ความต้ังใจ 

หรือ เจตนา (Intention: I) เปนตัวชี้วัดบุคคลในการที่จะกระทําพฤติกรรม และเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรง

ตอพฤติกรรม ความต้ังใจเกิดขึ้นจากการไดรับอิทธิพลจากปจจัย 3 สิ่ง ไดแก ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม               

การคลอยตามกลุมบุคคลอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
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 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  

ผลการสรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดดังภาพที่ 1 

 
 

  

(Compatibility) 

 

(Personal Innovation) 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟนทั้งหมดจํานวน 446 คน

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยไดมาจาก การกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางของผูที่ไมเคยชาํระเงินผานสมารทโฟน 

ผูวจิยัทําการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เนือ่งจากไมสามารถระบุ

จาํนวนประชากรท่ีแนนอนได ดงัน้ัน การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง จงึใชสตูรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง

แบบไมทราบจาํนวนประชากรทีแ่นนอน (บญุธรรม กจิปรีดาบรสิทุธ์ิ, 2551) โดยมีความเชือ่มัน่อยางนอย 95% 

ความผิดพลาดที่ยอมรับได ไมเกิน 5% 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับปรุงขอคําถามมาจากงานวิจัย          

ที่เก่ียวของภายใตกรอบแนวแนวคิดท่ีกําหนดไวเพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐาน     

ของการวิจัย การสรางแบบสอบถาม มีจํานวน 4 สวน โดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้

  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟน แบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบสํารวจรายการ (Check List) และใชคําถามปลายปดโดยเน้ือหาครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและพฤติกรรมของผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟน

  สวนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบันวตักรรมสวนบคุคล โดยผูวจิัยพัฒนาเครือ่งมอืมาจากงานวจิยั     

ของ Slade, Dwivedi,  Piercy & Williams (2015) จํานวนขอคําถาม 4 ขอ

  สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคลอง โดยผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือมาจากงานวิจัย                 

ของ  Ramos-de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas (2015) จํานวนขอคําถาม 3 ขอ

  สวนที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้ังใจ โดยผูวจิัยพัฒนาเครือ่งมอืมาจากงานวจิัยของ Tan,  

Ooi, Chong & Hew (2014) ปยะดา ทองมาก (2558) และ นธินิาถ วงศสวสัดิ ์(2557) จาํนวนขอคาํถาม 5 ขอ

  แบบสอบถามในสวนท่ี 2 – 4 มคีาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha)  เทากับ 

0.82, 0.88, 0.89 ตามลําดับ ซึง่มคีามากกวา 0.70 ถอืวาเปนแบบสอบถามทีม่คีวามเหมาะสม (ปวณีา คาํพกุกะ, 

2557)

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผู วิจัยเก็บรวบรวมขอมูลผานเว็บไซต www.facebook.com, www.postjung.com,                       

www.vcharkarn.com, www.eduzones.com, www.dek-d.com, www.lnwshop.com, www.pantip.com, 

www.thaiza.com, www.sanook.com และ www.mthai.com เปนตน เนื่องจากเปนเว็บไซตที่มีการซื้อขาย

สินคาออนไลนและมีผู ใชบริการเปนจํานวนมาก โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง                 

เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2559 

 4. การวิเคราะหขอมูล

    การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะของขอมูล

ทั่วไปที่พบ และการวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

  การวิเคราะหสถติเิชงิพรรณนาเปนการบรรยายขอมลู คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายถึงปจจัยสวนบุคคล

  สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) มีเกณฑในการแปล     

ความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Hinkle, 1998   อางถึงใน ปวีณา คําพุกกะ, 2557) มีดังนี้

   ขนาดความสัมพันธ 0.91 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูงมาก

   ขนาดความสัมพันธ 0.71 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูง

   ขนาดความสัมพันธ 0.51 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธระดับปานกลาง
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   ขนาดความสัมพันธ 0.31 – 0.50 หมายถึง มีความสัมพันธระดับตํ่า

   ขนาดความสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัสรุปไดดงัน้ี ผลการวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง จาํนวน 446 คน กลุมตัวอยาง

สวนใหญ คือ เพศหญิง รอยละ 60.5 อายุโดยเฉลี่ยตํ่ากวา 26 ป รอยละ 47.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 26 - 40 

ป รอยละ 34.3 มสีถานะภาพโสด รอยละ 81.8 มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.4 รองลงมาคือสูงกวา

ปริญญาตรี รอยละ 26.5 มีอาชีพนักศึกษา รอยละ 35.7 รองลงมาคือ ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รอยละ 26.1 

มรีายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท รอยละ 42.8 รองลงมาคือชวง 15,000 – 30,000 บาท รอยละ 37.0 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตัง้ใจในการชาํระเงินผานสมารทโฟนโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับ

มาก (= 3.84) และเมื่อพิจารณาในแตละขอคําถาม พบวา คาเฉลี่ยของความต้ังใจในการชําระเงินผาน     

สมารทโฟนทุกขออยูในระดับมาก โดยขอคาํถามท่ีมคีาเฉล่ียสงูทีส่ดุ คอื ในอนาคตอนัใกลมแีนวโนมจะชําระเงิน

ผานสมารทโฟน (= 3.93, SD = 0.90) รองลงมาคือ ในอนาคตอันใกล มีความเต็มใจที่จะชําระเงินผาน    

สมารทโฟน (= 3.86, SD = 0.76) แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน

 x SD  

1.   3.93 0.90  

2.  3.85 0.93  

3.   3.86 0.76  

4.  3.81 0.83  

5.  3.76 0.88  

 3.84 0.72  

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก (  =3.61)                 

และเมือ่พิจารณาในแตละขอคาํถาม พบวา คาเฉลีย่ของความสอดคลองทกุขออยูในระดบัมาก โดยขอคาํถาม      

ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การชําระเงินผานสมารทโฟนมีความเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (= 3.78, 

SD = 0.82) พอใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนมากกวาระบบการชําระเงินแบบอ่ืนๆ (=3.58, SD = 0.85) 

การชําระเงินผานสมารทโฟนมีความสอดคลองกับวิธีการซื้อสินคาหรือบริการ (= 3.49, SD = 0.88) แสดง

ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสอดคลอง

 x SD  

1.   3.78 0.82  

2.  3.49 0.88  

3.   3.58 0.85  

 3.61 0.76  
 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมสวนบุคคลโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก (= 3.71)     

และเมื่อพิจารณาในแตละขอคําถาม พบวา คาเฉลี่ยของนวัตกรรมสวนบุคคลที่อยูในระดับมาก คือ ชอบที่จะ

ทดลองใชเทคโนโลยีใหมๆ  (= 3.89, SD = 0.84) เม่ือไดรบัขอมูลขาวสารเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆ   จะคนหา

วิธีการเพ่ือใหไดทดลองใชเทคโนโลยีนั้น (= 3.79, SD = 0.82) ไมลังเลท่ีจะทดลองใชเทคโนโลยีใหมๆ              

(= 3.79, SD = 0.81) และอยูในระดับปานกลาง คือในกลุมเพื่อน ทานคือบุคคลแรกๆ ที่จะทดลองใช

เทคโนโลยีใหมๆ (= 3.37, SD = 0.91) แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนวัตกรรมสวนบุคคล
 

 x SD  

1.   

    

3.79 0.82  

2.    3.37 0.91  

3.  3.79 0.81  

4.  3.89 0.84  

 3.71 0.68  

 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) พิจารณาจาก 3 คาตอไปนี้ 

1) คาสัดสวนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไมไดดวยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance) ควรมีคามากกวา 0.19 

2) คา Variance Inflation Factor (VIF) ควรมีคานอยกวา 5.30 และ 3) คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธควรมคีาตํา่กวา 

0.80 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีปญหาความสัมพันธกันเอง (ปวีณา คําพุกกะ, 2557) จากตารางที่ 6 พบวา 

ความสอดคลองและนวตักรรมสวนบคุคลมีคา Tolerance เทากบั 0.668 ซึง่มคีามากกวา 0.19 คา VIF เทากบั 

1.496 มคีานอยกวา 5.3 และคาสมัประสิทธิส์หสัมพนัธอยูระหวาง 0.556-0.576 ซึง่มคีาตํา่กวา 0.80 สอดคลอง

ตามการพิจารณาขางตนแสดงวาความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคลไมมีปญหาความสัมพันธกันเอง 

ซึ่งมีความเหมาะสมในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุแสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)
 

 Y X1 X2 Tolerance VIF 

 (Y) 1 0.574** 0.556**   

 (X1)  1 0.576** 0.668 1.496 

 (X2)   1 0.668 1.496 

**  0.01 

 ผลการวเิคราะหการถดถอยเชิงพหขุองความตัง้ใจในการชาํระเงินผานสมารทโฟนไดคา F = 151.33 

และคา Sig = 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 แสดงวา ความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอ            

ความความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุสามารถอธิบายไดดังนี้ ความสอดคลองมีคา Beta เทากับ 0.380 

หมายความวา เม่ือกลุมตวัอยางใหคะแนนการชาํระเงนิผานสมารทโฟนวา มคีวามสอดคลองกับการดาํเนนิชวีติ

ของกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนหน่ึงหนวย จะทําใหคะแนนความต้ังใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนเพิ่มข้ึน        

0.380 หนวย และนวัตกรรมสวนบุคคลมีคา Beta เทากับ 0.337 หมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางใหคะแนน 

นวัตกรรมสวนบคุคลในการชําระเงินผานสมารทโฟนเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย จะทาํใหคะแนนความต้ังใจในการชําระเงิน

ผานสมารทโฟนเพ่ิมขึ้น 0.337 หนวย โดยที่ความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบุคคล สามารถอธิบาย           

การเปลีย่นแปลงของความต้ังใจในการชําระเงนิผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6 แตอยางไรกต็ามรอยละ 59.4 

จะเกิดจากปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน

 B SE b Beta t-test p-value 

 1.237 0.154  8.036** 0.000 

 (X1) 0.357 0.042 0.380 8.495** 0.000 

 (X2) 0.354 0.047 0.337 7.522** 0.000 

R2 = 0.406, SEE = 0.554, F = 151.33, Sig. of F= 0.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความสอดคลองมีผลตอความต้ังใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน         

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดวยขนาดอิทธิพล 0.380 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ramos-          

de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas (2015) Slade, Dwivedi, Piercy & Williams (2015)    

Lu, Yang, Chau & Cao (2011) Dahlbergand & Öörni (2007) พบวา ความสอดคลองมีผลตอความตั้งใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟน และทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)   

โดยจะเห็นไดวาการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ภายในสังคมน้ันจะตองใชปจจัยหลายๆ ดานในการยอมรับ          

นํานวัตกรรมนั้นมาใช เชน นวัตกรรมนั้นจะตองเปนนวัตกรรมที่ดีกวาในปจจุบัน หรือนวัตกรรมนั้นจะตองมี

ความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคม

 2. จากผลการวิจัยที่พบวา นวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดวยขนาดอิทธิพล 0.337ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Pham & Ho 

(2015) Rakhi & Mala (2014) และ Tan, Ooi, Chong & Hew (2014) พบวา นวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอ

ความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม (Adoption and Innovation 

Theory) เนือ่งจากผูใชบรกิารทีม่นีวตักรรมสวนบคุคลสงูจะเปนบคุคลทีม่ลีกัษณะเดน คอื มคีวามชืน่ชอบเกีย่วกบั

นวัตกรรมใหมๆ กลาท่ีจะทดลองใชนวัตกรรมใหมๆ เสมอ มีความสามารถท่ีจะเขาใจนวัตกรรมใหมๆ                   

ไดงายและเขาใจวาบางนวัตกรรมใหมๆ นั้นอาจยังมีการทํางานที่ไมสมบูรณ  ดังนั้น ถาผูใชงานย่ิงมี        

นวัตกรรมสวนบุคคลมากขึ้นเทาไหร จะยิ่งทําใหมีความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนสูงขึ้นเทานั้น

สรุป
 1. จากผลการวิจยัทีพ่บวา ความสอดคลองมีผลตอความต้ังใจในการชําระเงนิผานสมารทโฟน ดงันัน้

ผูใหบริการ e-Money ผานสมารทโฟน ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบการชําระเงินท่ีสอดคลองกับบริบท

ของสังคมในแตละยุคสมัย เชน มีการพัฒนาการชําระเงินผาน Smart Watch เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบาย       

ในการชําระเงนิใหแกผูใชบรกิารมากข้ึนและสรางประสบการณใหผูทีย่งัไมเคยใชบรกิาร ไดทดลองใชงานจรงิ 

ผานการจัดโปรโมช่ันหรือออกงานประชาสัมพันธระบบการชําระเงินรูปแบบใหมๆ เพื่อใหเกิดการจดจํา              

ในประโยชน ความสะดวกสบายท่ีไดรับจากการชําระเงินผานสมารทโฟน และรักษาระดับมาตรฐานในการ   

ใหบริการ การรักษาความปลอดภัยของระบบเพือ่ใหผูคนในสงัคมเกดิความมัน่ใจและความคุนเคยในการชาํระ

เงินผานสมารทโฟนตอไป

 2. จากผลการวิจัยที่พบวา นวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน 

ทางผูวิจัยเสนอใหผูใหบริการ e-Money ผานสมารทโฟนควรมีการจัดบูทออกงานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การชําระเงินผานสมารทโฟนในสถานที่ตางๆ เชน งาน Mobile EXPO, Money EXPO หรืองาน SME EXPO 

โดยงานเหลานี้ผูใหบริการจะไดกลุมเปาหมายที่ตองการความสะดวกสบายในการซื้อสินคาและชําระเงิน        

อกีท้ังกลุมเหลาน้ีมคีวามตองท่ีการชาํระเงนิผานสมารทโฟนทีส่งู แตยงัไมมโีอกาสไดใชงานจรงิ ซึง่ผูใหบริการ
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ควรมีการแนะนาํการใชงานชาํระเงินผานสมารทโฟน เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจในการใชงานจากการทดลองใชจรงิ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง คือ กลุมของ Gen Y      

กลุม Gen X ผูที่เคยชําระเงินผานสมารทโฟน ผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟนและกลุมทํางานรับราชการ 

กลุมทํางานพนักงานบริษัทเปนตน ซึ่งเปนกลุมที่มีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน 

 2. ในการวจิยัคร้ังน้ีผูวจิยัศึกษาเฉพาะตวัแปรนวตักรรมสวนบุคคลและความสอดคลองโดยสามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6 และอีกรอยละ 59.4 

ที่ยังไมทราบตัวแปรท่ีมีผลกระทบ ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาตัวแปรดังตอไปน้ี เศรษฐกิจเชิงสังคม    

(Socio-Economic) ความนาสนใจ (Attractiveness) ความปลอดภัย (Security) เปนตน
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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการของการทองเที่ยว       

รูปแบบไมซที่มีตอแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  (2) ศึกษาอิทธิพล       

ของการรับรู คุณภาพการบริการรูปแบบไมซที่มีตอศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวรูปแบบไมซ                      

ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักทองเท่ียวกลุมไมซที่เขารวมกิจกรรม    
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การทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการทอดแบบโดยการฝาก

แบบสอบถามไวกับโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีดวยขนาดตัวอยาง

จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ และ      

Binary Logistic Regression ผลการศึกษาพบวา (1) การรับรูคณุภาพการบริการของการทองเท่ียวรปูแบบไมซ

มอีทิธพิลตอแนวโนมการกลบัมาทองเท่ียวรปูแบบไมซเมอืงพัทยา จงัหวัดชลบุรโีดยโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ

นีม้เีพ่ิมมากข้ึน 2.912 เทา (2) การรบัรูคณุภาพการบรกิารของการทองเท่ียวรูปแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพ

การจดัการทองเทีย่วรูปแบบไมซเมอืงพัทยา จงัหวัดชลบรุโีดยโอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณนีม้เีพิม่มากข้ึน 3.055 เทา 

คําสําคัญ
 การรับรูคุณภาพการบริการ   การทองเที่ยวรูปแบบไมซ   แนวโนมการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซ

Abstract
 The objectives of the research are to: 1) study influences of service quality perception on 

the tendency of tourists to revisit Pattaya City; and 2) study influences of service quality perception 

on the potential of MICE tourism management in Pattaya City, Chonburi Province. The research 

population was MICE tourists who participated in MICE activities in Pattaya City, Chonburi Province. 

The researcher applied a self-enumeration method of data collection in which the survey questionnaires 

were left at medium and large hotels in Pattaya, Chonburi Province to be completed by 400              

respondents. The questionnaire was used as a research tool Data analysis was done by using on 

a percentage method and binary logistic regression. Research findings were that: (1) service quality 

had influences on the tendency of tourists to revisit and the probability of an event that MICE tourists 

tend to revisit rose by 2.912 times; and (2) service quality had influences on the potential of MICE 

tourism management and the probability of an event that Pattaya has potential for providing MICE 

tourism rose by 3.055 times. 

Keywords
 Service Quality, MICE Tourism Management, Tendency to Revisit MICE Tourism

บทนํา
 ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคเน่ืองจากความไดเปรียบ

ทางดานภูมิศาสตร สิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ ตลอดจนมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานใน             

การจัดการประชุม สัมมนาและแสดงสินคา จึงเกิดการทองเที่ยวรูปแบบไมซขึ้น ไมซจัดเปนรูปแบบหนึ่งของ
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การทองเท่ียวเน่ืองจากหลงัเขารวมกจิกรรมไมซแลวจะเกิดการทองเท่ียวบริเวณเมืองทีใ่ชจดักจิกรรม สงผลให

จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถทํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2556)

 การทองเท่ียวรูปแบบไมซมีความสําคัญตอการสรางรายไดและการจางงานใหแกประเทศ เน่ืองจาก

นักทองเท่ียวกลุมน้ีมีอํานาจการซื้อสูง มีความตองการสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดี ดังน้ันคาใชจายเฉล่ีย

ของนักทองเท่ียวกลุมไมซจึงอยูในระดับที่สูงกวานักทองเท่ียวทั่วไปประมาณ 2-3 เทา ทําใหการทองเท่ียว       

รูปแบบไมซเปนสวนสําคัญในการสรางรายไดเขาสูประเทศ รัฐบาลจึงพยายามผลักดันใหประเทศไทย             

เปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ

หรือไมซของเอเชีย (จิรพร จันลา, 2556)   

 ดานมาตรฐานการจัดการและการบริการไมซในประเทศไทยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลยังคง

มอียูในเฉพาะกรงุเทพมหานคร ขณะทีเ่มอืงใหญๆ  บรเิวณตางจังหวัดหรือเมืองแหงไมซ ไดแก พทัยา ขอนแกน 

เชียงใหม ภูเก็ต ยังพบวามีปญหาดานการจัดการและการบริการที่ไมไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองเรง

สรางมาตรฐานดานนี้ใหไดรับการยอมรับในระดับใกลเคียงกันท่ัวประเทศ (สํานักงานสงเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ, 2558)

 พทัยาเปนเมอืงทองเท่ียวทางภาคตะวันออกทีม่อีุตสาหกรรมไมซขนาดใหญเปนลําดับท่ี 3 ดวยทีพ่กั

หลายระดับ สถานที่จัดการประชุม และสถานที่จัดงานประชุมและทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมากมาย รวมไป

ถึงศูนยจัดแสดงนิทรรศการ 3 แหงที่สะดวกสบาย ไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม

ของประเทศไทยเปนหลกั สาํหรับการจัดงานอีเวนตธรุกจิครบวงจร ผูจดังานสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา

บนทําเลสําคัญที่สวยงาม อาทิเชน โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน แอนด คอนเวนช่ันเซนเตอร                   

ศนูยกฬีาแหงชาตภิาคตะวันออก และศูนยการประชมุและแสดงสนิคาพทัยา (PEACH) ซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้หมดกวา 

6,500 ตารางเมตร ทําใหสถานการณไมซของพัทยาในปจจุบันมีการขยายตัวมากข้ึน  แตยังคงมีจุดออน         

ในดานการประชาสมัพันธและขาดการสงเสริมการทองเท่ียวรปูแบบน้ีอยางชดัเจน มบีคุลากรดานไมซไมเพียงพอ   

อีกทั้งยังไมสามารถสรางมาตรฐานดานการบริการไดเทาเทียมเมืองแหงไมซอยางกรุงเทพมหานคร พัทยาจึง

ควรมีการเพิ่มศักยภาพใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรฐานดานการจัดการและการบริการใหไดรับการยอมรับ  

 ดวยเหตุนีผู้วจิยัจงึตองการศกึษาอิทธพิลของการรบัรูคณุภาพการบรกิารท่ีมตีอแนวโนมในการกลบัมา

ทองเที่ยวและศักยภาพภาพในการจัดการการทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  เพื่อนํา

มากําหนดแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบไมซใหมีประสิทธิภาพตอไป
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

  คณุภาพการใหบรกิารมีการพิจารณางานวิจยัเก่ียวกับคณุภาพการใหบรกิารโดยเปนเคร่ืองช้ีวดั

ที่ใชในการพิจารณาการรับรูของนักทองเท่ียวซ่ึงคุณภาพการการบริการสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจและ       

กลับมาใชบริการอีกคร้ัง Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา คุณภาพ          

การบริการเกิดจากความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอการบริการนั้นๆ โดยคุณภาพจะเกิดข้ึนเม่ือตรงกับ              

ความตองการของผูมาใชบริการ คณุภาพการบรกิารท่ีดเีกิดข้ึนเมือ่การบริการเปนไปตามทีผู่มาใชบริการคาดหวัง

คุณภาพการบริการมีจํานวน 5 ดานหลัก ดังนี้ (1) ความเปนรูปธรรมของบริการ หมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการ

สามารถรบัรูหรอืสมัผสัได เชน สิง่อาํนวยความสะดวก เคร่ืองมือ อปุกรณ บคุลากร เปนตน (2) ความนาเชือ่ถอื

ไววางใจได หมายถึง ผูใหบริการสามารถใหบริการตรงตามที่ตกลงไวกับผูมารับบริการ มีความถูกตอง  

สม่ําเสมอ ทาํใหรูสกึถึงความนาเชือ่ถือและไววางใจ (3) การตอบสนองตอผูรบับรกิาร หมายถงึ ความสามารถ

ของผูใหบรกิารในการตอบสนองผูมารบับรกิารดวยความเต็มใจ มคีวามพรอม สามารถใหบรกิารไดอยางรวดเรว็

และทันทวงที (4) การใหความมั่นใจแกผูบริการ หมายถึงความสามารถ ทักษะ ความรู ในการใหบริการและ

สามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการดวยกริยาและมารยาทท่ีดี ทําใหผูมารับบริการเกิด         

ความม่ันใจวาจะไดรบัการบรกิารท่ีด ีและ (5) ความเอาใจใส หมายถึง ผูใหบริการมีการเอาใจใส ดแูล สามารถ

ใหบริการตามความตองการของผูมารับบริการแตละบุคคล

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวรูปแบบ MICE

  MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)  เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งใน           

เชิงธุรกิจซึ่งไดมีผูใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวรูปแบบ MICE ไวดังนี้

  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2554) MICE ตามคํานิยามของสมาคมสงเสริมการประชุมกลุมประเทศ

เอเชีย (Asian Association Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ใหคํานิยามวาเปนธุรกิจ                       

การทองเท่ียวทีม่วีตัถุประสงคเพ่ือการจดัประชุมขององคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลั การจัดประชุมนานาชาติ 

และการจัดแสดงสินคาเขาดวยกัน โดยมีการจัดการท่ีดีและสมบูรณอยางมืออาชีพ ทั้งดานการบริการ             

ดานสถานทีก่ารจดัประชมุ ดานอาหารและเครือ่งด่ืม ดานเคร่ืองมอือปุกรณอาํนวยความสะดวก ฯลฯ ประกอบดวย 

4 กลุมตามตัวอักษรยอที่มีความตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน และมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก             

ธุรกิจการจัดประชุมองคกร (Meetings) การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ            

(Conventions) และการจัดแสดงสินคา (Exhibitions) รวมเรียกวา MICE Business 
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 ลักษณะทั่วไปของการทองเที่ยวรูปแบบ MICE มีดังนี้ (Lau, 2009)    

 

    ภาพที่ 1: ลักษณะของ MICE (Nature of MICE)

    ที่มา: Lau, 2009

 MICE แสดงใหเห็นถึงภาคการทองเท่ียวซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจ  นักทองเท่ียวกลุม MICE                 

มวีตัถปุระสงคนอกเหนอืจากการทาํกจิกรรมทางธุรกจิ คอื การทองเทีย่วพกัผอน นกัทองเทีย่วเชงิธรุกจินีเ้ชือ่มโยง

กับภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการผานกิจกรรม MICE โดยมีความตองการอ่ืนๆ เชน                 

ความตองการอาหาร เครื่องดื่ม ชอปปง ความบันเทิง การขนสง ที่พักและอื่น ๆ ทําใหกิจกรรม MICE เปน     

การทองเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงและสรางรายไดใหกบัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการดวย 

 เหตผุลหลกัทีค่นสวนใหญเขารวมกจิกรรม MICE มดีงันี ้(Lau, 2009) (1) กระตุนใหเกดิความคดิใหม 

(2) เครือขายเกิดจากการประชุมกับผูอื่น เพื่อนรวมงาน ลูกคา ผูซื้อและผูที่สนใจรวมกัน (3) การศึกษาแบบ    

ตอเนื่อง เกิดการเรียนรูทักษะใหมและเปนการเพิ่มเติมความรู (4) ปรับปรุงสินคาเปนการหาขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีอยู (5) การกระจายขอมูล การสงตอแนวความคิดใหม และ (6) วางแผนเชิงกลยุทธ              

การรวบรวมและระดมความคิดเพื่ออนาคต

 2.1 ประโยชนของการทองเที่ยวรูปแบบ MICE 

  หลายประเทศมีความตองการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE เนื่องจากอุตสาหกรรม MICE                   

กอใหเกิดประโยชนดังนี้ (Lau, 2009) (1) มีการใชจายที่สูงขึ้น เชน นักทองเที่ยวกลุม MICE จะพักในโรงแรม

ที่ดีกวาปกติ และในการรับประทานอาหารจะเลือกรานอาหารที่ดีเพื่อประชุมกับลูกคา (2) สามารถสราง            

รายไดตลอดทุกฤดูกาลทองเท่ียวและยังชวยกระตุนใหชวง Low Season กลับมาคึกคักได เน่ืองจาก                  

การจัดกิจกรรม MICE ไมไดจํากัดแคชวง Low Season หรือ High Season (3) ทําใหเกิดความแนนอนใน  

การจองสถานที่และหองพัก เนื่องจากทุกหนวยงานจะมกีารวางแผนจัดกิจกรรม MICE ลวงหนาใหเพียงพอ              

กับจํานวนผูเขารวม และหากการจัดงานเปนไปไดดวยดี มักจะใชสถานที่เดิมในการจัดงานในปตอๆ ไป               
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(4) ทําใหเกิดรายไดกับผูประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวของ เนื่องจากบางครั้งมีการจัดงานขนาดใหญ

ทําใหเกิดความตองการท่ีพักจํานวนมาก รวมทั้งหองโถงที่ใชในการจัดนิทรรศการขนาดใหญหลายแหง              

(5) การใหบริการกับผูเขารวมกิจกรรม MICE เปนการใหบริการดวยมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก MICE            

จะใชรปูแบบการจัดงานคลายกัน (6) ชวยปรบัภาพลักษณของเมืองทีจ่ดั MICE และ  (7)ไมมขีอกําหนดตายตัว

ในการเลือกสถานที่จัดงาน ไมจําเปนตองเปนเมืองทองเที่ยว เพียงแคเปนสถานที่ที่สะดวก งายตอการเขาถึง 

มีพื้นที่เพียงพอ หรือเลือกสถานที่ตามวัตถุประสงคของการจัดงาน

 2.2  การทองเที่ยวรูปแบบ MICE ของประเทศไทย

  การทองเทีย่วรปูแบบ MICE ของไทยไดรบัการสนบัสนุนมีเปาหมายในการเปนศูนยกลาง MICE 

ของเอเชีย แตชวงปที่ผานมาพบวา  การจัดประชุมของสมาคมนานาชาติ จากตางประเทศที่เขามาจัดงานใน

ไทยมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจและความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ (สาํนักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), 2558)

 ภาพที่ 2: จํานวนผูเขารวม MICE จากนานาชาติโดยเฉลี่ยในไทย ป พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2553 (คน)

  ที่มา: สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), 2558

 จะเห็นไดวาผูเขารวมประชุมจากนานาชาติในการจัดประชุมตอหน่ึงการประชุมมีแนวโนมเฉล่ีย         

ลดลง โดยเฉลีย่ประมาณ 700 คน มอีตัราการเติบโตโดยเฉลีย่ตอป ตดิลบคดิเปนรอยละ 4.3 เมือ่เกดิภาวะเชนนี้ 

จากวิกฤตทางเศรษฐกิจความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ จึงมีการสนับสนุนใหมีการจัดประชุมฯ           

ในประเทศมากขึน้ โดยสงเสรมิใหมกีารจดัประชมุในเมอืงไทย ภายใตภารกจิ ชือ่ “ประชมุเมอืงไทย ภมูใิจชวยชาต”ิ 

ซึง่เปนโครงการท่ีสงเสรมิใหหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน จดัการประชมุ รวมไปถงึการสมัมนาและทองเท่ียว

เพือ่เปนรางวลั ภายในประเทศเพราะการจัดประชมุภายในประเทศจะชวยกระจายรายไดและขบัเคลือ่นตลาด 

MICE และเศรษฐกิจของประเทศ
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ภาพท่ี 3: จาํนวนผูเขารวมประชมุชาวไทยโดยเฉลีย่ในเมืองแหงไมซของประเทศไทยป พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2553 

 (หนวย: คน) 

ทีม่า: สาํนกังานสงเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องคการมหาชน), 2558

 จํานวนผูเขารวมประชุมโดยเฉล่ีย มีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลง และไมแนนอน โดยมีแนวโนมลดลง                

ในกรุงเทพฯ และเชยีงใหม ในขณะทีม่แีนวโนมเพิม่ข้ึนในภูเก็ต และพัทยา ในขณะทีแ่นวโนมในของภาพรวม

ประเทศไทย คอื ลดลงและอยูทีเ่ฉล่ีย 700 คน ซึง่จะเห็นไดวาการสํารวจในชวงปเดยีวกันของผูเขารวมประชมุ

ชาวไทยมแีนวโนมโดยรวมลดลงแตในบางเมอืงมีแนวโนมเพ่ิมขึน้อยางภูเกต็และพทัยาถงึแมจะไดรบัผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิแตนกัทองเทีย่วกลุม MICE ชาวไทยกย็งัสามารถชวยกระตุนใหเศรษฐกจิใหกบัประเทศได

ขอบเขตของการศกึษาวจิยั
 1.  ขอบเขตดานเนือ้หาในการวิจยั ศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร 

และแนวคดิเกีย่วกบัการทองเทีย่วในรปูแบบไมซ

 2.  ขอบเขตดานประชากร ศกึษาเฉพาะกลุมนกัทองเท่ียวชาวไทยทีเ่ดนิทางมาทองเท่ียวในรูปแบบ

ไมซเขตเมอืงพทัยาเทานัน้

 3.  ขอบเขตดานระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล ระยะเวลาศกึษาและการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง  

เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดวยการเกบ็แบบสอบถาม
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กรอบแนวคดิในการวจิยั
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ผูวจิยัสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดไดดงันี ้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 จากงานวิจัยของ ยูงทอง รวมสุข (2549) ไดศึกษาเรื่อง ขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว พฤติกรรม          

การเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทางการทองเที่ยวในการพยากรณความต้ังใจในการ   

กลบัมาเทีย่วจังหวดัภเูกต็ซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย ผลการวจิยัพบวา คณุภาพของการบริการในการทองเท่ียว

มอีทิธพิลตอความต้ังใจกลบัมาทองเทีย่วซํา้ในจงัหวดัภเูกต็ ดงันัน้ผูวจิยัจึงสามารถกาํหนดสมตฐิานไดดงันีค้อื

 H
1
: การรับรูคุณภาพการบริการของการทองเท่ียวรูปแบบไมซมีอิทธิพลตอแนวโนมการกลับมา          

ทองเที่ยวรูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 Fick & Ritchie (2009) ไดทาํการศึกษาเร่ือง การวัดคุณภาพการบรกิารในอตุสาหกรรมการทองเท่ียว 

พบวา การรับรูคุณภาพการบริการสงผลตอศักยภาพการทองเที่ยวซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่เกี่ยวของกับ         

การทองเทีย่วสามารถปรับปรงุคณุภาพการใหบรกิารของพวกเขา การศกึษาคร้ังนีส้รปุวา คณุภาพการใหบรกิาร

เปนกลยุทธที่จําเปนในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถกําหนด               

สมติฐานไดดังนี้คือ

 H
2
: การรบัรูคณุภาพการบรกิารของการทองเทีย่วรูปแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพการจดัการทองเทีย่ว

รูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการของการทองเท่ียวรูปแบบไมซที่มีตอแนวโนม    

ในการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการรูปแบบไมซที่มีตอศักยภาพภาพในการจัดการ

การทองเที่ยวรูปแบบไมซ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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วิธีการวิจัย
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวกลุมไมซชาวไทยที่เดินทางมาเขารวมกิจกรรมไมซ

ในเขตเมืองพัทยา ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการทอดแบบโดยการฝากแบบสอบถามไวกับโรงแรมขนาดกลาง

และขนาดใหญในเขตเมืองพัทยา จํานวน 400 ชุด เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา ผูวิจัยตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสอบถามพบวา สามารถใชไดครบทั้ง 400 ชุดจึงนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลใน      

การศึกษาดังกลาวตอไป

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม  โดยแบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราวัดตัวแปรแบบมาตรา               

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal Scale)   สวนที่ 2 ไดแก การรับรูคุณภาพการบริการ      

ของการทองเที่ยวรูปแบบไมซโดยใชแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998)  ประกอบดวย        

ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเช่ือถือ การตอบสนอง การใหความมั่นใจ และความเอาใจใส            

มีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  สวนที่ 3 ไดแก แนวโนมใน

การกลบัมาทองเท่ียวอีกครัง้ มลีกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราวดัตัวแปรแบบมาตรานามบญัญตั ิ(Nominal 

Scale) สวนท่ี 4 ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวรูปแบบไมซมีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราวัดตัวแปร       

แบบมาตรานามบญัญตั ิ (Nominal Scale) โดยแบบสอบถามน้ี  มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา หรือ Conbrach’s 

Alpha (Reliability Test) เทากับ 0.964 จาก 47 ขอคําถาม  ซึ่งถือวาแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยนี้มี             

ความเชื่อถือไดสูงมากและสามารถนําไปใชไดดีมาก

ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวกลุมไมซสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.25    

มีอายุนอยกวา 25 ปคิดเปนรอยละ 30 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 69.25 มีระดับการศึกษา       

ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.25

 กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวกลุมไมซมีวัตถุประสงคหลักในการเดินทางมายังเมืองพัทยาเพ่ือเขารวม

ประชุม/สัมมนา คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาคือเพื่อเขารวมนิทรรศการ/งานแสดงสินคา/อีเวนท คิดเปน           

รอยละ 17.76 โดยเดินทางมากับหนวยงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.47 ลักษณะการเดินทางคือใชรถ        

ของหนวยงานในการเดินทางมายังเมืองพัทยาและระหวางการประชุมจะพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา คิดเปน

รอยละ 34.03 สวนใหญจะเดินทางมายังเมืองพัทยาเฉลี่ย 1-10 ครั้ง ในรอบ 3 ปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 77 

 ผลการวิเคราะหอิทธิพลระหวางการรับรูคุณภาพการบริการการทองเที่ยวรูปแบบไมซและศักยภาพ

ในการจัดการทองเท่ียวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีตอแนวโนมในการกลับมาทองเท่ียว  

รูปแบบไมซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1 

ความผันแปรใน Logistic Regression Model และการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง

  Nagelkerke R 

Square 

Chi-square  df p-value 

  
 0.084 12.846  8 0.117 

  
 0.086 4.864  8 0.772 

  

 จากตารางที่ 1 ความผันแปรใน Logistic Regression Model ของแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยว

รปูแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จงัหวดัชลบรุ ีพบวามคีา Nagelkerke R2 เทากบั 0.084 ซึง่หมายความวา สมการนี้

สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดรอยละ 8.40 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองแนวโนม

ในการกลับมาทองเท่ียวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาคา p-value มีคาเทากับ 0.117      

ซึง่มากกวาระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงันัน้จงึยอมรบั H
0 
นัน่คอื แบบจําลองทีใ่ชในการศกึษามเีหมาะสม

 ความผันแปรใน Logistic Regression Model ของศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวรูปแบบไมซ       

ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวามีคา Nagelkerke R2 เทากับ 0.086 หมายความวา สมการนี้สามารถ

อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 8.60  การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองศักยภาพ  

ในการจัดการทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบวาคา p-value มีคาเทากับ 0.772          

ซึง่มากกวาระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงันัน้จงึยอมรบั H
0  
นัน่คอืแบบจําลองทีใ่ชในการศกึษามเีหมาะสม

ตารางที่ 2 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ

ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวรูปแบบไมซของพัทยา จังหวัดชลบุรี
 

 B S.E. Wald p-value Exp(B) 

  

 

 (Constant) -1.839 0.885 4.313 0.038* 0.159 

  
1.069 0.258 17.173 

0.000** 2.912 

  

 

 (Constant) -1.744 0.944 3.411 0.065 0.175 

  
1.117 0.278 16.166 

0.000** 3.055 

*    0.05 

**  0.01 

Chi-square 
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 จากตารางท่ี 2  พบวาการรบัรูคณุภาพการบริการของการทองเท่ียวรปูแบบไมซมอีทิธิพลตอแนวโนม

การกลบัมาทองเทีย่วรูปแบบไมซเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุอียางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่0.01  (p-value = 0.000) 

โดยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนี้มีเพิ่มมากขึ้น 2.912 เทา การรับรูคุณภาพการบริการของการทองเท่ียว                

รปูแบบไมซมอีิทธิพลตอศักยภาพการจดัการทองเทีย่วรปูแบบไมซเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุีอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.01  (p-value = 0.000) โดยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนี้มีเพิ่มมากขึ้น 3.055 เทา

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาพบวา การรบัรูคณุภาพการบริการของการทองเทีย่วรปูแบบไมซมอีทิธพิลตอแนวโนม

การกลับมาทองเท่ียวรูปแบบไมซเมืองพัทยาสอดคลองกับงานวิจัยของยูงทอง รวมสุข (2549) ที่ไดทํา               

การศึกษาเร่ือง “ขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเท่ียว พฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพ                

การบริการทางการทองเที่ยวในการพยากรณความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยว

ชาวไทย”  พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการในการทองเทีย่วมีอทิธพิลตอความตัง้ใจกลับมาทองเทีย่ว

ซํา้ในจงัหวัดภูเก็ต โดยนักทองเท่ียวท่ีมคีวามพงึพอใจในการบริการท่ีมคีณุภาพจะแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจ

ในการทองเท่ียว ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาการมาทองเท่ียวในแตละคร้ังของนักทองเท่ียวกลุมไมซ โดยสวนใหญ           

มักเดินทางมากับบริษัทในการสัมมนาประจําป หรืออาจเดินทางมาทองเท่ียวในลักษณะการประชุมวิชาการ 

หากเจาของธรุกจิไมซใหความใสใจในดานการบริการตอทัง้ผูจดังานและกลุมนกัทองเท่ียวรูปแบบไมซ ตลอดจน

สามารถตอบสนองตอความตองการของท้ังกลุมผูจัดงานและกลุมนักทองเท่ียวรูปแบบไมซ ไมวาจะเปน           

ในดานตนทุน คุณภาพการบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ ฯลฯ จะทําใหผูจัดงานประชุมสัมมนาเกิด

ความพงึพอใจและมีโอกาสท่ีจะกลับมาจัดงานประชมุวชิาการท่ีพัทยาอกีคร้ัง ตลอดจนพนกังานบริษทัทีเ่ดนิทาง

มาทองเท่ียวรูปแบบไมซเกิดความพึงพอใจและสงผลถึงความคิดเห็นในการกลับมาจัดสัมมนายังพัทยา          

อีกครั้งในปถัดไปเนื่องจากความประทับใจในการบริการ

 การรับรูคณุภาพการบรกิารของการทองเท่ียวรูปแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพการจดัการทองเท่ียว

รูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ Fick & Ritchie (2009) ที่ไดทําการศึกษา 

เรือ่ง “การวดัคณุภาพการบรกิารในอตุสาหกรรมการทองเท่ียว” โดยพบวา การรบัรูคณุภาพการบริการสงผลตอ

ศักยภาพการทองเที่ยว  ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาคุณภาพการบริการเปนปจจัยสําคัญตอการดึงดูดผูจัดงานไมซ        

และนักทองเท่ียวกลุมไมซ ใหกลับมาเมืองพัทยาอีกครั้ง  นอกจากปจจัยดังกลาวแลวการไดรับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพไมซก็เปนสิ่งดึงดูดสําคัญใหผูจัดงานไมซพิจารณาในการเลือกสถานท่ีจัดงานตลอดจน   

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการคมนาคมขนสงภายในตัวเมือง  

สรุป
 จากผลการศึกษาดังท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวาการเพ่ิมศักยภาพของการทองเท่ียวรูปแบบไมซ

นัน้ สามารถพัฒนาในปจจยัทีส่ามารถควบคุมไดคอื กระบวนการการใหบรกิารของโรงแรมหรือสถานท่ีจดังาน
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ประชมุสมัมนา หรอืประชมุวชิาการ ฯลฯ โดยนาํแนวคดิของคณุภาพการออกแบบการบรกิารมาใชตัง้แตลกูคา

มา Check In เขาพกัจนกระทัง่ Check Out ออกจากโรงแรม ลกูคาจะไดรบัความสะดวกอยางไร ในท่ีนีส้ามารถ

นาํแนวคิดในดานการออกแบบกระบวนการบรกิารของโรงแรมและสถานท่ีจดัประชุมสมัมนา ประชุมวชิาการ

ในพัทยาโดยใชเมทริกซการบริการแบบกระบวนการ Professional Services (Verma & Boyer, 2009) ซึ่งจะ

มุงเนนท่ีคณุภาพในการตดิตอกับลูกคาโดยมุงเนนการมปีฏิสมัพันธทีด่กีบัลูกคาสูงและการมุงเนนกระบวนการ 

โดยกําหนดใหเปนมาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนการนําแนวคิดการเปรียบประยุกตความเปนเลิศ        

(Benchmarking) ในการศึกษาคูแขงท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันในดานการบริการเพ่ือมาปรับปรุง

กระบวนการบรกิารใหลกูคาไดรบัความสะดวกสบายมากข้ึนและการไหลของกระบวนการบริการมคีวามราบร่ืนข้ึน 

นอกจากนี้ควรมุงเนนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ ใหมีจํานวนเพียงพอตอปริมาณลูกคา

ที่มาใชบริการในแตละวัน ตลอดจนการลดจุดคอขวดที่ลูกคาตองใชเวลารอคอยนาน เชน การ Check In, 

Check Out เขา-ออกจากโรงแรม รอบการเติมอาหาร หากมบีริการอาหารเชาหรอืเยน็ไวบริการ ฯลฯ สิง่เหลานี้   

จะชวยดึงดูดใจทั้งผูจัดงานและนักทองเที่ยวใหเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีกครั้งในสวนของ        

ผูจดังานน้ัน ผูประกอบการธรุกจิไมซควรพจิารณาในดานสถานทีจ่ดังานวา มสีถานท่ีในการจดักจิกรรม MICE 

ทีส่ามารถรองรบักลุมนักทองเทีย่วไดมากและมคีวามคุมคาตอตนทุนในการจดังานอยางเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

และในดานโรงแรมท่ีพักน้ันควรมีจํานวนโรงแรมท่ีสามารถรองรับจํานวนนักทองเที่ยวในปริมาณมากและ   

หลากหลายระดับไวบริการ สิ่งเหลานี้จะชวยใหพัทยาเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ในการเปนเจาภาพการจัดงาน

ในรูปแบบการทองเที่ยวไมซไดในสายตาผูจัดงานประชุมสัมมนาตางๆ
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ1) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากอน

และหลังการเขารวมกิจกรรมการเขียนผานเว็บบอรด 2) ศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษากอนและ

หลงัการเขารวมกิจกรรมการเขียนผานเว็บบอรด และ 3) ศกึษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนกัศกึษา

กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมการเขียนผานเว็บบอรด โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษา       

ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจังหวัดเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 001201 Critical Reading 

and Effective Writing ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยใชหลักการการสุมตัวอยางแบบเจาะจงและ                     

การสุมตัวอยางแบบพิจารณาตามความสะดวกรวมกัน ดังนั้น กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในตอน (Section) ที่ผูวิจัยเปนผูสอน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความสามารถใน

การเขียนภาษาองักฤษ แบบวดัความเชือ่ม่ันในตนเอง และแบบวดัแรงจูงใจในการเรยีนภาษาองักฤษ สาํหรบั

การวิเคราะหขอมูลโดยสถิตินั้น ทําโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-testหลังจากนักศึกษา

ไดเขารวมกิจกรรมการเขียนผานเว็บบอรดเปนเวลา  6 สัปดาห พบวา 

 1. คาเฉล่ียจากคะแนนการเขียนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาหลงัเขารวมกจิกรรมการเขยีนผานเว็บบอรด

สูงขึ้น (Mean =13.85)กวาคาเฉลี่ยกอนเขารวมกิจกรรม(Mean =10.90)

 2. หลังเขารวมกจิกรรมการเขยีนผานเวบ็บอรดคาเฉลีย่ของความเชือ่ม่ันในตนเองของนักศึกษาสงูข้ึน

(Mean = 1.71)กวาคาเฉลี่ยกอนเขารวมกิจกรรม(Mean = 2.13)
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 3. คาเฉล่ียแรงจงูใจในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศกึษาหลงัเขารวมกิจกรรมสงูขึน้ (Mean =1.65)

กวาคาเฉลี่ยกอนเขารวมกิจกรรม (Mean = 2.16)

คําสําคัญ
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   เว็บบอรด   การสอนเขียนภาษาอังกฤษ

Abstract  
 The purposes of this study were 1) to examine English writing ability of the students before 

and after the implementation of web board writing activities 2) to study the students’ self-confidence 

before and after implementing the web board writing activities and 3) to study the motivation             

for learning English of the students before and after the web board writing activity implementation. 

The population of the study was second year students of Chiang Mai University who were studying 

the Fundamental English course (001201: Critical Reading and Effective Writing). The combination 

of purposive sampling and convenience sampling was applied in the research. Therefore,                   

the subjects were students in the section taught by the researcher. The experimental instruments 

consisted of four web board activities, an English writing ability test, a self-confidence test and a 

motivation test. The tests were administered both before and after the experiment. The data obtained 

were analyzed by using mean, standard deviation and t-test. 

 After implementing web board activities for six weeks, the results were as follows:

 1. The mean score of students’ writing test improved from 10.90 on the pretest to 13.85 

on the posttest. 

 2. The students’ self-confidence mean score rose from an average score of 1.71 to 2.13.

 3. The students’ motivation for learning English mean score was higher, increasing from 

1.65 to 2.16.

Keywords
 Online Educational Technology,   Web Board,   English  Writing Teaching

Introduction
 Writing skill is very important for language learners, especially in the globalized world where 

communication across languages and cultures can be facilitated by advanced technology (Weigle, 

2014). Writing, compared to reading, speaking and listening, is viewed as the most difficult and 
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challenging skill (Gangula & Eliah, 2015, 51; Kitchakarn, 2014, 35). To complete writing tasks, 

learners struggle organizing and generating their ideas and expressing them with understandable 

written target language. At the same time, they find difficulties in spelling, punctuation, vocabulary, 

and grammar (Richards & Renandya, 2002 cited in Khoii, 2011, 493).

 To make writing more appealing among learners, the learning environment should allow 

learners to write with minimized anxiety, value all writing assignments equally, give learners a sense 

of success, and promote learners’ self-confidence. Moreover, writing tasks should focus more on 

content than grammar and mechanics (Cheng, 2002, 652-653). Theoretically, teaching learners to 

write should be done by preparing them to use the language in varied contexts. Moreover, writing 

activities must support learners in thinking critically, searching for information and communicating 

with others (Boonma, 1999, 2). 

 Affective domain plays an important role in language learning. Self-confidence and learning 

motivation are considered as the most influential factors in acquiring a language (Al-Hebaish, 2012, 

60 ; Soureshjani & Naseri, 2001). For that reason, the learning activities in a writing class should 

provide learners with chances to express their opinion and write based on their personal experience 

in order to encourage them to have interaction through their writing. Such learning activities will 

enhance learners’ self-confidence and learning motivation and increase learners’ experience in 

using the target language in so-called real communication.

 Nevertheless, in practice, the current writing teaching environment in Thailand does not 

quite facilitate learners’ writing ability because of many factors including the large class sizes, lack 

of classroom interaction and ineffective teaching approaches. Such a learning environment causes 

learners to have anxiety when they write, which affects self-confidence or self-perception of            

competence (Cheng, 2002, 652). 

 Online technology could help solve some of the difficulties learners encounter in their writing 

class owing to its features which support language learning. One of the online tools which can be 

used in the writing class is the web board. It is the online technology in which its users can share 

information and respond to others in various forms, such as text, photos, and video. Furthermore, 

the information on a web board can be accessible anywhere and at anytime(Siegel, Ward, & McCoach, 

2001, 4). Because of its features, the web board has been used for educational purposes, however, 

only the use of the web board in a writing class is discussed in this paper.       

 The web board is beneficial to learners in many aspects: skill building, participation, and 

affective domain. Initially, the web board allows its users (learners and teacher) to interact with one 
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another by sharing information and expressing their opinions. In such interactions, learners have 

the opportunity to review their feelings and accept others’ opinions (Cheung, 2008, 27). In addition, 

when participating in web board activities, posts from peers and teacher’s feedback are considered 

resources for learners. They can observe posts of others and compare their own comments with 

the classmates’. They can learn from teacher’s comments, as well. (Muangsamai, 2005, 523-526). 

Consequently, the web board has been an effective tool for building the knowledge and promoting 

critical thinking and writing skills of the learners while they participate in web board activities. 

 Due to the interactive communication feature of online discussion, learners are more        

engaged in web board activities when compared to the traditional classroom setting. Firstly, each 

student is able to respond to threads and comments meanwhile in classroom face-to-face                

communication, not many learners can participate simultaneously in class discussion (Wilson & 

Fairchild, 2010, 46). Additionally, an asynchronous format like a web board discussion can enable 

learners to have freedom in managing their own learning because they can participate in the online 

activity whenever it is convenient for them (Arbaugh, 2000, 214). 

 The web board provides a more encouraging learning environment for students (Rollag, 

2010, 502). Despite learners’ varied characteristics and learning style, they are able to participate 

in an online activity. Additionally, learners do not have to wait to get attention or permission from 

the teacher when they would like to say something. In the same vein, shy students need not to feel 

like they are competing with other students when they want to join the class discussion. Students 

with low proficiency of English can also take as much time as necessary for participation when 

participating in an online discussion, therefore, web board activities can lead to equal participation 

among students (Arbaugh, 2000, 215). As a result, learners’ motivation and confidence can be 

enhanced by the features of an online discussion on a web board. 

 In conclusion, the use of the web board in English class is advantageous to leaners. The 

suitable learning environment created by a web board facilitates the accessibility to a learning 

activity. Web board activities promote interaction among its users, including both the learners and 

the instructor, which increases participation and writing and critical thinking skills, as well. The      

affective domain, such as self-confidence and learning motivation of the learners, can also be 

enhanced with the use of a web board in a learning activity. 

 Despite the benefits of web boards used for language learning, there is not much empirical 

evidence from research supporting its advantages on a learner’s writing skill. To the best of our 

knowledge, most research used a web board as a tool for promoting knowledge building or other 
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skills instead of English language skills because those research studied the learners who used 

English as a first or second language. 

 Nonetheless, there are some studies in which a web board has been used as one of the 

research tools to investigate English language learning in Thailand. To illustrate, a web board and 

chat room were used as the means of communication to study class participation, interaction and 

the learners’ skills of reading, writing, listening and speaking (Chanrungkanok & Gebhard, 2004). 

Another study was conducted to investigate the effects on learning with Web Collaborative               

Tool (WCT) in Web-based Instruction (WBI) upon Metacognition and English writing competency 

of Thai and Chinese students. Yet again, a web board was used as one of the tools along with Email 

and online chat, in the research (Dejthongpong, 2002). 

 One can assume that the study of the web board as a solution to university students’         

difficulties in English writing is hardly found.  Consequently, the researcher conducted a research 

implementing a web board as the only tool to solve the limitations of a college writing class to 

promote students’ writing ability, self-confidence and learning motivation.

Objectives of the Study

 1. Compare the writing ability of the learners before and after implementing  web board 

writing activities 

 2. Compare the learners’ self-confidence before and after the implementation of  web

board writing activities

 3. Compare the learning motivation of the learners before and after the implementation 

of web board writing activities 

Research Question
 How writing activities on the web board enhance learners’ writing ability, self-confidence 

and learning motivation?

Research Methodology

 1. Participants

       The research was conducted using the one group pretest posttest design. Also, the 

sampling was done by the application of both purposive sampling and convenience sampling 

methods. The participants; therefore, were 26 undergraduate students at Chiang Mai University 
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who were studying the third English fundamental course: Critical Reading and Effective writing    

(see Appendix) in the section taught by the researcher. This section was chosen out of the three 

sections responsible by the researcher because the students were studying in a variety of              

academic fields including science and technology (n = 8); humanities (n = 6); and health science 

(n = 12). This course aimed to enable students to develop reading skills, critical thinking skills and 

skills in writing different genres of texts ranging from cartoons, jokes, and advertisements to news 

reports. The students met for two 75-minute period per week for 15 weeks.

 2. Instruments 

        Based on the objectives of the study, the quantitative and qualitative methods were 

employed for data collection. The instruments used in this research were categorized into two types: 

experimental instruments and data collection instruments. 

 3. Experimental instruments:

  3.1 Class web board: The web board was created by the researcher on the  www.

edmodo.com.

  3.2 Video clips: The four video clips related to controversial issues, such as bullying 

and a campaign for sexual diversity, were selected from various websites and posted on the class 

web boardby the researcher in order to engage learners into the discussion on the web board.   

 4. Data collection instruments

  4.1 The writing ability pretest and posttest: Different tests were used to test learners 

writing ability in order to prevent learners from remembering the answers to the previous test. Each 

test asked the learners to write a paragraph responding to the text. 

        4.2  Likert scale questionnaires for measuring the learners’ level of self-confidence 

and  level of learning motivation: The self-confidence questionnaire was developed by the                    

researcher based on the theory of self-confidence, while the learning motivation questionnaire was 

adapted and developed based on the Attitude/Motivation Test Battery International AMTB Research 

Project and the motivation questionnaire used in the research studying the university students’ 

motivation toward English language learning in Thailand (see Kitjaroonchai & Kitjaroonchai, 2012).

  4.3 Interview questions: There were six interview questions (see Appendix) created 

by the researcher to explore the learners’ attitudes toward the web board writing activity. 

  4.4 Writing ability rubric: The rubric, as the tool for grading the learners’ paragraphs, 

was developed by the researcher. The learners’ paragraphs were graded on its content, main idea, 

organization and transition, and grammar and mechanics. 
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 All the instruments above were inspected in terms of content validity and construct               

validity by three experts. After the inspection, they were revised based on the experts’ comments 

and suggestions. Before being used in the research, they were piloted with a group of leaners to 

check its validity and reliability. The instruments were revised again based on the feedback of this 

group of learners.  

Procedure
 On the first day of class, the participants took the writing test (pretest), and completed the 

questionnaires for their level of self-confidence and learning motivation. In the second period, they 

attended a hands-on training on the use of the class web board on www.edmodo.com held by the 

researcher. After that, the learners watchedone video clip per week and wrote their opinion towards 

the issue presented in the clip on the web board. During those four weeks, the researcher                  

responded to each learner’s writing by giving them some feedback on the content of their writing 

instead of correcting their mistakes. However, the correction of grammatical errors was done        

implicitly because the explicit correction might discourage the students from participating the writ-

ing activities on the web board. After four weeks, they took the writing test and did the questionnaires 

again. Both writing pretest and posttest were graded by three graders. A week after, the researcher 

spent five days to interview all learners about their attitudes towards the web board activity. Finally, 

both quantitative and qualitative data were analyzed. Mean, standard Deviation and t-test were 

used in analyzing the score from writing test and questionnaires. The data from the interview were 

transcribed focusing on their content. 

Results
 In order to answer the research question, the data were analyzed using mean, standard 

deviation and t-test. The following table shows the comparison between the mean scores from the 

writing test and the questionnaires before and after the webboard writing activity implementation 

(Table 1). 
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Table 1 

The comparison between the mean scores of the writing test and the questionnaires before and 

after the webboard writing activity implementation

 As shown in table 1, the learners obtained higher scores on their writing posttest as         

compared to their pretest, by the mean score improving from 10.90 on the pretest to 13.85 on the 

posttest. The learners’ self-confidence was also higher, increasing from 1.71 to 2.13 after the web 

board writing activity implementation. Eventually, the students’ motivation for learning English rose 

from an average score of 1.65 to 2.19.  

 To check the differences between the means of the pretest and posttest scores, the t-test 

was used in this study (Table 2). 

Table 2 

The differences between the means of the pretest and posttest scores

Scores       Pretest   Posttest  

       (Mean±SD)  (Mean±SD) 

Writing test score     10.90±2.30  13.85±2.44

Self-confidence score     1.71±0.53   2.13±0.21

Learning motivation score   1.65±0.30   2.19±0.25

 95% Confidence Interval of the Difference

    Mean      Std.     Std. Error  Lower       Upper   t     df  P-Value
            Deviation        Mean

Pre_Writing  -
Post_Writing  -2.94231 2.57809  .50560   -3.98362   -1.90100     -5.8199 10     .000
Pre_Confidence-   
Post_Confidence -.41600  .57757   .14913  -.73585   -.09615  -2.790  14  .014
Pre_Motivation -   
Post_Motivation -.53636  .18173   .05479  -.65845   -.41428  -9.789  10  .000

 
 As shown in Table 2, the learners’ writing ability, self-confidence and learning motivation 

were increased after the implementation of the web board writing activities. 
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Discussion 
 The results of the research revealed that after participating in the web board activity, learners’ 

writing ability, self-confidence and learning motivation were all enhanced. Therefore, this section 

sheds the lights on the reasons contributing to the increase of students’ writing ability, self-confidence 

and learning motivation. 

 There are two main possible explanations for the increase of the learners’ writing ability. 

To begin with, the web board was interesting, meaningful and interactive. Learners can write          

effectively when the topic of writing is interesting and relatable to themselves. What is more, a writing 

activity should give learners an opportunity to think, as it is said “thinking and writing go 

together”(Gangula & Eliah, 2015). To clarify, during the interview, the learners mentioned that the 

video clips posted on the web board were interesting for them. Thus, the learners were encouraged 

to think critically and express their own opinion in the comments on the web board. Also, the 

opinion-sharing activity and feedback from friends and the teacher (researcher) made the web 

board activity interactive and meaningful. This can be comparable to the research findings of Zarei, 

Hussin&Rudravarpu(2015) suggesting that language learning and acquisition processes could be 

enhanced through meaningful interaction occurring in asynchronous online discussion. In this     

research, when the learners posted their opinions towards the video clips or wrote their comments 

responding to other posts, they seemed to use the language in a so-called meaningful and interactive 

context.  Secondly, the writing of other learners and the teacher’s feedback served as resource for 

the learners when they participated in the writing activity on the web board. Learners’ opinions 

indicated that their friends’ writing and teacher’s feedback helped them when they wrote due to 

the fact that they could use others’ writing and feedback as examplesand guidelines as followed.

   I get some more knowledge from your (researcher’s) answer. 

   I just realize that "Hurt" is both the past and present tense form 

   of the word". And I've already edited my answer by changing 

   "hurted" to hurt. Thanks a lot. 

              The comment of participant no. 9

 In regards to the increased self-confidence and learning motivation after the implementation 

of web board writing activities, Dörnyei’s view (2001) could be used to explain such improvement. 

He indicates that an effective learning environment should be supportive and safe for the learners. 

In this environment, learners will not be afraid of being embarrassed or criticized for making a 
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mistake while participating in the class activities using the target language because they know that 

“mistakes are a natural part of learning”. (Dörnyei, 2001, 41) The participants answer in the interview 

showed that they agree with Dörnyei as follows.

        “The teacher’s complement in her reply encourages me to writemore.”

          Interview with the participant  no.6

             

        “Writing on the web board does not humiliate me. I feel

          embarrassed when I make mistakes when writing on paper

          and being checked by teacher, which makes me dare not to

   write much. But, writing on the web board give me courage to

   write more. Even though, there are grammatical mistakes, I 

   am comfortable to share my opinion.” 

          Interview with the participant no.18

Conclusion
 The web board has proved to be an effective tool for writing classes because its features 

can help facilitate an appropriate learning environment, encourage class interaction, and promote 

the learners’ affective domain. For classroom application, web board activities can be integrated 

into lessons in the classroom due to their ability to enhance learners’ engagement. However,         

instructors must have a well-prepared lesson plan in order to ensure that the web board will be 

beneficial to their learners/students.

 Further research on web board activities can be conducted with different demographics 

of students in order to study other variables, such as reading skill or the attitudes of learners towards 

web board activities.

Limitations
 Although the objectives of the research have been accomplished, there is an unavoidable 

limitation. The research experiment was completed in six weeks. During that time, the participants 

studied the first three units: Introduction to Critical Reading, Introduction to Critical Thinking and 

Styles of Writing. The first two units focused on the critical thinking and reading skills, while unit 

three was about summary writing. The lesson on summary writing in this unit taught the learners to 

grab the important ideas from the original text to be used in their summary. This could imply that 
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the knowledge gained from the first three units might not be very applicable to the pretest and 

posttest of the research.   However, it is not possible to conclude that the improvement of learners’ 

writing ability is caused by the web board activity alone due to the limitations of the one group 

pretest and posttest design used in this study. It is probable that learners improved their writing 

skill with the knowledge learnt in class or by other means, such as self-studying. Accordingly, there 

should be a comparison between control and experiment groups to confirm the advantages of web 

board implementation in language learning. 
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Appendix
 1. Course Description of the third English Fundamental (Critical Reading and Effective Writing)

  ENGL 201 (001201) Critical Reading and Effective Writing   3(3-0-6)

  English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests
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 2. Interview questions

  2.1 Do you prefer doing writing activity in the classroom or writing activity on the web 

board? Why?

  2.2 Is doing web board writing activity easier than doing writing activity in the classroom? 

Why or why not? 

  2.3 Do you think comments on the web board are useful for you? If yes, how and why 

are they useful?

  2.4 Does the writing activity on the web board help increase your self-confidence? 

If yes, how does it help?

  2.5 Does the writing activity on the web board help you improve your writing skill? If 

yes, how does it help?

  2.6 Would you like the web board writing activity to be integrated in your course? If 

yes, how should it be done? 
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บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังนีม้จีดุมุงหมายเพือ่ศกึษา ปจจยัทีส่งผลตอความภกัดขีองผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางการสรางความภักดีใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน           

ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ                    

ใชแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 14 คน และการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามจาก         

กลุมตวัอยาง คอื ผูทีเ่คยใชบรกิารโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา และสถิติ   

เชิงอนุมาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด ผูวิจัยนําเสนอผลการสัมภาษณ            

แบบเจาะลึกและสรุปการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีสงผลตอความภักดี

ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการ 

ดานการมสีมัพันธภาพกบัผูรบับรกิาร ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการทาํใหเฉพาะเจาะจงบคุคล 

ดานการเปนหุนสวน และดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ สําหรับแนวทางการสรางความภักดี
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ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ควรใหความสําคัญกับการใหความเห็นอกเห็นใจแก

ผูรบับรกิาร การมีสมัพนัธภาพกบัผูรบับรกิาร ความเปนรปูธรรมของการบริการ การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล 

การเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการและการเปนหุนสวน ตามลําดับ 

คําสําคัญ
 ความภักดีของลูกคา    คุณภาพการบริการ   การบริหารลูกคาสัมพันธ

Abstract
 This research aims to study the factors that affect the loyalty of the clients of private          

hospitals in Bangkok and to study the guidelines to build loyalty that happened to the service of 

private hospital in Bangkok. Because to this research was conducted on the qualitative and the 

quantitative methods, the survey tools are the questionnaires for in-depth interviews with 14 people 

in qualitative method and there are 400 people with a multi-stage random sampling who used to 

get the service from 14 private hospitals (outpatient) in Bangkok. Data analysis for quantitative 

research was using descriptive analysis and inferential statistics. The analysis of qualitative data 

was from open-ended questions. The researchers presented the results of in-depth interview that 

summarized content analysis. The results showed that factors affecting the loyalty of clients private 

hospitals in Bangkok was the provision of sympathy to the service; the relationship with the client; 

the concrete of service; the making of specific individuals; the partnership; understanding the   

expectations of the clients. The study of guidelines for the loyalty of the clients of private hospital 

in Bangkok are giving priority to providing sympathy to the service; the relationship with the client; 

the concrete of service; making for specific person, understanding the expectations of the clients 

and the partnerships respectively.

Keywords: 
 Customer Loyalty,   Service Quality,  Customer Relationship

บทนํา
 ธุรกิจโรงพยาบาลนับไดวาเปนธุรกิจท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนและ

เปนธุรกิจที่สงผลดีตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญและ

สนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ ดังท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555      

- พ.ศ. 2559) ซึง่ไดระบไุววาธรุกจิบรกิารสขุภาพเปนธรุกจิทีจ่ะไดรบัการสงเสรมิใหมกีารเพ่ิมขดีความสามารถ
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ในการแขงขัน เพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาอยางย่ังยืน (ชาญณรงค  สังขอยุทธ, 2557) 

นอกจากน้ียังรวมถึงกระแสนโยบายที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) การเติบโตของการทองเที่ยวเชิงการแพทยทั้งจากตัวเลขเชิงปริมาณ การลงทุน และอัตราการจางงาน   

ทีเ่พ่ิมข้ึนสงผลใหภาคเอกชนเขามาประกอบธุรกิจดานการดูแลสขุภาพมากขึน้ (นนัทสาร ี สขุโต, 2558) ทาํให

ธุรกิจโรงพยาบาลในไทยมีการแขงขันกันคอนขางสูง ดังน้ันโรงพยาบาลเอกชนในไทยจึงตองเผชิญกับ             

การแขงขันอยางรุนแรงท้ังในและระหวางประเทศ อยางไรก็ตามการแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตาง

มีจุดขายของบริการอยูที่ศักยภาพทางการแพทยและคุณภาพการบริการซึ่งเปนที่ยอมรับในตลาดโลก           

(ชาญณรงค  สังขอยุทธ, 2557) 

 คุณภาพการบริการนับเปนกลยุทธสําคัญประการหนึ่งที่นํามาใชในการเพิ่มขีดความสามารถใน      

การแขงขัน (Chen & Chen, 2010) โดยคุณภาพบริการนั้นเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ                 

โรงพยาบาลภายใตการแขงขันที่รุนแรง (พรชัย  ดีไพศาลสกุล, 2556) และจากมาตรฐานของการบริการที่ดี    

มีคุณภาพ Sukato (2014) กลาววาจะเกิดขึ้นไดเมื่อลูกคาไดสัมผัสไดรับบริการ โดยหากลูกคารับรูถึงสิ่งที่      

ไดรับเทากับหรือสูงกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ Parasuraman, Zeithaml & Berry 

(1990) ไดกลาวเสริมถึงการประเมินคุณภาพบริการซึ่งประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก ความเปนรูปธรรม

ของบริการ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดในการใหบริการ การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ 

และความเห็นอกเหน็ใจหรอืการรบัรูความตองการของผูรบับรกิาร นอกจากน้ีการบรหิารลูกคาสัมพันธ (CRM) 

นบัเปนเครือ่งมือทีส่าํคญัในการสรางความสมัพนัธกบัลกูคาแบบตอเน่ืองดวยการติดตอสือ่สารกบัลกูคาตลอดไป 

โดย Lawson-Body & Limayem (2004) ไดกลาวเก่ียวกับองคประกอบหลักของการบริหารลูกคาสัมพันธ       

ซึ่งประกอบดวย การมีสัมพันธภาพกับลูกคา การบริหารการสื่อสารระหวางกัน การเขาใจความคาดหวังของ

ลกูคา การเปนหุนสวน และการทําใหเกิดความเฉพาะเจาะจงของแตละบุคคล สาํหรับความภกัดีของผูบริโภค 

(Customer Loyalty) นั้นนับวาเปนองคประกอบที่สรางความมั่งค่ังใหแกองคกรธุรกิจตางๆ เน่ืองจากลูกคา   

จะมีการซ้ือหรือใชบริการซ้ํา และมีการบอกตอใหผูอื่นเกิดการซื้อหรือใชบริการท่ีตนมีความภักดีอีกดวย          

ความภักดีของผูบริโภคจึงหมายถึงการที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือบริการหนึ่งไมวาจะเกิดจาก       

ความเช่ือม่ัน การนกึถึง และหรอืตรงใจผูบริโภคจึงทําใหเกิดการซือ้ซ้ําและตอเน่ืองตลอดมา (Da Silva & Alwi, 

2008)

 อนึ่งจากการทบทวนงานวิจัยตางๆ อาทิ สมฤดี  ธรรมสุรัติ (2554) พบวาปจจัยคุณภาพบริการมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการและความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนเตอืนใจ  จนัทรหนองสรวง (2554) พบวา การบริหารลกูคาสมัพนัธ มคีวามสัมพนัธและผลกระทบเชงิบวก

กับความภักดีของลูกคา สอดคลองกับ Long, Khalafinezhad, Ismail & Rasid (2013) การศึกษาแสดง          

ใหเห็นวาการบริหารลูกคาสัมพันธ เปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญขององคกรที่สามารถนํามาปรับปรุงเพื่อสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันได นอกจากน้ียังมีงานวิจัยจํานวนมากไดนําความตั้งใจที่จะกลับมาใชบริการ

อีก (Re-Visit Intension) มาใชวัดระดับความภักดีของผูรับบริการดานการแพทย (Boshoff & Gray, 2004) 
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ดงัน้ันความภกัดีของผูรบับริการทางการแพทยจึงเปนดัชนีชีว้ดัท่ีสาํคัญประการหนึง่ท่ีใชวดัระดับความสาํเร็จ

หรือการมีประสิทธิภาพของธุรกิจดานสถานบริการทางการแพทย  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะผูวิจัย     

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาแนวทางการสรางความภักดขีองผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพมหานคร

เพือ่ตอบวตัถปุระสงคการวิจยัทีต่องการทราบถงึปจจยัตางๆ ทีส่งผลตอความภกัดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร และนําผลการวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการสรางความภักดีใหเกิดข้ึนกับผูรับ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ในกลุมธุรกิจเดียวกันที่ตองการนําผลการวิจัย                  

ไปประยุกตใชในอนาคต สรางความพรอมดานบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ผูประกอบการมีศักยภาพสามารถแขงขันไดทั้งในและนอกประเทศ มีการปรับปรุงระบบบริการ

สุขภาพเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับสากล

วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความภักดีใหเกิดขึ้นกับผู รับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 การทบทวนวรรณกรรมในคร้ังนี้ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแปรการรับรูคุณภาพบริการ          

ไดมาจากการศึกษาแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1986) ; Kotler & Armstrong (1996) ; 

ศุภลักษณ  สุริยะ (2556, 34) คุณภาพบริการตามแนวคิดทางดานการตลาดไดมาจากการศึกษาแนวคิดของ 

Kotler & Armstrong  (1996)  รูปแบบของการวัดคุณภาพบริการ (แบบจําลองชองวาง: Gap Model)                 

ซึ่งพบชองวางที่เกิดขึ้นระหวางผูบริโภคและนักการตลาดไดมาจากการศึกษาแนวคิด ของ Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1985) ตัวแปรการบริหารลูกคาสัมพันธไดมาจากการศึกษาแนวคิดของเตือนใจ                

จันทรหนองสรวง (2554, 18) วีระพงศ  จันทรสนาม (2551, 25-26) กิจกรรมทางการตลาดในการบริหาร       

ลกูคาสมัพนัธไดมาจากการศกึษาแนวคิดของ สาธิยา  เถือ่นวิถ ี(2555) และตัวแปรความภกัดขีองผูรบับริการ

ไดมาจากการศึกษาแนวคิดของนพกร  ศรีจํานงค (2551, 44) ; Keller (1993)  การวัดผลความภักดีของลูกคา      

ตามนิยามพฤติกรรมการซื้อไดมาจากการศึกษาแนวคิดของ Griffin (1995) สําหรับการบริหารลูกคาสัมพันธ

ที่มีผลตอความภักดีไดมาจากการศึกษาแนวคิดของเตือนใจ  จันทรหนอง สรวง (2554) ซึ่งสามารถแสดงออก

มาไดดังภาพที่ 1 ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
-    
   (Makes Regular Repeat ervices) 
-   
   (Purchases Across Product and Service Lines) 
-   (Refers Others) 
-   
   (Demonstrates an Immunity to the Pull of  
   the Competition) 

 

 

 

-  (Tangible)  
-  (Reliability) 
-  
  (Responsiveness) 
-  (Assurance) 
-  (Empathy) 

 

 

-   

  (Relations with Customer) 
-   
   (Interactive Management)  
-  

(Understanding Customer expectation) 
-   (Partnership)  
-  (Personalization) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการวิจัย  
 1.   การวิจัยเชิงปริมาณ   

  1.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการ  

โรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาลสินแพทย โรงพยาบาลธนบุรี 

โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลเจาพระยา โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร

ประชาช่ืน โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลพญาไท 2               

โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงพยาบาลเซนตหลุยส และโรงพยาบาลกรุงเทพ จํานวน 

7,926,415 คน (กองสขุภาพระหวางประเทศ, 2557)  สวนกลุมตัวอยางเปนผูทีเ่คยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 
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(ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดตามสูตรท่ีใชหา      

ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน .05 และใชวิธีสุมตัวอยางเปนแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)     

จากประชาชนผูที่เคยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2         

การสุมตัวอยางแบบงายจากผูที่เคยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร 

โดยเทียบสัดสวนโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 400 คน

  1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลการวิจัย           

เชงิปรมิาณ ใชสถติวิเิคราะหเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลีย่เลขคณติ ( ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวเิคราะหการถดถอย

เชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) หาปจจยัท่ีสงผลตอความภกัดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

       ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกโดยขอมูลที่ไดจะนํามาสนับสนุนกับขอมูลที่ไดจากการวิจัย             

เชิงปริมาณ ผูมีสวนรวมในการใหขอมูลมี 3 กลุม จํานวนทั้งหมด 14 คน ไดแก ผูบริหารโรงพยาบาล จํานวน 

2 คน พนักงาน  จํานวน 3 คน และลูกคาผูที่เคยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหง                         

ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน โดยใชแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยใช  

การวิเคราะหตามเนื้อหาของขอมูลที่เก็บรวบรวมได

ผลการวิจัย
 1. ผลวิจัยเชิงปริมาณ 

      1.1 การรับรูคุณภาพบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก          

(  = 3.58 S.D. =  0.26)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดาน อันดับแรก คือ             

ดานการใหความม่ันใจแกผูรบับรกิาร ( = 3.6   S.D.= 0.43)  รองลงมา คอื ดานการตอบสนองความตองการ

แกผูรับบริการ ( =  3.64   S.D. = 0.38)   ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ( = 3.56  S.D.= 0.33) 

ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ( = 3.57  S.D. =  0.35)  และดานการใหความเห็นอกเห็นใจ   

แกผูรับบริการ ( =  3.50  S.D. =  0.34) ตามลําดับดังแสดงไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยการรับรูคุณภาพบริการ
 

 X S.D.   

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  

3.56
3.57 
3.64 
3.65 
3.50 

0.33
0.35 
0.38 
0.43 
0.34 

 
 
 
 
 

3 
4 
2 
1 
5 

                            3.58 0.26   
 

  1.2  การบริหารลูกคาสัมพันธ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =  3.53  S.D.= 0.26) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดาน อันดับแรก คือ                 
ดานการเปนหุนสวน ( =  3.65  S.D. =  0.53)  รองลงมา คือ ดานการบริหารการส่ือสารระหวางกัน                    
( = 3.52  S.D. = 0.50)  ดานการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล ( = 3.51  S.D. =  0.33)  ดานการเขาใจ
ความคาดหวังของผูรับบริการ ( =  3.50  S.D. = 0.48)  ดานการมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ( = 3.48 

S.D. =  0.38) ตามลําดับดังแสดงไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารลูกคาสัมพันธ 
 

  X S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3.48
3.52 
3.50 
3.65 
3.51 

0.38
0.50 
0.48 
0.53 
0.33 

 
 
 
 
 

5 
2 
4 
1 
3 

                            3.53 0.26   

  1.3  ความภกัดีของผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชน ผูตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ในภาพรวม

อยูในระดบัมาก  ( = 3.42  S.D.  = 0.26) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบัมาก จาํนวน 2 ดาน 

อนัดบัแรก คอื ดานการใชบรกิารซํา้เปนปกติ ( = 3.51 S.D.= 0.35) รองลงมา คอื ดานการบอกตอบคุคลอืน่ 

( = 3.45  S.D.= 0.35) สวนอันดับ 3 และ 4 อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูด

ไปหาคูแขง ( = 3.40 S.D.= 0.49) และดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ( = 3.33 

S.D.= 0.50) ตามลําดับ ดังแสดงไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน
 

 X S.D.   

1.  
2.  
     
3.  
4.  

3.51
3.33 

 
3.45 
3.40 

0.35
0.50 

 
0.35 
0.49 

 
 

 
 

 

1 
4 
 
2 
3 

                            3.42 0.26   

 2.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
       ผูวจิยัใชการสมัภาษณเชงิลกึ โดยในประเด็นดานการรับรูคณุภาพบรกิารนัน้ โรงพยาบาลสวยงาม
เปนระเบียบ มีเอกสาร แผนพับแนะนําโรคตาง ๆ ที่เปนโรคท่ัวไป ผูรับบริการมีความเชื่อม่ันและไววางใจ        
ในแพทยวามีความรู ความเชีย่วชาญ เจาหนาท่ีมคีวามกระตอืรือรนในการใหบริการ อกีทัง้ยงัม่ันใจวาบุคลากร
ทางการแพทยของโรงพยาบาลสวนใหญ มีความรู ความสามารถในงานของตนเอง และมีความเปนมืออาชีพ 
แพทย พยาบาล และเจาหนาทีม่คีวามเขาใจในตวัผูปวยและเขาใจความรูสกึของญาตเิปนอยางด ีสวนประเดน็
การบริหารลูกคาสัมพันธนั้น พนักงานทุกระดับใหบริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธกับผูปวยทุกคน รวมถึงทาง         
โรงพยาบาลมีระบบการติดตอส่ือสารระหวางโรงพยาบาลกับผูรับบริการหลากหลายชองทาง นอกจากนี้          
โรงพยาบาลยงัมีการอบรมแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของโดยคํานึงถึงความแตกตางกันของผูรบับรกิาร
ในแตละกลุม ในทํานองเดียวกันโรงพยาบาลยังไดสงเสริมใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง/
พฒันาการใหบรกิารของโรงพยาบาล  สาํหรบัดานความภกัดขีองผูรบับรกิารทีม่ตีอโรงพยาบาลนัน้ ผูรบับรกิาร
จะกลบัมารบัการรกัษาในคร้ังตอๆ  ไปโดยยงัไมคดิทีจ่ะเปลีย่นสถานพยาบาล เนือ่งจากโรงพยาบาลมชีือ่เสยีง
ในดานการรกัษา  นอกจากน้ียงัมกีารใชบรกิารของโรงพยาบาลในแผนกอืน่ๆ ทีม่รีาคาสงู มกีารชกัชวน แนะนาํ
ใหคนใกลชดิเขามารักษา แตอยางไรก็ตามหากผูรบับรกิารไดขอมลูเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
อื่นที่ตรงกับความตองการ หรือโรงพยาบาลนั้นอยูใกลบานหรือหากเกิดกรณีฉุกเฉินก็มีโอกาสท่ีจะเปลี่ยน       

โรงพยาบาลได

 1.4 ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก             
ดานการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการ ดานการมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรม
ของการบริการ ดานการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล ดานการเปนหุนสวน และดานการเขาใจความคาดหวัง  
ของผูรบับรกิาร โดยปจจยัทัง้ 6 ดานอธิบายการผนัแปรตาม คอื ความภักดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 75.0 แสดงเปนสมการไดดังนี้
  ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร = 0.368 + 
0.416 (Emp) + 0.200 (Rel) + 0.101 (Tan) + 0.081 (Pur) + 0.047 (Par) + 0.053 (Exp)
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 3.  แนวทางการสรางความภักดี

      การสรางความภักดีใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ควรให     

ความสําคัญกับปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ไดจาก

การทําการศึกษาดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ รายละเอียด ดังนี้

  3.1 การใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการโดยแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ตองสามารถรับรูความตองการของผูรับบริการ/ผูปวยที่มีความแตกตางกัน และควรมีมารยาท  ความสุภาพ

และทาทียิ้มแยมแจมใสขณะใหบริการ อีกทั้งตองเต็มใจในการตอบขอซักถาม อยางไรก็ตามสําหรับ                  

โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนพยาบาลและทําใหพยาบาลตองอยูเวรตอเนื่องจะมีผลตอประสิทธิภาพในการ             

ใหบริการที่ลดลง ดังนั้นโรงพยาบาลควรเพิ่มจํานวนพยาบาลใหมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ

  3.2   การมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลควรมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับ

ผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นโดยการทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคา โดยแพทยตองดูแล เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ 

มคีวามจรงิใจไมปกปดขอมลู  ในทาํนองเดียวกันแพทย พยาบาล นกักายภาพ เภสชักรและเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ

ควรสงเสริมการริเริ่มสรางความรูสึกเปนมิตรกับผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการรูสึกวาเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งทาง

โรงพยาบาลควรมีการประเมินพฤติกรรมการใหบริการของบุคลากรทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการ 

โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ของหนวยงาน และควรนําปญหาที่เกิดจากการใหบริการมาหาแนวทางแกไข

และปรับปรุงการใหบริการ นอกจากน้ีโรงพยาบาลควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับผูรับบริการเปนประจํา

อยางตอเนื่อง เชน การจัดอบรมพิเศษแกผูรับบริการในโอกาสตางๆ การจัดวงดนตรีบรรเลงใหผูปวยไดรับ     

การผอนคลาย  ตลาดนัดสุขภาพ การจัดพื้นที่แสดงสินคา (Boot) สุขภาพ เปนตน

  3.3  ความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงพยาบาลควรมีเอกสารแนะนาํการปฏิบตัติวักอน-หลัง

รบัการรกัษาเพือ่ใหผูปวยไดรบัทราบขอมลูเบือ้งตนจากแพทยแลวสามารถดเูอกสารประกอบควบคูกนัไปดวย 

เพือ่จะไดนาํไปปฏบิตัไิดอยางถกูตอง นอกจากนีโ้รงพยาบาลตองจดัสถานทีจ่อดรถใหมคีวามกวางขวางเพียงพอ

โดยตองใหมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน นอกจากนี้ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ความเพียงพอ   

ของเกาอี้นั่งรอ การบริการนํ้าดื่ม อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร เพื่อใหผูปวยไดรับความสะดวกสบาย

ระหวางรอรับการตรวจ  

 3.4 การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล โดยโรงพยาบาลควรมีการจัดกลุมผูรับบริการตามระยะเวลา       

การใชบริการหรือตามกลุมผูรับบริการเชน ผูปวยเงินสด ผูปวยประกันสังคม ผูปวยประกันชีวิต เพื่อใหบริการ

แกผูปวยที่มีความแตกตางกันในแตละกลุมและสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละกลุม รวมถึงควร      

มีการจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการบริการสําหรับผูรับบริการเฉพาะรายตามความเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับ

พฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัดบริการไวสําหรับผูรับบริการพิเศษ         

เปนอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลท่ีมีระยะเวลาการใชบริการมายาวนาน เชน การจัดโปรแกรมการสงเสริมการขาย 

(Package) การรักษาพยาบาลในแผนกตางๆ หรือมีสวนลดให เปนตน
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  3.5  การเขาใจความคาดหวังของผูรบับริการ โดยโรงพยาบาลควรจัดใหมกีารสงเสรมิการตลาด

ในรูปแบบใหมๆ เปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเมื่อตองการเชน การเสนอ

โปรโมชั่นพิเศษใหกับผูปวยอยางตอเนื่อง เชน แผนกทันตกรรม จักษุ โปรแกรมการคลอดบุตร และการตรวจ

สขุภาพประจาํป นอกจากนีโ้รงพยาบาลควรจัดเตรยีมการบริการทีด่ทีีส่ดุไวสาํหรบัผูรบับริการเพือ่ใหผูรบับริการ

เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เชน ดูแลกระบวนการในการใหบริการที่จะตองรวดเร็ว ถูกตอง มีขอมูล ขาวสาร

แจงผูปวยอยางชัดเจน

  3.6  การเปนหุนสวน โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

การบริการใหดีขึ้นโดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ ที่เตรียมไว เชน โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น หรือ         

สื่อสังคม (Social Media) ของโรงพยาบาล นอกจากน้ีโรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับบริการเขามาเปน          

สวนหน่ึงในการสรางนวัตกรรมการบริการดวยการใหรางวัลตอบแทน สําหรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชน            

อยางมากตอโรงพยาบาล

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

        ธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจท่ีใหบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนและกอใหเกิด

ผลดีตอการพัฒนาทรัพยกรมนุษย สงผลดีตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ชาญณรงค             

สังขอยุทธ, 2557) และจากการเติบโตของการทองเท่ียวเชิงการแพทยทั้งจากตัวเลขเชิงปริมาณ การลงทุน   

และอัตราการจางงานท่ีเพิ่มขึ้นสงผลใหภาคเอกชนเขามาประกอบธุรกิจดานการดูแลสุขภาพมากข้ึน             

(นนัทสาร ี สขุโต, 2558) ประกอบกับรัฐใหความสาํคัญสนบัสนนุผลักดนัใหไทยเปนศูนยกลางสขุภาพนานาชาติ 

และการเปนศนูยกลางความเปนเลิศทาํใหเกดิการแขงขนักนัคอนขางสูงโดยตองแขงขนักนัเองกับโรงพยาบาล

เอกชนและของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการอภิปรายของศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ 

และปารยทิพย  ธนาภิคุปตานนท (2558) ที่วาการแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตองสรางจุดตาง              

มจีดุขายการบรกิารทีศ่กัยภาพทางการแพทยและคณุภาพการบริการ นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของ 

Da Silva & Alwi (2008) ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของจุดเนนการบริการ การบริหารลูกคาสัมพันธ            

ที่มีผลตอความภักดีของผูรับบริการโดยตองมีการส่ือสารระหวางกัน เขาใจในความคาดหวังของลูกคา            

ทําใหเกิดการซ้ือหรือใชบริการซํ้า การบอกตอใหผูอื่นใชบริการที่ตนมีความภักดี และจากการศึกษาปจจัย         

ที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดขอคนพบที่สําคัญดังนี้

  ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร มี 6 ปจจัย 

คอื ดานการใหความเหน็อกเหน็ใจแกผูรบับรกิาร ไดแกการรบัรูความตองการของผูรบับรกิารทีม่คีวามแตกตางกนั 

ทําใหผูรับบริการรูสึกประทับใจ และมีการรับรูที่ดีเก่ียวกับการใหบริการของโรงพยาบาล ดังน้ัน  การให         

ความเหน็อกเหน็ใจแกผูรบับรกิารจงึสงผลตอความภกัดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพมหานคร

สอดคลองกบัปจจัยในการประเมินคณุภาพบรกิารของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990, 28) ; Cronin, 
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Brady & Hult (2000) ในประเด็นความเห็นอกเห็นใจหรือการรับรู  ความตองการของผูรับบริการ (Empathy) 

วาเปนการใหความสนใจและใหบริการแกลูกคาแตละรายที่มีความตองการแตกตางกันออกไปเพื่อใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจในบริการ การใหคุณภาพการบริการที่เหนือความคาดหวังจะเปนโอกาสหรือความตั้งใจ       

ทีผู่บรโิภคจะกลบัมาใชบรกิารซํา้ ดานการมสีมัพนัธภาพกบัผูรบับริการ ทีส่งผลตอความภักดขีองผูรบับรกิาร

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาลมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับผูรับบริการ     

ใหดียิ่งข้ึนโดยการทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคาโดยบุคลากรที่เก่ียวของกับผูรับบริการโดยตรงตองทราบ

ความตองการและสามารถตอบสนองผูรับบริการไดดีกวาผูอื่นจนทําใหเกิดกระบวนการกลับมาใชบริการซ้ํา 

สอดคลองกับ Long, Khalafinezhad, Ismail & Rasid (2013) ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พฤติกรรม    

การทํางานของพนักงาน และความสัมพันธที่ดีกับลูกคาจะนําไปสูความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา 

ความเปนรูปธรรมของการบรกิารทีส่งผลตอความภกัดีของผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ไมวาจะเปนการมเีอกสารแนะนาํการปฏิบตัติวักอน-หลังการรักษา ความกวางขวางเพยีงพอของสถานท่ีจอดรถ 

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผูรับบริการสามารถจับตองได หรือสามารถสัมผัสไดทางใจและรับรูไดทันที    

อกีทัง้ยงัเกดิความตองการใชบรกิารซํา้ตราบเทาทีย่งัคงมีความพงึพอใจในบริการนัน้อยู ซึง่กค็อื ความภกัดขีอง

ผูรับบริการนั้นเอง สอดคลองกับสมฤดี  ธรรมสุรัติ (2554) ผลการศึกษาพบวาปจจัยคุณภาพบริการดาน       

ความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเช่ือถือในการใหบริการมีผลตอความภักดีตอตราสินคาของ   

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ดานการทาํใหเฉพาะเจาะจง

บุคคล เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก 

โรงพยาบาลมีการจัดกลุมผูรับบริการตามระยะเวลาการใชบริการเพื่อจัดเตรียมบริการและสรางแรงจูงใจ         

ทีเ่หมาะสม ซึง่การทาํใหเฉพาะเจาะจงบคุคลนีใ้หความรูสกึของการเปนบคุคลสาํคญัทีไ่ดรบัการดแูลเปนพเิศษ 

อันจะทําใหผูรับบริการเกิดความภักดีและใชบริการซ้ําอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่ง สอดคลองกับ 

Lawson-Body & Limayem (2004 อางถึงใน วีระพงศ  จันทรสนาม, 2551, 25-26) ที่กลาวเกี่ยวกับการทําให

เกิดความเฉพาะเจาะจงของแตละบุคคล วาเปนการมอบหมายใหแตละสายงานธุรกิจนําเสนอแกลูกคาดวย

การพฒันาหรอืเตรยีมผลติภัณฑใหเปนการเฉพาะหรอืเปนกรณพีเิศษสาํหรับลูกคาแตละรายใหเปนการเฉพาะ

เจาะจง ดานการเปนหุนสวนทีส่งผลตอความภักดีของผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก 

โรงพยาบาลสงเสริมใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นเพื่อสรางนวัตกรรม         

การบรกิารดวยการใหรางวัลตอบแทน โดยผูรับบริการมองวาสามารถมสีวนรวมในการปรบัปรุงการใหบริการ       

ของโรงพยาบาลผานกลองรับความคิดเห็น หรือส่ือสังคมของโรงพยาบาลในการนําเสนอความคิดใหมๆ         

เพ่ือปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลซ่ึงจะมีรางวัลตอบแทนแกผู รับบริการ สอดคลองกับเตือนใจ              

จนัทรหนองสรวง (2554) ซึง่การศกึษาพบวาการบรหิารลูกคาสมัพนัธดานการเปนหุนสวน มผีลตอความจงรกัภักดี

ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา ดานที่มีผลทางบวกมากที่สุด

คือ ผูใหบริการสงเสริมใหลูกคาเขามามีสวนในการปรับปรุงสินคาและบริการ โดยผานชองทางการสื่อสาร    

ตาง ๆ ที่ไดเตรียมไว สําหรับดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ นับเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผล        
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ตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลจัดใหมีการสงเสริมการ

ตลาดเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเม่ือตองการ ทั้งน้ีทางโรงพยาบาล        

ไดมีการสงเสริมการตลาดในรูปแบบใหมๆ ที่สอดคลองกับความตองการของผูปวย สอดคลองกับ Lawson-

Body & Limayem (2004 อางถึงใน วีระพงศ  จันทรสนาม, 2551, 25-26) ซึ่งกลาวเกี่ยวกับการเขาใจ            

ความคาดหวังของลกูคาวาเปนกระบวนการทางธุรกจิทีส่รางองคความรูเกีย่วกับความจําเปนและความคาดหวัง

ของลูกคาเพื่อเตรียมสําหรับผลิตภัณฑและการบริการที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 

 2.  แนวทางการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร       

ควรใหความสําคัญกับการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรบับริการ การมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ความเปน

รูปธรรมของการบริการ การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล การเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการและการเปน

หุนสวนตามลําดบั เพราะเปนปจจยัทีส่งผลตอความภักดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยดานการใหความเหน็อกเห็นใจแกผูรบับริการน้ัน แพทย พยาบาลและเจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของตองสามารถ

รบัรูความตองการของผูรบับริการ/ผูปวยท่ีมคีวามแตกตางกัน และควรมมีารยาท ความสุภาพและทาทียิม้แยม

แจมใสขณะใหบริการ อีกทั้งตองเต็มใจในการตอบขอซักถาม อยางไรก็ตามสําหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

พยาบาลและทําใหพยาบาลตองอยูเวรตอเน่ืองจะมีผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการท่ีลดลง ดังนั้น              

โรงพยาบาลควรเพ่ิมจาํนวนพยาบาลใหมากขึน้เพ่ือใหเพยีงพอตอการใหบรกิาร ดานการมสีมัพันธภาพกบัผูรบั

บริการ โรงพยาบาลควรมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นโดยการทําใหผูรับบริการ

รูสึกวามีคุณคา โดยแพทยตองดูแล เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ มีความจริงใจไมปกปดขอมูล  นอกจากนี้      

แพทย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรสงเสริมการริเริ่มสรางความรูสึกเปนมิตร

กับผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการรูสึกวาเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งทางโรงพยาบาลควรมีการประเมินพฤติกรรม       

การใหบรกิารของบคุลากรทุกคนทีม่สีวนเกีย่วของในการใหบริการ โดยกําหนดเปนตวัชีว้ดั (KPI) ของหนวยงาน 

และควรนําปญหาท่ีเกิดจากการใหบริการมาหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงโรงพยาบาล

ควรมีการจดักจิกรรมตางๆ รวมกบัผูรบับรกิารเปนประจําอยางตอเนือ่ง เชน การจดัอบรมพิเศษแกผูรบับรกิาร

ในโอกาสตางๆ การจดัวงดนตรบีรรเลงใหผูปวยไดรบัการผอนคลาย  ตลาดนดัสขุภาพ การจดัพืน้ทีแ่สดงสินคา 

(Boot) สขุภาพ เปนตน สวนความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงพยาบาลควรมเีอกสารแนะนาํการปฏบิตัิ

ตัวกอน-หลังรับการรักษาเพื่อใหผูปวยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนจากแพทยแลวสามารถดูเอกสารประกอบ

ควบคูกันไปดวย เพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง นอกจากน้ีโรงพยาบาลตองจัดสถานที่จอดรถให        

กวางขวางเพียงพอโดยตองใหมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน รวมถึงโรงพยาบาลควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ เชน ความเพียงพอของเกาอี้นั่งรอ การบริการนํ้าดื่ม อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร เพื่อใหผูปวยได

รบัความสะดวกสบายระหวางรอรบัการตรวจ  สาํหรับดานการทาํใหเฉพาะเจาะจงบคุคล โรงพยาบาลควรมี

การจดักลุมผูรบับรกิารตามระยะเวลาการใชบรกิารหรอืตามกลุมผูรบับรกิารเชน ผูปวยเงนิสด ผูปวยประกนัสงัคม 

ผูปวยประกันชีวิต เพ่ือใหบริการแกผูปวยท่ีมีความแตกตางกันในแตละกลุมและสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม            

กับผูปวยแตละกลุม รวมถึงควรมีการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการบริการสําหรับผูรับบริการเฉพาะราย            
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ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัด

บรกิารไวสาํหรับผูรบับรกิารพิเศษเปนอภิสทิธิเ์ฉพาะบคุคลท่ีมรีะยะเวลาการใชบรกิารมายาวนาน เชน การจัด

โปรแกรมการสงเสริมการขาย การรักษาพยาบาลในแผนกตางๆ หรือมีสวนลดให เปนตน ในทํานองเดียวกัน 

ดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ โรงพยาบาลควรจัดใหมีการสงเสริมการตลาดในรูปแบบ

ใหมๆ เปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเมื่อตองการ เชน การเสนอโปรโมชั่น  

พิเศษใหกับผูปวยอยางตอเนื่อง เชน แผนกทันตกรรม จักษุ โปรแกรมการคลอดบุตร และการตรวจสุขภาพ

ประจําป นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัดเตรียมการบริการที่ดีที่สุดไวสําหรับผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการเกิด

ความพึงพอใจมากที่สุด เชน  ดูแลกระบวนการในการใหบริการ ที่จะตองรวดเร็ว ถูกตอง มีขอมูล ขาวสารแจง

ผูปวยอยางชดัเจน ดานการเปนหุนสวน โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรบับรกิารเขามามีสวนรวมในการปรับปรงุ

การบริการใหดีขึ้น โดยผานชองทางการส่ือสารตางๆ ที่เตรียมไว เชน โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น หรือ        

สื่อสังคมของโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับบริการเขามาเปนสวนหนึ่งในการ            

สรางนวตักรรมการบริการดวยการใหรางวลัตอบแทน สาํหรับขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนอยางมากตอโรงพยาบาล

สรุป
 จากการศึกษาแนวทางการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

ไดคนพบประเด็นตาง ๆ  ที่ควรใหความสําคัญคือ การใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการ การมีสัมพันธภาพ

กบัผูรบับรกิาร ความเปนรปูธรรมของการบริการ การทาํใหเฉพาะเจาะจงบุคคล การเปน หุนสวนและการเขาใจ

ความคาดหวังของผูรับบริการ เนื่องจากปจจัยดังกลาวขางตนมีผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร สําหรับแนวทางในการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ควรดําเนินการดังนี้ คือ ดานการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการนั้น แพทย พยาบาล

และเจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของตองสามารถรับรูความตองการของผูรบับรกิาร/ ผูปวยทีม่คีวามแตกตางกนั ดานการ

มีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ โรงพยาบาลควรมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นโดย

การทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคา สวนความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงพยาบาลควรมีเอกสารแนะนํา

การปฏิบัติตัวกอน-หลังรับการรักษาเพื่อใหผูปวยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนจากแพทยแลวสามารถดูเอกสาร

ประกอบควบคูกันไปดวย เพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สําหรับดานการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล 

โรงพยาบาลควรมีการจัดกลุมผูรับบริการตามระยะเวลาการใชบริการหรือตามกลุมผูรับบริการเพื่อใหบริการ

แกผูปวยท่ีมีความแตกตางกันในแตละกลุมและสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับผูปวยแตละกลุม รวมถึงควรมี

การจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการบริการสําหรับผูรับบริการเฉพาะรายตามความเหมาะสมเพ่ือสอดคลองกับ

พฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ ดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ โรงพยาบาลควรจัดใหมี

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบใหมๆ เปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเม่ือ

ตองการ เชน การเสนอโปรโมช่ันพเิศษใหกบัผูปวยอยางตอเนือ่ง ดานการเปนหุนสวน โรงพยาบาลควรสงเสริม

ใหผูรบับริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการบริการใหดขีึน้ โดยผานชองทางการส่ือสารตางๆ ทีเ่ตรียมไว 
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เชน โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น หรือสื่อสังคมของโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับ

บริการเขามาเปนสวนหนึ่งในการสรางนวัตกรรมการบริการดวยการใหรางวัลตอบแทน สําหรับขอเสนอแนะ  

ที่เปนประโยชนอยางมากตอโรงพยาบาล

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

 1.  จากการวิจัยพบวา คุณภาพบริการสงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นโรงพยาบาลควรใหความสําคัญกับการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการและ      

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 

 2.  จากการวจิยัพบวา การบริหารลกูคาสมัพนัธสงผลตอความภกัดขีองผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นโรงพยาบาลจึงตองใหความสําคัญในดานการมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ               

การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล การเปนหุนสวนและการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเพื่อคนหาตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ เชน 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน เปนตน เพื่อใหงานวิจัยกวางขวาง          

และสมบรูณมากย่ิงข้ึน และสามารถนําผลท่ีไดไปปรับปรงุพัฒนาคุณภาพบรกิารใหสอดคลองกบัความคาดหวัง

ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน

 2.  ควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสัมภาษณเชิงลึก เชน การจัดประชุมแบบ

มีสวนรวม (Focus Group) โดยศึกษาจากผูรับบริการของแตละโรงพยาบาล เพื่อศึกษาปญหาขอเสนอแนะ

และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหโรงพยาบาลเอกชนสามารถปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 

บริการใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน

 3.  ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบประกันสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมใหดีมากขึ้น
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว และ            

เพ่ือศึกษาการจัดการความรูภมูปิญญาทองถ่ินหัตถกรรม OTOP 5 ดาวกรณี สนิคาเรือใบจําลอง จงัหวัดเชียงใหม  

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมหัตถกรรมจากไม แมวินเรือจําลอง 101 หมู  9 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง     

จงัหวดัเชยีงใหม โดยใชวธิกีารสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ทาํการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือก

คณะกรรมการและสมาชิกกลุม 14  คน  ที่ปรึกษากลุม 4  คน  วิเคราะหขอมูลดวยการบรรยายเชิงพรรณนา

  ผลการศึกษาพบวา 1) การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถ่ินหัตถกรรมเรือใบจําลองพบวา ที่มาของ

ภูมิปญญาทองถิ่นแบงได 2 ลักษณะ คือ 1.1) มาจากความรูดั้งเดิมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนความรู      

ที่เกี่ยวกับพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธกับวิถีธรรมชาติ  1.2) มาจากความรูใหมที่ประยุกต            

จากภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูที่รับการสงเสริมและพัฒนาโดยหนวยงานภาครัฐจากภายนอก ความรูทั้ง  

2 ลักษณะนั้นมีที่มาที่สําคัญ คือ เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ความรูที่อยูในตัวบุคคล  

ที่มีการฝกฝนและปฏิบัติดวยตนเอง ความรูที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ ความรู     

ที่มีการพัฒนามาเปนความรูเฉพาะกลุม  ความรูที่มีเอกลักษณกลุมบงบอกถึงความเปนทองถิ่นอยางแทจริง 

และ  2) การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินหัตถกรรมเรือใบจําลองตามกรอบกระบวนการจัดการความรู       

มีดังนี้ 2.1) การบงชี้ความรูเกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม 
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2.2) การสรางและแสวงหาความรูที่มาจากภายในกลุมและภายนอกเพื่อใหเกิดความรูเฉพาะของกลุม             

2.3)  การจัดความรูใหเปนระบบกลุมผูผลิตเรือใบจําลองยังไมมีการจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจน

เน่ืองจากความรูสวนใหญไดมาจากภูมิปญญาของชุมชนที่ไดมาจากประสบการณ 2.4) การประมวลและ   

กล่ันกรองความรู  ยังขาดความชัดเจนเนื่องจากความรูสวนใหญนั้นเปนความรูแบบไมชัดแจงมักไดรับ            

การประมวลและเกบ็ไวในความจาํของบคุคลมากกวา 2.5) การเขาถงึความรู รปูแบบในดานการจดัเก็บความรู

ของกลุมสวนใหญอยูในรูปแบบของการจดจําผานตัวบุคคล รองลงมาคือการจัดเก็บโดยการบันทึกภาพ

กระบวนการผลิต และวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต และการเก็บเปนตัวอยางช้ินงาน  2.6) การแบงปน            

แลกเปลีย่นความรู มกีารแลกเปล่ียนความรูอยางไมเปนทางการโดยเฉพาะการแลกเปลีย่นความรูภายในกลุม

เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะในการผลิตมากข้ึน และ 2.7) การเรียนรู การถายทอดความรู มีรูปแบบ         

การถายทอดอยางเปนทางการและไมเปนทางการโดยกระบวนการจัดการความรูดงักลาวมลีกัษณะเปนวงจร

ที่เมื่อถายทอดความรูแลวสามารถยอนกลับไปกําหนดความรูในรูปแบบอื่นๆ ไดอยางตอเน่ือง ดังนั้นควรมี     

การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นไวในรูปความรูที่ชัดแจง เชน การจัดทําในรูปแบบสื่อตางๆ 

สําคัญ
 การจัดการความรู   ภูมิปญญาทองถิ่น   OTOP 5 ดาว  จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This study was proposed to study local wisdom as well as to study knowledge management 

of local wisdom of a five-star mock-up sailboat (OTOP) in Chiang Mai. The study was applied a 

qualitative method by collecting data from wooden-handicraft product group called Mae Win Mock-up 

Sailboat in Mae Wang, Chiang Mai. Primary and secondary data were collected from fourteen group 

members and four group consultants via in-depth interview as well as focus group with purposive 

sampling. Data collected were analyzed based on descriptive method. 

 The results were indicated as follow; 1) Local intellect mock-up sailboat was derived from 

two aspects of local wisdom: 1.1) traditional wisdom concerning living in accordance with nature, 

and 1.2) new knowledge which was derived from the traditional one and was supported by the 

government. Both reflected the origins of local wisdom as stated below. Knowledge that was inherited 

through generations, knowledge that was resulted from personal practice, knowledge that was 

supported by government cooperation, knowledge that was properly developed as the local unique. 

2) Knowledge management of local wisdom concerning mock-up sailboat was stated below. 2.1) 

Knowledge identification about product setting was conducted through thinking and decision making 

among the group members. 2.2) Constructive knowledge was developed both in group and          
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outgroup so as to create unique knowledge of the group. 2.3) There was still lack of systematic 

knowledge management within the group, for a great deal of knowledge was derived from               

personal experience. 2.4) Knowledge codification was not precise since most knowledge was like 

implicit wisdom. 2.5) Knowledge access based on the group's knowledge storage was in form of 

personal memory as well as photograph taking. 2.6) Knowledge sharing was conducted either 

formally or informally, especially ingroup knowledge sharing. This was done to strengthen local 

wisdom and manufacturing skills among members. 2.7) Knowledge learning and knowledge transfer 

were achieved both formally and informally. The processes of knowledge management was like a 

cycle that could be turned back to reset knowledge in other forms. Therefore, there should be 

explicit knowledge storage such as media storage.

Keywords
 Knowledge Management, Local Wisdom, 5 Stars OTOP, Chiang Mai Province

บทนํา
  การจดัการความรูเปนการรวบรวมองคความรูทีม่อียูในองคกรซึง่กระจัดกระจายอยูในตวับุคคลหรือ

เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู         

รวมท้ังปฏบิตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ อนัจะสงผลใหองคกรมคีวามสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยความรู   

ม ี2 ประเภท คอื 1) ความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สญัชาติญาณของแตละบุคคลในการทาํความเขาใจในสิง่ตาง ๆ  เปนความรูทีไ่มสามารถถายทอดออกมาเปน

คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห                      

บางครัง้ จงึเรยีกวาเปนความรูแบบนามธรรม  2) ความรูทีช่ดัแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีส่ามารถ

รวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ทฤษฎี  คูมือตางๆ และบางครั้ง

เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม การจัดการความรูเปนกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะชวยใหองคกรเขาใจถึง         

ขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร (วิจารณ 

พานิช, 2548)  

   ภมูปิญญาทองถ่ิน เปนความรูทีเ่กดิจากประสบการณในชีวติของคนเราผานกระบวนการศกึษา สงัเกต

คิดวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองคความรูที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ  เร่ือง 

ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาเปนศาสตร เฉพาะสาขาวิชาตาง ๆ อาจกลาวไววาภูมิปญญาทองถ่ิน    

จัดเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการ และการปรับตัวใน     

การดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผูรูเอง 

หากมีการสืบคนหาเพื่อศึกษาและนํามาใชก็จะเปนท่ีรูจักกันและเกิดการยอมรับ ถายทอด และพัฒนาไปสู  

คนรุนใหมตามยุคตามสมัยได (จักรพันธ  โสมะเกษตริน, 2555)
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 ดังนั้น การจัดการความรู “ภูมิปญญาทองถิ่น” จึงไมใชการไปเก็บรวมเนื้อหาภูมิปญญาทั้งหมด     

เพราะโดยสภาพขอเทจ็จรงิเปนเรือ่งทีม่คีวามหลากหลาย มขีอมูลมากมาย และมีการพัฒนาการอยูตลอดเวลา 

แตอาจทําใหรูอยางกวาง ๆ วา มีเนื้อหากลุมใดบาง ใครทํา อยูที่ไหน หรือสามารถสืบคนไดจากที่ใด หากแต

สิง่ทีต่องมองทะลลุงไป คอื กระบวนการไดมาของความรูหรอืปรัชญาแนวคดิทีอ่ยูเบือ้งหลงัความรูนัน้ ๆ  ทีค่วร

มีการเก็บและจัดการใหเปนระบบ ดังน้ัน สถานการณการจัดการความรู “ภูมิปญญาทองถิ่น” จึงไมควร            

หลดุลอยออกจากฐานของความรูนัน้ เพราะจะทําใหไมสามารถงอกงามหรือพฒันาตอได การจดัการภมูปิญญา

ทองถิ่นเปนเรื่องที่คนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นจะตองเปนผูมีสวนสําคัญในสราง สืบสาน หรือพัฒนาความรู

ภูมิปญญานั้น ใหสามารถเชื่อมโยงตอกับสมัยใหม หรือมีการประยกุตใหสมสมัย มิฉะนั้น ความรูภูมิปญญา

ที่สั่งสมกันมาก็อาจขาดการสืบทอดและตายไปในที่สุด (นุชจรีย   ทิวาวัลย, 2556)

 หตัถกรรมเรอืใบจําลองเปนภมูปิญญาทองถ่ินของชมุชนบานสบวนิ หมูที ่9  ตาํบลแมวนิ  อาํเภอแมวาง  

จงัหวดัเชยีงใหม  ซึง่ไดรบัรางวลั OTOP 5 ดาว ของจงัหวดัเชียงใหม  หตัถกรรมเรอืใบจําลอง เปนตวัอยางหนึง่

ทีแ่สดงใหเหน็ภมูปิญญาอนัเฉลยีวฉลาดของคนในทองถิน่ทีส่ามารถนําสิง่ทีม่อียูในชมุชนมาประยุกตทาํเปน

ของตกแตงเพ่ือจําหนายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกคนในชุมชน  จะเห็นไดวาหัตถกรรมเรือใบจําลอง เร่ิมมา   

จากการประดิษฐของเลนไมในชมุชน ซึง่มมีานานแลวและไดมกีารพัฒนามาทําเรอืใบจําลอง และมีการพัฒนา

รูปแบบของเรือใบจําลองมาโดยตลอดเวลา โดยอาศัยการถายทอดความรูจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง  

การดํารงชีวิตประจําวันของชาวบานสวนใหญไมไดเอาการรูหนังสือมาเกี่ยวของ  การเรียนรูตางๆ  อาศัยวิธี

การฝกหัดและบอกเลาซ่ึงไมเปนระบบในการบันทึก   สะทอนใหเห็นการเรียนรู ความรูที่สะสมทีส่บืทอดกันมา

จากอดตีมาถงึปจจบุนัหรอืทีเ่รยีกกนัวาภมูปิญญาทองถิน่ ดงันัน้ กระบวนการถายทอดความรู และการจดัการ

ความรูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําภูมิปญญาทองถิ่นนั้นคงอยูตอเนื่องและยั่งยืน

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง 

จังหวัดเชียงใหม  และศึกษาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สินคาเรือใบ

จาํลอง จงัหวดัเชยีงใหมเพ่ือยกระดบัองคความรูสูสงัคมอยางยัง่ยนืซึง่มคีวามสําคญัยิง่ทีจ่ะใหภมูปิญญาทองถิน่

หัตถกรรม OTOP 5 ดาว  สินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหมนั้นคงอยูตลอดไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความรูภูมิปญญาทองถ่ินของหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง         

จังหวัดเชียงใหม

 2.  เพ่ือศึกษาการจดัการความรูภมูปิญญาทองถ่ินหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณสีนิคาเรอืใบจาํลอง 

จังหวัดเชียงใหม
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ทบทวนวรรณกรรม
 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน

องคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร       

มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (วิจารณ พานิช, 2548)  

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการแบบหนึ่ง        

ที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิด

ขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ (สํานักงาน ก.พ.ร, 2548)

 1. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาจะทําอยางไรใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยจะคัดเลือกวา

จะใชเครือ่งมอือะไร และขณะนีเ้รามีความรูอะไรบาง อยูในรปูแบบใด อยูทีใ่คร โดยอาจจะพิจารณาวาองคกร

มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร

 2. การสรางและแสวงหาความรู ซึ่งสามารถทําไดหลายทาง เชน การสรางความรูใหม แสวงหา

ความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว

 3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ        

ความรูอยางเปนระบบเพื่อการเรียกใชงานไดอยางรวดเร็วและถูกตองในอนาคต

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา

เดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณและเหมาะสม

 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูทีต่องการไดงายและสะดวก โดยการใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธบน Web board

 6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู ทาํไดหลายวิธกีารซ่ึงจะแบงไดสองกรณไีดแก Explicit Knowledge 

อาจจะจดัทาํเปนเอกสาร ฐานความรู และเทคโนโลยสีารสนเทศตางๆ หรือ Tacit Knowledge จดัทาํเปนระบบ ทมี

ขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน        

การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน

 7. การเรียนรู ควรทาํใหการเรียนรูเปนสวนหนึง่ของงาน เชน การเรียนรูจากสรางองคความรู การนาํ

ความรูไปใชใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมๆ และนําความรูที่ไดไปหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
  กนกพร ฉมิพล ี(2555) ศกึษารปูแบบการจดัการความรูภมูปิญญาทองถิน่ดานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน: 

กรณศีกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสีมา ผลการศกึษาพบวา 1) ความรูภมูปิญญาทองถิน่ดานหตัถกรรม

เคร่ืองจักสานเกี่ยวของกับความรูความสามารถและประสบการณที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดสืบ

ตอกันมาจนกลายเปนองคความรูประจําทองถ่ินที่ผานกระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝง วิธีคิด    

การดาํเนนิชีวติประจําวันใหแกลกูหลาน เพ่ือปฏบิตัสิบืตอกันมา 2) กระบวนการจดัการความรูภมูปิญญาทองถิน่

ดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนท่ีสําคัญ ไดแก 2.1) การกําหนดความรูเก่ียวกับ          

การกําหนดผลิตภัณฑ ผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม  2.2) การแสวงหาและยึดกุมความรู
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ทีม่าจากภายในกลุมและภายนอก เพือ่ใหเกดิความรูเฉพาะของกลุม 2.3) การแลกเปล่ียนความรูอยางไมเปน

ทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะในการผลิตมากขึ้น 

2.4) การจัดเก็บความรูในตัวบุคคล และ 2.5) การถายทอดความรู มีรูปแบบการถายทอดอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ โดยกระบวนการจัดการความรูดังกลาวมีลักษณะเปนวงจรที่เมื่อถายทอดความรูแลว 

สามารถยอนกลับไปกําหนดความรูในรูปแบบอ่ืนๆ ไดอยางตอเนื่อง และ 3) เง่ือนไขท่ีทําใหการจัดการ          

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความสําเร็จ มี 4 เงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก 3.1) 

ความรูดานการจัดการความรู 3.2) วัฒนธรรมองคการ 3.3) ภาวะผูนํา และ 3.4) โครงสรางพื้นฐาน 

  ศิรประภา โคบายาชิ (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น                            

ดานการจักสานผลิตภัณฑจากผักตบชวาของกลุมแมบาน หมูบานตอมดง ตําบลบานตอม อําเภอเมือง      

จังหวัดพะเยา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา สมาชิกกลุมหัตถกรรมจักสานฯ ไดรับ   

พระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในเรือ่งการถายทอด ความรูการจกัสาน

ผกัตบชวา ตัง้แตทรงสนับสนุนใหจดัต้ังกลุมอาชีพจักสานผักตบชวา ขึน้เม่ือป พ.ศ. 2527 และปจจุบนัประสบ

ปญหาวัตถุดิบมีคุณภาพต่ําไมมีการพัฒนา รูปแบบลายสานท่ีทันสมัย และขาดตลาดท่ีจะรองรับผลผลิต    

ทําใหคนในชุมชนและเยาวชนรุนใหมไมใหความสําคัญตอการจักสานผักตบชวา 

    อรุณลักษณ ทุมมากรณ (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลัก

โซฟามังกรบานคลองเตย ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผลของการวิจัย         

พบวา 1) กระบวนการถายทอดความรู กลุมผูรบัการถายทอดไดแก ญาตพิีน่อง เพือ่นบานใกลเคยีงและขยายผล

ไปยงันักเรยีนในชุมชน รปูแบบการถายทอด คอื สาธติจัดอบรม ปฏิบตัจิริงแบบตัวตอตัว เรียนรูโดยการสงัเกต 

และจัดเน้ือหาเขาไปในหลักสูตรการงานพื้นฐานอาชีพสําหรับสอนนักเรียน มีการรวมกลุมของผูรู ในการ       

แกะสลักโซฟามังกรที่ศูนยหัตถกรรมพ้ืนบานซึ่งเปนแหลงความรูสําหรับการศึกษาดูงานแกคนที่สนใจท่ัวไป 

วิธีการถายทอด คือ สอนดวยวาจาอยางไมเปนทางการและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอนจนเกิด      

ความชํานาญ 2) การจัดการความรูพบวา มีการสรางองคความรูโดยความรวมมือของชาวบานคือ จัดตั้งศูนย

สงเสริมหัตถกรรมพ้ืนบานเพื่อรวมกลุมผูผลิตไมแกะสลักโซฟามังกร มีการประมวลและพัฒนาความรู           

อยางตอเนือ่งโดยศกึษาดงูานการแกะสลกัในจงัหวดัตาง ๆ  นาํความรูทีไ่ดมาถายทอดใหกบัชางแกะสลกัดวยกนั 

เพ่ือการพัฒนาช้ินงานของตนเองใหมีความแปลกใหมอยูตลอดเวลาเปนการเพ่ิมมูลคาและความโดดเดน       

ใหกับช้ินงาน และชุมชนมีการจัดเก็บความรูในรูปแฟมขอมูล แฟมภาพแผนพับ และตองการจัดเก็บขอมูล   

ในรูปของฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนและแสดงผลขอมูลไดตามท่ีตองการ (อยูในระหวางการดําเนินการ)   

ขอมูลสวนใหญจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยขอมูลหมูบาน โดยการจัดทํา VCD ขั้นตอนการแกะสลัก

อยางละเอียด พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหชุมชนไดจัดเก็บและเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจทั่วไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจะทําการศึกษาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม 

OTOP 5 ดาว กรณ ีสนิคาเรือใบจาํลอง จงัหวดัเชยีงใหม ตามกรอบแนวคิดกระบวนการจดัการความรู 7 ขัน้ตอน 

คือ การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดระบบความรู การประมวลและกล่ันกรองความรู      

การเขาถึงความรู การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรูการใชประโยชนจากความรู
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ สถานที่ดําเนินการวิจัย คือ กลุมหัตถกรรมจากไม แมวินเรือ

จําลอง 101 หมู 9  ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ประชากร คือ สมาชิกกลุมหัตถกรรมจากไม 

คณะกรรมการกลุม และปรึกษากลุม ทาํการสุมตัวอยางแบบไมอาศยัความนาจะเปนโดยใชเทคนคิแบบเจาะจง

โดยเลอืก คอื คณะกรรมการและสมาชกิกลุม 14  คน  ทีป่รกึษากลุม 4 คน  เก็บรวบรวมขอมลูโดยการสมัภาษณเชงิลกึ  

และการสัมภาษณแบบสนทนากลุม ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ทั้งดานขอมูล 

ดานผูวิจัย และดานวิธีการเก็บขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการบรรยายเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห

สังเคราะหขอมูล  จําแนกและจัดประเภทขอมูลตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน 

ผลการวิจัย
 1. ความรูภมูปิญญาทองถ่ินหตัถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สนิคาเรือใบจาํลอง จงัหวัดเชียงใหม  

  การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรมเรือใบจําลองพบวา ที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น   

ที่ศึกษานั้น สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) มาจากความรูดั้งเดิมท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปน    

ความรูที่เก่ียวกับพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธกับวิถีธรรมชาติซึ่งเปนการดํารงชีวิตของชาวบาน

ในสมัยกอน โดยในปจจุบันกลุมไดมีการนําความรู ดังกลาวมาปรับปรุงสินคาใหมีรูปแบบที่สวยงาม                

หลากหลาย  ทันสมัย  มีเอกลักษณ ภายใตการดํารงไวซึ่งการใชวัตถุดิบและวิธีการผลิตในแบบด้ังเดิม             

เปนหลัก และ 2) มาจากความรูใหมที่ประยุกตจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่รับการสงเสริมและพัฒนา

โดยหนวยงานภาครฐัจากภายนอก ทีเ่ปนการพฒันาตามนโยบายของรัฐทีต่องการใหชมุชนเกดิการพัฒนาตนเอง 

แกไขปญหาดานเศรษฐกิจใหกบัคนในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพชวีติทีก่าํหนดจากภาครฐั โดยมีหนวยงาน

เขามาสงเสรมิการศึกษาดูงาน การรวมกลุม การสงวทิยากรเขามาสอนความรูดานในพืน้ที ่ ทัง้นีก้ารศกึษาพบ

วาความรูทั้ง 2 ลักษณะนั้นมีที่มาที่สําคัญ คือ เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ความรูที่อยู

ในตวับคุคลทีม่กีารฝกฝนและปฏบิตัดิวยตนเอง ความรูทีไ่ดรบัการสนบัสนนุและสงเสรมิจากหนวยงานภาครัฐ  

ความรูที่มีการพัฒนามาเปนความรูเฉพาะกลุม ความรูที่มีเอกลักษณกลุมและมีความโดดเดนซึ่งตองมี             

การพฒันาจากเอกลกัษณทีบ่งบอกถึงความเปนทองถิน่อยางแทจริงซ่ึงเปนความรูทีม่าจากภมูปิญญาทองถิน่

ดั้งเดิมที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัยซึ่งการปรับปรุงนั้น       

อยูภายใตการฝกฝนและการปฏิบัติดวยตนเองโดยเนนรูปแบบดั้งเดิมใหเปนเอกลักษณของชุมชนเพื่อเปน

ผลิตภัณฑชุมชน  

  สาํหรับลักษณะการถายทอดความรูภมูปิญญาทองถ่ินหัตถกรรมเรอืใบจาํลองของชมุชนนัน้ ขึน้

อยูกบัเงือ่นไขหลายอยางทีเ่ขามาเกีย่วของ แตเง่ือนไขทีส่าํคัญท่ีสดุท่ีทาํใหการถายทอดความรูนัน้ไปยังบุคคล

อื่นไดมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของความรูภูมิปญญาทองถิ่นเปนสําคัญซ่ึงบางความรูภูมิปญญา    

ทองถ่ินน้ันมีลักษณะท่ีมีการถายทอดไดอยางงายดาย โดยการสอน สาธิตใหปฏิบัติตาม ซึ่งเปนภูมิปญญา     

ทีใ่ชวตัถดุบิทีม่ใีนทองถ่ินและมีกระบวนการผลิตทีไ่มซํา้ซอนเพยีงแตตองใชทกัษะ ความชํานาญ ความอดทน
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และการเห็นคุณคาของภูมิปญญาดังกลาวอยางแทจริง  จากการศึกษาสามารถจําแนกลักษณะของ                 

การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมได 2 ลักษณะ คือ 1) การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดั้งเดิมในอดีต ไดแก การบอกเลาตอกันมา การฝกปฏิบัติจากการสังเกต และการปฏิบัติจากการฝกฝนของ

บรรพบุรุษ โดยเปาหมายหลักในการถายทอด คือ ทายาทหรือคนในครอบครัว เปนการถายทอดความรูของ     

ที่ปรึกษากลุมซ่ึงเปนปราชญของชุมชนที่มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นในการทําหัตถกรรมเรือใบจําลอง  และ   

2) การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดมีการพัฒนามาแลวในปจจุบัน ไดแก การปฏิบัติจากการฝกฝน

ของกลุมแมบาน (ถายทอดในกลุม) และการไปเปนวิทยากรรับเชิญไปสาธิตวิธีการผลิตในอําเภอใกลเคียง      

การสอนใหแกลูกหลานผานงานฝมือ การเปนวิทยากรสอนใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน ซึ่งเปาหมาย

ในการถายทอดมหีลากหลายมากข้ึน ไดแก ทายาทหรอืคนในครอบครัว แมบานในชุมชน บคุคลทัว่ไปทีส่นใจ 

และเด็กนักเรียนเปนตนซ่ึงเปนการถายทอดความรูของของคณะกรรมการกลุมและสมาชิกกลุมท่ีมีความรู      

ในการทาํหตัถกรรมเรอืใบจาํลอง  นอกจากนีพ้บวา ปญหาการถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินดานหตัถกรรมเรอืใบ

จาํลองสวนใหญเกิดจากการไมมบีุคลากรมาสบืสานงานหัตถกรรมประจาํทองถิน่ เน่ืองจากคนรุนใหมหันเขา

สูระบบภาคแรงงาน โดยไมเห็นความสําคัญของการหัตถกรรมประจําทองถิ่นเทาท่ีควร รวมไปถึงยังประสบ

กบัปญหาท่ีผูทีม่คีวามรูภมูปิญญาทองถิน่น้ันไมสามารถฝกสอนและถายทอดได เน่ืองจากตองประกอบอาชีพ

เพื่อหารายไดใหเทาทันกับคาครองชีพที่สูงขึ้น

 2.  การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง 

จังหวัดเชียงใหม        

   การบงชี้ความรู  การกําหนดความรูดานผลิตภัณฑ พบวากลุมหัตกรรมไมแมวิน เรือจําลองมี

การกําหนดจากการคิดและตัดสินใจจากการใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประโยชน และการกําหนดจากความตองการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินที่มาต้ังแตบรรพบุรุษ รวมไปถึงการ

ผลักดันของผูนํากลุม (ประธานกลุม) ที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง โดยเปนแบบอยางใหกับสมาชิก

ภายในกลุม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถประสานสมาชิกในกลุมรวมถึงหนวยงานองคกรตางๆ      

ไดเปนอยางด ีเปนทีย่อมรบัในชมุชน ทัง้นีก้ารกาํหนดความรูดานผลิตภณัฑเรือใบจาํลองตองผานการรวมคดิ

และการตัดสินใจของกลุมเปนสําคัญ

  การสรางและแสวงหาความรู ของกลุมหัตถกรรมเรือใบจาํลอง ม ี 2 ทาง คอื การแสวงหาความรู

ภายในจากการเรียนรูของสมาชิกกลุมฯ ซึ่งเกิดจากดูจากแบบเรือที่ลูกคานํามาใหดูเปนตัวอยาง และชวยกัน

ถอดแบบเพื่อผลิตตามความตองการของลูกคา การสอบถามผูรูในชุมชน และการดูตัวอยางของผลิตภัณฑ

กลุมอ่ืน ๆ แลวนํามาทดลองเรียนรูและปฏิบัติอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีกลุมมีแนวทางการแสวงหาความรู                    

โดยพึ่งตนเองเปนหลักและสําหรับการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกรนั้น เปนการศึกษาดูงาน และ         

การอบรม/สัมมนา ขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดความรูใหเปนระบบ  

กลุมหัตถกรรมเรือใบจําลอง ยังไมมีการจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจนเนื่องจากความรูสวนใหญ                 

ไดมาจากภูมิปญญาของชุมชนที่ไดมาจากประสบการณ ยังไมมีการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอม

สําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
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  การประมวลและกล่ันกรองความรู  ดานการประมวลความรูเปนหมวดหมูของกลุมนัน้ยงัขาด

ความชัดเจน เนือ่งจากความรูสวนใหญนัน้เปนความรูแบบไมชดัแจง (Tacit Knowledge) มกัไดรบัการประมวล

และเก็บไวในความจําของบุคคลมากกวา ดังน้ันการจัดการความรูในดานการประมวลความรูเปนหมวดหมู

ของกลุมน้ันเปนเพียงการประมวลในแบบงาย ซึ่งยังไมมีระบบการประมวลความรูอยางชัดเจนเทาท่ีควร 

เนื่องจากเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลมากกวา ซึ่งสมาชิกของกลุมยังไมสามารถผลิตสินคาไดครบทุกขั้นตอน 

และทุกชนิดที่กลุมผลิต

  การเขาถึงความรู   รูปแบบในดานการจัดเก็บความรูของกลุม สวนใหญอยูในรูปแบบของ      

การจดจําผานตัวบุคคล รองลงมา คือ การจัดเก็บโดยการบันทึกภาพกระบวนการผลิต และวัสดุอุปกรณ            

ที่ใชในการผลิตและการเก็บเปนตัวอยางชิ้นงาน ไมอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเทาใดนักเพราะมอง

เปนเรื่องใหมและสิ้นเปลือง 

  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  กลุมหัตถกรรมเรือใบจาํลองมีการถายทอดความรูทัง้ในแบบ

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดความรูอยางเปนทางการโดยประธานกลุมมักไดรับเชิญเปน

วทิยากรในการสาธติวิธกีารผลิตใหกบัหนวยงานของภาครฐัของจังหวดัเชยีงใหม  และมีการสาธติวิธกีารผลิต 

ณ ทีท่าํการกลุม ในชวงทีม่หีนวยงานเขามาศึกษาดูงานในพ้ืนที ่สาํหรบัการถายทอดความรูอยางเปนทางการ 

เกดิขึน้โดยครใูนโรงเรยีนพืน้ทีใ่กลเคยีงพาเดก็นกัเรียนมาหดัทาํเรือไม  สวนใหญจะสอนการทําเรือไมแบบงาย  

และบางครั้งมีกลุมนักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ เขามาขอขอมูลและขอฝกหัดทําเรือไมจําลองเพื่อเปน                 

การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น

  การเรียนรู ของกลุมหตัถกรรมเรอืใบจาํลองไดนาํความรูนัน้ไปใชประโยชนในการตดัสนิใจแกไข

ปญหา และปรบัปรงุขัน้ตอน และวธิกีารผลติไดอยางมปีระสทิธภิาพ  มกีารประยกุตใชวธิกีารผลติใหมรีปูแบบ

ที่หลากหลาย และมีเอกลักษณจนประสบความสําเร็จ   

การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความรูภมูปิญญาทองถ่ิน หตัถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สนิคาเรือใบจําลอง จงัหวัดเชียงใหม  

  การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรมเรือใบจําลองพบวา ที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นมี 

การถายทอดความรูภมูปิญญาทองถ่ิน 2 ลกัษณะ คอื 1) การถายทอดความรูภมูปิญญาทองถ่ินดัง้เดิมในอดตี 

ไดแก การบอกเลาตอกันมา การฝกปฏิบัติจากการสังเกตและการปฏิบัติจากการฝกฝนของบรรพบุรุษ               

โดยเปาหมายหลักในการถายทอด คือ ทายาทหรือคนในครอบครัว และ 2) การถายทอดความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีไดมีการพัฒนามาแลวในปจจุบัน ไดแก การปฏิบัติจากการฝกฝนของกลุมแมบาน (การถายทอด

ภายในสมาชิกกลุม) และการไปเปนวทิยากรรบัเชญิไปสาธติวธิกีารผลติในอาํเภอใกลเคียง การสอนใหแกลกูหลาน

ผานงานฝมือ การเปนวิทยากรสอนใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน ซึ่งเปาหมายในการถายทอด                      

มหีลากหลายมากข้ึน ไดแก ทายาทหรอืคนในครอบครัว แมบานในชมุชน บคุคลท่ัวไปท่ีสนใจ และเดก็นกัเรียน 

เปนตน   ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ (อรุณลักษณ ทุมมากรณ, 2555) ที่พบวากระบวนการถายทอด
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ความรู กลุมผูรับการถายทอดไดแก ญาติพี่นอง เพื่อนบานใกลเคียงและขยายผลไปยังนักเรียนในชุมชน           

รูปแบบการถายทอด คือ สาธิตจัดอบรม ปฏิบัติจริงแบบตัวตอตัว เรียนรูโดยการสังเกต และจัดเนื้อหาเขาไป

ในหลักสูตรการงานพืน้ฐานอาชพีสําหรับสอนนักเรียน และผลการศกึษาดังกลาวสอดคลองกบั (กนกพร ฉมิพลี, 

2555) ที่พบวา ความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวของกับความรูความสามารถและ

ประสบการณที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดสืบตอกันมา จนกลายเปนองคความรูประจําทองถ่ิน          

ทีผ่านกระบวนการเรยีนรูทางสงัคมและการปลกูฝงวธิคีดิ การดาํเนนิชวีติประจาํวนัใหแกลกูหลาน เพือ่ปฏบิตัิ

สืบตอกันมา  นอกจากนี้ พบวาปญหาการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเรือใบจําลอง   สวนใหญ

เกิดจากการไมมีบุคลากรมาสืบสานงานหัตถกรรมประจําทองถ่ิน เน่ืองจากคนรุนใหมหันเขาสูระบบ                

ภาคแรงงานโดยไมเห็นความสําคัญของการหัตถกรรมประจําทองถิ่นเทาที่ควรรวมไปถึงยังประสบกับปญหา           

ที่ผูที่มีความรูภูมิปญญาฯ นั้นไมสามารถฝกสอนและถายทอดได เนื่องจากตองประกอบอาชีพเพื่อหารายได

ใหเทาทันกับคาครองชีพที่สูงขึ้น ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ (ศิรประภา โคบายาชิ, 2555) ที่พบวา 

สมาชิกกลุมหัตถกรรมจักสานฯ ปจจุบันประสบปญหาวัตถุดิบมีคุณภาพตํ่าไมมีการพัฒนา รูปแบบลายสาน

ที่ทันสมัย และขาดตลาดที่จะรองรับผลผลิต ทําใหคนในชุมชนและเยาวชนรุนใหมไมใหความสําคัญตอ          

การจักสานผักตบชวา

 2. การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง 

จังหวัดเชียงใหม

        การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นของหัตถกรรมเรือใบจําลองตามกรอบกระบวนการจัดการ

ความรู 7 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู  การกําหนดความรูดานผลิตภัณฑ  กลุมมีการกําหนด

จากการคิดและตัดสินใจจากการใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน 

และการกําหนดจากความตองการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นที่มาตั้งแตบรรพบุรุษ รวมไปถึงการผลักดันของ

ผูนํากลุมที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง ทั้งนี้การกําหนดความรูดานผลิตภัณฑเรือใบจําลองตอง          

ผานการรวมคิดและการตัดสินใจของกลุมเปนสําคัญ  ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและแสวงหาความรูของ                  

กลุมหตัถกรรมเรอืใบจาํลอง ม ี2 ทาง คอืการแสวงหาความรูภายในจากการเรียนรูของสมาชกิกลุม ซึง่เกิดจาก

การดูแบบเรือท่ีลูกคานํามาใหดูเปนตัวอยาง และชวยกันถอดแบบเพ่ือผลิตตามความตองการของลูกคา          

การสอบถามผูรูในชุมชน และการดตูวัอยางของผลติภณัฑกลุมอืน่ ๆ  แลวนาํมาทดลองเรียนรู และปฏิบตัอิยาง

ตอเน่ือง โดยกลุมตองมีแนวทางการแสวงหาความรูโดยพึ่งตนเองเปนหลัก และสําหรับการแสวงหาความรู

จากภายนอกองคกรน้ัน เปนการศึกษาดูงาน และการอบรม/สัมมนา ขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากภาครัฐ         

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรูใหเปนระบบ  กลุมหัตถกรรมเรือใบจําลอง ยังไมมี           

การจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจนเน่ืองจากความรูสวนใหญไดมาจากภูมิปญญาของชุมชนท่ีไดมาจาก

ประสบการณ ยังไมมีการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบใน   

อนาคตและขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู  พบวาการประมวลความรูเปนหมวดหมูของ        

กลุมน้ันยังขาดความชัดเจน เน่ืองจากความรูสวนใหญนั้นเปนความรูแบบไมชัดแจง (Tacit Knowledge)    
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มักไดรับการประมวลและเก็บไวในความจําของบุคคลมากกวา ดังนั้นการจัดการความรูในดานการประมวล

ความรูเปนหมวดหมูของกลุมนั้นเปนเพียงการประมวลในแบบงาย ซึ่งยังไมมีระบบการประมวลความรู         

อยางชัดเจนเทาที่ควร เนื่องจากเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลมากกวา ซึ่งสมาชิกของกลุม ยังไมสามารถผลิต

สนิคาไดครบทกุขัน้ตอน และทกุชนดิทีก่ลุมผลติ ผลการศึกษาดงักลาวสอดคลองกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี 

(2549) ผลการวิจัยพบวาการนําเอาความรู จากผู ผลิต ซึ่งเปนความรู ในตัวคน (Tacit Knowledge)                     

และนํามาจัดการความรูใหเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนการเพ่ิมองคความรูใหแก            

แหลงคนควาซ่ึงนาํไปสูความเปนหองสมดุ มชีวีติทีม่คีณุคา  ขัน้ตอนที ่5 การเขาถงึความรู   รปูแบบในดานการจดัเกบ็

ความรูของกลุมสวนใหญอยูในรูปแบบของการจดจําผานตัวบุคคล รองลงมา คือ การจัดเก็บโดยการบันทึก

ภาพกระบวนการผลิต และวัสดุอปุกรณที่ใชในการผลิตและการเก็บเปนตัวอยางชิ้นงาน ไมอาศัยเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาชวยเทาใดนักเพราะมองเปนเรื่องใหมและสิ้นเปลือง ผลการศึกษาสอดคลองกับ  อรุณลักษณ 

ทมุมากรณ  (2555) ทีพ่บวาชมุชนมีการจัดเกบ็ความรูในรปูแฟมขอมลู แฟมภาพแผนพบั และตองการจัดเกบ็

ขอมูลในรปูของฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนและแสดงผลขอมลูไดตามทีต่องการ (อยูในระหวางการดาํเนินการ) 

ขอมูลสวนใหญจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยขอมูลหมูบาน พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหชุมชนได

จัดเก็บและเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจท่ัวไป ขั้นตอนท่ี 6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  วิสาหกิจชุมชน     

กลุมหตัถกรรมเรอืใบจําลองน้ันมีการถายทอดความรูทัง้ในแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอด

ความรูอยางเปนทางการโดยประธานกลุมมักไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสาธิตวิธีการผลิตใหกับหนวยงาน

ของภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม  และมีการสาธิตวิธีการผลิต  ณ ที่ทําการกลุม ในชวงที่มีหนวยงานเขามา

ศึกษาดูงานในพื้นท่ี สําหรับการถายทอดความรูอยางเปนทางการ โดยครูในโรงเรียนพื้นท่ีใกลเคียงพา               

เด็กนักเรียนมาหดัทําเรือไม  สวนใหญจะสอนการทาํเรือไมแบบงาย และบางคร้ัง มกีลุมนักศึกษาจากสถาบนั

ตาง ๆ เขามาขอขอมูลและขอฝกหัดทําเรือไมจําลองเพ่ือเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ขั้นตอนที่ 7           

การเรียนรู ของกลุมหัตถกรรมเรือใบจําลองไดนําความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจแกไขปญหา  และ

ปรบัปรงุขัน้ตอน และวธิกีารผลติไดอยางมปีระสทิธภิาพ  มกีารประยกุตใชวธิกีารผลติใหมรีปูแบบท่ีหลากหลาย 

และมีเอกลักษณจนประสบความสําเร็จ  ผลการศึกษาสอดคลองกับ  อรุณลักษณ ทุมมากรณ  (2555)                 

ที่พบวา การจัดการความรู มีการสรางองคความรู โดยความรวมมือของชาวบาน คือ จัดต้ังศูนยสงเสริม

หตัถกรรมพืน้บานเพ่ือรวมกลุมผูผลติดานไมแกะสลักโซฟามงักร มกีารประมวลและพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง

โดยการศึกษาดูงานการแกะสลักในจังหวัดตาง ๆ นําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับชางแกะสลักดวยกัน           

เพ่ือการพัฒนาช้ินงานของตนเองใหมีความแปลกใหมอยูตลอดเวลาเปนการเพ่ิมมูลคาและความโดดเดน        

ใหกับชิ้นงาน นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ (กนกพร ฉิมพลี , 2555) ที่พบวา กระบวนการ

จัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนที่สําคัญตอเนื่องกัน

ไดแก (1) การกําหนดความรูเกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑ ผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม 

(2) การแสวงหาและยึดกุมความรูที่มาจากภายในกลุมและภายนอก เพื่อใหเกิดความรูเฉพาะของกลุม             

(3) การแลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม เพื่อใหสมาชิก
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มีความรูและทักษะในการผลิตมากขึ้น (4) การจัดเก็บ (4) ความรูในตัวบุคคล และ (5) การถายทอดความรู     

มรีปูแบบการถายทอดอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยกระบวนการจดัการความรูดงักลาวมลีกัษณะ

เปนวงจรที่เมื่อถายทอดความรูแลว สามารถยอนกลับไปกําหนดความรูในรูปแบบอื่นๆ ไดอยางตอเนื่อง 

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวาการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น เปนการปฏิบัติจากการฝกฝนของ        

กลุมแมบาน (การถายทอดภายในสมาชกิกลุม) และการไปเปนวทิยากรรับเชิญสาธติวธิกีารผลติในอาํเภอใกลเคียง 

การสอนใหแกลูกหลานผานงานฝมือ การเปนวิทยากรสอนใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน  นอกจากน้ี  

ยงัพบวา ความรูภมูปิญญาทองถิน่หตัถกรรมเรือใบจาํลอง เกีย่วของกบัความรูความสามารถและประสบการณ

ทีบ่รรพบรุษุไดสรางสรรคและถายทอดสบืตอกันมา จนกลายเปนองคความรูประจําทองถิน่ท่ีผานกระบวนการ

เรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกลูกหลาน เพื่อปฏิบัติสืบตอกันมา            

อีกทั้งยังพบวา กลุมหัตถกรรมเรือใบจําลอง ยังไมมีการจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจนเน่ืองจากความรู

สวนใหญไดมาจากภูมปิญญาของชุมชนทีไ่ดมาจากประสบการณ ยงัไมมกีารวางโครงสรางความรู  เพ่ือเตรยีมพรอม

สําหรับการเก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต  ขอเสนอแนะควรทําการรวบรวมจัดเก็บความรูอยาง             

เปนระบบโดยการจดบันทึกข้ันตอนกระบวนการตางๆ ในการทําหัตถกรรมเรือใบจําลอง  สวนการประมวล   

และกล่ันกรองความรู  ดานการประมวลความรูเปนหมวดหมูของกลุมนั้นยังขาดความชัดเจน เนื่องจาก         

ความรูสวนใหญนัน้เปนความรูแบบไมชดัแจงมักไดรบัการประมวลและเกบ็ไวในความจําของบคุคลมากกวา 

เน่ืองจากเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของกลุม และสมาชิกบางคนยังไมสามารถผลิตสินคา       

ไดครบทุกขั้นตอนและทุกแบบที่กลุมผลิต

 จากผลการวิจัยผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น

หัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้   

 1. กลุมหัตถกรรมเรือใบจาํลอง ควรขยายกลุมเปาหมายในการถายทอดมหีลากหลายมากขึน้ ไดแก 

ญาติพี่นอง เพื่อนบานใกลเคียง บุคคลทั่วไปที่สนใจ และขยายผลไปยังนักเรียนในชุมชนอื่นๆ โดยรูปแบบ     

การถายทอดคอื การสาธติ  การจัดอบรม การปฏบิตัจิรงิแบบตวัตอตวั  การเรียนรูโดยการสังเกต และจัดเน้ือหา

เขาไปในหลักสูตรการงานพื้นฐานอาชีพสําหรับสอนนักเรียนในโรงเรียน

 2. การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ควรใชรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ใหผูเรียนเขาไปศึกษาในชุมชนนั้นๆ  โดยมีการสอนแบบตัวตอตัวโดยผูมี

ความเชี่ยวชาญในชุมชนนั้น  เปนการสรางคานิยม และกระตุนใหเกิดการรักวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

 3. ควรการนําเอาความรูจากผูผลิตเรือใบจําลอง ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัวคนนํามาจัดการความรู

พัฒนาระบบการจัดเก็บความรูใหเปนความรูที่ชัดแจงโดยใหสมาชิกกลุม หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ            

หรือองคกรทางการศึกษาเขามาชวยในการจัดเก็บบันทึกเปนลายลักษณอักษร  และการประมวลความรู          

ใหเปนหมวดหมูที่เปนรูปธรรมน้ันตองอาศัยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเขามาสงเสริมใหมี                 

การคิดที่เปนระบบ 
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 4. เมื่อนํากระบวนการจัดการ ความรู 7 ขั้นตอนมาใชไดจะกอใหเกิดผล คือ 1) การรวบรวมขอมูล

องคความรูจัดทําชุดความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเรือใบจําลองเพื่อเผยแพรใหกับผูที่สนใจ                   

2) มเีครือขายการแลกเปลีย่นเรยีนรูเพิม่ขึน้ 3) กลุมสมาชกิหตัถกรรมเรือใบจาํลองมคีวามรูความชาํนาญเกิดทกัษะ 

ในการพัฒนา สามารถประยุกตรปูแบบผลิตภัณฑไดหลากหลายตรงกับตองการของตลาด 4) จาํนวนสมาชิก 

กลุมสมาชิกหัตถกรรมเรือใบจําลองเพิ่มขึ้น 5) สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมและมีความเขมแข็ง ขอเสนอแนะ   

ควรสงเสรมิใหเกดิการจัดการความรูภายในกลุม และใหความรูในเร่ืองการจัดการความรูแกสมาชกิภายในกลุม 

         สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ มีดังนี้

 1. สถาบันการศึกษาควรมีการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเรือใบ

จาํลองโดยมีการทาํเปนหลกัสูตร คูมือท่ีชัดเจน โดยผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ และมกีารปฏิบตัิ

อยางจริงจังในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวอยางตอเนื่อง

 2. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรมีการสนับสนุนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น 

โดยมกีารจดัหนวยงานทีร่บัผดิชอบไวอยางชดัเจน เชน การสงเสรมิดานความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจดัการ

ความรู เปนตน และไมควรมกีารดาํเนินงานทีซ่ํา้ซอนกันซ่ึงการสนับสนุนดังกลาวตองเปนรูปแบบการสนบัสนุน

ใหกลุมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเปนหลัก

 3. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดการจัดการความรูที่ เปนรูปธรรม                   

อยางละเอียดและชัดเจนมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาดานการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินน้ัน

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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บทคัดยอ
 งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนานักวจิยัรุนใหม โดยใชเครือ่งมอื

ทางการจัดการความรู ไดแก ระบบพ่ีเล้ียงงานวิจัยในการเพ่ิมทักษะงานวิจัยแกบุคลากรสายวิชาการของ     

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแมโจ   วิธีการวิจัยใชเคร่ืองมือทางการจัดการความรูคือ การสรางชุมชน             

นักปฏิบัติและการใชระบบพ่ีเลี้ยง มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้น ดังนี้ 1) การจัดกลุมนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัย         

พี่เลี้ยงจากอาจารยคณะบริหารธุรกิจที่สมัครใจเขารับการพัฒนาทักษะงานวิจัย 2) ดําเนินกิจกรรมการวิจัย

แบบพี่เลี้ยง 3) การประเมินผลการวิจัยโดยการสัมภาษณและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

และ 4) การสัมภาษณเชิงลึก  ผลการวิจัยพบวา  จัดกลุมนักวิจัยได จํานวน 14 คน รวมจํานวน 7 คูในแตละ
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สาขาของคณะ  ในระหวางดําเนินโครงการระยะเวลา 3 เดือน มีการพบปะอยางไมเปนทางการ เฉลี่ย 1-4 ครั้ง 

ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง โดยใชสถานท่ีภายในและใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยแมโจ  โดยพบวา นักวิจัยที่ไดรับ         

การดูแลในการใหความรูเก่ียวกับการวิจัยท่ีตนเองตองการ ไดแก 1) การกําหนดหัวขอวิจัยจากการพัฒนา

โจทยจากกิจกรรมการจัดการความรูของคณะบริหารธุรกิจ 2) การขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก                       

3) การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนองานวิชาการในระดับนานาชาติ 4) การทบทวนวรรณกรรมและ

ทฤษฎีเพื่องานวิจัย 5) การกําหนดหัวของานวิจัยจากการลงพื้นที่บริการวิชาการซึ่งเปนการบูรณาการพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยไดแก  การวิจัยและการบริการวิชาการ และ 6) แนวทางการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย                  

ซึ่งการวิจัยเร่ืองน้ีนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลสามารถกําหนดหัวขอความตองการเร่ืองงานวิจัยไดดวยตนเอง          

สงผลใหเกิดการทําวิจัยตามความสามารถและตามความสนใจของนักวิจัย อีกทั้งยังทําใหนักวิจัยพี่เลี้ยง         

ไดเครือขายผูวิจัยเพิ่มอีกดวย   ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะทําไดดีหากมีความตอเนื่องของงานวิจัยและมีการติดตาม  

ผลการดําเนินงานดานการวิจัยในระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้นไป  นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวสามารถนําไป

ประกอบแผนการจัดทํานโยบาย กลยุทธในการบริหารงานวิจัยของหนวยงานตอไป

คําสําคัญ
 การวิจัย  ระบบพี่เลี้ยง  การจัดการความรู  

Abstract
 This research aims to explore how to improve academic competencies of the researchers 

by using  the mentoring system at the Faculty of Business Administration, Mae Jo University,       

Thailand. The study utilizes the community of practice, a knowledge management approach, which 

involved 4 steps as follows: 1) matching new researchers to the mentors by using volunteer         

technique from lecturers in the Faculty of Business Administration; 2) research meetings organized 

by mentors; 3) research evaluation by interviewing the participants and the statistical analysis;        

4) in-depth interviews. The researchers and mentors were separated into seven pairs and the       

average frequency of the meets was between 1-4 times with each time lasting for 1-2 hours.            

The results of research indicated that the knowledge about how to improve research competencies 

were transferred to the research mentees which include 1) defining topics of research from the 

project of knowledge management at the Faculty of Business Administration Mae Jo University;     

2) applying for research funds from resources outside the university; 3) writing and presenting 

research papers in international conferences; 4) critically writing literature reviews and understanding 

research theories; 5) defining research topics with integrated research and academic service;         

6) employing proper methods. This research believes that a continuous collaboration lasting more 
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than 1 year between the mentors and mentees can improve the academic competencies. Moreover, 

results highlighted the aspects of need areas which can serve for strategic planning and organization 

of future workshops at education institutes to promote researches in future.

Keywords
 Research, Mentoring System, Knowledge Management

บทนํา
 ปจจุบันเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ไดแก ความรูเปนฐาน   

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก  องคกรที่มีการจัดการความรูมีการรักษาและถายทอดความรูกันภายใน

จะเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและสงผลถึงความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว   สําหรับสวนราชการของ

ประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนหนวยงานราชการที่มีหนาท่ี

หลักในการสงเสรมิและสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบราชการใหมขีดีความสามารถและสมรรถนะสงู 

สามารถเรียนรูและปรับตัวตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลง ไดเสนอเครื่องมือในการชวยสงเสริมการเรียนรู

สาํหรบัองคความรูทีจ่าํเปนตอการพัฒนาศกัยภาพการปฏบิตังิานใหกบัขาราชการเมือ่ป พ.ศ. 2557 เครือ่งมอื

ดังกลาวคือ การจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งชวยในการบริหารจัดการรวบรวมองคความรู

ทีม่อียูในองคกร ไดแกความรูในตวับคุลากรและความรูทีเ่ปนเอกสารตาง ๆ  มาพฒันาเพ่ือใหมรีะบบการจดัการ

ที่ดีสําหรับทุกคนในองคกรใหสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมถึงการปฏิบัติงานใหมี

ประสทิธิภาพอนัสงผลใหองคกรมคีวามสามารถในการแขงขันท่ีสงูข้ึน (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2548) ทั้งนี้ ณพศิษฎ จักรพิทักษ (2552) ไดใหความหมายของความรู (Knowledge) วาหมายถึง

ประสบการณจริงท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบตัดิวยตนเองหรืออาจหมายถึงประสบการณทีท่าํใหสามารถทาํงาน

ไดประสบความสําเร็จซ่ึงตางจากสารสนเทศ (Information) เพราะความรูเปนความเชื่อท่ีพิสูจนแลว                   

โดยไดทําการทดลองแลวหรือมีประสบการณจริง ดังนั้นความรู คือ สารสนเทศที่ใชในการทํางานซึ่งทําใหคน     

ที่มีความรูสามารถใชสารสนเทศมาประกอบการทํางาน การตัดสินใจและการแกปญหา สําหรับการจัดการ 

(Management) หมายถงึ การบรหิารองคกรเพือ่ใหเกิดการเพ่ิมผลผลติ (Productivity) และพฒันาภาพลักษณ

ขององคกร ดงันัน้การจัดการความรู (Knowledge Management) คอื การบริหารจดัการองคกรโดยใชความรู   

และประสบการณของคนทํางาน รวมถึงสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกร   

ใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ และเพื่อการดํารงอยูขององคกร รวมถึงชีวิตและครอบครัวของ     

คนที่ทํางานในองคกรรวมกัน 

  การใชระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) เปนเคร่ืองมือในการจัดการความรูทีช่วยสงเสริมใหเกดิทนุ

ทางปญญาในองคกร (Intellectual Capital) ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู การถายทอด การจัดเก็บองคความรู         

ในองคกร เพราะผูทีต่องการเรยีนรู (Mentee) เปนผูทีต่องการเรียนรูเร่ืองทีต่นเองกําหนดโดยมพีีเ่ล้ียง (Mentor) 
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ซึ่งมีประสบการณเปนผูถายทอดความรูที่ตนเองถนัด เปนการถายทอดองคความรูจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก

บุคคลหนึ่ง (Karkoulian, Halawi & McCarthy, 2008 & Swap, Leonard, Shields & Abrams, 2001)           

ทั้งน้ี การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือท่ีชวยรวบรวมความรูที่มีอยูในองคกรมาใชพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

ในองคกรใหมีประประสิทธิภาพ  จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูในสถาบันการศึกษาของ

จังหวัดเชียงใหมพบวา การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ี  

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในระดับสูง และมีการแบงปนความรูอยูในระดับสูงเชนกัน   

ในขณะที่การแบงปนความรูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมองคกรและกระบวนการจัดการความรูในสถาบนัอุดมศึกษาท้ังของรฐับาลและเอกชนอยูใน

ระดับปานกลาง (Songsangyos, 2012) ดังจะเห็นไดวาการจัดการความรูถูกนําไปใชในสถาบันอุดมศึกษา

ในระดบัปานกลางแมวาจะมีประโยชนตอองคกรก็ตาม สาํหรับทฤษฎกีารสรางความรู (Knowledge Creation) 

ของ Ikujiro & Hirotaka (1995) ไดกลาวถึงความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งเปนความรู               

ทีอ่ยูในผูเช่ียวชาญและผูปฏิบตังิานจริงจึงจะเกิดประสบการณเฉพาะตัวซ่ึงหน่ึงในลักษณะของความรูประเภทน้ี

ไดแก  ความรูจากการลอกเลยีน (Analog Knowledge) เปนการฝกฝนลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีด่ ีเปนความรู

ที่เกิดจากการฝกฝน (Practice) เพื่อใหไดทักษะในการทํางาน ทฤษฎีการสรางความรูดังกลาวสอดคลองกับ

การสรางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ซึ่งเปนกระบวนการในการพัฒนาความรูโดยยกระดับความรู     

จากบุคคลสูกลุม  ประกอบดวยการพัฒนาและยกระดับใหเกิดความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)             

ไดแกการขยายปริมาณความรู การคนหาและเรียนรูเพ่ิมเติมความรูใหมไปสูระดับกลุมคนและระดับองคกร 

องคกรจึงตองจัดกระบวนการรวบรวมความรู (Combination) โดยนําความรูชัดแจงตาง ๆ ที่มีอยูในบุคลการ

มารวมกนัเพือ่สรางความรูใหม นอกจากน้ียงัมกีารขยายความรูและพฒันาหรอืแบงปนความรูทีอ่ยูในตวับคุคล

ไปสูระดับกลุมคนและระดับองคกร องคกรจึงตองจัดกระบวนการสรางสังคม (Socialization) สําหรับ               

การพัฒนาความรูในระดับองคกรโดยแบงเปนความรูในตัวบุคคลที่ไดสรางกระบวนการสรางสังคมซึ่งองคกร

จะตองเปลี่ยนความรูในตัวบุคคลใหเปนความรูที่ชัดแจงในลักษณะตาง ๆ เชน แผนภาพกระบวนการทํางาน 

หลักการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจเพื่อกระจายความรูแกบุคลากรอื่น ๆ  ในองคกร โดยขั้นตอนนี้เรียกกวา 

กระบวนการอธิบายความรู (Externalization) จากบุคคลไปสูองคกร นอกจากน้ีความรูชัดแจงตาง ๆ  ที่ไดจาก

ขั้นตอนการรวบรวม องคกรจะตองใหบุคลากรแตละบุคคลนําไปทดลองปฏิบัติฝกฝนและปรับปรุงแกไข       

อยางตอเน่ืองเพ่ือใหความรูทีไ่ดเหลานัน้สามารถนําไปใชในการปฏบิตังิานในสถานการณจรงิได ซึง่ขัน้ตอนน้ี

เรียกวา กระบวนการฝกฝนซึมซับความรู (Internalization) เขาสูตัวบุคคลเพื่อใหมีประสบการณจริงและ

สามารถสรางความรูเพิ่มเติมจากประสบการณหนางานได 

 จากการทีม่หาวทิยาลยัมพีนัธกิจสาํคญัสีป่ระการ ไดแก การจดัการเรยีนการสอน การวจิยัการบรกิาร

วิชาแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยถือเปนพันธกิจที่สําคัญที่มีสวนชวยผลักดัน     

ใหเกิดองคความรูใหมและเครือขายการทํางานอันจะสงผลดีตอพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การจัด       

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ไดองคความรูใหมที่นําไปใชถายทอดในหองเรียนและเปนการสรางการ                
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จัดการความรูจากการปฏิบัติงานจริงของอาจารยและนักศึกษารวมกัน การวิจัยนับเปนพันธกิจท่ีสําคัญ          

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดเลง็เห็นถงึความสาํคญัของการจดัการความรู โดยไดแตงตัง้

คณะกรรมการจัดการความรูและจัดกิจกรรมเพื่อนําระบบการจัดการความรูมาใชใหเกิดประโยชน อยางไร

ก็ตามการพัฒนากระบวนการจัดการความรูในชวงหลายปที่ผานมายังไมสามารถวัดความสําเร็จในการนํา

กระบวนการจัดการความรูมาใชเพือ่การพัฒนาบคุลากรไดอยางเปนรปูธรรม ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการทีบ่คุลากร

ยังไมเขาใจกระบวนการจัดการความรูอยางแทจริง และไมทราบผลสําเร็จหรือประโยชนที่จะไดรับจาก

กระบวนการจัดการความรู ดังน้ันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจจึงคนหาปญหาเพ่ือใชในการจัดการ

ความรูภายใตโครงการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู โดยพบวา บคุลากรสายวิชาการ

รุนใหมทีท่าํงานไมเกินหาป ขาดความเชีย่วชาญงานวจิยัโดยมีสาเหตุหลักไดแก การขาดวสิยัทัศนของบุคลากร 

ไมสามารถทํางานเปนทีมไดและขาดความสนใจในการทํางานวิจัยเพราะเปนเรื่องเสียเวลา หรือมีภาระ

ครอบครัว เปนตน  ดงัน้ันผูวจิยัจึงมีความสนใจท่ีศกึษาการประยกุตใชระบบพีเ่ล้ียงเพ่ือการจดัการความรูและ

สงเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ทั้งน้ีเพ่ือนําผลท่ีไดจาก         

การวิจัยไปขยายผลตอในการดําเนินการโครงการบริหารงานวิจัยตาง ๆ ของคณะ

วัตถุประสงค
 วตัถุประสงคของงานวิจยัเพ่ือศกึษาแนวทางในการสงเสริมและพฒันานกัวจิยัรุนใหม โดยใชเคร่ืองมือ

ทางการจัดการความรูไดแก ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย (Research Mentoring System) 

วิธีการวิจัย
 การวจิยัดงักลาวใชวธิกีารจดัการความรู โดยการสรางชมุชนนกัปฏิบตังิานวจิยั มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1. ประชากร ไดแกบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติราชการปกติของคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ จงัหวัดเชียงใหม จาํนวน 36 คน ทัง้น้ีไมสามารถใชประชากรท้ังหมดในการวจิยัได เน่ืองจาก

มีบุคลากรสายวิชาการบางรายไมสมัครใจเขารวมโครงการดังกลาวจึงเลือกใชวิธีการทางสถิติในการเลือก    

กลุมตัวอยาง ดังปรากฏขอ 1.2

  1.2. กลุมตวัอยาง การกาํหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละของจาํนวนประชากรในกรณี

ที่ประชากรมีจํานวนไมเกิน 100 คน โดยกําหนดเกณฑเปนรอยละ 25 ของประชากร (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ดังนั้น กลุมตัวอยางรอยละ 25 ของประชากร 36 คน คือจํานวนอยางนอย 9 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ

เลอืกกลุมตวัอยางโดยการสุมตวัอยางทีไ่มใชความนาจะเปน  โดยใชความสมคัรใจหรอือาสาสมคัร (Voluntary 

Selection) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553) โดยขออาสาสมัครอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท

ที่ตองการพัฒนาทักษะดานการวิจัยอยางนอย 5 คนจากแตละสาขาวิชา และขออาสาสมัครอาจารยที่มี          
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วฒุกิารศกึษาในระดับปรญิญาเอกท่ีสามารถทําหนาทีพ่ีเ่ลีย้งนกัวจิยัอกีอยางนอย 5 คนท้ังจากในมหาวิทยาลยั

แมโจและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงใหแกอาจารยที่ตองการพัฒนาทักษะดานการวิจัย         

รวมจาํนวนกลุมตวัอยางทัง้สิน้ 7 คู รวม 14 คน ไดแกบคุลากรจากสาขาการบญัช ี2 คน สาขาการจดัการ 2 คน 

สาขาการเงิน 1 คน สาขาการตลาด 1 คน และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 คน และอาสาสมัครอาจารย

ที่ทําหนาท่ีนักวิจัยพ่ีเล้ียง  7 คน เปนอาจารยจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 6 คน และ                

อาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1 คน  รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 7 คู 14 คน โดยแบง

เปนสาขาในแตละคูดงันี ้1) คูที ่1 สาขาการบญัช ี(AC 1) 2) คูที ่2 สาขาการบญัชี (AC 2) 3) คูที ่3 สาขาการจดัการ 

(MG 1)  4) คูที่ 4 สาขาการจัดการ (MG 2)    5) คูที่ 5 สาขาการตลาด (MK 1)  6) คูที่ 6 สาขาระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ (BIS 1)  7) คูที่ 7 สาขาการเงิน (FN 1) ทั้งนี้การวิจัยดังกลาว มีบคุลากรสมัครใจที่ประสงคจะเขา

รวมโครงการจํานวนมากกวาจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณได จํานวน 2 คู รวม 4 คน โดยนักวิจัยและพี่เลี้ยง

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขซึ่งเปนผลดี จึงดําเนินการวิจัยตอไปได

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  2.1. แบบบันทึกกิจกรรมโครงการวิจัยแบบมีพี่เล้ียงรายคร้ัง เปนตารางแบบบันทึกปลายเปด 

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการนัดหมายระหวางนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลและนักวิจัยพ่ีเล้ียง และบันทึกกิจกรรม       

ที่เกิดขึ้นและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยที่ไดรับการดูแล 

  2.2. แบบประเมินการวิจัยแบบมีพี่เล้ียงสําหรับนักวิจัยท่ีตองการพัฒนาทักษะการวิจัย เพ่ือ

ประเมินระดับการพัฒนาดานความรูความสามารถ การพัฒนาความเปนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัย 

โดยกําหนดประเด็นคําถามหลัก 7 คําถาม และคําถามยอย 43 คําถาม แสดงคะแนนระดับการพัฒนา ดังนี้ 

6 คะแนนคือ มากที่สุด   5 คะแนนคือ มาก  4 คะแนนคือ คอนขางมาก 3 คะแนนคือ ปานกลาง  2 คะแนน

คือนอย และ 1 คะแนนคือ นอยที่สุด

  2.3 แบบประเมินผูวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะงานวิจัยประเมินโดยนักวิจัยพี่เลี้ยงภายหลัง

เสรจ็สิน้โครงการ เพือ่ประเมนิระดับความสาํเรจ็ของโปรแกรมการวจิยัแบบมีพีเ่ลีย้งโดยประเมินประสบการณ

การทําวิจัยแบบมีพี่เลี้ยงของนักวิจัยที่ไดรับการดูแล  กําหนดประเด็นคําถามหลัก  2 คําถาม และคําถามยอย

จํานวน  22 คําถาม ทั้งนี้ระดับคะแนนแบบประเมินผูวิจัยตองการพัฒนาทักษะงานวิจัย ซึ่งประเมินโดย             

นักวิจัยพี่เลี้ยงภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ แสดงคะแนนระดับความตองการดังนี้ 6 คะแนนคือ ยอดเยี่ยม              

5 คะแนนคือ ดีมาก   4 คะแนนคือ  ดี 3  คะแนนคือ  ปานกลาง   2 คะแนนคือ  นอย  1 คะแนนคือ นอยที่สุด

  2.4 การสัมภาษณและสังเกตพฤตกิรรมระหวางการดาํเนนิการแลกเปลีย่นกจิกรรมการเรยีนรู

งานวิจัยระหวางนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยที่ไดรับการดูแล

 3. การวิเคราะหขอมูล

  3.1 การวิเคราะหจากแบบบนัทกึกจิกรรมการพฒันาทักษะงานวจิยัโดยการวจิยัแบบมพีีเ่ลีย้ง

รายครั้ง เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา เนนเร่ืองกระบวนการจัดการความรู วิธีการถายทอดความรูและ             

ผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการดังกลาว
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  3.2 การวิเคราะหแบบประเมินการวิจัยแบบมีพี่เล้ียงสําหรับนักวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะ   

การวิจัย และแบบประเมินผูวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะงานวิจัยประเมินโดยนักวิจัยพี่เลี้ยงภายหลังเสร็จสิ้น

โครงการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean)

  3.3 การแปลความหมายระดบัคะแนนการประเมนิ โดยพจิารณาจากคาเฉลีย่การใชชวงคะแนน

จากพิสัย ตามเกณฑของเบสท  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ศุภร เสรีรัตน, 2542) ดังนี้

          คํานวณชวงการวัด  =   คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนตํ่าสุด   =  6 – 1  =  0.83

                                                                            จํานวนชั้น                          6

  สําหรับการแปลความหมายคาเฉลี่ย มีดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 5.16 - 6.00  หมายถึง  ระดับการประเมินมากที่สุด  

  คะแนนเฉลี่ย 4.33 - 5.15  หมายถึง  ระดับการประเมินมาก  

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.32  หมายถึง  ระดับการประเมินคอนขางมาก   

  คะแนนเฉลี่ย 2.67 - 3.49   หมายถึง  ระดับการประเมินปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 1.84 - 2.66  หมายถึง  ระดับการประเมินนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.83  หมายถึง  ระดับการประเมินนอยที่สุด

ผลการวิจัย
 ผลวิจัยจากโครงการการใชระบบการจัดการความรูโดยใชระบบการมีพี่เลี้ยงพบวา คาเฉล่ียระดับ  

การประเมินดานการพัฒนาความรูความสามารถของนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลเทากับ 4.64 ระดับมาก                  

โดยมีประเด็นรายละเอียดดังนี้ 1) การพัฒนาทางดานความรูความสามารถมีการกระตุนใหนักวิจัยที่ไดรับ    

การดแูลสามารถกาํหนดหัวของานวิจยัใหมและกาํหนดวิธกีาร  เคร่ืองมือทางการวิจยัใหม มคีาเฉลีย่เทากบั 4.67  

อยูในระดับมาก  2) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลมีความเปนอิสระ มีการกระตุนใหสืบคนขอมูลการพัฒนา              

ความสามารถทางการวจิยัของนักวิจยัท้ังทางดานทฤษฎกีารวิจยั เหตุผลและขอมูลสนับสนุน มคีาเฉล่ียเทากับ 

4.83 อยูในระดับมาก  3) การชวยเหลือใหนักวิจัยที่ไดรับการดูแลสามารถคิดและบงชี้วัตถุประสงคของ          

งานวิจัยดวยความคิดของนักวิจัยเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50  อยูในระดับมาก  4) การชวยนักวิจัยพี่เลี้ยง          

ทีม่ตีอนกัวจิยัทีไ่ดรบัการดแูล สามารถกําหนดปญหางานวิจยัและควบคุมงานวิจยัจนสามารถตีพมิพเผยแพร

ผลงานวจิยัได มคีาเฉล่ียเทากับ 4.33 อยูในระดบัมาก  5) นกัวิจยัพีเ่ลีย้งมกีารจดัใหคาํแนะนําหลังการออกแบบ

งานวิจัยของนักวิจัยท่ีไดรับการดูแล มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 อยูในระดับมาก  6) นักวิจัยพ่ีเล้ียงมีการจัดเตรียม

คําแนะนําในการวิจัยของนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลเพ่ือใหมีความกาวหนาและไดผลการวิจัยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.67 อยูในระดับมาก 

 ผลการวจิยัการพฒันาความเปนนักวิจยัท่ีมคีวามเชีย่วชาญ พบวา นกัวิจยัพ่ีเล้ียงมกีารจัดเตรียมการ

ใหคาํแนะนําการเปนนักวิจยัท่ีเช่ียวชาญ  สามารถตัดสินใจในงานวจิยัไดด ีมคีาเฉล่ียเทากับ 4.00  อยูในระดับ

คอนขางมาก โดยมีประเด็นยอยดังนี้  1) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีเวลาใหคําปรึกษาอยางเพียงพอทั้งแบบเปนทางการ
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และไมเปนทางการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูระดับคอนขางมาก  2) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีการรักษาความสมดุล

ระหวางการสนับสนนุการวจิยัและการพฒันางานวิจยัของนกัวิจยัท่ีไดรบัการดแูลไดด ี มคีาเฉล่ียเทากับ 3.38 

อยูในระดับปานกลาง  3) นักวิจัยพ่ีเล้ียงชวยใหนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลวางแผนการวิจัยไดในระยะยาว               

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  อยูในระดับคอนขางมาก  4) นักวิจัยพ่ีเล้ียงมีการจัดเตรียมและพัฒนาแนววิธีการ      

ในการแสดงผลงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยตอสาธารณะชน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  อยูในระดับ           

คอนขางมาก  5) มีการจัดเตรียมการอบรมและพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัยพ่ีเล้ียงรวมกับนักวิจัยพ่ีเล้ียง       

คนอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  อยูในระดับคอนขางมาก  

 ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยมีระดับการประเมินการพัฒนาทักษะ            

ความสามารถในการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูในรระดับคอนขางมาก ทั้งนี้มีประเด็นหัวขอยอย ไดแก 

1) นกัวจิยัทีไ่ดรบัการดแูลสามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธภิาพและทาํงานรวมกนัผูอืน่ไดด ี มคีาเฉลีย่เทากบั 

4.67 อยูในระดับมาก  2) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลมีทักษะการตอรองดานงานวิจัยไดดีขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.67 อยูในระดับคอนขางมาก  3) นักวิจัยท่ีไดรับการดูแลมีทักษะดานการเขียนงานวิจัยและการนําเสนอ     

งานวิจัยที่ดีขั้นกระตุนใหทานไดนําเสนอผลงานวิจัยของทานอยางเปนขั้นเปนตอน  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.67     

อยูในระดับมาก  4) นักวิจัยพ่ีเล้ียงไดรวมเปนผูเขียนบทคัดยอและเขียนบทความทางวิชาการกับนักวิจัย            

ที่ไดรับการดูแล  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 อยูในระดับคอนขางมาก 

 ผลของการสื่อสารระหวางกันพบวาระดับการประเมินดานการส่ือสารระหวางนักวิจัยพ่ีเล้ียงและ       

นักวิจัยที่ไดรับการดูแล คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ทั้งนี้มีประเด็นยอย ไดแก ระดับมากนักวิจัยพี่เลี้ยงมีการรับฟง

คาํถามเกีย่วกับการวิจยัของนกัวจิยัทีไ่ดรบัการดูแลเปนอยางด ีคาเฉลีย่เทากบั 5.00 ระดบัมาก นกัวจิยัพีเ่ลีย้ง

ที่ทํางานรวมกับนักวิจัยที่ไดรับการดูแลอยางสมํ่าเสมอ ติดตามความกาวหนาในการทํางานตามตารางเวลา

การวิจัยและแนวทางการวิจัย คาเฉลี่ยเทากับ  4.17 ระดับคอนขางมาก  นักวิจัยพี่เลี้ยงมีจริยธรรมการวิจัย    

ทีส่งูและเนนใหนกัวจิยัทีไ่ดรบัการดูแลทาํงานวจิยับนพ้ืนฐานจรยิธรรมงานวจิยั คาเฉลีย่เทากบั 4.50 ระดบัมาก 

นักวิจัยพี่เลี้ยงแสดงการใหเกียรติและไมเอาเปรียบเรื่องงานวิจัยตอนักวิจัยที่ไดรับการดูแล คาเฉล่ียเทากับ 

4.83 ระดับมาก 

 สาํหรบัผลกระทบทีไ่ดรบัการทําวิจยัจากโครงการวิจยัแบบมีพีเ่ล้ียง รวมระดบัการประเมนิผลกระทบ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44  อยูในระดับมาก ทั้งนี้พบรายละเอียดยอยหัวขอดังกลาว ดังนี้  1) นักวิจัยพี่เลี้ยงมี      

การชวยทานใหมีความรับผิดชอบตอการทํางานวิจัย เชน การทํางานเปนทีม การสงเสริมใหเกิดการทํางาน       

ที่เนนการทํางานวิจัยแบบมืออาชีพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50  อยูในระดับมาก 2) นักวิจัยพี่เลี้ยงเปนตนแบบ  

นกัวจิยัของนักวจิยัทีไ่ดรบัการดูแล  มคีาเฉล่ียเทากบั 4.67  อยูระดับมาก 3) นกัวจิยัพีเ่ลีย้งมจีรยิธรรมมาตรฐาน

การทําวิจัยอยางสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50  อยูในระดับมาก  4) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีการเนนและกระตุนใหเกิด

การทํางานเปนทีมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67  อยูในระดับมาก   5) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีทักษะ

เปนนักวิจัยพ่ีเล้ียงท่ีดี  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83  อยูในระดับมาก  6) นักวิจัยพ่ีเล้ียงมีเวลาในการรวมทํา               

โครงรางการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม การทาํรางบทความทางวชิาการ  มคีาเฉลีย่เทากบั 4.33  อยูในระดบัมาก



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 101

7) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีการสนับสนุนขอมูลและแนวทางในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67  อยูในระดับมาก  

8) สภาพแวดลอมการวิจัยไดแก อุปกรณอํานวยความสะดวก สถานที่เพียงพอตอการวิจัย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.33  อยูในระดับมาก  9) สภาพแวดลอมการวิจัยไดแก ผลผลิตจากงานวิจัย   การรวมมือกันระหวางนักวิจัย

หรอืการทาํวิจยัระหวางหนวยงานมคีวามเหมาะสม  มคีาเฉล่ียเทากบั 3.83 อยูในระดบัคอนขางมาก  10) เม่ือ

งานวิจัยประสบผลสําเร็จมีการรวมมือในการตีพิมพผลงานวิจัยรวมกัน  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 เทากับ                

อยูในระดับคอนขางมาก 11) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลรูสึกพอใจกับผลงานที่ได เปรียบเทียบกับกอนการเขา

ระบบการวิจัยแบบมีพี่เลี้ยง  มีคาเฉลี่ยเทากัย 4.17  อยูในระดับคอนขางมาก 12) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลมี

สังคมและเครือขายในการทําวิจัยท่ีหลากหลายข้ึน  มีคาเฉล่ีย 4.33  อยูในระดับมาก  13) นักวิจัยรูสึกถึง   

ความสะดวกและสบายใจเมื่อจะทํางานวิจัย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50  อยูในระดับคอนขางมาก 14) นักวิจัยมี

ความรูสกึมัน่ใจในการทํางานวิจยั  มคีาเฉลีย่เทากบั 4.17  อยูในระดบัคอนขางมาก  15) นกัวจิยัรูสกึวาตนเอง

มีคุณคาตอองคกร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับมาก 16) นักวิจัยมีความสามารถและเทคนิคในการทํา

วิจัยเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับมาก 

 ผลจากการบันทึกกิจกรรมการจัดการความรูจากแบบบันทึกกิจกรรมการพัฒนาทักษะงานวิจัยโดย

การวิจยัแบบมพีีเ่ลีย้งรายครัง้ พบวา นกัวจิยัแตละคูมกีารนัดหมายกันอยางไมเปนทางการเพ่ือขอรับคาํปรึกษา

เฉลี่ย 1-4 ครั้งในระหวางการดําเนินการโครงการระยะเวลา 3 เดือน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง โดยสถานที่นัดหมาย

เปนหองสมุดคณะบริหารธุรกิจ หรือรานกาแฟบริเวณ มหาวิทยาลัยแมโจ 

 ผลการสัมภาษณนักวิจัยที่ไดรับการดูแลและนักวิจัยพี่เลี้ยงพบวา นักวิจัยที่ไดรับการดูแลไดรับ      

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยที่ตนเองตองการ ไดแก 1) นักวิจัยคูสาขาบัญชี (AC 1) เรื่อง การกําหนดหัวขอวิจัย

จากการพัฒนาโจทยจากกิจกรรมการจัดการความรูของคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 หัวขอ เพราะนักวิจัย         

ที่ไดรับการดูแลตองการทดลองทําวิจัยโดยเร่ิมตนจากภาระงานที่คณะใหรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ        

ความรูแมวานักวิจัยจะตองการทําการวิจัยเก่ียวกับสาขาบัญชี แตเพื่อใหทราบแนวทางการทําวิจัยที่ถูกตอง

จงึขอสมัครใจเร่ิมตนการวิจยัจากภาระงานดังกลาวกอน อกีทัง้นกัวจิยัพีเ่ลีย้งเปนผูเชีย่วชาญท้ังสาขาการบัญชี

และการจัดการความรูจึงสามารถใหคําแนะนําได สงผลใหนักวิจัยสามารถกําหนดหัวของานวิจัยไดจํานวน     

1 หัวขอ 2) นักวิจัยคูสาขาบัญชี (AC 2)  สามารถเขียนขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 1 หัวขอรวม

กับนักวิจัยพี่เลี้ยง จากการที่นักวิจัยพี่เลี้ยงเล็งเห็นความสามารถของนักวิจัยที่ไดรับการดูแลและมอบโอกาส

ใหลงพื้นท่ีการทําวิจัยรวมกัน 3) นักวิจัยคูการจัดการ (MG 1) นักวิจัยท่ีไดรับการดูแลสามารถทบทวน

วรรณกรรมและการแกไขปญหาระหวางการเก็บรวบรวม ขั้นตอนและบุคคลที่ควรติดตอเพื่อประสานงานใน

การเก็บขอมูล วธิกีารสมัภาษณและตวัอยางคาํถามท่ีควรใช รวมถงึการกําหนดหัวของานวิจยัจากการลงพ้ืนท่ี

บริการวิชาการซ่ึงเปนการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดแก การวิจัยและการบริการวิชาการ 4)                

นักวิจัยคูการจัดการ (MG 2) ไดรับการพัฒนาเรื่อง การตีพิมพผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเนนเรื่อง

การทบทวนวรรณกรรมเพือ่สรางสรรควจิยัใหมในอนาคต 5) นกัวิจยัสาขาการตลาด (MK 1) ไดรบัการพฒันาเร่ือง 

การระบุหัวขอวิจัยใหสอดคลองกับแหลงทุน การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การเขียน              
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กรอบแนวคิดงานวิจัย การออกแบบสอบถาม และการปรับแกโครงรางงานวิจัยหลังจากการตรวจสอบของ             

ผูทรงคณุวุฒ ิ6) นกัวจิยัสาขาระบบสารสนเทศทางบริหารธรุกจิ (BIS 1) ไดรบัการพัฒนาดานการเขียนบทคัดยอ

และบทความวิชาการฉบับสมบูรณเพ่ือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเตรียม      

ความพรอมการนําเสนอผลงานใหกระชับเปนไปตามขอกําหนดของการนําเสนองาน 7) นักวจิัยสาขาการเงิน 

(FN 1) ไมไดรับการพัฒนาเนื่องจากเปนการทํางานรวมกันครั้งแรก นักวิจัยยังไมเคยรูจักกัน รูสึกไมสนิทสนม

ทําใหเกิดความเกรงใจ จึงไมกลาขอคําแนะนํา ผลการสัมภาษณความตองการในอนาคตเพ่ือสงเสริมให         

การจัดทําการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จพบวา นักวิจัยเสนอใหมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ    

การจัดการความรู (Knowledge Management System)

อภิปรายผลการวิจัย
  การประยุกตใชระบบพี่เลี้ยงในการวิจัยชวยใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)            

เพ่ือการบรหิารงานวิจยัในคณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยแมโจ สงผลใหการพัฒนาทักษะความสามารถและ

ความสัมพันธสวนบุคคลของนักวิจัยพี่เล้ียงและนักวิจัยที่ขอรับคําปรึกษาที่ไดรับการดูแลระหวางโครงการ      

ดังนั้นงานวิจัยดังกลาวจะดําเนินการไดดียิ่งขึ้น และพบวา นักวิจัยยังตองการใหจัดทําระบบสารสนเทศ          

เพื่อการจัดการความรูงานวิจัย (Knowledge Management System) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีระพงศ 

จันทรสนาม (2554) ที่ศึกษาปจจัยความสําเร็จในอนาคตเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติเสมือนวา ปจจัยที่สําคัญ

ไดแก ดานคน ดานวัตถุประสงค ดานนโยบายและดานระบบคอมพิวเตอร โดยแนวทางการวัดความสําเร็จ

ของชมุชนนกัปฏิบตัสิามารถนาํผลการจดัทํามาพฒันาปรับปรุงเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการความรูในองคกร

ใหประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตอองคกรอยางย่ังยืนตอไป หากมีการเก็บขอมูลการวิจัยตอไปและ  

มีการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูเขามาชวยสนับสนุนดังเชน งานวิจัยของ  

วลัยพร สิงหคําฟู (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูหนวยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ

ความรูโดยใชโปรแกรม Jumla! เพื่อจัดเก็บความรู แบงปนประสบการณ ลดเวลาและขั้นตอนในการจัดการ

การบริหารงานวิจัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายขององคกรที่วางไว

 อนึง่การประยกุตใชระบบพ่ีเลีย้งเพ่ือการจัดการความรูและสงเสริมทกัษะงานวจิยัในคณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยแมโจ จงัหวัดเชยีงใหมนี ้มขีอจาํกดั ไดแก จาํนวนนกัวจิยัทีใ่ชในการศกึษามีขนาดเลก็และไมได

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของนักวิจัยภายนอกกลุมของตนเอง อีกทั้งระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด

เพียง 3 เดือน ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการแสดงผลในเชิงปริมาณของจํานวนผลงานตีพิมพที่เกิดขึ้นในโครงการ 

อีกทั้งยังพบวากลุมนักวิจัยบางกลุมไมเคยไดรวมงานกัน จึงไมเกิดความคุนเคยแมวานักวิจัยพี่เลี้ยงจะมี

คุณสมบัติครบถวนและตรงกับคุณสมบัติที่สามารถใหคําปรึกษาแกนักวิจัยที่ตองการไดรับการดูแลก็ตาม  

ทําใหกลุมดังกลาวไมมีกิจกรรมในการแลกเปล่ียนประสบการณ ดังนั้นการทําวิจัยนี้ควรมีระยะเวลาตั้งแต   

หนึ่งปขึ้นไป เนื่องจากระยะเวลาวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยสวนใหญจะใชระยะเวลามากกวาหนึ่งป       
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อกีท้ังงานวจิยับางประเภทจะไดจากการบริการวิชาการซ่ึงมีพีเ่ล้ียงบางคูทีใ่หนกัวิจยัรวมเขากลุมบริการวชิาการ

และถายทอดใหนักวิจัยรุนใหมเขาใจการทําวิจัยภายใตงานบริการวิชาการซึ่งเปนการบูรณาการพันธกิจของ

คณะและมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี นอกจากน้ีนักวิจัยรุนใหมหลายทานยังตองการพัฒนาตนเองโดย            

การเนนการอานงานบทความวิจัยท่ีเปนภาษาตางประเทศซ่ึงการใชภาษาอังกฤษในการทํางานวิจัยเปน           

อีกทักษะที่ตองไดรับการพัฒนาควบคูไปกับวิธีการวิจัยเพื่อใหไดงานที่ไดรับการยอมรับในมาตรฐานสากล   

สาํหรบัสิง่ทีน่กัวจิยัพีเ่ลีย้งใหขอเสนอแนะตอนกัวจิยัรุนใหม ไดแก ความมัน่ใจในตวัเองเพือ่นาํไปสูการเริม่ทาํวจิยั 

ความเพยีรพยายามในการทาํวจิยัเพือ่นาํไปสูการบรหิารงานวิจยั การทบทวนรรณกรรมทีเ่กีย่วของใหทนัสมยั

อยูเสมอ การบูรณาการรวมกันระหวางศาสตรเพื่อการทําวิจัย และการทําวิจัยเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่กําหนด

ไวลวงหนา หากตองการใหระบบวิจัยพี่เล้ียงมีความตอเนื่องควรมีระบบโปรแกรมพี่เล้ียงในรูปแบบระบบ        

การจดัการความรูทีเ่ปนทางการขององคกรมากกวาการใชสือ่สังคมออนไลน  โดยการจัดต้ังกลุมในเฟสบุคหรอื

ไลน อีกทั้งยังควรมีการประชาสัมพันธขอมูลการจัดทําโครงการนักวิจัยพ่ีเล้ียงและจัดอบรมแนวทางการเปน

นักวิจัยพี่เลี้ยง พรอมทั้งประชุมรวมกับคณะผูเปนอาสาสมัครทั้งกอนและหลังการเขารวมโครงการเพื่อให       

นกัวิจยัท่ีไดรบัการดูแลและนักวิจยัพ่ีเล้ียงทราบถึงกระบวนการปฏิบตัใินระดบันกัวิจยัพ่ีเล้ียงเพ่ือเพิม่ผลสมัฤทธ์ิ

ของการเขารวมโครงการมากยิง่ขึน้ อกีทัง้การกาํหนดประเดน็ปญหาการวจิยัอาจจะตองมกีารกําหนดประเดน็

ทีม่คีวรคลายคลงึกันและมีความสอดคลองกนัสําหรบัทุกคูนกัวิจยัและนักวิจยัพ่ีเล้ียง เพ่ือจะสามารถวเิคราะห

ปญหาและแนวทางแกไขของปญหาไดดีที่สุด หรือมีปญหานอยท่ีสุดเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)        

เพื่อถายทอดความรูและแนวทางแกไขปญหาที่ดีใหแกนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยคูอื่น

สรุป
 จากผลการวิจัยที่พบวา  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัย ไดแก วิธีการจับคูนักวิจัยโดย 

การสมัครใจและเปนนักวิจัยสาขาที่ตรงกันทําใหสามารถปรึกษางานวิจัยรวมกันไดเปนอยางดี เปนการสราง

ชมุชนนักปฏบิตัทิีเ่กดิจากความสมัครใจจากนักวจิยัทีม่ปีระสบการณทีพ่รอมจะใหคาํแนะนําและจากนักวจิยั 

รุนใหมที่ตองการเรียนรูการทําวิจัย  อยางไรก็ตามก็ยังพบปญหาเร่ืองความคุนเคย ความเกรงใจระหวาง          

นักวิจัยท่ีไมเคยรูจักเปนการสวนตัวมากอนจึงเปนปจจัยสําคัญทําใหนักวิจัยบางคูไมสามารถรวมงานวิจัยน้ี 

ไดจริงจํานวนหนึ่งราย ผลการวิจัยจึงพบวานักวิจัยท่ีมีความคุนเคยกันมากอนและอยูสาขาเดียวกันสามารถ

แลกเปลีย่นเรยีนรูจนทาํใหนกัวจิยัรุนใหมไดประสบการณทาํงานวจิยัเพิม่ขึน้เปนผลทีน่าพอใจ มจีาํนวน 1 ราย

ทีส่ามารถขอทนุวจิยัระดับชาตริวมกบันกัวิจยัพ่ีเลีย้งซ่ึงจะทาํใหในอนาคตคณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแมโจ  

มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นและมีนักวิจัยรุนใหมที่ไดรับทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้นจากการใชระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย

 ดังนั้น การประยุกตใชระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อการจัดการความรูและสงเสริมทักษะงานวิจัย ควรมีการจัด

กจิกรรมใหนกัวิจยัท่ีสมัครใจเขารวมโครงการไดทาํกิจกรรมละลายพฤติกรรมรวมกันกอนท่ีจะทําการจัดชุมชน

นกัปฏิบตังิานวจิยัและหากมรีะบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรูเพือ่ชวยสนบัสนนุทกัษะงานวจิยัเพือ่ชวย

เก็บขอมูลการใหคําปรึกษา สามารถประมวลผลและติดตามการเขารวมโครงการวิจัยน้ีจะชวยใหมีขอมูลใน
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การประมวลผลความสําเร็จและเปนแนวทางในการทํางานวางแผนกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยในอนาคต  

นอกจากนี้ควรมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของนักวิจัยเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกนักวิจัยเปนการระบุตัว                     

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยใหนักวิจัยหนาใหมไดรูวาควรไปพบนักวิจัยทานใดและเปนการใหกําลังใจนักวิจัย      

ที่ทําวิจัยที่มีคุณภาพวาองคกรเห็นความสามารถและเชิดชูนักวิจัย ทั้งนี้ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวม

การวจิยัดังกลาวสรางความรูและความสัมพันธในการทําวิจยัใหแกคณะอาจารยทีเ่ขารวมโครงการไดเปนอยางดี  
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บทคัดยอ 
 งานวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจดัการเรยีนรูของคร ู จดัทําแผนกจิกรรมการเรียนรูและศึกษา

ผลการพฒันาการจดัการเรยีนรูของครูในการสงเสรมิทักษะการคดิของนักเรยีนโดยใชของเลนพ้ืนบาน  กลุมเปาหมาย 

คือ ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม กระบวนการวิจัยเปนแบบเชิงทดลอง 

มีขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ คือ การสํารวจขอมูลของเลนพื้นบานเพื่อนํามาวิเคราะห จัดทําแผนกิจกรรม            

เกบ็รวบรวมขอมลูจากการทดลองแผนกิจกรรม และสรุปผล เครือ่งมอืทีใ่ชประกอบดวย แบบสาํรวจภูมปิญญาทองถิน่

เก่ียวกับของเลนพ้ืนบาน แบบวัดทักษะการคิด แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน รอยละ          

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ขอมูลผลการจัดกิจกรรม  จากการสังเกตของครู นํามาวิเคราะห             

เชิงเนื้อหา ซึ่งมีครูสนใจเขารวมกิจกรรมวิจัย  จํานวน 13 คน จากโรงเรียนบานหนองไคร และโรงเรียน ชุมชน

บานบวกครกนอย จังหวัดเชียงใหม 

 ผลการวิจัยพบวา  ของเลนพ้ืนบานทุกชนิดท่ีประดิษฐโดยภูมิปญญาในทองถ่ิน สามารถใชเปนส่ือ  

ในการสงเสริมทักษะการคดิใหกบันักเรยีนได ทัง้น้ีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในสวนของกจิกรรมพฒันา

ผูเรียนสําหรับงานวิจัยนี้ ไดคัดเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยมี      

ของเลนพื้นบาน  จํานวน 34 ชนิด ทําใหคณะครูซึ่งเขารวมกิจกรรมการวิจัยสามารถทําแผนการจัดการเรียนรู       
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เพื่อสงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียนได ทั้งสิ้น 50 แผน เมื่อนําแผนดังกลาวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 จํานวน 259 คน พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ 72.65 

เมื่อเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรม นักเรียนมีทักษะการคิดในระดับดีเพียงรอยละ 29.30 นอกจากน้ีพบวา

นักเรียนมีพฤติกรรมหลังการเขารวมกิจกรรมในระดับดีมาก รอยละ 74.90 ผลการประเมินความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพบวาอยูในระดับดี และผลการประเมินจากแบบบันทึกหลังการ

สอนพบวา นกัเรียนสามารถคดิวิเคราะห  ใชวจิารณญาณในการแกปญหาดวยตนเองได มกีารเปลีย่นพฤตกิรรม

ของตนเองไปในทางทีด่ขีึน้ เปนไปตามจดุมุงหมายและมคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงค นกัเรียนมีความกระตือรอืรน  

มีความสนใจในการเรียนและมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ
 ทักษะการคิด     ของเลนพื้นบาน    แผนกิจกรรมการเรียนรู

Abstract
 The objective of this research is to develop learning management of teachers, to plan 

learning activities and study result of develop learning teachers to encourage the thinking skills for 

students  using folk toys. The target group is the primary school teachers who are teachings in 

Chiangmai Educational Service Area. The research process is using an experimental design.  There 

are four stages of the research process is to explore folk toys. To analyze, plan activities, collect 

data and draw conclusions from the trial plan.  The tools employed in this research are the                 

indigenous survey on folk toys, the evaluation form on thinking skills, the activity arrangement plan 

for learners’ development, the students’ evaluation form and the questionnaires to collect teachers’ 

and students’ opinion. Quantitative analysis of the percentage, average and standard deviations. 

Results of the activities of the teachers were content analysis. Some 13 interested teachers have 

participated in the research activity. They are teachers from Ban Nong Krai School and Ban             

Buakkrognoi Community School, Chiangmai Province.

 The research findings reveal that all folk toys which are created through indigenous knowl-

edge can be used as media that enhance the thinking skills for students. In addition, the instructional 

activity arrangement within the part of activity to develop learners in this research will select the 

activities that are appropriate and responsive to the nature of the learners. Some 34 folk toys are 

used. The teachers team who participate in the research activity can make some 50 plan learning 

activities to enhance the thinking skills for students. After the trial use of such plan to around 259 

students who are studying in the Prathom Suksa 1 to 4. The findings reveal that some 72.65 percent 
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of students have the thinking skills in a “High” to “Highest” level. When compared with these levels 

before participating in this activity, only some 29.30 percent of the students reach the thinking skill 

in “High” level earlier. In addition, the findings reveal that the students have the positive behavior 

after participating in the activity in the “Highest” level at 74.90 percent. The results of evaluating 

student’s opinion toward the activity arrangement to develop learners show a “High” level. And the 

evaluation results of the record form after the instruction session reveal that students can think 

analytically to solve problems by themselves. They change their behavior to better ways and         

respond properly to the objectives, and they have desirable characters which are enthusiasm, 

interests in learning, and better social behavior.

Keywords
 Thinking Skills, Folk Toys, Plan Learning Activities

บทนํา
 สภาพและปญหาในการจัดการเรยีนรูของครใูนปจจบุนันัน้พบวา ครมูกีจิกรรมดานการคดิแกปญหา

สําหรับนักเรียนไมมากพอ ไมตอเน่ือง ไมมีจุดมุงหมายที่แนนอน ทั้งนี้อาจเก่ียวของกับสื่อและเทคโนโลยี           

ที่ใชในการจัดการเรียนรูยัง ไมเหมาะสมและมีจํานวนจํากัด  ประกอบกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันมุงเนน

ใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถแขงขันกับผูอื่นได ซึ่งเปนตัวชี้วัดมาตรฐาน การจดัการศึกษา

เทาน้ัน  ครไูมสามารถสอดแทรกหรอืฝกทักษะการคดิใหกบันักเรยีนไดเต็มท่ี นกัเรยีนจงึมีพฤตกิรรมไมเหมาะสม

มากข้ึน นอกจากน้ีครูยังขาดความรูความเขาใจ  ขาดทักษะและความม่ันใจในเร่ืองการจัดการเรียนรู                

ดานการคดิแกปญหาของนักเรียน  ประกอบกับสือ่ทีใ่ชในการจดักจิกรรมการคิดคอนขางมีจาํกดั ทัง้ๆ ทีเ่ปนเร่ือง

ที่สําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีคุณภาพสูง  ซึ่งกําหนด   

ไวในพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติพทุธศักราช 2542  แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และฉบับที ่3 

พ.ศ. 2553 (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) หมวด 4 มาตรา 24 และ 28          

ระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวการจัดการศึกษา โดยเนนฝกทักษะกระบวนการคิด             

การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา  เปนผูมีความคิด

สรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  อีกทั้งยังกําหนดใหจัดสาระหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพโดยมุงพัฒนาคน   

ใหมีความสมดุลทั้งความรู  ความคิด  ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือใหการจัด     

การศึกษามคีุณภาพ 

 การจดักจิกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสรมิทกัษะการคดิใหกบัผูเรียนดวยเทคนคิวธิกีารตางๆ จงึถอืวาเปน

สิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการชวยสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา  

ยกระดับการศึกษาใหดีขึ้น ครูจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการอบรมส่ังสอนใหความรูและประสบการณ           
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ที่จําเปนสําหรับนักเรียน  ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาและสงเสริมทักษะการคิดน้ันสามารถทํา   

ไดหลากหลายวิธีการ  อาทิเชน  การทํากิจกรรมกลุม  การใชเกม การใชของเลน  ซึ่งพิชญสินี  โชติชะวงศ 

(2554) ไดทดลองใชเกมการศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย พบวาหลังการใชเกมนักเรียน       

มีทักษะการคิดอยูในระดับดีทั้งโดยรวมและรายบุคคล  นอกจากนี้ พวงพยอม ชิดทอง (2551) ไดทดลองใช

แผนกิจกรรมการเรยีนรูทีเ่นนใหผูเรียนฝกการทักษะการคดิโดยใชสถานการณปจจุบนัพบวา พฤติกรรมการคดิ

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ จะเห็นไดวาถึงแมวาการฝกทักษะการคิดน้ันจะ

สามารถกระทาํไดหลายเทคนคิวิธกีารก็ตาม แตบางคร้ังส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีครูนาํมาใชในน้ันก็มคีวามเหมาะสม

เฉพาะนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศึกษาเทาน้ัน  ซึง่ในการสงเสริมทักษะการคิดเพือ่ใหเกิดประโยชนระยะสัน้และ

ระยะยาวควรมุงเสริมสรางนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของเลนพื้นบานถือไดวาเปน

สื่อท่ีหาไดงายในทองถิ่น ที่ครูสามารถนํามาเชื่อมโยงเขากับกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรเพ่ือสงเสริม          

ใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห คิดรวบยอด คิดสรางสรรค คิดเช่ือมโยงไดเปนอยางดี  อีกท้ัง         

ยังเห็นคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นครูจําเปนตอง

มีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียน

โดยใชของเลนพ้ืนบานไดเพ่ือสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดักิจกรรมใหกบันักเรยีนไดอยางเหมาะสม

กับนักเรียนตอไป 

 ผูวิจัยจึงเห็นวาการท่ีครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและความสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

ทักษะการคิดโดยใชของเลนพ้ืนบาน วิชาในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากวิชาใน          

8 กลุมสาระการเรียนรูที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดซึ่งจะชวยพัฒนานักเรียน ใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังชวย

ยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สงผลใหคุณภาพการศึกษา                 

ดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน

 2. เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน

 3. เพื่อศึกษาผลพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ใช

ของเลนพื้นบาน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบเชิงทดลอง โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากร 

        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนครูหรือผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา (รายวิชาแนะแนว กิจกรรม
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พฒันาผูเรยีนหรือทาํหนาทีค่รปูระจําชัน้)  ของโรงเรยีนในเขตจงัหวดัเชยีงใหมทีส่นใจเขารวมกจิกรรมการวิจยั 

จํานวน 13 คน  ประกอบดวยครูโรงเรียนบานหนองไคร  ตําบลหนองจอม  อําเภอสันทราย จํานวน 7 คน  และ

ครูโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปาคร่ัง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 คน  และ

นักเรียนที่ครูนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใชในการสอน จํานวน 259 คน

 2. เครื่องมือในการวิจัย

        เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสํารวจของเลนพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นที่สงเสริม

ทักษะการคิด  (2) แนวคําถามระดมสมอง  (3) แบบวัดทักษะการคิด (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนที่นักวิจัยสรางขึ้น และ (6) แผนกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลน

พื้นบานที่ครูจัดทําขึ้นรวมกับนักวิจัย

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

         ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะๆ ดังนี้

         3.1 ระยะท่ี  1 ศึกษาสํารวจขอมูลของเลนพื้นบาน  จากการสัมภาษณเชิงลึกชาวบานใน            

เขตจังหวัดเชียงใหมมีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 50 คน ซึ่งถือเปนภูมิปญญาทองถิ่น แลวนําขอมูลมาวิเคราะห       

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหของเลนพ้ืนบานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม           

ของเลนพื้นบานในการนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด   

  3.2 ระยะที่ 2 การจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรู และเคร่ืองมือตางๆ ในการวิจัย โดยประชุม    

เชิงปฏิบตัิการใหกบัครูในโรงเรียนและสรางเครือ่งมือในการวิจยั คอื แบบวัดทักษะการคิด และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครูและนักเรียน  

  3.3 ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวดัทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใช

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู และใชแบบสํารวจความคดิเห็นเก็บขอมลูความคดิเห็นของครูและนกัเรียนตอ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  3.4 ระยะที่ 4   สรุปผลการวิจัย  

  4.   การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลที่ไดจากการวิจัย  ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

     4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ แบบประเมินพฤติกรรม แบบวัดทักษะ

การคิด และ แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

  4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลจากผลการจัดการเรียนรูของครู การสังเกต ความคิดเห็น

ของครูโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
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ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน  พบวา           

กอนเขารวมกิจกรรมการวจิยัครูสวนใหญยดึหลักการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั โดยพยายาม

ใหผูเรียนมีสวนรวมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีเพียงบางครั้งที่ยึดครูเปนหลักเนื่องจากครูตองการให

เกดิผลสัมฤทธ์ิกบัผูเรยีนทัง้ทางดานวิชาท่ีสอนและพฤติกรรมท่ีพงึประสงค ครสูวนใหญประสบปญหาเก่ียวกบั

พฤติกรรมของนักเรียน และปญหาดานทักษะการคิด  โดยครูเห็นวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถชวยให

นกัเรยีนมลีกัษณะดขีึน้ และประสบปญหาการจดักิจกรรม คอืไมสามารถจัดเวลาทีแ่นนอน เวลาทีม่กีไ็มเพียงพอ  

ไมมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีแนนอนชัดเจน ขาดความรูเก่ียวกับการเขียนแผน การกําหนดวัตถุประสงค                

การใชภาษาในการเขียน  การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล และไมมีเวลาในการเขียนแผน  แตหลังจาก

เขารวมโครงการวจิยัและไดรบัการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน พบวา ครูมคีวามรูความเขาใจในการเขยีน

แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน ทีน่าํไปใชในการพฒันาทักษะการคิดและพฤติกรรมของนกัเรยีนโดยนาํเอา

ของเลนพื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรม 

 2. การจดัทําแผนกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสรมิทักษะการคดิโดยใชของเลนพ้ืนบาน นกัวิจัยได

สํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน ครู และผูปกครอง เก่ียวกับของเลนพื้นบานและพฤติกรรมของเด็กไทยในปจจุบัน 

และวเิคราะหสถานการณรวมกบัคร ูพบวา ของเลนพ้ืนบานทกุชนดิสามารถนํามาใชในการสงเสรมิทักษะการคดิ

ใหกบัเดก็ได  โดยไดพจิารณาคดัเลอืกของเลนพืน้บานทีม่คีวามเหมาะสมในการนาํมาใชจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนและมีความสอดคลองกับธรรมชาติของผู เรียนไดจํานวนทั้งสิ้น 34 ชนิด  สวนการวิเคราะห          

พฤติกรรมของเด็กไทยในปจจุบัน พบวาสวนใหญมีความเห็นวาเด็กมีพฤติกรรมไมดี  ติดคอมพิวเตอร  เกมส  

ทวี ี มอืถอื  มคีวามกาวราว ไมเอือ้เฟอเผ่ือแผ เหน็แกตวั ไมมนีํา้ใจ อารมณและพฤตกิรรมรุนแรง ไมมสีมัมาคารวะ 

ไมมีมารยาท ไมเชื่อฟงผูใหญ ไมมีจิตสาธารณะ การปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอยลง สมาธิสั้น แกปญหาไมได       

คิดไมคอยเปน  ไมยอมทําเวร ไมมีจิตสาธารณะ ไมกลาแสดงออก ไมสงการบาน  เปนตน และพฤติกรรม        

ที่ดีของเด็กปจจุบัน เชน  ฉลาด  เรียนรูไว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี เมื่อนําเอาขอมูลดังกลาวมาใชประกอบ

การจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จึงไดกําหนดชื่อเรื่องและของเลนพื้นบาน

ที่เหมาะสมในการนํามาใหเปนส่ือเพื่อสงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียนและพฤติกรรมท่ีคาดหวังหรือ

พฤติกรรมของนักเรียนที่พึงประสงค กอนจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูโดยแผนที่ใชในวิชากิจกรรมพัฒนา      

ผูเรยีน เปนแผนแบบบูรณาการ ทีผู่วจิยักาํหนดใหมกีารระบมุาตรฐาน  ตวับงชี ้และ คาํถามสงเสรมิกระบวนการคิด 

และรายละเอียดของเลนพื้นบานท่ีใชประจําแผนกิจกรรมการเรียนรูไวทุกแผนการเรียนรู  ซึ่งรูปแบบใน           

การเขียนแผนการเรียนรูอื่นๆ ก็เหมือนกับท่ีครูเคยเขียนมากอนแลว ซึ่งทําใหไดแผนท่ีดีขึ้น มีความชัดเจน      

เปนไปตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั และมคีวามเหมาะสมกับผูเรยีน โดยเปนกจิกรรมการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปน

สําคัญ จัดกิจกรรมแบบเรียนปนเลน  สอนแบบไมสอน ใหเด็กไดเลนของเลน แลวครูใชของเลนเปนสื่อโยงกับ

การสอนพฤติกรรม อีกท้ังในแตละแผนจะใหระบุและมีการใชคําถามสงเสริมการคิดอยางนอย 1-2 ขอ             

กอนนําเขาสูบทเรยีนเพือ่กระตุนใหเด็กไดคดิวิเคราะหและแกไขปญหาดวยตนเอง ทาํใหสามารถพฒันาทกัษะ
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การคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนไดตามหลักสูตรแกนกลางกําหนด จํานวนทั้งส้ิน 50 แผน     

โดยจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ สะดวกตอการนําไปใช  

 3.  ผลจากการพัฒนาการจดัการเรยีนรูของครใูนการสงเสรมิทกัษะการคดิของนกัเรยีนโดยใชของเลน

พื้นบาน พบวาเมื่อครูนําแผนที่ไดจัดทําขึ้นไปใช  เกิดผลในทิศทางที่ดี ดังนี้

    3.1 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสวนใหญมีทักษะการคิดที่ดีขึ้นกวาเดิม จากกอน  

เขารวมกิจกรรมนักเรียนมีทักษะการคิดอยูในระดับดี และหลังเขารวมกิจกรรม พบวา สวนใหญมีทักษะ          

การคิดอยูในระดับดีมาก (รอยละ 39.84) รองลงมา คือ ระดับดี (รอยละ32.81)  ระดับพอใช  (รอยละ17.97) 

และระดับนอย (รอยละ9.38) ตามลําดับ และนักเรียนมีพฤติกรรมท้ังพฤติกรรมการมสีวนรวม การตอบคาํถาม 

ความสามัคค ีการคดิวเิคราะห และการคิดแกปญหา สวนใหญอยูในระดบัดมีาก (รอยละ 74.90) โดยนักเรยีน

มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมของครูโดยรวมอยูในระดับมาก  (μ = 4.21 )  โดยมีความเห็นวากิจกรรมที่

ครูนํามาใชแตละกิจกรรมมคีวามสนกุสนานและไดความรู (μ = 4.5) นอกจากน้ีนักเรียนยังคิดวาตนเองไดรบั

ผลจากการเขารวมกิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก  (μ = 4.36) เชนกัน จากการที่ครูสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ 

ของนักเรียนพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่สะทอนใหเห็นวานักเรียนสามารถคิด วิเคราะห               

ใชวิจารณญาณในการแกปญหาดวยตนเองได โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น      

ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ เชน มีความกระตือรือรนในการเรียน อยากเรียน ใฝรู  มีจิตอาสา 

รูจักชวยเหลือผูอื่น รูจักแบงปนมีนํ้าใจ  รับผิดชอบมากขึ้น  มีสมาธิเพิ่มขึ้น  กลาที่จะเขามาพูดคุยและปรึกษา

ครูมากข้ึน  เด็กพิเศษจากไมยอมทํากิจกรรมกลุ มกับเพ่ือนๆ ก็เปล่ียนแปลงตนเองหันมาสนใจและ                        

ใหความรวมมือทํากิจกรรมกลุมและเปนผูนํากลุม 

  3.2 ครูที่นําแผนกิจกรรมการเรียนรูไปใช พบวาผูเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน มีการ       

ตอบสนองที่ดีตอกิจกรรม  มีพฤติกรรมและทักษะการคิดเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งครูทุกคนมีความรูสึก    

ดีตอการทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับนักเรียน และครูรูสึกดีและชื่นชอบ โครงการวิจัยครั้งนี้ และมีความเห็น

วาเปนโครงการที่ดีมาก มีประโยชนทําใหตนเองมีความรูเพิ่มขึ้น ไดพัฒนาตนเอง และเห็นวาของเลนพื้นบาน

แตละอยางมีคณุคาสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ ไดดวย แตตองมกีารจดัเตรยีม

สื่อของเลนใหพรอม และควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตอเนื่องตอไปรวมท้ังควรขยายผลไปยังโรงเรียน

หรือหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป และใหรวบรวมแผนท้ังหมดเปนรูปเลมที่สมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อจะไดนําไปใชในการ     

จัดกิจกรรมการสอนตลอดปการศึกษา  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบวาครูที่เขารวมกิจกรรมการวิจัยสวนใหญ กอนที่จะเขารวมกิจกรรมการวิจัย 

พยายามใชรปูแบบการจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ   มกีารบูรณาการและสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม

ในสาระการเรียนรูที่ตนเองสอนแตก็ไมสามารถทําไดดีเทาท่ีควร  บางครั้งตองยึดตัวเองเปนหลัก ทั้งน้ีอาจ
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เน่ืองจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมคอยสนใจ ไมมีสมาธิและไมใหความรวมมือเทาท่ีควร นักเรียนบางคน     

มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ชากวาคนอ่ืน แตครูก็มุงท่ีจะจัดการเรียนการสอนใหดีที่สุดสอดคลองตามวิสัยทัศน

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กลาวไววา “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน         

พื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี     

พระมหากษัตริยเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู

และพฒันาตนเองไดเตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) โดยปญหาทีค่รสูวนใหญพบในการจัดการเรียน

การสอนนักเรียนในปจจุบันคือ ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะการคิด ซึ่งครูมีความเห็นท่ีสอดคลอง       

กบัของภมูปิญญาทองถิน่และชาวบานทีไ่ดจากการสํารวจ ทีบ่อกวาพฤตกิรรมของเด็กสวนใหญจะมพีฤตกิรรม

ทางลบ  ไมคอยเชื่อฟงผูใหญ ติดคอมพิวเตอร เกมส ทีวี มือถือ กาวราว สมาธิสั้นเปนตน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมา

จากปจจัยทางดานสังคมและเทคโนโลยีทีเ่ปล่ียนไป พอแมผูปกครองมีเวลาใหบตุรหลานนอยลง คานิยมและ

พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกเปลี่ยนไป  เด็กพ่ึงเทคโนโลยีมากขึ้น และใชเวลาวางไปกับการเลนเกมส ดูทีวี                

เลนคอมพวิเตอร โดยสวนใหญพฤติกรรมทางสังคมกับคนรอบขางลดลง  เลยีนแบบพฤติกรรมจากส่ือเทคโนโลยีมาก 

ทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางการเรียนได  ซึ่ง พนม เกตุมาน (2558)                                   

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาจติเวชเด็กและวยัรุน ภาควิชาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกลาววา ปญหาการเรียน เปน ปญหาพฤติกรรมหน่ึงท่ีพบบอยในนักเรียนระดับ        

ประถมศึกษา (อาย ุ6-12 ป) มสีาเหตุมาจากการท่ีนกัเรียนขาดแรงจูงใจ  สตปิญญาตํา่ ซมึเศรา  สมาธสิัน้  (LD)            

ซึง่สามารถชวยเหลอืไดโดยการสรางแรงจงูใจในการเรยีน โดยใหเดก็รูสกึวาเปนทีร่กัของเพ่ือน ใหเดก็มีสวนรวม

ในการเรียนรู  จัดประสบการณการเรียนรูและบรรยากาศในการเรียนที่สนุก เรียนแบบบูรณาการ สราง          

ความรูสึกอยากเรียนอยากรูวามีอะไรตอไป  สิ่งท่ีเรียนรูจะเอาไปใชในชีวิตจริงอยางไร นําปญหาและ

สถานการณในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการเรียนรูนําสูบทเรียน ลดความเครียดในการเรียน                   

ที่ไมจําเปน  เชน ครูตองเปนกันเอง ไมดุ บน ทําโทษ 

 แมวาพฤติกรรมของกับนักเรียนในปจจุบันจะเปนพฤติกรรมในทางลบ เพราะการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคม แตขอดีของการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นก็ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูและมีแหลงสืบคน

ขอมูลท่ีรวดเร็ว ผูใหญหลายคนมองวาเด็กฉลาดข้ึน ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูและผูใหญ                   

ที่เกี่ยวของตองใสใจและทําความเขาใจกับความจริงในปจจุบันใหมาก แลวหาแนวทางในการจัดการเรียนรู  

ที่เหมาะสม เชน ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไมทําใหเด็กตองอยูแตในหองเรียน  เชน จัดการเรียนการสอน

แบบ Project Base Learning  จัดการสอนแบบ Problem Base Learning  หรือรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหเขา

สามารถเรียนรูและมีพฤติกรรมดียิ่งขึ้น  ซึ่ง วิจารณ พานิช (2555)  ไดกลาวถึงวิถีการสรางการเรียนเพื่อศิษย 

ในศตวรรษที ่21 วา “การเรียนรูทีแ่ทจรงิ อยูในโลกจรงิหรอืชวีติจรงิ การเรียนในหองเรียนยงัเปนการเรยีนแบบ

สมมติ ดังนั้นครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบการเรียนรูใหศิษย ไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด  และ
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กลาวถึงวิธีการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วา หัวใจสําคัญคือ เนน ”สอนคน”  ไมใช  “สอนวิชา”  และในการสอน

คนนั้นเนน “สอนแบบไมสอน”  คือ เนนที่การเรียนรูของผูเรียนเองจึงจัดบรรยากาศสถานที่และความสัมพันธ

ระหวางครกูบันกัเรียนและระหวางนักเรียนดวยกันเองใหกระตุนการเรียนรู และการเรยีนรูนัน้เลยจากการเรียนรู

วิชาการเพ่ือสติปญญาไปสูการเรียนรูทักษะดานจิตใจ  ดานสุนทรียภาพและดานการคิดและจินตนาการ”      

ซึง่แนวความคดิของวิจารณ พานชิ ดงักลาวสอดคลองกบัแผนการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและการจดักจิกรรม

จริงของครูที่เขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ 

 2.   แผนกจิกรรมการเรียนรูทีค่รไูดจดัขึน้ใหกบันกัเรยีนทีต่นเองรบัผดิชอบ ในฐานะครูประจาํชัน้ หรอื

ครูที่รับผิดชอบสอนในวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งแตเดิมนั้นในโรงเรียนไมมีแผนท่ีใชสําหรับกิจกรรม            

การเรยีนรูในวิชาดงักลาวมากอน สงผลใหครูมแีผนใชในการจัดกิจกรรมใหนกัเรียน และการท่ีมแีผนกจิกรรม

การเรียนรูจาํนวน 50 แผนท่ีมคีวามชัดเจน  มมีาตรฐานและตวัช้ีวดั ใหเลือกใชตามความเหมาะสมกับธรรมชาติ

ของผูเรียน ทาํใหเกิดความหลากหลายในการเลือกมากข้ึน ทาํใหครูไมตองกังวลกับการจดักิจกรรมการเรยีนรู    

กบันักเรยีน ซึง่สะทอนใหเหน็วาในการจดัการเรยีนการสอน หรอืการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใดๆ กต็าม ครูจาํเปน

ตองวิเคราะหพัฒนาการ และธรรมชาติของผูเรียนเสมอ จึงจะทําใหสามารถนํามาจัดทําแผนการสอนให

สอดคลองกับที่หลักสูตรกําหนดไดงายขึ้น

 3.   จากผลพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูหลังจากไดจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนแลว                 

มีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้

  3.1 ประเด็นที่ 1  จากการวิจัยที่พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมหลายอยางดีขึ้นทั้งพฤติกรรมทั่วไป 

พฤติกรรมการคิด พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  เชน ความกระตือรือรนในการเรียน  สนุกกับการเรียน  

การกลาแสดงออก ความรับผิดชอบ  การมีนํ้าใจที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการเขารวม

กจิกรรมอยูในระดับดีมาก (รอยละ74.90)  ทัง้น้ีอาจเปนเพราะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ครปูระจาํช้ัน

หรือครูที่ดูแลนักเรียนมีโอกาสใกลชิดนักเรียนมากขึ้น  ประกอบกับบรรยากาศในการจัดกิจกรรมที่ใชของเลน

พืน้บานมาเปนส่ือการสอนอาจจะสงผลทําใหเด็กรูสกึวาครมูคีวามเปนกันเอง เขาใจธรรมชาตขิองนักเรยีนมากขึน้ 

เห็นวานักเรียนชอบเลน ครูก็อนุญาตใหเลน และใชการเลนในกิจกรรมการเรียนรู  ทําใหนักเรียนสนุกสนาน  

เกิดความรูสกึผอนคลาย ไวใจและมคีวามรูสกึทีด่ตีอครมูากขึน้ ทาํใหเวลาสอนเร่ืองใดนกัเรยีนกจ็ะเชือ่ฟงและ

ยอมปฏิบตัิตาม  ซึง่สัมพันธกบัความเหน็ของนักเรยีนท่ีมตีอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการจัดกิจกรรม

ของครูที่นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมที่ครูนํามาใชแตละกิจกรรมมีความสนุกสนานและไดความรู               

(μ  = 4.55)  ดังนั้น การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําของเลนพื้นบานมาใชนั้น แสดงใหเห็นวา     

การสอนแบบเรียนปนเลน ยอมเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี โดยการสอนหรือการจัด  

การเรียนรูแบบเลนปนเรียน (Play & learn) นี้ ธนพร  ปนวารี (2558) กลาววาเปน วิธีการจัดกิจกรรมโดย         

ยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กท่ีชอบเลนอยู แลว ดวยการใชเทคนิคบูรณาการสาระความรู                

ทักษะ ประสบการณที่ตองการใหเกิดขึ้นกับเด็กและการเลนใหเขาดวยกัน ทําใหนักเรียนไดเลน ไดแสดงออก 

ไดรองเพลง ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรูมากขึ้น การเลนปนเรียนเปนการเลนท่ีมี                     
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จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ภายใต

การอํานวยความสะดวก  สนับสนุน ชี้แนะ ชวยเหลือของครูในดานตางๆ เพื่อใหการเรียนรูเกิดประโยชนตอ

นักเรียนมากที่สุด โดยการเลนปนเรียนมีประโยชนคือ ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหรูสึกผอนคลาย           

ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคนควา สํารวจ ทดลองผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา   

ชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและสงเสริมเชาวนปญญา ชวยพัฒนานักเรียนใหมีทักษะทางสังคม      

ชวยใหนักเรียนเรียนรูในส่ิงที่เปนนามธรรมงายข้ึน สงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อ  พัฒนาใหนักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมทักษะทางภาษาใหกับนักเรียน ซึ่งประโยชนดังกลาวขางตนมีสอดคลองกับ

ความคิดเห็นของครูที่เขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ วานักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมในทางที่ดีหลังจาก

ที่จัดกิจกรรมใหกับนักเรียน อาจเปนเพราะในการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังนั้นหาก              

สอดแทรกในวชิาทีเ่นนเนือ้หาสาระอาจจะทาํไดยาก แตการสอนผานกจิกรรมพฒันาผูเรียนซึง่เปนวิชาทีไ่มได

เครงเครยีด จงึสามารถชวยพัฒนานกัเรยีนไดไมยาก แตตองใชสือ่ทีส่ามารถจบัตองได มลีกัษณะเปนรปูธรรม 

และมีความสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนในระดับประถมศึกษา อายุ 7-11 ป นั้นเปนระยะ

ของการเลนซน สนุกสนาน  มีความสามารถในการเรียนรูไดดีและนานขึ้น และเรียนรูในสิ่งที่เปนรูปธรรม 

สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาตามแนวคิดของเพียเจท (Piaget) (สุรางค  โควตระกูล, 

2554) ในขั้นที่ 3 คือ ขั้นของการปฏิบัติการคิดในเชิงรูปธรรม   

  3.2 ประเด็นท่ี 2 จากผลการวิจัยครั้งน้ีที่ทําใหครูสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมไดดีขึ้น        

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมากขึ้น สามารถท่ีจะเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา         

ผูเรียนท่ีมีความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดและความเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียนในปจจุบัน 

ทําใหไดแผนการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 50 แผน ซึ่งมีความหลากหลาย เปนแผนที่ดี สามารถนําไปพิจารณา

ใชตามความเหมาะสม  ทําใหครูและนักเรียนเห็นคุณคาของโฮมรูมมากข้ึน และมองวาเปนส่ิงท่ีมีประโยชน

และไมยากตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพียงแตระบบโรงเรียนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม  

เหลานี้มากขึ้น  เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญทําใหครูสามารถเขาไปดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทั่วถึง  และ                 

เกดิประโยชนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชา อืน่ๆ มากยิง่ขึน้ดวย   ถงึแมครเูขารวมกิจกรรมการวิจยัสวนใหญ

กย็ังประสบปญหาในการจดักิจกรรม คอื เวลาในการทาํกิจกรรมใหกับนักเรยีนคอนขางมีจํากัด  บางครัง้เวลา

ในการทํากิจกรรมไม เอื้ออํานวย ทั้งๆ ที่นักเรียนมีความตองการเขารวมกิจกรรมและเห็นคุณคาของกิจกรรม

ที่ครูจัดให  ครูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ                     

ทีพ่งึประสงคไดจริงซ่ึงสงผลใหครูเกิดความรูสกึท่ีดแีละเห็นคุณคาของส่ิงท่ีตนเองไดลงมอืทําเอง  อกีท้ังอยาก

ใหขยายผลตอไปยังโรงเรยีน  หนวยงาน และนักเรยีนกลุมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุด  ซึง่อาจจะเปนเพราะ

วา กลไกในการจัดการเรียนการสอนของครทูีผ่านมานัน้ ครูมโีอกาสในการวเิคราะหผูเรยีนกอนทีจ่ะดําเนนิการ

วางแผน เตรียมการ  กําหนดขอบขายของการจัดการเรียนการสอนดวยตนเองคอนขางนอย เน่ืองจากตอง

จดัการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรและแนวทางท่ีสาํนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให  การไดสงเสริม

ใหบุคคลทําหนาที่ของเขาดวยตนเอง ถือไดวาเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีอิสระในการคิด  มีความปลอดภัย              
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ทางจติ สอดคลองกบัหลกัการสงเสรมิความคดิสรางสรรคของ Roger (1965 อางถงึใน ทศันยี บญุแรง, 2557) 

ที่กลาววา สภาวะที่สงเสริมใหคนมีความกลาคิดอยางสรางสรรคประกอบดวย ภาวะท่ีมีความรูสึกปลอดภัย

ทางจิต และภาวะท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออกหรือความเปนอิสระทางจิต สามารถคิดและทําโดยที่ไมถูก

วพิากษวจิารณหรือประเมนิคา คดิและลงมอืทําในสิง่ตางๆ ดวยความเขาใจและยอมรบั ซึง่ถือเปนสิง่ท่ีดอียางยิง่ 

ทําใหครูมีความรูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองไดลงมือทํา สรางสรรคดวยตนเอง อีกทั้งยังกอเกิดประโยชน        

ตอนักเรียนและวิชาชีพของตนเอง จึงเปนสาเหตุทําใหอยากจะใหครูคนอื่นๆ โรงเรียนอื่น หรือหนวยงานอื่นๆ 

เห็นคุณคาและนําสิ่งที่ตนเองไดพัฒนามานี้ไปใชประโยชนตอไป  

  3.3  ประเด็นที่ 3   พบวาทักษะการคิดของนักเรียนหลังจากครูใชแผนกิจกรรมการเรียนรู         

สวนใหญอยูในระดับดีมาก (รอยละ39.84) มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับดี (รอยละ32.81) ระดับพอใช           

(รอยละ17.97) และระดับนอย (รอยละ9.38) แสดงใหเห็นวา เม่ือนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่ครูจัดใหแลว

นักเรียนมีทักษะการคิดที่ดีขึ้น และแผนการจัดกิจรรมการเรียนรูที่ไดจัดทําขึ้นนั้นเปนแผนที่สามารถชวย          

สงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียนได ซึ่งจุดเดนของการเขียนแผนการสอนแตละแผนที่นักวิจัยไดพัฒนา       

ใหกับครูที่เขารวมโครงการวิจัยคือ ใหระบุและมีการใชคําถามสงเสริมการคิดอยางนอย 1-2 ขอ โดยมีเหตุผล

วาหากสมองของบุคคลไดรับการกระตุนใหคิดจะเปนสวนหน่ึงในการชวยบริหารสมอง และชวยพัฒนา         

ความคดิไดดขีึน้ สงผลตอการพฒันาทักษะการคิดไดด ีซึง่การใชคาํถามถอืเปนเทคนคิอยางหน่ึงในการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค และเปนการบรหิารสมอง (ทศันยี  บญุแรง, 2557) เม่ือพจิารณาทักษะการคดิของนักเรยีน

กอนเขารวมกิจกรรมที่พบวา สวนใหญมีทักษะการคิดอยูในระดับดีนั้นอาจจะเปนผลมาจากการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูของครทูีมุ่งเนนจดัการเรยีนรูตามหลกัสตูรแกนกลางกําหนด และพฒันาผูเรยีนใหมสีมรรถนะสําคญั 

คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  แตเมื่อนักเรียนได

เขารวมกิจกรรมทีส่งเสริมทักษะการคดิเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนอืจากหลักสูตรกําหนดดวยจึงสงผลใหทกัษะการคดิ

ของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ              

ตามตองการนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรใหผูเรียนเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

  3.4 ประเด็นที่ 4  จากผลการสังเกตและบันทึกหลังการสอนของครูที่พบวานอกจากนักเรียน

ปกติ แลวยังมีนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษที่เรียนรวมในหองเรียนปกติ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น  จากเดิมท่ีเขากับเพื่อนไมได  ไมยอมทํากิจกรรมกลุมกับเพื่อนก็เร่ิมท่ีจะเขากับเพื่อนไดสามารถทํา 

กจิกรรมกลุมและเปนผูนาํของกลุมไดทีส่ดุ  แสดงใหเห็นวา แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ทีค่รูจดัทําใหนกัเรียน

นัน้สามารถชวยพัฒนาเดก็พิเศษได และสามารถนาํไปใชในการจดัการเรยีนรูเพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไดทัง้

เด็กนักเรียนปกติและเด็กพิเศษ  และแสดงใหเห็นวาของเลนพ้ืนบานสามารถนํามาใชและเลนไดกับทุกคน   

โดยไมจําแนกวาเปนเด็กประเภทใด ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะอื่นๆ ไดเปนอยางดีและยัง

สามารถนํามาปรับใชเปนส่ือการสอนในสาระอ่ืนๆ ใหกับเด็กพิเศษและเด็กปกติได  เพราะของเลนพ้ืนบาน    
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ทุกชิ้นสามารถนํามาใชเพื่อชวยสงเสริมทักษะการคิดและทักษะอื่นๆ ใหกับนักเรียนได  เชน ทักษะ                       

การเคลื่อนไหว ทักษะการอยูรวมกับผูอื่น ทักษะการแกปญหา แสดงใหเห็นวาของเลนพ้ืนบานซ่ึงถือเปน

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีมาอยางยาวนานนั้น  เปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางยิ่งตอการนํามาใชในการพัฒนาเด็กไทย

เน่ืองจากปูยา ตายาย และพอแม ในสมยักอนนิยมนํามาใชเปนส่ือเช่ือมโยงระหวางคนตางวัยใหสามารถเลน

ดวยกันได เพื่อจะไดมีโอกาสในการสื่อสารกับบุตรหลานตนเอง และสามารถที่จะสอนในเรื่องตางๆ ใหกับ     

คนรุนหลังไดงายขึ้น  ซึ่งในแตละแผนการจัดกิจกรรมไดใชของเลนพื้นบานแตละอยางนํามาเปนสื่อเพื่อสอน

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค  ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใน

แตละแผนการจัดกิจกรรมจะใหผูเรียนมีประสบการณ  และมีสวนรวมในการเลนเพื่อใหไดคิดและแกปญหา

รวมท้ังสืบคนความรูดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางออม  สงผลใหเขาใจและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมซึ่งถือวาเกิดการเรียนรูที่ดี  ถือเปนการจัดการเรียนรูทางออม ที่ใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

และแบบเนนประสบการณสอดคลองกบัการจดัการเรียนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ ของคณะอนุกรรมการปฏิรปู

การเรียนรู (2543)  การวิจัยครั้งนี้จึงทําใหครูและนักเรียนรูจักของเลนพื้นบาน เห็นคุณคาและประโยชนของ

ของเลนพื้นบานมากขึ้น โดยภายหลังจากการจัดกิจกรรมของครูครบทุกกิจกรรม มีนักเรียนกลุมหนึ่งไดเรียน

วิชาสังคมผานโทรทัศนครู และนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลนของเด็กสมัยกอน เด็กนักเรียนกลุมนั้น

บอกครูวา “หนูดีใจจังเลยคะที่ของเลนเหลานั้นหนูเคยเลนแลว เพราะครูนํามาสอนและใหหนูไดเลน” คําพูด

ดงักลาว สะทอนใหเหน็วา นกัเรียนเห็นคุณคาของของเลนพืน้บาน และดใีจทีต่นเองไดมโีอกาสเลนสิง่เหลานัน้  

ดังนั้นในการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักเรียน ครูควรสอนจากส่ิงที่ใกลตัวไปหาส่ิงที่ไกลตัว และครูควร

พิจารณาเลือกส่ืองายๆ ที่สามารถหาไดในทองถ่ิน โดยอาจจะเปนสื่อที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน               

การจัดการเรียนรู เพราะจะทําใหนักเรียนใหความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน และเห็นคุณคาในส่ิงท่ี          

ครูสอนมากย่ิงข้ึน  ทําใหครูที่เขารวมโครงการวิจัยอยากขยายผลการวิจัยนําไปใชในภาคเรียนตอๆ ไป รวมท้ัง

ในโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ ดวย การคิดโดยใชของเลนพื้นบาน ตลอดปการศึกษาและทุกระดับชั้น

สรุป
 การพัฒนาการจดัการเรยีนรูของครูเพือ่สงเสริมทกัษะการคดิโดยใชของเลนพืน้บาน ทาํใหครสูามารถ

จัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรู สําหรับวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดดวยตนเอง โดยเปนแผนกิจกรรมที่เนน        

ผูเรียนเปนสําคัญ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย กระตุนใหผู เรียนคิดตามจากการใชคําถามสงเสริม

กระบวนการคดิ ซึง่เปนแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิทกัษะการคดิโดยใชของเลนพืน้บานดวยตนเอง  

โดยครูสามารถเลือกของเลนพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับผูเรียนมาใชจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน มีการวิเคราะห

ธรรมชาติของผูเรยีน และกาํหนดคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของผูเรียนกอนการจดัทาํแผน ทาํใหทราบวาของเลน

พื้นบานทุกอยางสามารถนํามาใชพัฒนาทักษะการคิดไดทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ และทําใหนักเรียน                  

มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนด ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการ   

นําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้
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 1.  ควรมีการบูรณาการโดยนําของเลน หรือภูมิปญญาพ้ืนบานมาใชจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สาํคัญโดยใชรปูแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูทีห่ลากหลาย  เนนประสบการณตรง  เกดิการเรียนรูดวยตนเอง

มากขึ้น เพื่อจะไดเกิดความรูและพฤติกรรมที่ดีงามอยางยั่งยืน  

 2.  ควรมีการนําเอาของเลนพื้นบานมาใชเปนสื่อการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตางๆ

สําหรับเด็กพิเศษ

 3.  ควรมกีารนาํเอาของเลนพืน้บานและภมูปิญญาทองถิน่อืน่ๆ มาปรบัใชเปนสือ่ในการจดัการเรยีน

การสอนใหมากขึน้เพือ่ใหนกัเรยีนเหน็คุณคา เปนการอนรุกัษภมูปิญญาทองถิน่ใหมสีบืไป โดยสามารถนาํมา

ใชไดกับวิชาตางๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรง
สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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บทคัดยอ
 บทความวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) รปูแบบความรวมมือท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบตักิบัภาครัฐ

ขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต    2) ปจจัย

ทีม่คีวามสมัพนัธกบัความรวมมอืกับภาครฐัขององคกรชุมชนเพือ่การลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูใหขอมลูสําคัญ คือ กลุมองคกรชุมชนที่มีสถานภาพเปนองคกรจดทะเบียน

ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท ประกอบดวย ผูนาํ กรรมการ หรอืสมาชิกกลุม ผูไดรบัมอบหมายจากตวัแทนองคกร
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ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก 

(In-depth Interview) จาํนวน 16 คน และวธิกีารสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) จาํนวน 10 คน 

ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 1) รูปแบบความรวมมือที่กับภาครัฐกับองคกรชุมชนใน            

การลดความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 รปูแบบ คอื รปูแบบความรวมมือแบบสัง่การ 

รูปแบบความรวมมือแบบหุนสวน และรูปแบบความรวมมือแบบพันธมิตร 2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ      

ความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบในพื้นที่                 

จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปจจัยการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ ปจจัยความเหมาะสมของนโยบาย และ 

ปจจัยสภาพโครงสรางทางสังคม  

คําสําคัญ
 รูปแบบความรวมมือ  การลดความรุนแรง  พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

Abstract
 The purpose of this research were to study 1) the collaborative model between public sectors 

and community organizations to inhibit the insurgency in unrest areas of southernmost provinces 

2) the factors regarding collaboration between government and community organizations to           

decrease the violence in the unrest areas of southernmost provinces. The key informants of this 

study were the community organizations registered in the urban and countryside. They consist of 

leaders, committees, or representatives of the community members who inhabit within three         

southernmost provinces, along with four districts in songkhla.  Data were collected by implementing 

in-depth interview with sixteen people and focus group with ten people. Content Analysis.                   

The following consequences will be summarized below: 1) The three collaborative models between 

public Sectors and community organizations to inhibit the insurgency in the unrest areas of          

southernmost provinces were commanding model, partnership model and alliance model. 2) The 

three factors as to collaboration between public sectors and community organizations to inhibit the 

insurgency in unrest areas of southernmost provinces were social structure, identity expression 

and appropriate policy.

Keywords
 Collaborative Model, Decrease Violence, Southernmost Provinces 
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บทนํา
 สถานการณความไมสงบในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต ทีเ่กดิขึน้อยางตอเนือ่งและไดทวคีวามรุนแรง

มากท่ีสุดนับต้ังแตในชวง พ.ศ. 2547 ดังกรณีเหตุการณที่กรือเซะ จังหวัดปตตานี เหตุการณประทวงท่ี            

สถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตลอดถึงเหตุการณสังหารรายวนั ทีย่ังเกิดข้ึนกระท่ังปจจุบนั 

เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมีสาเหตหุลายดาน ทัง้ในเชงิสังคม เศรษฐกจิ ประวัตศิาสตร ชาติพนัธุ 

และอัตลักษณของประชาชนในระดับพื้นที่ จนกระท่ังนําไปสูปญหาความขัดแยงทางการเมืองระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ และเชื่อมโยงไปสูปญหาระหวางประเทศ (Cheow, 2003 ; Jaikaew, 2010 ; Nakata, 2010 ; 

Rabasa & Chalk, 2012 ; Smith, 2004) เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้น       

ถึงในปจจุบัน การดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการลดความรุนแรงยังไมประสบความสําเร็จ                 

ไมสามารถกอใหเกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน ไมสามารถสรางความมั่นคงในการบริหารจัดการ             

ในการปกครองใหเปนไปตามหลกัการปกครองแบบประชาธปิไตยไดอยางสนัติสขุ ความพยายามของภาครฐั

ในการแกปญหาดงักลาวไดดาํเนนิการมาอยางตอเนือ่ง ทัง้ในรูปแบบการจัดระบบการบริหารเฉพาะระดบัพ้ืนที่ 

การใชนโยบายประนีประนอมกับกลุมผูกอการรายระดับแกนนํา ภาครัฐไดยึดหลักปฏิบัติการแกไขปญหา    

จากยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา สอดคลองกับ  Chaijaroenwatana, Kajornboon,                

Siammai & Jongrungrote (2008) ไดกลาวถึงประเด็นนีว้า ภาครฐัพยายามในการแกไขปญหาโดยการกาํหนด

นโยบายและยทุธศาสตร มาตรการ และมหีนวยงานท่ีเกีย่วของเขามาเชือ่มโยงในการแกไขปญหาความขดัแยง 

เพ่ือเปนหนวยงานเฉพาะกิจท่ีทํางานแกไขปญหาแตไมสามารถคลี่คลายปญหาได สอดคลองกับ  Budget 

Policy and Planning Office, National Police Agency  (n.d.) กลาวถึง ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต         

ไมสามารถแกไขปญหาเชิงเด่ียวจากหนวยหน่ึงหนวยใดเพียงหนวยเดียว เพราะสภาพปญหาใน                       

จงัหวัดชายแดนภาคใตมรีปูแบบปญหาเชงิซอนท่ีแตกตางจากสภาพพืน้ทีท่างสังคม วฒันธรรม ศาสนา อตัลกัษณ 

และภาษา การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ หรือโครงการตาง ๆ  ลักษณะพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต           

มีความหลากหลายของชาติพันธุ มีวิถีวัฒนธรรมแหงการดําเนินชีวิต และวิธีคิดท่ีสะทอนการมีตัวตน                    

แตในพ้ืนทีม่กีลุมองคกร  สถาบันทางสงัคม กลไกทางสังคมควรมีบทบาท และเกาะเก่ียวกันในการพ่ึงพาตนเอง

เปนกลุมองคกรชุมชน เขาไปมีสวนรวมเพื่อจัดการความขัดแยงรวมกับภาครัฐ และ Puang-ngam (2008) 

กลาววา กลุมเปนกระบวนการกลุม จนพัฒนาสูองคกรชุมชน และความเปนประชาสังคมในชุมชนและทองถ่ิน 

สอดคลองกับ Mongkolnchaiarunya (1997) ระบุวา กลุมเปนการรวมพลังของคนจํานวนหนึ่งที่มีความคิด

อุดมการณคลายกันเพื่อแกไขปญหาที่ประสบอยูหรือรวมกันกระทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงหรือหลายส่ิง เพ่ือใหไดรับ

ประโยชนตามที่ตนและกลุมของตนปรารถนา

 แนวคิดการสรางความรวมมือ (Collaboration) โดยคาดหวังใหมีการนําไปประยุกตใชเปนแนวทาง 

และเครื่องมือใหแกการบริหารจัดการสมัยใหม (Agranooff, 2006) ความรวมมือ เกิดจากการสนับสนุนของ

องคการใหเกิดการไดเขาถึงจุดมุงหมายทีต่ัง้เอาไว โดยการตัดสินใจเขารวมมือน้ันเกิดจากผูนาํขององคการนัน้ ๆ  

และเป นการพัฒนากิจกรรม /โครงการท่ีสร างขึ้น  โดยส วนใหญแล วความร วมมือในลักษณะ                                                      
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Collaboration นัน้เปนความรวมมอืระหวางภาครัฐ และองคการทีไ่มแสวงหาผลกาํไร และเมือ่เกดิความรวมมอื

ระหวางองคการขึ้นผลประโยชนจะเกิดขึ้นตามมา (Vangen & Huxham, 2010) การทํางานรวมกันตองมี      

การกําหนดความชัดเจนและความเขาใจในการแกไข ปรบัปรุงการทาํงานรวมกัน (Byrne & Hansberry, 2007) 

คือ 1) การจัดลําดับความสําคัญของงาน พูดคุยวิธีการทํางานรวมกัน และวัตถุประสงคการทํางาน 2)                

ควรมีการอธิบายวิธีการทํางาน ซึ่งการทํางานรวมกันอาจมีวิธีการที่แตกตางกันได แตยังสามารถทํางานรวม

กนัได 3) มีการสรางสถาบันสนบัสนนุการทาํงานรวมกนั 4) มีการสรางจุดแขง็ของการทาํงาน  5) มีการพัฒนา

ความเปนเลิศ สรางความเปนมืออาชีพ 6) สามารถจัดการปญหาความขัดแยง และ 7) ความรวมมือไมได

หมายความวาสาํเรจ็ การดาํเนนิการตอไปถาไมสาํเรจ็ควรจะตองหยดุ ซึง่การทํางานรวมกนัของหนวยงานตาง ๆ  

สามารถทาํงานรวมกันไดอยางยืดหยุน และเสริมสรางการมุงสรางความสาํเร็จในการดาํเนินงานรวมกันระหวาง

หนวยงาน (สถาบนัสงเสรมิการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่,ี 2550) และแนวความคดิในการสรางความรวมมอื

กับองคกรภาคประชาสังคมโดยทั่วไป โดย UNODCCP ไดเสนอไววา การท่ีจะสามารถดําเนินงานรวมกับ    

กลุมองคกรชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงจากภาครัฐจําเปน       

ที่จะตองมีแนวทางการปรับปรุงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะขององคกรชุมชนกลุมตาง ๆ 

(Transparency International, 2004) การทํางานของเจาหนาทีภ่าครัฐตองเปล่ียนบทบาทจากการชีน้าํควบคุม

สังคม มาเปนการใหขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู ความเห็นรวมมือกับภาคสวนอ่ืน ๆ ของสังคมในการ            

คิดเชิงยุทธศาสตร โดยอาศัยกระบวนการของความรวมมือ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการภาครัฐ      

เพื่อการตอบสนองตอผลประโยชนสาธารณะอยางแทจริง (Denhardt & Denhardt, 2000)

 ดังนั้น ความรวมมือในการลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบไดตองอาศัยปจจัยสู               

ความสาํเรจ็ทีส่งผลตอความรวมมอืในการทาํงานเพือ่ลดความรนุแรงดวยความเขาใจในอตัลกัษณ ความตัง้ใจ 

และมีความไววางใจรวมกันในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภาครัฐและ            

องคกรชุมชนรวมมือในการทํางานดวยการไดรับความรวมมือจากประชาชนเพ่ือการนํานโยบายไปใชใน          

การปฏิบัติ และสามารถลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 

วัตถุประสงค
 1. รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรง

สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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วิธีการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative  Research)  ศกึษารูปแบบและปจจยัความรวมมอื

กับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จากกลุมองคกรชุมชนที่มีสถานภาพเปนองคกรจดทะเบียน ทั้งใน   

เขตเมืองและชนบท ประกอบดวย ผูนาํ  กรรมการ หรอืสมาชกิกลุมผูไดรบัมอบหมาย ใชวธิกีารสมัภาษณเชิงลึก 

(In–Depth  Interview) จํานวน 16 คน วิธีการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) จํานวน 10 คน 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แนวคําถามเกี่ยวกับลักษณะการสราง     

ความรวมมือและปจจัยที่สงผลตอการสรางความรวมมือเพ่ือการแกไขปญหาในการลดความรุนแรงในพ้ืนที่ 

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และมีการตรวจสอบขอมูลจากบุคคล                  

ที่เกี่ยวของกับเหตุการณและสถานการณที่ไดมีการวิจัย 

ผลการวิจัย
 1. บทบาทภาครัฐกับขององคกรชุมชนน้ันมีลักษณะที่สําคัญมาจากดวยสภาพพ้ืนที่สถานการณ    

ความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะการบริหารงานแบบรัฐออนแอ ไมสามารถ    

จดัระเบียบสังคมตามเจตนารมณแหงรัฐท่ีตองมีหนาท่ีดแูลความมัน่คง ชวีติและความยตุธิรรม ความเทาเทียม 

สทิธิเสรีภาพของผูคนในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใตตามแนวนโยบายแหงรัฐและการบรหิารงานทีร่ฐัพยายาม

มีบทบาทในการบริหารงานผานกลไกการทํางานเพ่ือดูแลผูคน แตจากบทบาทในอดีตมีการกําหนดนโยบาย

ของรฐัเพือ่การผสมกลมกลนืความเปนชาต ินโยบายครอบงาํคนไทยมสุลิมมีความเปนไทยท่ีจะลดความแตกตาง

และความหลากหลายของวัฒนธรรม และอัตลักษณของชาติพันธุ ภาษา จึงมีความรูสึกตอตาน และ          

เปนการพัฒนาของการกอตัวความขัดแยง และความรุนแรงที่เรื้อรังในพื้นที่ในปจจุบันที่รัฐใชมาตรการ         

กฎหมายเขาควบคุมจัดระเบียบ การใชแนวคิดทางการทหารนําการเมือง จนกระทั่งไดปรับแนวนโยบาย    

เปนการเมืองนําการทหารเพื่อการบริหารจัดการงานภาครัฐ พื้นท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรของการแกไข

ปญหาจากเหตุการณความไมสงบนั้นเกิดจากความหวาดระแวงตอภาครัฐและจากความขัดแยงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหภาครัฐตองปรับนโยบายกลไกการบริหาร ยุบกองบัญชาการผสมพลเรือน        

ตํารวจ ทหารท่ี 43 และกลับมาสรางหนวยงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา              

(กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดวยความผิดพลาดจึง

กลับมาจัดต้ังกลไกการทํางานหนวยงานทั้งสองเหมือนเดิม โดยแบงหนาท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ดูแลความมั่นคงและโครงการตาง ๆ ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดูแลการพัฒนาสังคม แตการบริหารจัดการพื้นที่มีบทบาทของหนวยงาน

ความมัน่คงเปนการทาํงานในแนวทางการยดึกฎหมาย พระราชบญัญัตกิารรักษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร 

และพระราชกําหนดฉุกเฉิน ขาดความไววางใจตอกันและไมสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม

ในพืน้ทีไ่ดเทาทีค่วรจงึกอใหเกดิการใชอาํนาจในพืน้ทีใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตใหกลุมองคกรชมุชนเปนกลไก
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ทีอ่ยูในระบบรัฐหรือพหุสงัคม (Multiracial Society) ทีม่กีารตอตานในรปูแบบตาง ๆ  สะทอนการตอบโตทาทาย

ของอาํนาจรัฐ รฐัตองปรบับทบาทมาเปนพันธมติรหุนสวนในพ้ืนท่ีการปฏิบตัจิงึทําใหเกิดแนวความคดิในการ

รวมกลุมของผูคนประชาชนในการดแูลดานอาชพี รายได สวัสดิการ เพ่ือชวยเยยีวยาและปกปองฐานทรพัยากร

ในพื้นที่จากการรวมตัวเปนกลุมองคกร เครือขายที่มีวัตถุประสงค เปาหมายของกลุมองคกรชุมชนโดยยึดโยง

กับผูคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณที่รัฐไมสามารถ

ควบคุมจัดการใหหมดส้ินได จึงมีความพยายามของภาครัฐในการจัดตั้งกลไกองคกรที่มารองรับการทํางาน

ใหกบัหนวยงานภาครฐั และการมกีลไกองคกร NGOs และภาคประชาชน ตลอดจนนกัวชิาการ นกัวจิยั หนวยงาน

ภายนอกจัดกลไกองคกรมาเสริมงานของพื้นที่เพ่ือหาแนวทางรวมกับภาครัฐและการเขามาตรวจสอบ           

กลไกการทํางานของรัฐในลักษณะความรวมมือ เนนการใหความรูความเขาใจและปกปองสิทธิเสรีภาพ          

สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี เพราะความรุนแรงในพื้นท่ีมีการกระทําความรุนแรงทั้ง 2 ฝาย ทั้งภาครัฐและ               

ความรุนแรงจากผูกอความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ัน จากความรวมมือกับภาครัฐของ

องคกรชมุชนนัน้มลีกัษณะการปฏิบตัริวมกนัในหลายรปูแบบ และเพือ่ใหความรวมมอืทีเ่กดิข้ึนเหน็เปนรปูธรรม

ทีม่คีวามชัดเจน จงึสามารถแบงรูปแบบความรวมมอืกบัภาครฐัขององคกรชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตได ดงันี้

  1.1 รปูแบบความรวมมอืแบบสัง่การ ความรวมมอืแบบสัง่การในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต

เปนความไมเทาเทียมกัน เปนลักษณะของความรวมมือขององคกร เพื่อรองรับแนวนโยบายของรัฐในการนํา

นโยบายไปปฏบิตั ิและกจิกรรมท่ีตอบสนองผลงานและการเปนกลไกของการทาํงานหนนุเสริมหนวยงานภาครัฐ 

เชน กลุมแมบาน กลุมอาชีพที่ไดรับการแนะนําสงเสริมในการรวมกลุม กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต                     

โดยกลุมเหลานีไ้ดรบัการสงเสริม สนบัสนุนอดุหนุนงบประมาณจากภาครัฐ และการใหความรูเพือ่การพฒันาอาชีพ 

การฝกอบรมและการเขารวมกจิกรรมกบัภาครฐัอยางสมํา่เสมอ และในการเชญิภาครฐัใหเขารวมกจิกรรมของกลุม 

เชน กจิกรรมพธิกีารของหนวยงานราชการใหเขารวม พธิกีารทางศาสนาและประเพณวีฒันธรรมจะมกีจิกรรม

การเขารวมปฏสิมัพันธกบัองคกรชมุชน จงึเปนกลุมภายใตโครงสรางของการอปุถัมภของระบบราชการหนวยงาน

ภาครัฐ เพื่อใหเกิดการทํางานในดานความสัมพันธที่ชวยเหลือตอกลุมองคกรชุมชนของภาครัฐในการดูแล

คณุภาพชีวติดานการสงเสริมอาชีพ รายได สวสัดกิาร ซึง่เปนองคกรทีอ่ยูภายใตการรับคาํสัง่ใหเขารวมกจิกรรม

ของภาครัฐในพ้ืนที่ และสามารถระดมมวลชนในการทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพ่ือการสนับสนุนการทํา

กิจกรรมดานการพัฒนาคน ตองทํางานตามงบประมาณ และมีองคกรชุมชนบางกลุมที่ทํางานเขมแข็ง          

เพราะมาจากปจจยัผูนาํทีม่อีดุมการณ แตบางครัง้ผูนาํสวมหมวกหลายใบ เชน กลุมแมบาน กลุมนารางพรุชงิ 

กลุมสวสัดกิารตาง ๆ  กลุมออมทรัพย และกลุมเกษตร นาํไปสูความเช่ือมัน่และลดชองวางของการสรางมวลชน

แกไขปญหา เกดิความเขาใจชุมชนและเกดิความสมัพนัธของหนวยงานราชการในการรวมมือกบัองคกรชุมชน

  1.2  รูปแบบความรวมมือแบบหุนสวน ความรวมมือแบบหุนสวนกับภาครัฐขององคกรชุมชน

เพื่อลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภาครัฐมอบหมายภารกิจ     

บางสวนใหกลุมองคกรชุมชน และองคกรภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินการแทนรัฐได         

โดยมีกระบวนการมีลักษณะการบริหารองคกรชุมชนที่มีการทํางานรวมกันในลักษณะแบบปรึกษาหารือ       
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และมีการพึ่งพาหนวยงานราชการนอย มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเองจากความคิดเห็น อุดมการณของสมาชิก 

และมีผูนําท่ีใหความสนใจในการแกไขปญหาและหาทางออกของอาชีพ รายได และสวัสดิการของสมาชิก

กลุม เพ่ือเปนการตอรองทางเศรษฐกิจอันเปนการรวมระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือสิทธิความเทาเทียมและ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบ หรือกิจกรรมปองกันกลุมเสี่ยงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน การกําหนด

อนาคตของชุมชนไดมีการรวมทุนและคน ทรัพยากร ทุนทางสังคมเขาดวยกัน และมาบริหารจัดการจนสราง

ความเขมแขง็และดึงคนอืน่เขามามสีวนรวมในการทํางานขององคกรชมุชน เชน ศนูยฟาใส เครอืขายเยาวชน

จังหวัดยะลา กลุมดวยใจ สมาคมเยาวชนจิตอาสาปตตานี สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต 

(ลกูเหรยีง) และสมาคมผูหญงิเพ่ือสนัติภาพ สรางความรวมมอืใหเปนกลไกตรวจสอบและปองกันสิทธขิองผูคน

และหามาตรการเยยีวยาหนนุเสรมินโยบายสันตภิาพ เวทพีดูคยุกบัการระดมความคดิเหน็เพือ่การแกไขปญหารวมกนั

  1.3  รปูแบบความรวมมอืแบบพนัธมติร ความรวมมอืแบบพนัธมติรกบัภาครฐัขององคกรชมุชน

เพ่ือลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการรวมใชทรัพยากรและ

ความสามารถทางความคิด ความรู และการปฏิบัติในการลดผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ       

ความไมสงบในพื้นที่ โดยมีกระบวนการลักษณะมีความเทาเทียม ความคิดของกลุมที่มีความรู มีความคิด 

ตดิตามการเคลือ่นไหวของการทํางานภาครฐัและสิทธิมนุษยชนในการทาํงานของกลุมวิชาการ กลุมประชาสงัคม 

กลุมส่ือสาร เพ่ือการแสดงแนวความคิด ความคิดเห็นของกลุมจะมีความอิสระ การตัดสินใจ และ                        

การใหคําปรึกษาตอฝายนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยศักยภาพและ        

เปนแกนนําที่มีอิทธิพลและบารมี ความเชื่อ เชน ผูนํา โตะครู โตะอิหมาม และคณะกรรมการอิสลาม             

ประจําจังหวัด นักวิชาการ นักวิจัยที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีอิทธิพลตอความคิด และการ  

นําเสนอประเด็นปญหาและแนวทางตอหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีและตอหนวยงานนโยบายภาครัฐ                

ความสัมพันธรวมคิดวางแผนเพื่อการแกไขปญหารวมกัน

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรง

สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความสําเร็จในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต

ขึ้นอยูกับปจจัยที่สามารถสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนมีดังนี้ 

  2.1 ปจจยัสภาพโครงสรางทางสังคม สภาพโครงสรางทางสังคมของพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต 

ประกอบดวย การเมือง เศรษฐกจิ คณุภาพทางสงัคม คณุภาพของการจดัการศกึษา ทรพัยากรและสิง่แวดลอม

ในพื้นที่ไดรับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต  และมี     

ความสมดุลตามความเปนอยูและวิถชีวีติของคนมุสลมิในพ้ืนที ่มคีวามตองการและทาํใหเกดิการพฒันาจาก

การไดรบัการศกึษาอยางเทาเทยีมทีไ่มขดัแยงกบัหลกัการของศาสนาอสิลาม มคีวามกระจายรายไดอยางทัว่ถงึ 

และการเคารพตอสิทธิของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

  2.2 ปจจยัการแสดงออกในเชิงอตัลกัษณ พืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใตมลีกัษณะอตัลกัษณเฉพาะ 

ตองใหความระมัดระวงัอันอาจไปกระทบความรูสกึของคนในพ้ืนท่ีได ในการนํานโยบายใด ๆ  ทีต่องมาปฏิบตัิ

ในพ้ืนที ่จงึตองใหความสาํคญัในเรือ่งของอตัลกัษณทีเ่ปนลกัษณะการประพฤตปิฏบิตัตินของผูนบัถอืศาสนา
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อิสลาม การใหความสําคัญกับนโยบายท่ีตองสอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน  แตนโยบายตาง ๆ 

อาจไมสามารถนําไปใชปฏบิตัไิดอยางสมบรูณในทกุพืน้ทีอ่าจตดิขดัเรือ่งของการส่ือสารดวยภาษาเฉพาะพืน้ที่ 

ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา การถือปฏิบัติตามหลักศาสนาเปนส่ิงสําคัญสําหรับเปนหลักยึดเหน่ียวนําชีวิตผูกโยงไปสูการส่ือสาร

เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมของพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่สามารถอยูรวมกันในพื้นที่ไดอยางสงบสุข

  2.3 ปจจัยความเหมาะสมของนโยบาย การแกไขปญหารวมกนัระหวางภาครฐัและองคกรชมุชน

นั้นตองอาศัยแนวนโยบายจากภาครัฐที่มาจากองคกรชุมชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่ร วมกําหนด             

นโยบาย ภาครัฐปรับบทบาทการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมคนในพื้นที่และนักวิชาการ นักวิจัยที่เสนอแนะ

ทาํใหทศิทางการทบทวนนโยบายเร่ิมปรบัเปล่ียนไปสูความรวมมือ ตอมาเม่ือเกิดความรวมมือในการรวมแกไข

ปญหาเพื่อลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบอยางระมัดระวัง ใชกระบวนการรวมมือระหวาง                  

ผูเก่ียวของจึงสามารถสงผลในการแกไขปญหาใหลดระดับความรุนแรงลงไดและสรางความพึงพอใจใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ นโยบายที่กําหนดเพื่อการแกหรือลดระดับปญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จึงควรมี    

การพิจารณาจากนโยบายที่สามารถปฏิบัติได และนโยบายนั้นตองมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ   

องคกรชมุชนรวมวิเคราะหนโยบายนัน้ดวยกันอยางจรงิจัง หลังจากน้ันจึงมีการนาํนโยบายท่ีมาจากความรวมมือกัน

ไปปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดตกลงรวมกัน 

  2.4  ปจจยัการส่ือสารขององคกรชมุชนกบัภาครัฐ องคกรชมุชนมกีารใชสือ่เพ่ือการประสานงาน
กับภาครัฐในทุกรูปแบบตลอดเวลา สื่อท่ีเห็นอยางชัดเจน คือ สื่อกระแสหลักท่ีสามารถใชเพ่ือการสื่อสาร           
ที่งาย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถใชสื่อสารสรางความเขาใจในกระบวนการถายทอดขอมูลเพื่อการสราง
การเคลื่อนไหว การระดมพลังเพื่อทําความเขาใจกับทุกภาคสวนโดยผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง โดยมี     
รูปแบบการส่ือสารแบบการใชวาจา สื่อสารโดยภาษา สื่อตัวบุคคลสามารถสงผลในการสรางความเช่ือถือ         
ความเช่ือมัน่ในขอมลูขาวสารไดอยางมากมาย สามารถโนมนาวใจไดอยางดีและเกดิสมัฤทธผิลไดอยางชัดเจน 
การส่ือสารดวยกิรยิาทาทาง สือ่ความหมายดวยทาทางในประเดน็ทีต่องการส่ือสารตอการตอตานความรนุแรง 
การใชความรวมมอืกบัภาครัฐขององคกรชมุชนในเวทีเจรจากระจายความเขาใจ การสือ่สารพูดคยุเวทสีนัตภิาพ
ขององคกรชุมชนจึงเปนการสรางการมีสวนรวมใหเกิดความเขาใจ มีกระบวนการ และวิธีการลดความรุนแรง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางไดผล

อภิปรายผลการวิจัย
 ความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สามารถเกิดขึ้นไดและประสบความสําเร็จไดไมยากดวยความรวมมือที่เกิดขึ้นจากภาครัฐผูมีหนาที่ดูแล 
ประชาชน และประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งที่อยูในรูปหนวยงาน องคกรท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของผูที่มีเปาหมาย 
อุดมการณ ทัศนะรวมกันที่เรียกวา องคกรชุมชน เพื่อรวมกันใหขอคิดเห็น คําปรึกษาอยางรอบดาน จึงทําให 
เห็นชองวางของปญหาและรวมมือแกไขปญหารวมกันอยางมีหลักการเหตุและผล ซึ่งรูปแบบและปจจัยที่      

สงผลตอความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงที่เกิดข้ึนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต          

มีประเด็นนาสนใจอภิปรายผลดังนี้
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 1.  รูปแบบความรวมมือที่สามารถนําไปสู การปฏิบัติกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลด              

ความรนุแรงสถานการณความไมสงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต โดยความรวมมอืทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่กดิ ขึน้มา

จากความตระหนักรวมกันระหวางองคกรชุมชนกับภาครัฐที่ไมสามารถลดความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได 

สอดคลองกบัวัตถุประสงคขององคกรชมุชนท่ีมกีารรวมกลุมเพือ่รวมแกไขปญหาท่ีมเีปาหมาย รวมกนั องคกร

ทีช่าวบานกอตัง้ขึน้เอง ชาวบานรวมตวักนัสรางขึน้เอง มกีารวเิคราะหปญหา วนิจิฉยัปญหาวิเคราะหทางเลือก 

และตัดสินใจทางเลือกไดถูกตอง โดยการมีองคกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของชุมชนองคกรชุมชนเปน

ปจจัยสําคัญสําหรับความยัง่ยืนของสงัคมชนบทและสงัคมท้ังหมด การมีองคกรชุมชนทําใหมพีลังเพ่ิมข้ึน และ

มคีวามตอเนือ่งยัง่ยนื โดยเปนกลไกของการจดัการและการเรยีนรูรวมกนั เมือ่องคกรชมุชนเขมแขง็ จะเปนการ

พฒันาทัง้เศรษฐกจิ จติใจ การเมอืง สงัคม และสิง่แวดลอมพรอมกนัไป การมอีงคกรชมุชนของชาวบาน ทาํให

มกีารบรหิารจัดการอยางตอเนือ่งโดยชาวบาน เพือ่ชาวบาน ทาํใหสามารถพฒันาศักยภาพของตนเองเพิม่ขึน้

เรือ่ย ๆ  เพือ่แกปญหาความยากจนและปญหาอืน่ ๆ  ทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธกนั โดยเฉพาะในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต การสรางแนวทางความรวมมือลดความรุนแรง (ประเวศ วะสี, 2542) กระบวนการกลุม จนพัฒนาสู

องคกรชุมชน และความเปนประชาสังคมในชุมชนและทองถิ่น (Puang-Ngam, 2008) ลักษณะของ                 

กลุม องคกร ประชาสังคม คือ กลุมองคกรขบวนการที่อิสระจากราชการ แตเกิดประโยชนตอสาธารณะ และ

กลุมองคกรมีลกัษณะเปนองคกรทัง้แบบปด เนนความเปนระบบ ระเบยีบหรอืโครงสรางทีช่ดัเจนตามแนวทาง

การจดัองคกรสมยัใหม  และองคกรแบบเปด มลีกัษณะยืดหยุนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้เปาหมายและ

วัตถุประสงค กิจกรรม กระบวนการ ตลอดจนจํานวนสมาชิก สมาชิกมีความรูสึกรวมหรือคุณคารวมกัน             

รับประโยชนและความเสี่ยงรวมกัน มีความไววางใจระหวางกันและกัน (Boonsuaykhwan, 2006) โดยการ

ทํางานเพื่อไปสูการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  จากการศึกษาในตางประเทศใชเปนแนวทางการ      

แกปญหาความรุนแรงดวยวิธีการสรางความรวมมือซ่ึงมีองคกรชุมชนท่ีสามารถสะทอนการนํามาประยุกต    

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เชน ประเทศอินโดนีเซีย (อาเจะห) ความขัดแยงเกิดข้ึนจากการขาด                

ความยตุธิรรมในการจัดสรรทรพัยากร และเรือ่งราวประวัตศิาสตรในอดตีทีผ่านมา จงึเกดิการสรางความรวมมอื

แกไขปญหาความขัดแยงทีเ่กดิขึน้รวมกันจากเจตจํานงทางการเมอืงท่ีตองการจะปรองดอง มกีารพดูคุยรวมกนั 

และกระบวนการหาทางออกรวมกนัเพือ่สรางความชอบธรรมและเปนทีย่อมรบัของทุกฝาย สรางภาพอนาคต

รวมกัน และการสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการผลักดันสันติภาพ และประเทศรวันดา              

เกิดความขดัแยงดวยนโยบายจักรวรรดินยิม เนนการแบงแยกดนิแดน และการปกครองทีไ่มเปนธรรมของชาวฮตูู        

กบัชาวตุดซี ่จงึเกดิการสรางความรวมมอืแกไขปญหาความขดัแยงขึน้ดวยการผลกัดนัใหเกดิความเปนเอกภาพ

และปรองดองโดยแสวงหาความรวมมือจากเครือขายในสังคม เปนตน  (สถาบันพระปกเกลา, 2556)

 ดังนั้น ความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงมีหลายรูปแบบ และรูปแบบ

ความรวมมือที่คนพบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบความรวมมือแบบส่ังการ             

รปูแบบความรวมมอืแบบหุนสวน และรปูแบบความรวมมอืแบบพนัธมติรอนัมาจากการทํางานเพือ่การแกไข

ปญหาในพ้ืนที ่แตละรปูแบบเปนการแกไขปญหาทีม่คีวามเหมาะสมกับเปาหมายของกลุม ซึง่กลุมองคกรชมุชน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 127

เกิดข้ึนมากมายเพื่อตองการรวมสรางสํานึก ตระหนักตอสถานการณพื้นท่ี พรอมรวมต่ืนตัวเขารวมหา             

ความรู เรียนรู สรางกระบวนการเชื่อมโยงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนทุกคนรวมเคลื่อนไหวสรางพลัง

ใหเกิดขึ้นเพื่อปฏิเสธความรุนแรง จึงจะสามารถทําใหผูที่รอกอเหตุไมกลาเคล่ือนไหวใหเกิดเหตุการณ          

ความรุนแรง เพราะโอกาสถูกจับไดมีสูง แตตองอาศัยพลังประชาชนรวมกันในการสื่อสารตอสาธารณะ          

การเคล่ือนไหวของกลุมเพ่ือปดชองโหวทีอ่าจเกิดเหตุการณความรุนแรงไดอยางประสบความสําเรจ็ ประชาชน

สามารถเปนตาสับปะรดใหกับพ้ืนท่ีรวมกับภาครัฐ ความรวมมือน้ีเปนความรวมมือระหวางองคกร (Agranoff 

& McGuire, 2003) มีดังนี้ 1) Jurisdiction-Based Management Model คือ การสรางความรวมมือแบบเปด

โอกาสใหองคกรจากภาคสวนตาง ๆ 2) Abstinence Model คือ การสรางความรวมมือในรูปแบบของ             

ความพยายามปกปอง ปองกันตนเองไมใหถูกนําไปรวมเขาไปในกระบวนการ  3) Top-Down Model คือ      

การสรางความรวมมือ (Collaboration) กับองคการที่อยูในระดับตํ่ากวา หรืออยูในระดับลางลงไป 4) Donor-

Recipient Model คอื การสรางความรวมมอืระหวางองคการทีร่บับทบาทเปนผูใหทนุสนบัสนนุเพ่ือการดาํเนนิงาน

ขององคกรที่รับบทบาทเปนผูรับทุน 5) Reactive Model คือ การสรางความรวมมือ (Collaboration)                 

แบบครั้งคราว และ 6) Contented Model คือ การสรางความรวมมือแบบฉกฉวยโอกาส โดยผลการศึกษา

สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ  

ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดังภาพที่ 1

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1: รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชน

ที่มา: ประยุกตจาก Agranoff &  McGuire (2003)
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 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรง

สถานการณความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ความสําเร็จของความรวมมือท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี       

ความรุนแรงเปนความพยายามมากกวาปกติ ยุทธวิธี ยุทธศาสตรที่นํามาใชเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรง

ใหลดนอยลง โดยปจจัยสําคัญท่ีสามารถสงผลตอการสรางความรวมมือนําไปสูการลดความรุนแรงที่มี         

ความสัมพันธกัน คือ 1) ปจจัยสภาพโครงสรางสังคม 2) ปจจัยการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ 3) ปจจัย        

ความเหมาะสมของนโยบาย และ 4) ปจจัยการสื่อสารขององคกรชุมชนกับภาครัฐ ดังประเด็นที่นาสนใจดังนี้

  2.1  ปจจัยสภาพโครงสรางทางสังคม โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตนี้มีสภาพโครงสราง

ทางสังคมที่เกี่ยวของกับบริบทพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ ประวัติศาสตรยาวนานสะสมความเปนตัวตน               

อัตลักษณถิ่นของตนเองชัดเจน การเมือง เศรษฐกิจ คุณภาพสังคม คุณภาพการจัดการศึกษา และ ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม สภาพโครงสรางทางสังคมที่รัฐควรมีบทบาทในการสรางความมั่นคงในการบริหารจัดการ

โครงสรางทางสังคมเพื่อสรางความมั่นคง การใหบริการสาธารณะกับประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ  

กระจายทรัพยากรในพื้นท่ีเพ่ือกอใหเกิดความเทาเทียม ความเสมอภาค ใหโอกาสแกประชาชนทั้งโอกาส

ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา สอดคลองกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก (2549) กลาวถึง             

การกอความไมสงบนัน้ขึน้อยูกบัประเภทของเหตุการณและเงือ่นไขทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และเสรมิศกัดิ์                 

วิศาลาภรณ (2555) กลาววา ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตยังตองไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต         

อยางจริงจังและเรงดวน โดยชี้วัดไดจากโอกาสการไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันเกิดจาก     

ความไมสงบในพื้นที่มาชานานและตอเน่ือง อีกทั้งในสวนของรายไดของประชาชนยังคงอยูในระดับตํ่า            

รวมถึงการเพิ่มคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่  

  2.2  ปจจัยการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ การแสดงออกในเชิงอัตลักษณการแสดงตัวตนใน

ความเปนคนมสุลิมมลาย ูเปนการบงบอกถงึรากเหงาความภาคภมูใิจท่ีตองการแสดงออกวามีคนมุสลิมมลายู

อยูและมีวัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาตอหลักศาสนายึดเหน่ียวจิตใจรวมมือการทํางานดวยการใหเกียรติ 

การเคารพท่ีมตีอกนัดวยวถิชีวีติ ภาษาการส่ือสารและวัฒนธรรมการดํารงชวีติ สอดคลองกบั Connor (2009)  

Croissant (2005 ;  Keet (2005) Manyin, Chanlett-Avery, Cronin, Niksch & Vaughn (2004) ; Smith (2004) 

กลาวถึงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีการแสดงออกในเชิงอัตลักษณของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต                 

มีลักษณะที่เฉพาะแสดงใหเห็นไดจากวิถีชีวิต ภาษาการสื่อสารและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต ซึ่งประชาชน      

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีความเชื่อ การถือปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

อยางเครงครดั มกีารสือ่สารดวยภาษามลายู แสดงออกซึง่ความเปนตวัตน อตัลักษณเฉพาะ ซึง่มีความแตกตาง

ทางภาษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

  2.3  ปจจัยความเหมาะสมของนโยบาย การนาํกลยทุธไปปฏบิตั ิและการควบคมุกลยทุธ สาํหรับ

กระบวนการวิเคราะหนโยบายนี้มีความสําคัญอยางมากเพื่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพ               

สรางความคุมคาสูงสุด บูรณาการในการทํางาน ยึดหลักการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

พระบรมราโชวาท เขาใจ เขาถงึ พฒันา พจิารณาบคุลากรทีเ่ขาปฏิบตังิานในพ้ืนที ่สรางขวญักาํลงัใจเปนพเิศษ 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 129

โดยตองมีกระบวนการวิเคราะหนโยบายท่ีเหมาะสมได และสามารถนําไปสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต       

เพื่อการนําไปใชในการปฏิบัติได สอดคลองกับ Mondy, Sharplin & Flippo (1988) กลาววา นโยบาย               

คือ แนวทางที่กําหนดไวลวงหนา (Predetermined Guide) ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อใหเปนทิศทาง (Direction)          

ในการตดัสินใจ เชนเดยีวกบั Higgins & Vincze (1986) เนนวานโยบาย คอื การแนะแนวอยางกวาง ๆ  (Broad 

Guidance) ซึ่งมีขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจในการกําหนดวัตถุประสงค และความสําเร็จของการวางกลยุทธ 

การนาํกลยทุธไปปฏบิตั ิและการควบคุมกลยทุธ และศนูยเฝาระวงัสถานการณภาคใต (2558) ระบุวา นโยบาย

การบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 โดย 1) นาํยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 

เขาถงึ พฒันา” การจดัการความขดัแยง และการสรางความรกั ความสามคัค ีความสมานฉนัท และความสงบสขุ

ของประชาชน 2) ดํารงนโยบายการเมืองนําการทหารและใชพลังทางสังคมในการมุงปรับเปลี่ยนทัศนคติ        

ยึดมั่น “แนวทางสันติวิธี” 3) สงเสริมมาตรการลดความหวาดระแวงและเพ่ิมความรวมมือระหวางรัฐ                   

กับประชาชน รวมทั้งสรางความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการเผชิญหนาความขัดแยงดวยสันติวิธี           

เปดพื้นที่เพื่อสงเสริมการพูดคุยระหวางภาคสวนตาง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในระดับชุมชน

อยางตอเนื่อง

  2.4 ปจจัยการสื่อสารขององคกรชุมชนกับภาครัฐ องคกรชุมชนมีการใชสื่อเพื่อการสื่อสารกับ

ภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตทุกรูปแบบและตลอดเวลา คือ สื่อกระแสหลักท่ีสามารถใชเพ่ือ               

การส่ือสารที่งาย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถใชสื่อสารสรางความเขาใจในกระบวนการถายทอดขอมูล  

เพื่อการสรางการเคล่ือนไหว การระดมพลังเพ่ือทําความเขาใจกับทุกภาคสวน สอดคลองกับ Berlo (1960) 

แบงการสื่อสารออกเปน 4 สวน คือ ผูสงสาร (Source) ขาวสาร (Massage) ชองทางการสื่อสาร (Channel) 

และผูรับสาร (Receiver)  และ Almond & Powell (1978) ระบุวา การสื่อสารทางการเมือง เปนหนาที่พื้นฐาน

หนึง่ของระบบการเมอืงเพือ่การดาํรงไวซึง่โครงสรางของระบบการเมอืง และเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทางการเมอืง           

ในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองแมจะไมไดเปลี่ยนแปลงทัศนคติแตก็กอใหเกิดความรวมมือ 

 อยางไรก็ตาม ควรจะมกีลไกความรวมมอืคณะทาํงานภาครัฐและองคกรชุมชน มตีวัแทนทกุภาคสวน

เขามามีสวนรวมโดยมาจากองคกรที่มีลักษณะแบบสั่งการ พันธมิตร และหุนสวน เขามาเปนภาคีการทํางาน

รวมกัน สรางแผนงาน ยุทธศาสตร ประชุมปรึกษาหารือรวมกัน มีการทํางานรวมกันแบบหลวม ๆ เพื่อ               

การแกไขปญหา ลดความรุนแรงใหสอดคลองกับอัตลักษณในทองถิ่น โครงสรางทางสังคม นโยบายและ        

การสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สรุป
 ความรวมมือที่ เกิดขึ้นนําไปสู การปฏิบัติการเพ่ือการแกไขปญหาลดความรุนแรงในพื้นที่                   

จังหวัดชายแดนภาคใต ลักษณะใหคําปรึกษาหารือ ใหความชวยเหลือ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

ลดความรุนแรงในพื้นท่ีทั้งในรูปแบบความรวมมือแบบส่ังการ ความรวมมือแบบหุนสวน และความรวมมือ

แบบพันธมิตรลวนแลวแตสามารถสรางกระบวนการกิจกรรมรวมกันท้ังจากภาครัฐและองคกรชุมชน                 
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เพื่อสรางความเขาใจ กอใหเกิดความตระหนักตอปญหาความรุนแรงที่สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน       

จึงทําให  องคกรชมุชนรวมเปนหเูปนตา สือ่สารขอมลูตอภาครัฐ รฐัไดรบัขอมูลทีถ่กูตองนําไปสูการแกไขปญหา 

โดยอาศยัปจจัยโครงสรางทางสงัคม การแสดงออกเชิงอัตลักษณ ความเหมาะสมของนโยบาย และการส่ือสาร

ขององคกรชุมชนกับภาครัฐ มคีวามสัมพนัธกบัความรวมมือกบัภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรนุแรง

สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต การรวมกิจกรรมโครงการในรูปแบบความรวมมือลด

ความรุนแรงของสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตองใชการสรางกระบวนการ

สันติภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือใหความรุนแรงลดลงและไมกลับมารุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยองคกรชุมชนพื้นท่ี        

ที่มีความเคลื่อนไหวตามความตองการของกลุมองคกรชุมชนรวมกับภาครัฐ 

 ดงัน้ัน จากการศึกษาความรวมมอืกับภาครฐัขององคกรชมุชนเพือ่การลดความรนุแรงในสถานการณ

ความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยขอเสนอแนะกระบวนการทํางานดวยรูปแบบความรวมมือภายใต

แนวคิด “สงัคมนาํ การเมอืงตาม ทหารหนนุ”   คอื 1) สงัคมการขบัเคลือ่นงานดวยกลุมองคกรชมุชนทางสงัคม

เปนกลไกสรางความเขาใจในการอยูรวมกันในรปูแบบการพูดคยุ การสนทนาแบบซรูอ Road Map ตามหลกัการ

อาซูรอสันติภาพ และสรางพื้นท่ีกลาง 2) การเมืองตาม คือ ใหมีการพูดคุย เจรจาตอรองเพื่อหาทางออก          

ของปญหาอยางเปดเผยและในทางลับมีการพูดคุยกับกลุมผูกอความไมสงบ โดยการพูดคุยสันติภาพและ  

เปดโอกาสใหผูรวมพัฒนาเขามอบตวัเปนผูหลงผิดไมมคีดคีวาม และไกลเกล่ียตามหลักยตุธิรรมเชิงสมานฉันท 

สนทนาใหภาครัฐและองคกรชุมชนเขารวมกิจกรรมโดยใหการสงเสริมสนับสนุนอํานวยการ 3) ทหารหนุน คือ 

ดแูลรักษาความปลอดภัยและปฏิบตัิการท่ีจําเปนในการจับกุมกรณีผูกระทําความผิดซ่ึงการตรวจสอบพสิูจน

หลักฐาน และกดดันในพื้นที่ของการปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการจํากัดพื้นที่ในการปฏิบัติการความรุนแรง
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ 2) ศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดง

บทบาทครพูีเ่ล้ียงและความตองการพัฒนาบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการเรยีนรู

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู การวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 คือ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู และบทบาทครูพี่เล้ียงของสถานศึกษาเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 64 เลม เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบบันทึกการวิเคราะหเอกสาร แบบตรวจสอบ

คุณภาพขององคประกอบและพฤติกรรมบงช้ีบทบาทครูพี่เล้ียง และแบบบันทึกการประชุมกลุม วิเคราะห
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ขอมูลฉันทามติโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ระยะท่ี 2 คือ              

การศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู

ของนักศึกษาและความตองการในการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยง โดยมีผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูพี่เลี้ยงและ

นกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครูของสถานศึกษาเครือขายมหาวทิยาลยัราชภัฏ จาํนวน 640 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงและ

ความตองการในการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยง วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา             

ฝกประสบการณวชิาชพีคร ูประกอบดวย 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรมบงช้ี ไดแก การสงเสริมดานการเตรยีม

การจัดการเรียนรู (12 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดกระบวนการเรียนรู (8 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดส่ือการเรียนรู         

(9 พฤติกรรมบงช้ี) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (15 พฤติกรรมบงช้ี) และการสรางบรรยากาศ                      

แหงการเรียนรู (14 พฤติกรรมบงชี้) 2) สภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม                

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง

และครูพี่เลี้ยงมีความตองการในการพัฒนาบทบาทโดยรวมอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
 บทบาทครูพี่เลี้ยง   ความสามารถดานการจัดการเรียนรู   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

Abstract
 The research objectives were to synthesize the roles of mentor teachers in promoting the 

student teachers’ learning management abilities, and to examine current conditions of the mentor 

teachers’ roles. The research is divided into two phases. Phase 1 involved a study of 64 documents 

relevant to professional experience teacher training, learning management, and mentor teachers’ 

roles in professional experience teacher training of schools in the Rajabhat University Network. The 

research instruments included a document analysis record, an evaluation form, and a focus group 

recording form. The data were analyzed by an item-objective-congruence index, median and       

interquartile range. Phase 2 was concerned with current conditions of the mentor teachers’ roles and 

their needs for development. The respondents of this study were 640 mentor teachers and student 

teachers of schools in the Rajabhat University Network. The data were collected by using a          

questionnaire and analyzed by mean and standard deviation. The research results were as follows: 1) 

The roles of mentor teachers in promoting the student teachers’ learning management abilities 

consisted of 5 factors and 58 behavioral indicators. They were promoting a learning preparation 

(12 behavioral indicators), a learning management process (8 behavioral indicators), instructional 
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media (9 behavioral indicators), learning assesment (15 behavioral indicators), and learning to 

create a learning atmosphere (14 behavioral indicators). 2) The overall current conditions of the role 

of mentor teachers in promoting the student  teachers’ learning management abilities were at       

intermediate level, and the overall needs for the mentor teachers’ role development were at high level.

Keywords
 The Roles of Mentor Teachers, Learning Management Ability, The Student Teacher

บทนํา
 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการผลิตครู โดยมีเปาหมายหลัก 

คอื ใหนกัศึกษาไดนาํทฤษฎทีีไ่ดเรียนรูทางดานการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัยมาประยกุตสูการปฏิบตัจิริง

ในช้ันเรียน พัฒนาทักษะและเจตคติโดยตองผานกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา           

ไมนอยกวา 2 ภาคเรียน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศกจากคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรเปนผูนิเทศ

การสอนและการปฏบิตังิานของนกัศกึษาอยางนอยภาคเรยีนละ 3 คร้ัง ในขณะเดยีวกนักม็คีรพูีเ่ลีย้งในสถานศกึษา

คอยชวยดูแลใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการสอนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  

 ครูพี่เล้ียงถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและใกลชิดกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาครูพี่เลี้ยงตามความหมายที่คุรุสภากําหนดไวนั้น  หมายถึงครูผูสอนที่ไดรับการแตงตั้งจาก

ผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูที่เปนครูคูคิดใหแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยงจึงนับวาเปน 

แบบอยางของการปฏิบัติตน  แบบอยางดานการสอน ดังจะเห็นไดจากประเทศฟนแลนดเปนประเทศที่มี

คณุภาพการจัดการศกึษาอยูอนัดบัแนวหนาของโลก โดยพบวาประเทศฟนแลนดไดใหความสาํคญักบับทบาท

ของครพูีเ่ลีย้ง การเปนครพูีเ่ลีย้งสือ่ความหมายวา ผูทาํหนาทีพ่ฒันานักศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีครไูมใช

การนเิทศเพียงอยางเดยีว แตมหีนาทีใ่นการฝกฝนใหนกัศกึษาเขาใจหลักสูตร เขาใจนกัเรียน เตรียมการจดัการ

เรียนรู สอนใหดูเปนตัวอยาง แลวมีการสนทนาสะทอนความคิด พัฒนาทักษะความเปนผูนํา การจัดการ       

ตลอดจนฝกใหคิดริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และดูแลการทําวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู จึงสงผลใหสถิติครูใหมของประเทศฟนแลนดที่อยูในอาชีพครูนานจนถึงวัยเกษียณมีจํานวนอยูใน

เกณฑทีส่งู (อาร ีสณัหฉวี, 2555, 89-90) สอดคลองกับผลการศกึษาในประเทศสงิคโปรของ Chong , Ee Ling 

& Kim (2011, 219-233) ที่พบวา ชวงของการพัฒนาวิชาชีพครู คือชวงของการฝกประสบการณวิชาชีพครู

และชวงของการเร่ิมตนเปนครใูหม หากนักศึกษาหรอืครใูหมไดรับการเอาใจใสดแูลจากครูพีเ่ล้ียงอยางใกลชดิ   

จะชวยสงเสริมใหเกิดครูที่มีคุณภาพ แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ไดรับ                

การดูแลจากครูพี่เลี้ยงท่ีเปนแบบอยางที่ดียอมมีอิทธิพลตอความสามารถในการสอนและลักษณะคร ู                    

ทีพ่งึประสงคของนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู (Erawan, 2011, 47-58 ; สายชล เทยีนงาม และ บญุเรียง 

ขจรศิลป, 2556, 212-225) 
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 ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครูถอืเปนเปาหมายสําคญั

อนัดับแรกของการฝกประสบการณวิชาชีพครตูามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูทีค่รุุสภาไดกําหนดไว ซึง่การจะ

พัฒนาใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมีคุณภาพไดนั้นตองอาศัยการดูแลเอาใจใสจากครูพี่เลี้ยง

เปนหลัก โดยครูพี่เลี้ยงจะตองแสดงบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา 

ภายใตการสนับสนุนพัฒนาของคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรที่ควรจัดทําหลักสูตรหรือจัดโครงการเพื่อ

พฒันาครพูีเ่ล้ียงในการฝกประสบการณวิชาชีพครู (วลิาวัณย จารุอริยานนท, 2557, 104-116) จากการศกึษา

ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูพบวา  มีเพียงคูมือและแนวปฏิบัติ         

โดยท่ัวไปของครูพี่เลี้ยงเทานั้น แตไมพบวามีการศึกษาบทบาทที่ชัดเจนของครูพี่เลี้ยงในการสนับสนุน           

ความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีคร ูดงันัน้การศึกษาถึงองคประกอบ

และตัวบงช้ีพฤติกรรมการแสดงบทบาทของครูพี่เล้ียงจะทําใหผูทีม่สีวนเก่ียวของในการผลิตครูมีความเขาใจ

ในบทบาทและพฤติกรรมของครูพี่เลี้ยงอยางถองแทกอนการดําเนินการพัฒนา อันจะสงผลใหสามารถ       

ดําเนินการพัฒนาไดตรงตามบทบาทและความตองการของครูพี่เลี้ยง  ผูวิจัยจึงไดทําการสังเคราะห                  

องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริม

ความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศกึษา ความตองการในการพฒันาบทบาทครูพีเ่ลีย้งในการสงเสริม

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ซึ่งจะไดนําผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดาน            

การจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูตอไป

วัตถุประสงค
 1. สังเคราะหบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา         

ฝกประสบการณวิชาชีพครู

 2. ศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงและความตองการพัฒนาบทบาทครูพี่เล้ียง

ในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้

  1.1 ระยะท่ี 1 การสังเคราะหองคประกอบ พฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม   

ความสามารถดานการจดัการเรียนรูของนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีครู  มขีัน้ตอนในการดาํเนนิการ ดงันี้

   1) ขั้นที่ 1 ศึกษาคูมือและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เอกสารท่ีเก่ียวของกับบทบาทครูพี่เล้ียงและ                

การจัดการเรียนรู ทําการวิเคราะหและจดบันทึกลงในแบบบันทึกการวิเคราะหเอกสารเพ่ือใหไดองคประกอบ

และพฤติกรรมบงชี้เบื้องตน  

   2) ขั้นท่ี 2 นําองคประกอบและพฤติกรรมบงช้ีบทบาทครูพี่เล้ียง  ใหผูเช่ียวชาญจํานวน  

13  คน ตรวจสอบความเหมาะสมโดยพจิารณาวาองคประกอบท่ีไดอยูภายใตบทบาทครพูีเ่ลีย้งในการสงเสริม         

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครหูรือไม และตรวจสอบพฤติกรรม

บงชี้ของแตละองคประกอบวาอยูภายใตองคประกอบนั้นหรือไม พรอมพิจารณาความเปนไปไดในการนําไป

ปฏบิัติ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหหาฉันทามติ (Consensus) 
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   3) ขั้นที่ 3 จัดประชุมกลุม (Focus Group) โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ทําการ

วิพากษองคประกอบ พฤติกรรมบงชี้ ผูวิจัยทําการปรับพฤติกรรมบงชี้ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  1.2  ระยะที่ 2 ผู วิจัยดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียง                 

ความตองการในการพฒันาบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยใชประเด็นคําถามที่ไดมาจากการสังเคราะหองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้

บทบาทครูพี่เลี้ยงในระยะที่ 1 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ

        2.1 ระยะท่ี 1 แหลงขอมูลที่ใชในการสังเคราะหองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้บทบาท            

ครูพี่เลี้ยง ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักสูตร

ครุศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน 34 เลม เอกสารท่ีเก่ียวของกบับทบาทครพูีเ่ล้ียงและการจัดการ

เรียนรู จํานวน 30 เลม รวมจํานวน 64 เลม โดยมีเกณฑในการคัดเลือก คือ 1) ชนิดและประเภท เปนหนังสือ 

คูมอืหรอืงานวิจยัเกีย่วกบัแนวทางการฝกประสบการณวชิาชพีคร ูบทบาทครูพีเ่ลีย้งและการจดัการเรยีนรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2) ระยะเวลาที่ตีพิมพ เปนเอกสารที่ตีพิมพตั้งแต                  

ป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2557 เนือ่งจากในชวงป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 เปนชวงการเปล่ียนผานสูการยกระดับมาตรฐาน

วชิาชพีคร ูโดยมกีารยกเลกิพระราชบญัญตัคิร ูพ.ศ. 2488 มาประกาศใชพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาป พ.ศ. 2546 สําหรับผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาคุณภาพขององคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ 

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสบการณเกี่ยวของกับการจัดฝก

ประสบการณวชิาชพีครมูาแลวอยางนอย 5 ป ครูพีเ่ล้ียงนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีครทูีม่ปีระสบการณ

มาแลวอยางนอย 10 ป ศึกษานิเทศนที่มีประสบการณในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและ

อาจารยมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเชีย่วชาญดานการศกึษาและการฝกประสบการณวชิาชพีครมูาแลวอยางนอย 3 ป 

  2.2 ระยะที ่ 2 กลุมตัวอยางในการใหขอมูล ไดแก ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครูของสถานศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมจํานวน 640 คน ใชวิธีการสุมแบบ 2 ขั้นตอน  

(Two-Stage Random Sampling) โดยผูวิจัยจําแนกมหาวิทยาลัยราชภัฏออกเปน 5 กลุม ไดแก  1) กลุม

รัตนโกสินทร  2) กลุมภาคเหนือ  3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) กลุมภาคกลาง และ 5) กลุมภาคใต 

ทําการสุมข้ันท่ี 1 คือ สุมมหาวิทยาลัยในแตละกลุมตามสัดสวนโดยใชเกณฑรอยละ 25 ของจํานวน

มหาวิทยาลัยในแตละกลุม ไดมหาวิทยาลัยจํานวน 11 แหง ประกอบดวยกลุมรัตนโกสินทร จํานวน 2 แหง 

กลุมภาคเหนือ  จํานวน 2 แหง  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 แหง กลุมภาคกลางจํานวน 2 แหง 

และกลุมภาคใต  จํานวน 2 แหง รวมจํานวนของครูพี่เลี้ยง 7,600 คน และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู จํานวน 7,600 คน ทําการสุมขั้นที่ 2 โดยสุมครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัแตละแหง ใหไดจาํนวนกลุมตัวอยางในกลุมของครพูีเ่ล้ียงและนกัศึกษาฝกประสบการณ

วชิาชีพคร ูรวม 722 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตวัอยางของ Krejcie และ Morgan ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน

รอยละ 95 (ลดัดาวัลย เพชรโรจน และ อจัฉรา ชาํนปิระศาสน, 2547,  227) ตามสัดสวนของมหาวทิยาลยัราชภฏั
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แตละแหง และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 640 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.64 ของแบบสอบถาม

ทั้งหมด

 3.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

        3.1 ระยะท่ี 1 แบบบันทึกการวิเคราะหเอกสารแบบตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบ

พฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่ เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู ของนักศึกษา                            

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และแบบบันทึกการประชุมกลุม  

      3.2 ระยะท่ี 2 แบบสอบถามจํานวน 2 ชดุ คอื ชดุท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพปจจุบันของ

การแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงสําหรับสอบถามครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชุดที่ 2 เปน

แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสําหรับครูพี่เลี้ยง โดยแบบสอบถามท้ัง 2 ชุดเปนแบบสอบถาม      

ประเภทมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

  4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1 ระยะที่ 1 ผูวิจัยทําการวิเคราะหหาฉันทามติโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of 

Item Objective Congruence: IOC) คามธัยฐาน (Median: Mdn) และคาพสิยัระหวางควอไทล (Interquartile 

Range: IQR) คัดเลือกพฤติกรรมบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.80 คามัธยฐาน มากกวา 3.49 

และคาพิสัยระหวางควอไทล ตํ่ากวา 1.50 

  4.2  ระยะที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยง

และความตองการในการพัฒนาของครูพี่เล้ียง โดยใชคาเฉลี่ย (Mean: X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
 1. ตอนท่ี 1 ผลการสงัเคราะหองคประกอบพฤตกิรรมบงชีบ้ทบาทครพูีเ่ลีย้งในการสงเสริม

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

       ผลการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากแหลงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณ

วชิาชีพครขูองมหาวิทยาลยัราชภัฏ ตามหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ และเอกสารทีเ่กีย่วของกับการจดัการเรียนรู

และบทบาทครูพี่เลี้ยง พบวา บทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู              

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ 70 พฤติกรรมบงชี้ ไดแก การเตรียม

การจัดการเรียนรู (16 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดกระบวนการเรียนรู (11 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดส่ือการเรียนรู   

(12 พฤติกรรมบงช้ี) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (15 พฤติกรรมบงช้ี) และการสรางบรรยากาศแหง       

การเรียนรู (16 พฤติกรรมบงชี้)  

     ผลการนาํองคประกอบและพฤตกิรรมบงชีบ้ทบาทครพูีเ่ลีย้งทีไ่ดจากการศกึษาเอกสารขางตน

ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนาํไปปฏบิตั ิพบวา องคประกอบท้ัง 5 ดาน
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มีความเหมาะสมกับบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา  

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดพฤติกรรมบงชี้ที่ใชไดจํานวน 53 พฤติกรรมบงชี้ โดยมีคาดัชนี                       

ความสอดคลองอยูระหวาง 0.84-0.92 คามัธยฐานอยูระหวาง 4.00-5.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล            

อยูระหวาง 0.00-1.00 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะหฉันทามติองคประกอบและพฤติกรรมบงช้ีบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถ       

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

 

 

 

 ( ) 

 

IOC Mdn IQR 

 9 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 
 7 0.84-0.92 5.00 0.00-1.00 

   9 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 
 15 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 

   13 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 

 ผลการวพิากษองคประกอบ พฤติกรรมบงช้ี พบวา บทบาทของครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรยีนรูของนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรมบงช้ี 

โดยองคประกอบท่ีมีพฤติกรรมบงช้ีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู  รองลงมา             

คือ การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและนอยที่สุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรู ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  

องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   
 

  ( ) 

 12 
 8 

   9 
 15 

   14 
 58  
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 2. ตอนที ่ 2  ผลการศึกษาสภาพปจจบุนัของการแสดงบทบาทครพูีเ่ลีย้งและความตองการพฒันา

บทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

  2.1 สภาพปจจบุนัของการแสดงบทบาทครพูีเ่ลีย้งในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการ

เรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

   ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจากการสอบถามครูพี่เล้ียงและนักศึกษา           

ฝกประสบการณวชิาชีพคร ูพบวา สภาพปจจบุนัของการแสดงบทบาทครูพีเ่ลีย้งในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยรวม อยูในระดับปานกลางทุกดาน                  

โดยดานที่มีการแสดงบทบาทสูงสุด คือ บทบาทในการสงเสริมดานการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู              

รองลงมาคือ  ดานการจัดกระบวนการเรียนรู และดานการเตรียมจัดการเรียนรู ตามลําดับ สวนดานการวัด          

และประเมนิผลการเรียนรู มีการแสดงบทบาทนอยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่  3  

คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม              

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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  2.2 สภาพความตองการพัฒนาบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดาน            

การจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

        ผลการศึกษาความตองการพัฒนาบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ      

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา         

รายดานพบวา โดยภาพรวมครพูีเ่ลีย้งตองการไดรบัการพฒันาในระดบัมาก โดยประเด็นทีค่รพูีเ่ล้ียงตองการไดรบั

การพัฒนาในระดับมากที่สุด  คือ การพัฒนาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการสรางความเขาใจ

รวมกันกับอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ การพัฒนาดานการสรางและใชสื่อการเรียนรูและ

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่  4    

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของครูพี่เลี้ยงในการพัฒนาบทบาทดานการสงเสริม        

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการสังเคราะหบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูพบวา ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก การเตรียมการจัดการเรียนรู การจัด

กระบวนการเรียนรู การจัดสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการสรางบรรยากาศแหง         

การเรียนรู เน่ืองจากเปาหมายท่ีสําคัญอันดับแรกของการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา  คือ          

ความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยพบวา ความสามารถดานการจดัการเรียนรูทีส่อดสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูที่กําหนดโดยคุรุสภา (คุรุสภา, 2556) เปาหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครูดานพฤติกรรม

การจัดการเรียนรู ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรประกอบดวย                

ความสามารถ 5 ดานดังกลาวประกอบกับจากผลการศึกษาบทบาทครูพี่เลี้ยงของ Melek Koc (2011, 193-

208) พบวา  จําแนกบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมดานการจัดการเรียนรูได 5 ดานเชนกัน ดังนั้นหาก   

ครูพีเ่ล้ียงแสดงบทบาทในการสงเสรมิความสามารถดานการจัดการเรียนรูครอบคลุมท้ัง 5 องคประกอบกย็อม

สงผลใหนกัศึกษาสามารถจดัการเรยีนรูทีม่คีณุภาพได เพราะครพูีเ่ล้ียงถอืไดวาเปนผูทีอ่ยูใกลชดิกับนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูมากที่สุด เปนตนแบบของการจัดการเรียนรู  ครูพี่เลี้ยงจึงควรแสดงบทบาทใน      

การสงเสริมการจัดการเรียนรู ใหครอบคลุมทุกดานของการจัดการเรียนรู  และจากผลการวิจัยพบวา                   

องคประกอบทีม่พีฤตกิรรมบงชีข้องบทบาทครูพีเ่ลีย้งจํานวนมากท่ีสดุ ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

ซึง่แสดงใหเหน็วาครูพีเ่ลีย้งควรใหความสาํคญัในการดแูล เอาใจใส ใหคาํแนะนาํดานการวดัและประเมนิผล

เน่ืองจากการประเมินผลการเรียนรูถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจะตอง

มีความรูความเขาใจและมีทักษะที่ถูกตองเพราะการประเมินผลเปนงานที่สําคัญสําหรับครู ไมใชการทดสอบ

ในมิติเดิม แตเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู ครูผูสอนเปนผูที่สําคัญทั้งในแงการออกแบบ              

การเรียนรูและการออกแบบวธิกีารวัดประเมนิผล  การจดัการเรยีนการสอนในปจจบุนัเนนการจัดการเรยีนรูทีเ่นน    

ผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  ประกอบกับลักษณะของ

การจดัการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 เนนการเรียนรูตลอดชวีติ ดงัน้ันการวดัประเมินผลตองใชวธิกีารทีห่ลากหลาย      

เพื่อคนหาและพัฒนาผูเรียน ใชผูประเมินหลากหลายมากข้ึน เนนการประเมินอยางเปนระยะและตอเนื่อง       

ซึ่งแนวโนมการวัดประเมินผลถือเปนกลไกของการพัฒนาการเรียนรู (พิสณุ ฟองศรี, 2554, 16-18) จะเห็นได

วาการนําความรูดานการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูมาใชในภาคสนามของนกัศึกษาควรตองไดรบัคาํแนะนํา

อยางดีจากครูพี่เลี้ยง ทําใหพฤติกรรมบงช้ีขององคประกอบดานน้ีจึงมีความสําคัญตอการแสดงบทบาท          

ของครูพี่เลี้ยงและสงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสามารถทําการวัดและประเมินผลไดอยาง  

มีคุณภาพ

 2. ครูพี่เลี้ยงแสดงบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา                    

ฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับปานกลางทุกดาน แสดงใหเห็นวา ถึงแมวาครูพี่เลี้ยงท่ีไดรับการแตงตั้ง

จากผูบริหารจะมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดไวก็ตาม แต    

ครูพีเ่ล้ียงอาจไมไดแสดงบทบาทตามท่ีสงัคมคาดหวังไวอยางเตม็ท่ีซึง่ตรงกันขามกับบทบาททีส่งัคมคาดหวังวา 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560144

ครพูีเ่ลีย้งควรเปนตนแบบทีด่แีกนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู ทาํใหครพูีเ่ลีย้งประเมนิบทบาทของตนเอง

ในระดับกลาง ๆ สอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาของการฝกประสบการณวิชาชีพครูก็ยังพบ

ปญหาท่ีเกดิขึน้กบัครูพีเ่ลีย้ง อนัไดแก ปญหาการปฏบิตังิานในหนาทีข่องครพูีเ่ล้ียง คอื ปญหาการประสานงาน

กับอาจารยนิเทศก และปญหาการใหคําแนะนําและการสนับสนุนดานการสอน (ประมวล ตันยะ, 2537 ;       

ธานี นงนุช, 2542 ; Akbar & Jackson, 2012, 110-119) อยางไรก็ตามครูพี่เลี้ยงมีความตองการในการไดรับ

การพัฒนาบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการไดรับการพัฒนาในระดับมากที่สุดดานการวัดประเมินผล

การเรยีนรูและการสรางความเขาใจรวมกนักบัอาจารยนเิทศกจากมหาวทิยาลยัและครพูีเ่ลีย้งยงัใหขอเสนอแนะ

วาสถาบันผลิตครูควรจัดสรางความเขาใจรวมกันกับอาจารยนิเทศกในดานการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย        

การจัดการเรียนรู ดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การแจกเอกสาร

คูมือ เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสรางความเขาใจอันดีระหวางครูพี่เลี้ยงและสถาบันผลิตครูนั้นมี                

ความสําคัญตอกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ และความตองการในการพัฒนาของ         

ครพูีเ่ลีย้งเปนไปในทศิทางเดียวกบัการศึกษาของ  วลิาวณัย จารอุริยานนท (2557, 104-116 ) ทีม่ขีอเสนอแนะ

จากการวิจัยวาคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรควรจัดทําหลักสูตรหรือจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูพี่เล้ียง        

การฝกประสบการณวชิาชพีคร ูโดยครูพีเ่ล้ียงจะตองเปนแบบอยางทีด่ ี (Role Model) ใหแกนกัศึกษา เนือ่งจาก

ครูพี่เลี้ยงมีความสําคัญตอคุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ สรุพล เรอืงรอง และคณะ (2549) ทีพ่บวา ประเด็นทีค่รูของโรงเรียนเครือขายการฝกประสบการณวชิาชพีครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตองการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะการสอน การวิจัย การแกปญหา

นกัเรยีน  การพฒันาตนเองของครใูหทนัตอความกาวหนาทางวิทยาการโดยความตองการน้ีมคีวามสอดคลอง

กับสภาพปญหาและอุปสรรคที่ครูตองเผชิญภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา      

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 คอื การจดัทําหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู การเลอืกใชและจดัหาแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และงบประมาณมีจํากัด (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2553)  

สรุป
 จากการศึกษา พบวา บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู                  

ของนักศึกษา  ฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรมบงชี้ ไดแก การสงเสริม

ดานการเตรียมการจัดการเรียนรู (12 พฤติกรรมบงชี้) การจัดกระบวนการเรียนรู (8 พฤติกรรมบงชี้) การจัดสื่อ

การเรียนรู (9 พฤติกรรมบงชี้) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (15 พฤติกรรมบงชี้) และการสรางบรรยากาศ

แหงการเรียนรู (14 พฤติกรรมบงช้ี)  สภาพปจจุบนัของการแสดงบทบาทครูพีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยรวมอยูในระดับปานกลางและครูพี่เล้ียง     

มีความตองการในการพัฒนาบทบาทโดยรวมอยูในระดับมาก 
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 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  

  1.1  สถาบนัผลติครคูวรทาํความเขาใจกบัสถานศกึษาเกีย่วกบัหลกัเกณฑการคดัเลอืกครพูีเ่ลีย้ง  

และหลักเกณฑการฝกประสบการณวชิาชีพครทูีส่อดคลองกบัเกณฑของครุสุภากอนการฝกปฏบิตักิารวชิาชีพครู

อยางสมํ่าเสมอทุกปการศึกษาเพื่อใหเกิดความรวมมือและเกิดการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน

  1.2  สถาบันผลิตครูควรเตรียมความพรอมครูพี่เล้ียงใหมีความสามารถในการแสดงบทบาท   

ในการสงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผล การประสาน             

ความเขาใจรวมกันระหวางครูพี่เลี้ยงกับอาจารยนิเทศกฝายมหาวิทยาลัย  การสรางและใชสื่อการเรียนรูและ

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป

  สถาบันผลิตครูควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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บทคัดยอ
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดและผลการดําเนินงาน

ทางการเงนิ และเพือ่ศึกษาสวนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลตอผลการดาํเนินงานทางการเงนิตามมมุมอง

ของผูประกอบการตลาดนดั จงัหวัดลาํปาง ประชากร คอื ผูประกอบการตลาดนดั จงัหวัดลาํปาง จาํนวน 310 คน 

เครือ่งมือวจิยั คอื แบบสอบถาม โดยใชสถติพิรรณนาวเิคราะหคาเฉลีย่ คารอยละและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ ผลวิจัยพบวา ผูประกอบการใหความสําคัญตอสวนประสม

ทางการตลาดอยูในระดบัมากทีส่ดุ ไดแก สถานทีจ่ดัจาํหนาย ราคา ผลติภณัฑ และลาํดบัสดุทาย คอื สงเสรมิ

การตลาด และผลการดําเนนิงานของการเงินอยูในระดบัปานกลาง ผลการวเิคราะหเสนทางความสมัพนัธพบวา 

(1) ปจจัยดานราคามีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากท่ีสุด (2) ปจจัยดานสถานที่              

(3) ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และ (4) ปจจัยดานผลิตภัณฑ
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คําสําคัญ
 สวนประสมทางการตลาด    ผลการดําเนินงานทางการเงิน    ผูประกอบการตลาดนัด

Abstract
 The purposes of this research were to study the importance of marketing mix and financial 

operation, and to study of effect of marketing mix strategy toward financial performance approach 

of flea market entrepreneurs in Lampang Province. The population was 310 flea market entrepreneurs.  

The research tool was in questionnaire format by applying descriptive statistics for data analysis. 

There were composed of the percentage, standard deviation and inferential statistics with path 

analysis technique. 

 The findings of research revealed that the importance of marketing mix strategy were rated 

as highest level, etc. place, price and product, promotion and financial performance were rated as 

moderate level. The findings of path analysis that the price had the most direct effect toward financial 

performance, and followed by place, promotion and product had direct effect toward financial 

performance. 

Keywords
 Marketing Mix, Financial Performance, Flea Market Entrepreneurs

บทนํา
 ปจจบุนันี ้“ตลาดนดั” ถอืเปนธรุกจิการคาปลกีรปูแบบหน่ึงทีเ่ปนแหลงรวมของผูซือ้และผูขายจํานวนมาก

ภายในชุมชน สงผลใหเกิดการกระตุนระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน เพราะเปนแหลงขายสินคา       

ที่เนนความหลากหลายและเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ อีกทั้งผูซื้อสามารถเขา

ถึงไดงายและสามารถเจาะกลุมผูบริโภคไดในทุกระดับของสังคมไทย ตลาดนัดเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนน้ัน ๆ  ไดเปนอยางดี โดยสินคาท่ีนํามาขายสวนใหญจะเปนสินคาประเภทอุปโภค บริโภค 

ไดแก เสื้อผาและเครื่องแตงกาย อาหารและเครื่องดื่ม สินคามือสอง เฟอรนิเจอรของตกแตงบาน สัตวเลี้ยง 

ของเกาและของสะสมประเภทตางๆ หนังสือ ตนไมและอุปกรณแตงสวน เปนตน (ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ            

วราภรณ สารอินมูล, 2559, 198) แนวโนมการเจริญเติบโตของตลาดนัดมีความเปนไปไดที่เติบโตเพ่ิมขึ้น    

อยางตอเนื่อง เพราะผูประกอบการบางรายไดมีการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ตลาดนัดในอําเภออื่นๆ ทําให

การประกอบธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันมากข้ึน อันเปนผลมาจากคูแขงขันท่ีมีสินคาท่ีคลายคลึงกัน            

เปนจํานวนมาก เหตุผลหลักของการทําธุรกิจที่ผูประกอบการตลาดนัดตองการและสําคัญมากท่ีสุด คือ            

ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจและหาแนวทางที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและมีผลกําไรตาม                    
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ที่คาดหวังไวนั้น จําเปนตองมีการนําสวนประสมทางการตลาด เรียกวา 4P’s ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา 

สถานทีจ่ดัจาํหนาย และการสงเสริมการขาย เขามามีบทบาทในการกระตุนและดงึดดูความสนใจเพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาด (ตะ เลิศพัชราชา และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2558, 2)

  จังหวัดลําปางมีตลาดนัดหลายแหง ไดแก ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย (จัดจําหนายสินคาเย็นวัน 

พฤหัสบดีและวันศุกร) ตลาดกองตา (จัดจําหนายสินคาเย็นวันเสารและวันอาทิตย) ตลาดนัดคลองถมนํ้าโทง 

(จดัจาํหนายสนิคาเยน็วนัพธุ) ตลาดนัดบิก๊ซ ี(จดัจาํหนายสนิคาเยน็วนัศกุร) ตลาดกาดเมฆ (จดัจาํหนายสนิคา 

ทุกวัน) ตลาดอัศวิน (จัดจําหนายสินคาทุกวัน) และตลาดสนามบิน (จัดจําหนายสินคาทุกวัน) (เทศบาลเมือง

ลําปาง, 2559) สวนใหญเปนการดําเนินธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน จําหนายสินคามีความใกลเคียงกัน ทายท่ีสุด      

ทําใหผลการดําเนินงานทางการเงินของผูประกอบการตลาดนัดไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร บางราย      

มียอดขายสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีการใชการตลาดที่หลากหลายควบคูกันไป ไมวาจะเปนดานราคาท่ีถูกลง     

เมือ่เทียบกับผูประกอบการรายอ่ืน แตบางรายมีจาํนวนยอดขายสนิคาลดลงเน่ืองจากรานคาอยูในทําเลท่ีไมดี

และมีมุมอับที่ลูกคามองไมเห็น (ธิดารัตน สะพรั่ง, การสื่อสารสวนบุคคล, 28 มิถุนายน 2559)  อยางไรก็ตาม

ตลาดนัดบางแหงมีจาํนวนลูกคาท้ังในทองถ่ินและลูกคาท่ีเปนนักทองเทีย่วทีม่าเดนิซ้ือสินคาเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง 

ทําใหคลองถมวันอังคารมีความไดเปรียบกวาตลาดนัดในพ้ืนที่อื่นๆ เนื่องจากมีสถานท่ีอยูใจกลางเมืองและ         

ใกลกับแหลงทองเที่ยว ผนวกกับมีการประชาสัมพันธผานส่ือที่หลากหลายอยางตอเน่ือง ทายท่ีสุด                  

ทําใหลูกคาเกิดแรงจูงใจที่จะมาเดินตลาดนัด (ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล, 2559, 202) 

 ตลาดนัดบางแหงอาจจะมีขอเสียเปรียบในบางโอกาส เชน สถานที่อยูหางไกลและยอมเกิดปญหา

ในการเดินทางสัญจรของลูกคาข้ึนมา รวมถึงราคาสินคาคอนขางสงูหากเทียบกบัตลาดนดัอ่ืนๆ อกีท้ังเจาของ

ตลาดนัดมีการประชาสัมพันธไมทั่วถึงหรือผูประกอบการมีการสงเสริมการขายอยูในระดับตํ่า ผนวกกับ            

การที่ผู ประกอบการตองแขงขันกันเองในธุรกิจการคาดังกลาว บางครั้งการจัดจําหนายสินคาในฤดูฝน                 

ผูประกอบการไมสามารถจําหนายไดตามเปาหมายที่กําหนดไว บางคร้ังก็จะตองเสียคาเชาไปฟรี ๆ ทําให

สินคามีการเนาและเสีย อีกทั้งการจัดจําหนายอาหารในฤดูรอน ทําใหเก็บไวนานไมไดเกิดภาวการณขาดทุน

ไปในทีส่ดุ (วาสนา จนัทรตัน, การสือ่สารสวนบคุคล, 5 เมษายน 2559 ; พรสวรรค มณวีรรณ, การส่ือสารสวนบคุคล, 

28 มิถุนายน 2559) ดังนั้น ในภาพรวมแลวธุรกิจตลาดนัดจึงมีปญหาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเปน

สวนใหญและมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการในตลาดนัด                     

ในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

 ดังน้ัน ขอมูลท่ีกลาวมาขางตน คณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา “สวนประสมทางการตลาดที่มีตอผล     

การดําเนินงานทางการเงนิของผูประกอบการตลาดนัด จงัหวัดลาํปาง” เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาและเปน

ประโยชนตอผูสนใจจะประกอบการธุรกิจตลาดนัด ตลอดจนเพ่ือพัฒนาตลาดนัดใหสอดรับกับความตองการ

ของผูบริโภค นอกจากน้ันเปนสวนสะทอนใหเห็นถึงปญหาและขอบกพรองของผูประกอบการในการดาํเนินธุรกิจ

ไดอยางชัดเจนเพื่อนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค 
 1. เพือ่ศกึษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมอง

ของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง

  2. เพือ่ศกึษาสวนประสมทางการตลาดทีม่ตีอผลการดําเนินงานทางการเงนิตามมมุมองของผูประกอบการ

ตลาดนัด จังหวัดลําปาง

 

ขอบเขตของการวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิสํารวจ มขีอบเขตการวจิยั 4 ดาน ไดแก (1) ขอบเขตดานเนือ้หา มุงเนน 

ศึกษาสวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด และ       

ผลการดําเนินงานทางการเงิน และศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีตอผลการดําเนินงานทางการเงิน        

ตามมมุมองของผูประกอบการตลาดนดั จงัหวดัลาํปาง (2) ขอบเขตดานประชากร คอื ผูประกอบการตลาดนดั 

จังหวัดลําปาง ไดแก (2.1) ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย จํานวน 98 ราย (2.2) ตลาดกองตา จํานวน 83 ราย  

(2.3) ตลาดนัดคลองถมนํ้าโทง จํานวน 65 ราย (2.4) ตลาดนัดบิ๊กซี จํานวน 13 ราย (2.5) ตลาดกาดเมฆ  

จํานวน 48 ราย (2.6) ตลาดอัศวิน จํานวน 52 ราย และ (2.7) ตลาดสนามบิน จํานวน 65 ราย รวมจํานวน     

ทัง้สิน้  424 ราย โดยประกอบกิจการประเภทเสือ้ผา รองเทา เครือ่งสาํอาง เครือ่งดืม่ ผลไม กิฟ๊ชอ็ป และกระเปา 

(3) ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก ไดแก ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย ตลาดกองตา ตลาดนัดคลองถมนํ้าโทง              

ตลาดนัดบิก๊ซ ีตลาดกาดเมฆ ตลาดอัศวนิและตลาดสนามบิน และ (4) ขอบเขตระยะเวลา 4 เดือน ตัง้แตเดอืน

สิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงิน ดังตอไปนี้

 1. สวนประสมทางการตลาด 

  ศริวิรรณ เสรรีตัน, ปริญ ลกัษิตานนท และศุภร เสรรีตัน (2552, 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสม

การตลาด หมายถึง ตัวแปรจํานวน 4 ดานทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย และ          

การสงเสริมการตลาดทีม่กีารบูรณาการรวมกนัเพ่ือสนองความพงึพอใจแก ลกูคากลุมเปาหมาย ประกอบดวย

เครื่องมือ ดังตอไปนี้

  1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เปนผลิตภัณฑเสนอขายสูตลาดเพื่อสรางความสนใจ

ใหกบัลกูคากลุมเปาหมาย การจดัหาผลติภณัฑ การใชหรอืการบรโิภคทีส่ามารถทาํใหลกูคาเกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong & Kotler, 2009, 616) ประกอบดวยผลิตภณัฑตองเปนสิง่ทีส่มัผสัไดและสัมผสัไมได เชน บรรจภุณัฑ 

ส ีราคา คณุภาพ ตราสนิคา บริการและชือ่เสยีงของผูขาย ซึง่ผลติภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการสถานท่ี บคุคล 

หรือความคิด ผลิตภณัฑทีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมมตีวัตนก็ได ผลิตภณัฑตองมอีรรถประโยชน มคีณุคา

ในสายตาของลกูคา จงึจะมผีลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกาํหนดดานผลติภัณฑตองพยายามคาํนึงถึง 
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ปจจัยตอไปน้ี (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ หรือความแตกตางทางการแขงขัน (2) องคประกอบ    

(คณุสมบตั)ิ ของผลิตภณัฑ เชน ประโยชนพืน้ฐาน รปูรางลักษณะ  คณุภาพ การบรรจภุณัฑ ตราสนิคา เปนตน 

(3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและ

มีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุง

ใหดีขึ้นซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน (5) สวนประสม

ผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ 

  1.2 ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนทีล่กูคาตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรอืเปนคุณคา

ทั้งหมดที่ลูกคารับรูเพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินที่จายไป (Armstrong &  

Kotler, 2009, 616) หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตวัท่ีสองทีเ่กิดข้ึนจากตัวผลิตภัณฑ 

คือ  Product ราคาเปนตนทุนของลูกคา โดยที่ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่ไดรับของ ผลิตภัณฑกับ

ราคาที่จายไป ถาคุณคาสูงกวาราคา  ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกําหนดราคาของผูประกอบการตอง

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ (1) คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา ในคุณคาของ

ผลิตภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขันวามีความรุนแรง

มากนอยเพียงใด (4) ปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  1.3 สถานท่ีจดัจาํหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการขายสินคา ประกอบดวย องคการตางๆ 

และ กิจกรรม เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคการไปยังตลาดเปาหมายที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด

เปาหมาย สวนกิจกรรมตางๆ ที่ผูประกอบการจัดขึ้นมาเพื่อเปนการกระตุนยอดขายและชวยในการกระจาย  

  1.4 ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลังการ        

สงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครือ่งมอืการส่ือสารทีผู่ประกอบการนาํมาประยกุตใชเพือ่สรางความพอใจ

ของลูกคาตอตราสินคาหรือบรกิาร หรอืภาพลักษณของสินคา โดยใชวธิกีารจูงใจใหเกดิความตองการแรงดึงดดู

หรือเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑนั้นๆ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือและพฤติกรรม

การซื้อของผูบริโภค (Etzel, Walker & Stanton, 2007, 677) หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลของ

ผลติภณัฑระหวางผูขายกับผูซือ้ เพ่ือสรางทศันคตทิีด่ตีอผลติภณัฑและเนนใหเกดิพฤตกิรรมการซือ้ใหเรว็ทีส่ดุ 

การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขายและการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน       

(Non Personal Selling) ฉะนัน้เครือ่งมอืในการติดตอสือ่สารมหีลายประการ องคการอาจเลือกใชแนวทางใด

ก็ได หรือประยุกตใชหลายเครื่องมือข้ึนอยูกับงบประมาณหรือสภาวะการแขงขันวามีความรุนแรงหรือไม      

หลักการเลือกใชวิธีการสงเสริมการตลาดแบบประสมประสานกันยอมมีความสําคัญและตองพิจารณาถึง    

ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได

 2. ผลการดําเนินงานทางการเงิน

      ผลการดาํเนนิงานทางการเงนิเปนตวับงชีค้วามสาํเรจ็ของธรุกจิในเชงิปรมิาณ โดยวดัจากการทํา

ผลกําไร เชน ยอดขาย รอยละของรายไดจากการขาย คาเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการขายและรอยละของ

เปาหมายจากการขายท่ีประสบความสาํเรจ็ (Marion, 2006) ประกอบดวย (1) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย 
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(2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (3) สวนแบงทางการตลาดผลกําไรสุทธิ และ (4) สภาพคลองทางการเงิน 

หรืออาจวัดไดจากตัวชี้วัดทางการตลาด อาทิ ยอดขายของสินคา จํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น สวนแบงการตลาด   

ที่เพิ่มขึ้น และจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดการตลาดเชิงคุณภาพ อาทิ ความพึงพอใจของ

ลูกคา ความไววางใจของลกูคาที่มีตอผลิตภัณฑ การซื้อซํ้าของลูกคาอยางตอเนื่อง และความปลื้มปติตอตัว

ผลิตภัณฑ ทายที่สุดนํามาซ่ึงความจงรักภักดี ตลอดจนการจัดการภายในของกิจการและการเรียนรูของ              

ผู มีส วนเกี่ยวของของกิจการ ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานทางเงินของ                             

ผูประกอบการ (Kaplan & Norton, 1992) 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ คณะผูวจิยัไดสรปุตวัแปรท่ีเกีย่วของดงัแสดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 

 

 

 
 

H1 

H2 

H3 

H4 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

  สมมติฐานการวิจัย

  H1: ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  H2: ราคามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  H3: สถานที่จัดจําหนายมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  H4: การสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง ประกอบกิจการจําหนาย

สินคา จํานวน 7 แหง ซึ่งมีจํานวนผูประกอบการไมแนนอนอาจมีการสับเปล่ียนเขามาจําหนาย คณะผูวิจัย    

ไดแบงพื้นที่ตามตลาดนัดและจํานวนผูประกอบการ ไดแก (1) ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย จํานวน 98 ราย       
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(2) ตลาดกองตา จาํนวน 83 ราย (3) ตลาดนัดคลองถมนํา้โทง จาํนวน 65 ราย (4) ตลาดนัดบิก๊ซี จาํนวน 13 ราย 

(5) ตลาดกาดเมฆ จํานวน 48 ราย (6) ตลาดอัศวิน จํานวน 52 ราย และ (7) ตลาดสนามบิน จํานวน 65 ราย 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 424 ราย (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

 โดยกลุมตวัอยางทีไ่ดรบัแบบสอบถามกลบัคนืมา จาํนวน 310 ราย คดิเปนรอยละ 73.11 แบงออกเปน 

7 ประเภท ไดแก (1) เสื้อผา จํานวน 49 ราย (2) รองเทา จํานวน 46 ราย (3) เครื่องสําอาง จํานวน 39 ราย    

(4) เคร่ืองด่ืม จํานวน 35 ราย (5) ผลไม จํานวน 45 ราย (6) กิ๊ฟช็อป จํานวน 37 ราย และ (7) กระเปา            

(หนังและผา) จํานวน 59 ราย 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

      คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โดยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

ทั่วไปสวนบุคคลของผูประกอบการ และตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญของสวนประสม

ทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง 

 3.  การวิเคราะหขอมูล

      การตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อถือได (Reliability) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีคาความเช่ือถือได เทากับ 0.956 แบงออกเปน 

4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.805 ราคา มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.865 สถานที่

จัดจําหนาย มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.883 สงเสริมการตลาด มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.874 และ     

ผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.866 ขอคําถามใชมาตรวัดแบบลิเคริ์ต 5 ระดับ 

(5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด โดยใชสถิติพรรณนาวิเคราะห    

คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสวนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงาน

ทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง โดยใชสถิติอนุมานดวยการวิเคราะห        

เสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) เพ่ือตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุโดยคณะผูวิจัยกําหนดข้ึนจากพ้ืนฐาน

ความรู ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ ซึง่การวเิคราะหเสนทางพัฒนาโดย Wright (1960) เปนวธิกีารสําหรับศึกษา

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่สันนิษฐานวาเปนสาเหตุตอตัวแปรที่กําหนดใหเปนผล

ผลการวิจัย
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดนัด จังหวัดลําปาง 

จํานวน 310 ราย พบวาผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป 

รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา รองลงมา คอื ระดับประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) และปริญญาตรีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน มีสถานภาพสมรส ลักษณะของรานเปนแบบเชา/

เดือนขายในตลาดนัด สวนใหญตั้งรานจําหนายในจังหวัดลําปาง รองลงมาขายในพื้นที่ภาคเหนือ มีรายได

จากการประกอบกิจการตอเดือน (ไมรวมตนทุน) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา รายไดระหวาง 
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20,001 – 30,000 บาท ประเภทของกิจการสวนใหญจําหนายกระเปา เสื้อผา และรองเทา มูลเหตุจูงใจในการ

ประกอบการ คือ ตองการรายไดหลักและรายไดเสริม เงินลงทุนสวนใหญประมาณ 30,000 - 50,000 บาท 

รองลงมา คือ ตํ่ากวา 20,000 บาท 

 1. ผลการวจิยัตามวัตถุถปุระสงคขอท่ี 1 ผลการวเิคราะหระดบัความสาํคัญของสวนประสม

ทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินตามมมุมองของผูประกอบการตลาดนัด จงัหวัดลาํปาง 

  ผูประกอบการตลาดนัด จงัหวดัลําปาง ใหความสาํคัญตอสวนประสมทางการตลาด จาํแนก 3 ดาน 

อยูในระดบัมากทีส่ดุ คอื สถานทีจ่ดัจาํหนาย มคีาเฉลีย่เทากบั 3.96 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.740 โดยเฉพาะ

ในดานทําเลทีต่ัง้ของรานหางายและสะดวก รองลงมา คอื ราคา มคีาเฉลีย่เทากับ 3.93 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.777 เพราะผูประกอบการมองวา เร่ืองราคามคีวามเหมาะสมกบัผลติภัณฑและราคาปรบัเปลีย่นสภาวการณ

ตลาดหรือการแขงขันหรือการตอรองลูกคามากที่สุด และผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.782 เหตผุลเพราะผลติภณัฑหาซ้ือไดงายและผลติภณัฑไดมาตรฐานสรางความมัน่ใจใหกบัลกูคา

กอนตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ลําดับตอมาสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง                    

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.681 โดยใหความสําคัญในเรื่องจัดแสดงสินคารวมกับ      

หนวยงานตาง ๆ  และมีการสะสมแตม สวนลําดบัสดุทายผลการดาํเนินงานของการเงนิ อยูในระดบัปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.685 ใหความสําคัญในเรื่องกิจการมีผลกําไรท่ีคงที่หรือ      

เพิม่ขึน้เล็กนอย ผูประกอบการมีความสามารถในการบริหารเงนิทนุในสดัสวนท่ีเหมาะสมทาํใหเกดิสภาพคลอง 

 2. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคขอท่ี 2 การวเิคราะหเสนทางความสมัพันธของสวนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการตลาดนัด 

จังหวัดลําปาง จากผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ ดังภาพที่ 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

0.309 

0.891 

0.281 

0.275 

ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ
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 จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เรียงจาก

มากไปหานอย พบวา ปจจัยดานราคามีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากที่สุด โดยมี        

คาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.891 มีคา R2 เทากับ 0.962 รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพล          

ทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.309 มีคา R2 เทากับ 0.962       

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง

เทากบั 0.281 มคีา R2 เทากบั 0.962 และปจจยัดานสงเสริมการตลาดมอีทิธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงาน

ทางการเงิน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.275 มีคา R2 เทากับ 0.962 

ตารางที่ 1

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 
 

T-stat  

H1: 0.309 1.987** 
H2: 0.891 6.929** 
H3: 

 
0.281 4.858** 

H4: 
  

0.275 8.947** 

: T-Stat  1.96   0.05** 

 จากตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังราละเอียดตอไปนี้

 สมมติฐานที่ 1 ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา ผลิตภัณฑมอีทิธิพลตอผลการดําเนนิงานทางการเงิน             

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.309 มีคา T-stat เทากับ 1.987 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ  ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05

 สมมติฐานที่ 2 ราคามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

   ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบวา ราคามีอทิธพิลตอผลการดาํเนินงานทางการเงนิ                         

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.891 มีคา T-stat เทากับ 6.929 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05

 สมมติฐานที่ 3 สถานที่จัดจําหนายมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา สถานทีจ่ดัจําหนายมีอทิธิพลตอผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน มคีาสมัประสทิธิเ์สนทาง เทากบั 0.281 มคีา T-stat เทากบั 4.858 ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยั          

ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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 สมมติฐานที่ 4 สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง เทากับ 0.275 มีคา T-stat เทากับ 8.947 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน             

การวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง จํานวน 310 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 

อายรุะหวาง 21-30 ป รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป เพราะในการคาขายของผูประกอบการตลาดนดันัน้เพศหญงิ

สามารถเขาใจความตองการของลูกคามีการโอภาปราศรัยและสามารถบริหารจัดการธุรกิจไดเปนอยางดี                 

ทั้งในการคานิยม ความคิด และทัศนคติที่ใกลเคียงกัน สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                          

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการรายไดเสริม รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปริญญาตรี    

มีสถานภาพสมรส ลักษณะของรานเปนแบบเชา/เดือนขายในตลาดนัด สวนใหญตั้งรานจําหนายใน             

จังหวัดลําปาง รองลงมาขายในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีรายไดจากการประกอบกิจการตอเดือน (ไมรวมตนทุน) 

ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ประเภทของกิจการสวนใหญ

จาํหนายกระเปา เส้ือผา และรองเทา มลูเหตุจงูใจในการประกอบการ คอื ตองการรายไดหลักและรายไดเสรมิ 

เงินลงทุนสวนใหญประมาณ 30,000-50,000 บาท รองลงมา คือ ตํ่ากวา 20,000 บาท สอดคลองกับ                  

ผลการศกึษาของ จดิาภา แจมจนัทรชนก (2554) พบวา ผูประกอบการอยูในวยัทาํงานและตองการหารายไดเสริม

เพ่ือนํามาสนับสนุนครอบครัว และตองการสรางฐานะในสังคมใหกับตนเอง รวมถึงการนําความรูที่ได               

จากการศึกษามาประยุกตใชไดอยางเต็มท่ีในการประกอบธุรกิจ สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญฑวรรณ 

วิงวอน และ ชุติมันต สะสอง (2559) ไดกลาวถึงสถานภาพของผูประกอบการ สวนใหญเปนเพศหญิง                

อายุระหวาง 31-40 ป และ 41-50 ป เปนชวงวัยทํางาน และหารายไดเสริม มีสถานภาพสมรส ลักษณะ          

ของรานเปนแบบเชา/เดือนขายในตลาดนัด สวนใหญตั้งรานจําหนายในจังหวัดลําปาง รองลงมาขายในพื้นที่

ภาคเหนอื มรีายไดจากการประกอบกจิการตอเดอืน (ไมรวมตนทนุ) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา 

รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ประเภทของกิจการสวนใหญขายอาหาร รองลงมา คือ ขายเสื้อผา         

ขายเครื่องดื่ม ขายรองเทา ขายเครื่องสําอาง ขายผลไม และขายกระเปา 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 การวิเคราะหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด

และผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง สรุปผลเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้

 1. สวนประสมทางการตลาด แบงออกเปน 4 ปจจัย ดังนี้

      1.1 สถานที่จัดจําหนาย โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 

เพราะทําเลท่ีตั้งของรานหางาย มีความสะดวก มีความปลอดภัยในการเดินซื้อสินคา สอดคลองกับแนวคิด

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท (2546, 53) กลาววา            
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ลูกคาเลือกที่จะเลือกซื้อสินคาที่มีแหลงจําหนายเขาถึงไดงาย สะดวกตอการเขาใชบริการ ลูกคาจะเปลี่ยนใจ

ตอเม่ือไมสามารถเขาซือ้ไดอยางสะดวก และลมเลิกความตัง้ใจซือ้เพ่ือไปซ้ือแหลงอืน่แทน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล (2559) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี   

ความสําคัญตอการซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืนในภาพรวม โดยดานสถานที่ ผูบริโภคใหความสําคัญ           

เรื่องความปลอดภัย มีเจาหนาที่ดูแลตลอดเวลาที่เปดใหบริการ และอยูใกลแหลงชุมชน อยูในระดับมาก

  1.2 ราคา โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เพราะราคา      

มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑและราคาปรับเปลี่ยนสภาวการณตลาดหรือการตอรองลูกคามากที่สุด 

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) กลาววา ราคาเปนส่ิงท่ีแสดงถึงมูลคาของผลิตภัณฑและบริการ 

ลูกคาสวนใหญเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเพราะราคา จึงทําใหตนทุนของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับภาวการณ      

ในการแขงขันของตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล (2559)             

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืนในภาพรวม              

โดยเฉพาะดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา

  1.3  ผลิตภัณฑ โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสดุ มคีาเฉลีย่เทากับ 3.92 โดยเฉพาะ

ในประเด็นเรื่องหาซ้ือไดงายและผลิตภัณฑไดมาตรฐานโดยสรางความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กลาววา ผลิตภัณฑของกิจการตองสามารถตอบสนองใหตรงตาม

ความตองการของลกูคาเพือ่ใหลกูคาเกดิการตดัสนิเลือกซือ้ผลติภณัฑใหเร็วทีส่ดุ โดยประกอบดวยปจจยัหนุนเสริม 

ไดแก ความหลากหลายของผลติภณัฑ คณุภาพของผลิตภณัฑ การออกแบบ ลกัษณะ ตราสินคา การบรรจหุบีหอ 

การบริการ ขนาด การรับประกัน และการรับคืนผลิตภัณฑหากเกิดปญหาชํารุดหรือเสียหาย สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรัตน (2552, 80-81) กลาววาผลิตภัณฑ       

เสนอขายสูตลาดเพื่อสรางความสนใจใหกับลูกคากลุมเปาหมาย การจัดหาผลิตภัณฑ การใชหรือการบริโภค

ที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ วราภรณ        

สารอนิมูล (2559) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญตอการซ้ือสินคาในตลาดนัดกลางคนื

ในภาพรวม โดยดานผลิตภัณฑ ผูบรโิภคใหความสําคัญเรือ่งสินคามีรปูแบบใหม ทนัสมัย แตกตางจากตลาดนดั

อื่นๆ และการจัดรานจําหนายสินคา/บริการออกเปนโซนๆ อยางชัดเจน ไมปะปนกัน 

  1.4  สงเสริมการตลาด โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.12     

ในเร่ืองจัดแสดงสินคารวมกับหนวยงานตาง ๆ และมีการสะสมแตมมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ      

Kotler (2003) กลาววา การสงเสริมการขายเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอลูกคา โดยอาศัยการโฆษณา                

การจัดกิจกรรมทางการตลาด การสงเสริมการตลาด การใหขาวและประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

เปนการกระตุนและสงเสรมิใหลกูคาเกิดความสนใจในตัวผลิตภณัฑ และเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ เพือ่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคานั่นเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล (2559) 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืนในภาพรวม             

โดยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญเร่ืองของการจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธที่ตั้ง
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ตลาดนัดตามแหลงชุมชนตางๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เพื่อใหผูบริโภครูจักตลาดนัด

 2. ผลการดําเนินงานของการเงิน โดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48     

โดยเฉพาะผูประกอบการจะมุงเนนผลการประกอบกิจการตองมีผลกําไร ผูประกอบการมีความสามารถใน   

การบริหารเงินทุนใหเกิดสภาพคลอง โดยท่ัวไปแลวผูประกอบการไมไดใชเพียงตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

ทางการเงินเพียงอยางเดียวมาวัดผลประกอบการ ซึ่งในปจจุบันอาจไมเพียงพอสําหรับผูประกอบการใน        

การสรางความสําเรจ็แกองคกร ดงัน้ัน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการผลการดาํเนนิงานทางการเงนิทีด่ ีผูประกอบการ

จาํเปนตองอาศยัปจจัยท่ีไมใชตวัเงิน คอื การสรางมูลคาเพ่ิมใหกจิการหรอืการสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา 

ตลอดจนการสรางความประทับใจในตัวผลิตภัณฑเขามาสนับสนุนดวยเชนเดียวกันเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ

อยางตอเนื่องในระยะยาว (Kaplan & Norton, 1992, 71)

  ตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาด  

ที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง                   

จากผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ สรุปไดดังนี้

  สมมติฐานท่ี 1 ผลติภณัฑมอีทิธพิลตอผลการดําเนินงานทางการเงนิ เพราะผลิตภณัฑเปนปจจยัหลัก

ของการเพิ่มยอดจําหนายหรือผลกําไร หากผลิตภัณฑมีคุณภาพและไดมาตรฐานผลิตภัณฑ มีรูปราง                    

ที่แตกตาง ลักษณะ เหมาะสมกับการใชงานสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดียอม  

เปนท่ีดึงดูดใจตอลูกคาใหการเลือกซื้อผลิตภัณฑอยางแนนอน สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน, 

ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญ ลักษิตานนท (2546) กลาววา ผลิตภัณฑหรือสินคาจําเปนตอง

มีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑจําหนายได โดยมีแนวทางในการ

กาํหนดตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 2 แนวทาง ไดแก (1) การสรางความแตกตางของผลติภัณฑ

โดยทีลู่กคาสามารถสัมผัสไดจริง มรีูปลักษณ การใชงานสายงาน มคีวามปลอดภัย สผีลิตภัณฑมคีวามคงทน 

โดยสิ่งเหลานี้สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหผูประกอบการได และ (2) ราคาสินคาที่ตํ่ากวา      

คูแขงขัน โดยการลดคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑลง แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อทําให

ผลิตภัณฑราคาถูกลง และชวยประหยัดตนทุนการผลิตไดอีกชองทางหนึ่งดวย 2 แนวทางที่กลาวมานี้จะเปน

ปจจัยดึงดูดใจใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาไดเร็วข้ึน ทายท่ีสุดสงผลใหผูประกอบการมีผลการดําเนินงาน    

ทางการเงินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

  สมมติฐานที่ 2 ราคามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน เพราะราคาเปนปจจัยที่สําคัญ

ในดานการตลาด หากตั้งราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณของผลิตภัณฑ อาจเกิดการเปรียบเทียบ

ของลูกคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือนกันได สอดคลองกับแนวคิดของของศิริวรรณ       

เสรีรัตน, ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญ ลักษิตานนท (2546) กลาววา การกําหนดราคา             

ควรเปนไปตามกลไกตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคามีสวนในการกําหนดราคา คือ ลูกคาเต็มใจที่จะจาย      

เมื่อจํานวนเงินที่ไดจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการท่ีลูกคาตองนําไปแลกเปล่ียนกับประโยชนที่ไดรับ        

โดยมูลคาของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบระหวางคุณคา ผลิตภัณฑ และราคาแลวนั้น มูลคาของผลิตภัณฑ   
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ทีไ่ดยอมสูงกวาราคาทีไ่ดจายออกไปเม่ือตัดสินใจซ้ือ ดงังานวิจยัของจดิาภา แจมจันทรชนก (2554) ที่สรุปวา 

หากราคาสนิคาทีเ่ปนไปตามกลไกตลาดภายใตผลติภณัฑทีม่คีณุภาพ และมาตรฐานยอมนํามาซ่ึงการตดัสนิใจ

ซื้อของลูกคาไดเร็วข้ึน และยังสัมพันธกับงานวิจัยของ วารยา จันทรหอม (2556) ที่สรุปวา ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคท่ีมีตอตลาดนัดข้ึนอยูกับราคาและผลิตภัณฑเปนปจจัยหลัก    

เพราะตลาดนัดแตละแหงมีจํานวนผู ประกอบการท่ีหลากหลายรวมถึงมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑ             

ประเภทเดียวกันจํานวนมาก  ดังน้ันหากผลิตภัณฑประเภทเดียวกันแตราคาถูกกวายอมสงผลใหมี               

จาํนวนลกูคาเขาถงึผลติภณัฑไดมากกวาหรอืซือ้ผลติภัณฑไดเร็วขึน้ ยอมนาํมาซึง่ยอดขายของกิจการทีเ่พิม่ขึน้ 

ทายท่ีสุดทําใหผลการดําเนินงานทางการเงินของผูประกอบการเปนไปในทิศทางบวกหรือยอดขายเพิ่มข้ึน    

เชนเดียวกัน

  สมมติฐานที่ 3 สถานที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน เพราะหากการตั้งรานคาอยู

ในสถานที่ จัดจําหนายสินคาท่ีเหมาะสม มองหาไดงายยอมเปนท่ีดึงดูดใจใหลูกคาเลือกซื้อสินคาไดงายขึ้น 

สอดคลองกบัแนวคดิของ Kotler (1994) กลาววาดานสถานท่ีเปนกิจกรรมทีเ่ก่ียวของกบับรรยากาศสิง่แวดลอม

ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณคาและคุณประโยชนของบริการ    

ที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้งและชองทางในการนําเสนอบริการ 

  สมมติฐานท่ี 4 สงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ปริญ ลักษิตานนท (2541, 33) ที่กลาววา การสงเสริมการตลาดเปน  

กิจกรรมการสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขายโดยเฉพาะการใหขาวและ                

การประชาสัมพันธ ซึง่สามารถกระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซือ้โดยลกูคาข้ันสุดทาย การสงเสริมการตลาด

แบงออกเปนการกระตุนผูบริโภคเรียกวาการสงเสริมการตลาดท่ีมุงสูผูบริโภค การกระตุนคนกลางเรียกวา    

การสงเสรมิการตลาด ทีมุ่งสูคนกลางและการกระตุนพนกังานขายเรียกวา การสงเสรมิการขายทีมุ่งสูพนกังานขาย 

สรุป
 ผลการวิจัยครั้งนี้ใชหนวยวิเคราะห คือ ผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง มุงเนนใหความสนใจ

สถานท่ีจดัจําหนาย โดยเฉพาะในดานทําเลท่ีตัง้ของรานหางายและสะดวก เพ่ือทําใหลกูคาท่ีเขามาใชบริการ

สามารถเขาถึงไดงาย แตใหความสนใจในสงเสริมการตลาดไมมากนักเน่ืองจากผูประกอบการตลาดนัด        

สวนใหญเปนผูประกอบการขาจรไมไดประจํา ณ ตลาดน้ันๆ ทุกวัน แตเปนการหมุนเวียนสถานที่จําหนาย   

ตามกําหนดการจดัต้ังตลาดนดัในหนึง่สัปดาห ทาํใหผูประกอบการไมใหความสาํคัญตอการสงเสรมิการตลาด

แตอยางใด กลับเนนการใหบริการเพ่ือใหลูกคาไดจดจํา และจําหนายสินคาหรือบริการที่แตกตางจาก                 

ผูประกอบการรายอื่นๆ ที่มีจําหนายเหมือนกัน

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพล    

ตอพฤตกิรรมการใชบริการตลาด จงัหวัดลําปาง เพ่ือนําผลการศกึษามาใชเปนแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาด

ใหครอบคลุมทุกกลุมผูบริโภคและทําใหผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจสูงสุด
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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม

องคกร การมีสวนรวม  การมุงเนนการตลาด  และความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน

ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความสามารถทางการแขงขนัของวิสาหกจิชมุชน กลุมตวัอยางเปนผูประกอบการวิสาหกจิชมุชน

ที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีของจังหวัดลําปาง จํานวน 165 ราย สุมตัวอยางแบบอยางงาย เคร่ืองมือ                  

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสัมพนัธ  และการวเิคราะหการถดถอยเชิงพหุคณู   ผลการวจิยัพบวา  วสิาหกิจชมุชน
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ใหความสําคญัทกุปจจยัอยูในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอยดงันี ้ความไดเปรยีบทางการแขงขนั 

การมุงเนนการตลาด นวัตกรรม การมีสวนรวม และกลยุทธธุรกิจ สวนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ             

ความไดเปรียบทางการแขงขนัของวสิาหกิจชมุชนในจงัหวัดลาํปาง พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ประกอบดวย กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด                

ไดแก นวัตกรรม รองลงมาคือ การมีสวนรวม สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ กลยุทธธุรกิจ 

คําสําคัญ
 กลยุทธธุรกิจ   นวัตกรรม    การมีสวนรวม   การมุงเนนการตลาด   ความไดเปรียบในการแขงขัน

วิสาหกิจชุมชน

Abstract
 The purpose of this quantitative research was to study the levels of business strategic 
importance, organizational innovation, participation, market orientation and competitive advantage, 
including factors affecting the competitive ability of community enterprise. One hundred and sixty 
five entrepreneurs, whose works at a good operational level in Lampang, were employed as sample 
in this study with simple random sampling technique. Research instrument was a questionnaire 
and these statistics were analyzed: percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient 
and multiple linear regression analysis. Research results were found that community enterprise 
gave the importance of all aspects at a high level, ranking from high to low level as follows:           
competitive advantage, market orientation, innovation, participation, and business strategy. In     
addition, the studying of factors affecting the competitive advantage of community enterprise at 
Lampang province, it was found that factors affecting the competitive advantage consisted of 
business strategy, innovation, participation. Most crucial factor was as innovation, following by 

participation. However the less crucial factor was as business strategy.   
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บทนํา  

 สภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจในปจจุบันมีความสลับซับซอน สงผลใหผูประกอบการธุรกิจ  

ตองเรงปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานใหทนัตอสถานการณ เพราะสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
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ที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Kuratko & Hodgetts, 2004) สําหรับ

องคการจะเกดิความไดเปรยีบทางการแขงขนัไดนัน้ องคการตองไมหยดุนิง่ ตองมกีารพฒันาองคการอยางตอเนือ่ง 

(Porter, 1990) จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีผู่ประกอบการธุรกิจตองอาศยัชัน้เชงิในการบรหิารทีเ่หนอืกวาคูแขง

หรืออาศัยความรวดเร็วในการปรับตัวใหทันตอภาวการณแขงขันที่เกิดขึ้น ผานการใชกลยุทธในการแขงขัน   

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2550, 74)  

 วิสาหกิจชุมชนไดกอใหเกิดการการจางงานที่กระจายตัวอยูทั่วประเทศ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจผานการผลิตหรอืการแปรรูปสนิคาและบริการ รวมทัง้สรางรายไดจากการสงออก 

อกีท้ังสามารถผลติสินคาเพือ่ทดแทนการนาํเขา ประกอบกบัเปนแหลงสรางเสริมประสบการณแกผูประกอบการ 

(Boone & Kurtz, 2010) เกิดการสรางสรรคสินคาท่ีหลากหลายและปองกันการผูกขาดตลาดอันเน่ืองจาก    

การแขงขัน กอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจทุกขนาดทั้งในและนอกประเทศ ทําใหเกิดการหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจระดับมหภาค (ไกรวิทย เศรษฐวนิช, 2548, 2)

 จงัหวดัลําปางเปนจังหวดัท่ีมกีารดําเนนิงานวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2558 มจีาํนวน

วิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้น 1,602 แหง แตเมื่อประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง พบวา มีผลลัพธ

การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนระดับดี จํานวน 289 แหง คิดเปนรอยละ 24.96 ระดับปานกลาง 498 แหง       

และระดับปรับปรุง 374 แหง (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2558) และจากการสํารวจ พบวา  ปญหา       

ในการดําเนนิงานของวิสาหกิจชุมชนมีความแตกตางกนัไป เน่ืองจากระดับวิสาหกิจชุมชนมีความแตกตางกัน 

เชน วิสาหกิจชุมชนในระดับดีมีปญหาในดานการตลาด เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญมีความรูดาน           

การจดัการทางการตลาดคอนขางนอยและมปีญหาดานทรพัยากรธรรมชาตทิีว่สิาหกจิชมุชนเคยใชเปนวตัถดุบิ

ของการผลิตมีปริมาณลดลง ตองหาแหลงวัตถุดิบใหมซึ่งในปจจุบันตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูง  ทําใหสินคา         

ที่ผลิตออกมามีราคาสูง สําหรับวิสาหกิจในระดับปานกลางและระดับปรับปรุงจะมีปญหาเหมือนกันใน          

ดานบัญชีการเงิน เนื่องจากผูประกอบการไมมีระบบบัญชีที่ดี ทําใหไมสามารถคํานวณตนทุน การผลิตที่แท

จริงได (สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554) บางครั้งจนถึงขั้นจดทะเบียนยกเลิกกิจการ 

เน่ืองจากไมสามารถปรับตัวรับกับการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผูประกอบการมีขอจํากัดทางดาน กลยุทธธุรกิจ 

ซึ่งเกิดจากการขาดประสบการณ (Casey, 1996, 5) ขาดการวางแผนธุรกิจ ขาดความรูทางดานนวัตกรรม 

และความสามารถทางการตลาดอยูในระดับตํ่า ซึ่งไมเปนผลดีตอภาวะเศรษฐกิจในชุมชน และสังคมของ

ประเทศเทาใดนกั ขอมลูดงักลาวแสดงใหเหน็วา  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวนหน่ึงมผีลประกอบการ

ทีด่ ีมคีวามไดเปรียบทางการแขงขัน ทาํใหกจิการสามารถอยูรอดเตบิโต เจริญกาวหนาได แตกม็กีลุมวิสาหกจิ

จํานวนไมนอยที่ตองลมเหลว ทั้งท่ีวิสาหกิจบางกลุมประกอบธุรกิจอยูในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน (วิทูร เจียมจิตตตรง, 2553, 3) จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง 
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วัตถุประสงค
 1. ศึกษาระดับความสําคัญของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรมองคกร การมีสวนรวม การมุงเนนการตลาด 

ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรมองคกร การมีสวนรวม การมุงเนนการตลาด ที่มีตอ

ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของภายใตแนวคิดของ Bygrave & Hofer (1991) ดานกลยุทธ

ธุรกิจไดกลาวถึงการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอกน้ัน สามารถนํามากําหนด              

เปนนโยบาย แผนกลยุทธ คานิยม เปาหมาย และจุดประสงค เพื่อเสริมสรางใหองคการมีศักยภาพ                    

ดานนวัตกรรมองคกรตามแนวคิดของ Schumpeter (1934) ; Porter (1990) ; Rothwell (1992)  ไดกลาว    

ในภาพรวมวา นวัตกรรมองคกรเปนปจจัยหนึง่ท่ีมคีวามสําคัญในการสรางใหเกิดผลการดาํเนนิงานขององคกร 

ซึง่นวตักรรมองคการน้ันไมไดหมายถงึเฉพาะแคเทคโนโลยผีลิตภัณฑใหมเทาน้ัน  แตหมายรวมถงึการเปล่ียน

เทคโนโลยีการดําเนินการแบบเดิมมาสูเทคโนโลยีการดําเนินการใหม ๆ  ดานการมีสวนรวมตามแนวคิดของ 

Hidayato & Setyady (2014) ไดมุงเนนเรื่องทุนมนุษย อาศัยทุนทางปญญา ทุนโครงสราง และ ทุนความ

สมัพันธเขามาใชใหเกิดการเรยีนรูรวมกนัและระดมสมอง พลังความคดิสรางสรรคของสมาชิกกลุม จดัทําเปน  

กระบวนการสําหรับดําเนินการเพื่อนําไปแกไขปญหาและพัฒนาองคกร ดานการมุงเนนทางการตลาด            

ตามแนวคิดของ Kumar, Subramanian & Yauger (1998) ไดกลาววา การมุงเนนการตลาดเปนสิ่งสําคัญ

ของการไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนโดยมุงเนนไปยังลูกคาเปนหลักการ การใหความสําคัญแกลูกคา       

ถอืเปนกญุแจสําคญัสาํหรบัการเพิม่กาํไรในระยะยาว และตามแนวคดิของ Porter (1998) ดานความไดเปรยีบ

ทางการแขงขนัของธุรกจิ โดยกลาววาหากตองการใหธรุกจิสามารถแขงขันไดแลวจะตองใสใจใน  3 สิง่ตอไปนี้  

1) สรางความแตกตาง (Differentiation) คือสินคาหรือบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมานั้น จะตองมีความแตกตาง     

ทีอ่าจจะไมสามารถหาไดจากสนิคาทัว่ไป 2) การมตีนทนุการผลิตทีต่ํา่ (Cost Leadership)  หากธุรกจิมตีนทนุ

ทีต่ํา่แลว กย็อมไดสรางความไดเปรียบทางการแขงขันซ่ึงสามารถแขงขันกับคูแขงในดานราคา  3) การเจาะจง

ในตลาด (Focus) คือการท่ีธุรกิจมุงเนนผลิตสินคาหรือบริการใหกับตลาดเฉพาะสวน (Niche Market)             

ดวยสินคาและบริการท่ีจําเพาะ ดังน้ันแลวจะทําใหสามารถตั้งราคาขายไดสูงเน่ืองจากลูกคาจําเปนตองซ้ือ

จากธุรกิจนั้น และจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐานการวิจัย         

ตามวรรณกรรมที่ไดทบทวนมา ดังภาพที่ 1 
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  โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

  สมมติฐานขอที่ 1 กลยุทธธุรกิจมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน 

         จังหวัดลําปาง

  สมมติฐานขอที่ 2 นวัตกรรมมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน 

         จังหวัดลําปาง

  สมมติฐานขอที่ 3 การมีสวนรวมมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน 

        จังหวัดลําปาง

  สมมติฐานขอที่ 4 การมุงเนนทางการตลาดมีอิทธิพลตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน 

        ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร และ กลุมตัวอยาง

  ประชากรในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง ที่มีผลลัพธ

การดําเนนิงานวสิาหกิจชมุชนในระดบัด ีจาํนวน 289 แหง (ระบบสารสนเทศวสิาหกิจชมุชน, 2558) การคดัเลอืก

กลุมตวัอยาง ใชตารางกําหนดขนาดตวัอยางของ   Handel (1977) ณ ระดบัความเชือ่ม่ันไมนอยกวารอยละ 95 

จํานวน 165 แหง โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการไมวาจะเปนประธานกลุม หรือกรรมการกลุมเปนผูตอบ

แบบสอบถาม ใชเวลาวิจัยประมาณ 4 เดือน เร่ิมต้ังแต มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2559 และไดดําเนินการ       

เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามผานทางไปรษณียและมีการติดตามดวยตนเอง

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 5 ปจจัยคือ (1) กลยุทธธุรกิจ ดัดแปลงจากมาตรวัดของ McKinsey’s 7’S Framework 

Peters & Waterman (1982) จาํนวน 6 ขอ (2) นวัตกรรม ดดัแปลงจากมาตรวดัของ Drucker (2002) ; Wingwon 

(2010) จาํนวน 5 ขอ (3) การมสีวนรวม ดดัแปลงจากมาตรวดัของ Hidayato & Setyady (2014) จาํนวน 5 ขอ 

(4) การมุงเนนการตลาด ดัดแปลงจากมาตรวัดของ  Harris & Ogbonna (2001) จํานวน 5 ขอ และ                    
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(5) ความไดเปรียบทางการแขงขัน ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Day & Wensley’s (1988) ; Porter (1980) ;  

Lee & Hsieh (2010) จํานวน 6 ขอ โดยแบบสอบถามท้ังหมดมี 3 ตอน คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม (2) ตัวแปรท่ีพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมคือ กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม       

การมุงเนนการตลาด และความไดเปรียบในทางแขงขัน และ (3) ขอเสนอแนะอื่นๆ

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียและติดตามดวยตนเอง      

โดยสงไปยัง วิสาหกิจชุมชนระดับดี ในจังหวัดลําปาง จํานวน 289 แหง โดยใชระยะเวลาประมาณ 4  เดือน 

เพือ่ใหไดขอมูลแตละจงัหวดัครอบคลมุมากทีส่ดุ ไดรบัแบบสอบถามกลบัคนื จาํนวน 180 ราย คดิเปนรอยละ 

62.28 และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 165 ชุด ตามกําหนดขนาดตัวอยางของ  Handel (1977) 

ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดวยโปรแกรมชุดคาสถิติสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชใน 

การวิเคราะหขอมูลไดแก  รอยละ  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

เพ่ือหาอิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระ (กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม การมุ งเนนการตลาด)                      

และตัวแปรตาม (ความไดเปรียบทางการแขงขัน) ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวย คาสัมประสิทธิ์             

ความเท่ียงแบบอัลฟาของ Cronbach (Cronbach, 1951) พบวา กลยทุธธรุกจิ มคีาสมัประสิทธิค์วามเท่ียง        

เปน .804 นวตักรรมเปน .812 การมสีวนรวมเปน .827 การมุงเนนทางการตลาดเปน .810  และ ความไดเปรียบ

ทางการแขงขันเปน .770 ซึ่งขอคําถามใชมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ (5-point Likert scale) คือ 1 หมายถึง 

นอยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด (Likert, 1970, 275) ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของตัวแปรไวดังนี้         

BS แทนกลยทุธธรุกิจ Inno แทนนวัตกรรม Par แทนการมสีวนรวม MO แทนการมุงเนนทางการตลาดและ           

CA แทนความสามารถทางการแขงขัน โดยมีรูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณดังนี้ 

 2Inno + 3Par + 4MO +  
CA = 0 + 1BS + 

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ียประมาณ 40-45 ปมากท่ีสุด คิดเปน    

รอยละ 24.24 สถานสภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 57.60                            

มปีระสบการณมากกวา 10 ป คดิเปนรอยละ 44.20 ประกอบการวิสาหกิจเปนอาชพีหลักคิดเปนรอยละ 52.70 

มจีาํนวนสมาชกิในวิสาหกิจชุมชนอยูในชวง 10-20 คน คดิเปนรอยละ 39.40 มแีหลงเงินทุนในการดาํเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมาจาก เงินทุนสวนตัวและสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 44.80  โดยมีเงินลงทุนใน

การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยูในชวง 30,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.80
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 2.  ระดับความสําคัญของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม การมุงเนนการตลาด                     

ความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําปาง มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  

แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความสัมพันธของตัวแปรดวยการวเิคราะหสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ
 

    BS    Inno    Par    MO    CA 

 ( ) 3.872 3.932 3.926 3.951 4.005
 (SD) .506 .542 .548 .526 .461

 (BS)   
 (Inno) .569*  

 (Par) .542* .613*  
 (MO) .384* .375* .412*  

 
 

.542* .590* .580* .394*  

* Correlation is significant at the .05 level 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง ใหคาระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ เรียงจากมากไปหานอยไดดังน้ี          

ความไดเปรยีบทางการแขงขัน (4.005) การมุงเนนการตลาด (3.951) นวัตกรรม (3.932) การมีสวนรวม (3.926) 

และกลยุทธธุรกิจ (3.872) ตามลําดับ

 ดานความสามารถทางการแขงขนั พบวา มรีะดับความสําคญัอยูในระดับมากทีส่ดุในเร่ืองการควบคมุ

ประสิทธิภาพการทํางานของสมาชกิกลุมเปนอยางด ีสวนดานการมุงเนนการตลาด พบวา มรีะดบัความสาํคัญ

อยูในระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองมีการตอบสนองตอการแขงขันดานธุรกิจไดอยางรวดเร็ว สวนดานนวัตกรรม        

พบวา มีระดับการความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของกลุม สําหรับดานการมีสวนรวม พบวา มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองการมีสวนรวมรับ

ผลประโยชนหรือรูสึกถึงความเปนเจาของ และดานกลยุทธธุรกิจ พบวา มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก

ที่สุดในเรื่องเนนการสรางกลยุทธการตลาดที่แตกตางจากคูแขงขันและการปรับกลยุทธอยางตอเนื่อง

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดมีคานอยกวา 0.80 คือ มีคาระหวาง .375 - .613 และ คา VIF               

ของแตละตัวแปรมีคานอยกวา 10 คือ มีคาระหวาง 1.273 – 1.855 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวไมมี     

ความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ซึ่ง Hair,  Black, Willium, Barry, Anderson & Tatbam (2006)      

ไดอธิบายไววา คาสหสัมพันธเพียรสันที่แสดงความสัมพันธรวมระหวางตัวแปรไมควรเกินกวา 0.80 
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 3.  อิทธิพลของกลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม  และการมุงเนนการตลาดที่มีตอ

ความไดเปรียบทางการแขงขัน

ตารางที่ 2  

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหคุณู ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความไดเปรยีบทางการแขงขนัของวิสาหกิจชมุชน 

ที่มีผลการดําเนินงาน ในระดับดี ในจังหวัดลําปาง
 

  ( ) t p-value 

 (Constant) 1.146 4.464 .000
 (Business Strategy: BS) .186 2.730* .007

 (Innovation: Inno) .236 3.523* .001
 (Participation: Par) .215 3.279* .001

 (Market Orientation: MO .093 1.622 .107
R2 = .465 , Adjusted R2 = .451 , SE = .341 , F= 34.721 ,  N = 165

*   0.05  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม และการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอ        

ความไดเปรียบในการแขงขัน อยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ .05 แตพบวา มปีจจัยดานการมุงเนนทางการตลาดท่ีไมมี

อิทธิพลตอการไดเปรียบทางการแขงขันที่ระดับนัยสําคัญ .05 อธิบายคาความแปรผันของความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ไดรอยละ 46.50 (R2 = .465) ทั้งนี้นวัตกรรมจะมีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน

มากที่สุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมและกลยุทธธุรกิจ  สามารถสรางตัวแบบของความสัมพันธ  ไดดังนี้ 

 

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดัง ตารางที่ 3 

 4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที่ 3 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

CA = 0 + 1  +BS 2  + Inno 3Par +   CA = 1.146 + .186BS + .236Inno + .215Par  BS Inno

 

1.  
2.  
3.  
4.  
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบวา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดําเนินงานในระดับดี  สวนใหญเปนเพศหญิง 

มอีายเุฉลีย่ประมาณ  40-45 มากทีส่ดุ สถานสภาพสวนใหญสมรส มกีารศกึษาอยูในระดบัตํา่กวาปริญญาตรี มี

ประสบการณมากกวา 10 ป ประกอบการวิสาหกิจเปนอาชีพหลัก มีจํานวนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน                    

อยูในชวง 10-20 คน มีแหลงเงินทุนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนสวนใหญจากเงินทุนสวนตัวและสถาบัน

การเงนิ โดยเงนิลงทนุในการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน อยูในชวง 30,001 บาท ซึง่สอดคลองกับการศกึษาของ 

Megginson, Byrd & Megginson (2003, 28-29) เพราะเปนกลุมคนที่มีความพรอมทั้งในการบรรลุนิติภาวะ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ดานความเปนอยู และความตองการท่ีมีอาชีพท่ีมีรายไดมั่นคง ดังแสดงใหเห็นถึงการ     

รวมกลุมของคนในชมุชนในการผลติสินคาหรือบริการ อนัเปนทรัพยากรท่ีมอียูในชุมชนและเกดิจากภูมปิญญา

ของคนในชุมชนหรือการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งกอใหเกิดรายไดแกชุมชน

 ในการศึกษาระดบัความสาํคัญของปจจัยท่ีศึกษา พบวา วสิาหกิจชุมชนใหความสาํคัญทุกปจจัยอยู

ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ความไดเปรียบทางการแขงขัน การมุงเนนการตลาด 

นวัตกรรม การมีสวนรวม และกลยุทธธรุกิจ สวนการศึกษาปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน

ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบดวย 

กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม โดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดไดแก นวัตกรรม รองลงมาคือ การมี

สวนรวม สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดคือ กลยุทธธุรกิจ โดยสามารถอภิปรายถึงอิทธิพลแตละปจจัยที่มี

ตอความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลําปาง ไดดังนี้

 กลยทุธธรุกิจมีอทิธิพลเชงิบวกตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน สอดคลองกบั Porter (1980, 1996, 

1998) ทีก่ลาววา กลยุทธธรุกจิเปนเสนทางของแผนงานท่ีกาํหนดวธิกีารใหองคกรดําเนินการเพ่ือบรรลเุปาหมาย 

สามารถเอาชนะคูแขงในวสิาหกจินัน้ๆ มุงเนนการบรูณาการประสานการดาํเนนิงาน เพือ่สรางความไดเปรยีบ

ทางการแขงขัน โดยใชความแตกตางที่หลากหลาย และยังสอดคลองกับ Bygrave & Hofer (1991, 13)            

ที่กลาววา   การวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอก   สามารถนํามาวางแผนกลยุทธ       

การดาํเนนิการและการประเมนิผลการใชกลยทุธ และสอดคลองกบั ชยัยทุธ เลิศพาชนิ (2554, 5) ทีไ่ดกลาวไววา 

สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของธุรกิจ เปนส่ิงที่มีความจําเปนที่ผูประกอบการตองนํามาประกอบ

การพิจารณาในการกาํหนดนโยบาย แผนกลยุทธ คานิยม เปาหมาย และจดุประสงค เพ่ือเสริมสรางใหองคการ

มีศักยภาพ งานวิจัยของ Afzal (2010, 87-102) ที่ระบุวา กลยุทธธุรกิจมีอิทธิพลตอความไดเปรียบใน                

การแขงขันและความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร 

 นวัตกรรมมีอทิธิพลเชงิบวกตอความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสอดคลองกับ Porter (1990, 578- 

587) ไดกลาววา นวัตกรรมองคกรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญในการสรางใหเกิดผลการดําเนินงานของ

องคกร ซึ่งนวัตกรรมองคการนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะแคเทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมเทาน้ัน แตหมายรวมถึง    

การเปล่ียนเทคโนโลยกีารดําเนินการแบบเดิมมาสูเทคโนโลยกีารดําเนินการใหม ๆ  โดยองคกรจะตองพยายาม

สรางโอกาสและเง่ือนไขทีน่าํพาสูนวัตกรรม ดวยการนาํองคกรเขาตอบสนองตอตลาดทีซ่บัซอน โดยการสราง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560170

กฎแหงคุณภาพใหอยูในระดับยอดเย่ียมอยูเสมอ รวมท้ังการมองคูแขงเปนตัวกระตุนการพัฒนานวัตกรรม

องคกร ในกลุมวิสาหกิจชุมชนมีองคกรภาครัฐที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอ เมื่อมีนวัตกรรมใหม ๆ 

เกิดขึ้น กลุมวิสาหกิจชุมชนจึงเขาถึงไดโดยการชวยเหลือของภาครัฐ  ซึ่ง Gibbons (1997, 13) ไดกลาวไววา 

นวัตกรรมในระดับขององคกรหมายถึง การนําแนวคิดใหมเขามาสูบริษัท ไมวาจะเปนทางดานตัวผลิตภัณฑ 

กระบวนการผลิต รูปแบบบริการ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานระบบ และกิจกรรมทาง     

การตลาดขององคการ Drucker (1985, 30- 35) กลาวโดยสรปุไววา นวตักรรมคอื รปูแบบในการสรางมลูคาเพิม่ 

สรางคุณคาใหกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยอาจเปนผลิตภัณฑที่มีตัวตนหรือไมก็ได ซึ่งจะไดรับการประเมิน           

จากความพึงพอใจของลูกคา จากการศึกษาความสัมพันธระหวางนวัตกรรมองคการและไดเปรียบทาง           

การแขงขันอยางย่ังยืนของธุรกิจ ไดมีการพัฒนาความคิดใหม ผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกลูกคาและ

ไดรบัประโยชนจากการแขงขนั (Schumpeter,1934 ; Porter, 1990 ; Rothwell, 1992) นอกจากน้ียงัสอดคลองกบั 

Hyvarinen (1990) ทีช่ี้ใหเห็นวา นวัตกรรมอาจจะเปนเทคโนโลยีหรือไมใชเทคโนโลยีก็ได แตสามารถสงเสริม

ศักยภาพการแขงขันของธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 การมสีวนรวมมอีทิธพิลเชงิบวกตอความไดเปรยีบทางการแขงขัน สอดคลองกับ Hidayato & Setyady 

(2014, 88-98) ทีก่ลาววา การมีสวนรวมของพนักงานในองคกรหรือสมาชกิในองคกรมคีวามสาํคัญกับองคกร

เปนอยางยิ่ง เนื่องจากสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการประสบความสําเร็จขององคกร โดยนําแนวทาง

มาปรับใชตามบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงไปและเปนการพัฒนาองคกร โดยมุงเนนทุนมนุษย อาศัยทุนทาง

ปญญา ทุนโครงสราง และทุนความสัมพันธเขามาใชใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และระดมสมองพลังความคิด

สรางสรรคของสมาชกิกลุม จดัทาํเปนกระบวนการสาํหรบัดาํเนนิการเพ่ือนาํไปแกไขปญหาและพฒันาองคกร 

ธรรมชาติการรวมกลุมของวิสาหกิจชุมชนนั้นมาจากการความใกลชิดกัน ซึ่งอาจจะเปนกลุมชนในชุมชน

เดียวกนั ดังน้ันความใกลชดิและการรวมไมรวมมอืจึงมีอยูสงูการมุงเนนทางการตลาดของวสิาหกจิชุมชนไมมี

อิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน ถึงแมวาจะมีการศึกษาถึงอิทธิพลปจจัยดังกลาว ดังเชน Kohli & 

Jaworski (1990) ไดศึกษาในเรื่องการมุงเนนการตลาด ไดกลาววา การมุงเนนการตลาดเปนส่ิงสําคัญของ

การไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการมุงเนนไปยังลูกคาเปนหลักและงานวิจัยของ Kirca, Jayachandran & 

Bearden (2005) ยังไดยืนยันวา การมุงเนนการตลาด แสดงใหเห็นบทบาทท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานของ

การประกอบการทางธุรกิจ นอกจากนี้ Narver & Slater (1990) ยังกลาววา การใหความสําคัญแกลูกคาถือ

เปนกญุแจสําคญัสาํหรับการเพ่ิมกาํไรในระยะยาว ซึง่สอดคลองกับ Kumar, Subramanian & Yauger (1998) 

ไดยืนยันการมุงเนนทางการตลาดสงผลในการไดเปรียบทางดานการแขงขันอยางยั่งยืน ซึ่งขัดแยงกับผล       

การวจิยัในคร้ังนี ้เนือ่งดวยบรบิททีแ่ตกตางกนั การทีว่สิาหกจิชมุชนเปนการรวมตวักนัของคนในสงัคมทีใ่กลชดิกนั 

ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมานั้นมีรากฐานมาจากภูมิปญญาทองถ่ินเดิมหรือมาจากอาชีพหลักของชุมชน                       

จึงมุงเนนในตัวผลิตภัณฑเปนหลักมากกวามุงเนนทางการตลาด 
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สรุป
 จากการทีว่สิาหกจิชมุชนเปนการรวมตวักนัในสังคมท่ีใกลชดิกนัในบริบทคลาย ๆ  กนั ผลิตภณัฑหรอื

บริการท่ีกลุมเปนผูผลติ จงึมีรากฐานมาจากภูมปิญหาทองถิน่หรือมาจากอาชีพหลกัของชุมชน จากการศกึษา

ปจจัยที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน อันไดแก กลยุทธธุรกิจ นวัตกรรม                  

การมีสวนรวม การมุงเนนทางการตลาด ที่ผานมาองคกรภาครัฐท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนสงเสริมวิสาหกิจชุมชน    

ไดใหการสนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือในดานตาง ๆ  แกวิสาหกิจชุมชน เชน การจัดโครงการจัดทํากลยุทธ

ธรุกจิ การใชนวตักรรมใหม ๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยหีรือกระบวนการทาํงาน  สงเสรมิการมสีวนรวมของคนในกลุม 

แตยังไมมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการตาง ๆ เปนรูปธรรมมีปจจัยบางปจจัยที่เปนจุดดอยของ        

วิสาหกิจชุมชน ดังเชน การมุงเนนทางการตลาดที่กลุมวิสาหกิจชุมชนยังไมมีความเขาใจถึงความสําคัญและ

กระบวนการมุงเนนทางการตลาด อนัจะสงผลถงึความไดเปรียบทางการแขงขนัของวสิาหกจิชมุชน โดยมีงาน

วิจัยที่สนับสนุนถึงขออางดังกลาวตามสมมติฐานที่ 4 ดังขางตน เปนสิ่งที่ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ     

ควรใหความสนใจในการสนับสนุนสงเสริมในปจจัยดังกลาวใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนภาคสวนหนึ่งซ่ึง                 

ชวยเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งและย่ังยืน สงผลใหระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มีความม่ันคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ความตองการบริการสุขภาพและเปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาล             

นครพิษณุโลก (โซน3) ตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพแหลงรายไดและความเพียงพอของรายได     

กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน 3) ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 361 คน        

ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

คาทีแบบอิสระ และสถิติการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวันโดยรวมของกลุมตวัอยางแลวสามารถจาํแนกประเภทของผูสงูอายุอยูในกลุมที ่1 

คือผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมได กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการบริการ

สุขภาพทุกดานในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางพบวา                 
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กลุมตัวอยางที่มีแหลงรายไดตางกัน มีความตองการบริการสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ในขณะที่ความตองการบริการสุขภาพจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความเพียงพอของรายได

ไมแตกตางกัน ดังน้ันในการจัดบริการสุขภาพแกผูสูงอายุ อาจตองพิจารณาใหเหมาะสมกับความสามารถ         

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุเปนรายกรณี รวมท้ังพิจารณาใหเหมาะสมกับแหลงรายไดของ        

ผูสูงอายุแตละรายดวย

คําสําคัญ
 กิจวัตรประจําวัน   ความตองการ   บริการสุขภาพ   ผูสูงอายุ    พิษณุโลก

Abstract
 The purposes of this descriptive research were to examine abilities to perform daily             

activities, needs for the health services, and compare needs for the health services of elders in 

Phitsanulok municipality (zone 3)by sex, education levels, career, source of income, and the          

sufficiency of income. The samples were 361 elders aged 60 years and older living in Phitsanulok 

municipality, 2015.The interview was used to collected data. Data were analyzed using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t test, and F-test.The results of the study showed that when 

considering the abilities to perform daily activities of elders, the results of the study showed that 

most of elders were in the first group who were able to take care of themselves, as well as other 

people, communities, and society.The needs for health services in all dimensions of sample were 

at the high levels. The needs for health services of the elders with different source of income were 

significantly different, whereas the needs for health services of those with different sex, education 

levels, career, and the sufficiency of income were not different. Therefore, providing health care 

services for elders should consider if it is appropriate with their abilities to perform daily activities 

and also their sources of income. 

Keywords

 Daily Activities, Need, Health Services, Elders, Phitsanulok

บทนํา
 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557)  

พบวา ประเทศไทยมีแนวโนมของจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง                     

โดยผลการสํารวจพบวาในป พ.ศ. 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ            
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และเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 9.4 รอยละ 10.7 รอยละ 12.2 และรอยละ 14.9 ในป พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2554 

และ พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผูสูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขต                    

ทีอ่ยูอาศยัและภาค พบวาในป พ.ศ. 2557 ผูสงูอายอุาศยัอยูในเขตเทศบาลรอยละ 40.9 และนอกเขตเทศบาล

รอยละ 59.1 ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในนโยบายดานประชากรและ              

การวางแผนครอบครัว ทําใหอัตราเกิดลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งความกาวหนาทางการแพทย สาธารณสุข 

และเทคโนโลยี ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง    

ไปเปนโครงสรางแบบผูสูงอายุ หรืออาจกลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงในอาเซียนที่เขาสูการ              

เปนสังคมสูงวัย (Aging Society)

 กรมอนามัยสํานักสงเสริมสุขภาพ กลุมอนามัยผูสูงอายุ (2556) ไดทําการสํารวจภาวะสุขภาพของ    

ผูสูงอายุไทย ภายใตแผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการโดยไดสํารวจติดตามผลการดําเนินงาน     

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุจํานวน 13,642 คน จาก 28 จังหวัด ซึ่งเปนตัวแทนครอบคลุม 12 เครือขายสุขภาพ/

ศูนยอนามัยเขต ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุไทยมีความเจ็บปวยดวยโรค/ปญหาสุขภาพดังตอไปนี้ คือ               

โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 41) โรคเบาหวาน (รอยละ 18) ขอเขาเสื่อม (รอยละ 9) เปนผูพิการ (รอยละ 6) 

โรคซึมเศรา (รอยละ 1) และผูปวยติดเตียง (รอยละ 1) ขณะที่มีเพียงรอยละ 5 เทานั้นที่ไดรับการตรวจวินิจฉัย

จากแพทยและไมมีโรค/ปญหาสุขภาพดังกลาว

 นอกจากนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ยังไดรายงานวาสถานการณการอยูอาศัยของผูสูงอายุที่เปนประเด็นทาทายคือ    

ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังมีสัดสวนสูงขึ้น โดยพบวาในป พ.ศ. 2545 มีผูสูงอายุที่อยูตามลําพังคนเดียวเพียง     

รอยละ 6 และอยูตามลําพังกับคูสมรสรอยละ 16 แตในป พ.ศ. 2557 สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง        

คนเดยีวเพิม่ขึน้เปนเกอืบรอยละ 9 และอยูตามลาํพังกบัคูสมรสเพิม่ขึน้เปนรอยละ 19 และมผีูสงูอายุรอยละ 2 

อยูในสภาวะ “ตดิเตยีง” คอือยูในสภาพพิการไมสามารถชวยตวัเองได และรอยละ 19 อยูในสภาวะ “ตดิบาน” 

คือ มีปญหาการเคลื่อนไหว ไมสามารถออกจากบานไดโดยสะดวก ปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุที่สูง        

เปนอันดับแรก คือการเคลื่อนไหวรางกาย (รอยละ 58) รองลงไปไดแก ปญหาการไดยินหรือสื่อความหมาย 

(รอยละ 24) ดานการมองเห็น (รอยละ 19) ดานการเรียนรู (รอยละ 4) ดานจิตใจ (รอยละ 3) และสติปญญา 

(รอยละ 2) 

 ในสวนของจงัหวดัพษิณโุลก ซึง่ถอืเปนเมอืงศนูยกลางเศรษฐกิจของจังหวดัในเขตภาคเหนอืตอนลาง

พบวา มปีระชากรผูสงูอายอุยูกนัอยางหนาแนน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก มปีระชากรผูสงูอายุ

ถึง 13,517 คน จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 70,346 คน (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2559) ทั้งนี้แมวาเทศบาล

นครพิษณุโลกจะดําเนินงานเพื่อพัฒนาสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุอยางตอเน่ือง แตจากการศึกษาวิจัยของ    

ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ สุกิจ ขอเชื้อกลาง และ ธนัช กนกเทศ (2557) พบวาระดับความพึงพอใจตอการ      

จัดสวัสดิการผูสูงอายุ เขตเทศบาลนครพิษณุโลกยังอยูในระดับนอย และยังพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ                     

มีโรคประจําตัว โดยบางรายมีถึง 2 โรค โรคที่พบมาก คือ เบาหวาน หัวใจ และไขขอ
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 ทั้งนี้ปญหาทั้งทางดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุไทยที่กลาวมาขางตน ทําใหหนวยงานรัฐบาล

ตระหนกัวาจากรปูแบบการเจ็บปวยของผูสงูอายทุีม่กีารเปลีย่นแปลงในลักษณะทีต่องการดแูลอยางตอเนือ่ง   

จากภาวะการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  หนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อให          

กาวทันกับความตองการของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสุขภาพ

แบบองครวมท่ีครอบคลมุท้ังทางดานการสงเสริม ปองกัน รกัษาและฟนฟูสภาพ ในขณะเดยีวกันการคดักรอง

ผูสูงอายุแตละประเภทเพ่ือประเมินศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุมคนเหลานี้ก็มีความจําเปนอยางยิ่ง

เพราะผูสูงอายุกลุมหนึ่งยังคงเปนบุคคลที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองและผูอื่นไดเปนอยางดี ดังจะเห็น         

ไดจากปรัชญาของแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ที่กลาววาผูสูงอายุไมใชบุคคล

ที่เปนภาระตอสังคม แตเปนบุคคลท่ีสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไดและในขณะเดียวกันผูสูงอายุ    

ทีป่ระสบความทุกขยากตองไดรบัการดแูลชวยเหลอืจากครอบครัว สงัคม ชมุชนและรัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553) 

 ดงัน้ัน เพ่ือใหการดูแลและรับมือกับปญหาของผูสงูอายุทีจ่ะเกิดข้ึนและสงเสริมใหผูสงูอายุมคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ีผูวจิยัในบทบาททีด่แูลรบัผดิชอบผูสงูอายุในเขตเทศบาลนครพษิณโุลก (โซน 3) ตาํบลในเมือง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบไปดวยชุมชน 13 ชุมชน ไดแกชุมชนพันป ทามะปราง รวมใจมหานุภาพ                  

วดัจันทรตะวันออก บรมไตรโลกนารถ 21 พระยาสุพรรณ ดอีนิทรพฒันา อภิชาตบุตร รวมใจไมตรี  บงึพระจันทร 

40 สระแกว และขุนพิเรนทรเทพ จึงมีความสนใจสํารวจความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและ   

ความตองการทางดานการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน 3) เพื่อเปนขอมูล

เบื้องตนในการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุตอไป

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจาํวัน ความตองการบรกิารสขุภาพและเปรยีบเทียบ

ความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน3) ตามตัวแปร เพศ ระดับ             

การศึกษา รายได อาชีพ และแหลงรายได

สมมติฐานการวิจัย
 ผูสูงอายุที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แหลงรายไดและความเพียงพอของรายไดที่แตกตางกัน      

มีความตองการบริการสุขภาพแตกตางกัน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูใน 13 ชุมชนใน    

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน 3)  ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 1,900 คน คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางโดยใช   
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สตูรยามาเน (Yamane, 1973) กาํหนดความคลาดเคลือ่นไมเกนิรอยละ 5 และระดบัความเชือ่ม่ันทีร่อยละ 95  

ไดกลุมตัวอยางจํานวน331คน และเพ่ือปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจาก                  

กลุมตัวอยางทั้งส้ิน 361 คน การเลือกตัวอยางในแตละชุมชนใชวิธีจับฉลาก แลวสุมเลือกตัวอยางผูสูงอายุ   

จากทะเบียนบานจนไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไป  

ไดแก เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี  แหลงทีม่าของรายได  และความเพยีงพอของรายไดและการมโีรคประจาํตวั  

(2) แบบประเมินความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั วดัดวย Modified Barthel ADL Index ประกอบดวย 

ขอคําถาม 10 ขอ รวมคะแนนทุกขอ 0-20 คะแนนคะแนนที่อยูระหวาง 0 - 4 หมายถึงมีความสามารถใน      

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดนอย  (ผูสูงอายุติดเตียง) คะแนนที่อยูระหวาง  5 – 11 หมายถึงมีความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิวัตรประจําวันไดปานกลาง (ผูสงูอายุตดิบาน) และคะแนน 12 ขึน้ไปหมายถึงมีความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัไดดวยตนเอง (ผูสงูอายุตดิสงัคม)  (3) แบบประเมินความตองการของผูสงูอายุ

ตอบริการสุขภาพจํานวน 20 ขอคําถาม แบงเปน 4 ดาน ๆ  ละ 5 ขอ ไดแก   ความตองการดานสงเสริมสุขภาพ   

ความตองการดานการปองกนัโรค    ความตองการดานการรกัษาพยาบาล   และความตองการดานการฟนฟูสภาพ    

คําตอบแสดงระดับความตองการ ไดแก ตองการ (2 คะแนน) ไมแนใจ (1 คะแนน) ไมตองการ (0 คะแนน) 

คะแนนความตองการแตละดานอยูระหวาง 0-10 คะแนนโดยคะแนนท่ีอยูระหวาง 0  - 3 หมายถึงความตองการ

ของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพในระดับนอยคะแนนที่อยูระหวาง 4 - 6 หมายถึงความตองการของผูสูงอายุ    

ตอบริการสุขภาพในระดับปานกลางและคะแนนท่ีอยูระหวาง 7 - 10 หมายถึงความตองการของผูสูงอายุ       

ตอบริการสุขภาพในระดับมาก

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําเคร่ืองมือไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน  ไดแก อาจารยพยาบาลดานผูสูงอายุ            

จาํนวน 3 คน จากนัน้นาํขอเสนอแนะทีไ่ดมาปรบัแกไขเครือ่งมอืกอนนาํไปใชตอไป จากนัน้ผูวจิยันาํเคร่ืองมอื

ที่ไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับผูสูงอายุในชุมชนอื่นในเขตเทศบาล               

นครพิษณุโลก  จํานวน 30 คน  นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถ

ในการปฏิบตักิจิวตัรประจาํวนัเทากบั .94 และไดคาความเช่ือมัน่ของแบบประเมนิความตองการของผูสงูอายุ

ตอบริการสุขภาพ เทากับ .67

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเกบ็ขอมูลดวยตนเอง โดยการสัมภาษณ

กลุมตัวอยาง ตามขอคําถามในแบบสัมภาษณจนครบจํานวนที่ตองการ จากน้ันผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบ

ความถูกตอง และสมบูรณของแบบสัมภาษณ ไดแบบสัมภาษณที่สมบูรณทั้งสิ้น จํานวน 361 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 กอนที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
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 5. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบคาทีแบบอิสระ (Independent T-test) และสถิติการทดสอบคาเอฟ (F-test)

ผลการวิจัย
 1. สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

         กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 77.6 มีอายุระหวาง 77-80 ป คิดเปนรอยละ 

57.6 มีสถานภาพเปนหมาย คิดเปนรอยละ 64.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 

78.7 ไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 79.5 มีแหลงท่ีมาของรายไดมาจากเบ้ียยังชีพผูสูงอายุมากท่ีสุด                     

คิดเปนรอยละ 38.5 มีรายไดพอใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.6 และสวนใหญมีโรคประจําตัวคือเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 92.8

 2. สวนที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของกลุมตัวอยาง

         เมือ่พจิารณาคะแนนความสามารถในการปฏิบตักิจิวตัรประจาํวนัโดยรวมของกลุมตวัอยางแลว

สามารถจําแนกประเภทของผูสูงอายุวาอยูในกลุมที่ 1 คือ กลุมที่สามารถพึ่งตนเองได และชวยเหลือผูอื่น 

ชุมชนและสังคมได ( X  = 15.65, S.D. = 2.87)

 3. สวนที่ 3 ความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 1

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางจําแนก            

ตามรายดาน

  

  

 9.69 1.18  
 8.55 2.69  

 7.99 2.49  
 7.36 3.18  

 

 จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการบริการสุขภาพทุกดานในระดับมาก       

โดยดานที่มีความตองการบริการฯ สูงสุด คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ( X  = 9.69, S.D. = 1.18) รองลงมา 

คือดานการปองกันโรค ( X  = 8.55, S.D. = 2.69) ดานการรักษา ( X  = 7.99, S.D. = 2.49) และดาน       

การฟนฟูสมรรถภาพ ( X  = 7.36, S.D. = 3.18) ตามลําดับ 
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 4. สวนที่ 4 เปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางตามเพศ                

ระดับการศึกษา รายได อาชีพ และแหลงรายได

ตารางที่ 2 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความตองการของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพ จําแนกตามเพศ 

  

 

t p-value 

 
 

33.99 
33.49 

5.78 
5.89 

.678 .50 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความตองการของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพระหวางเพศหญิงกับเพศชาย       

ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 3 

ความตองการของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ แหลงรายไดและ

ความพอเพียงของรายได

 F p-value 

 
 

 
 

.71 

.35 
6.51 
.03 

.40 

.55 

.01 

.86 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงรายไดมี        

ความแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั.01 ในขณะทีค่วามตองการบรกิารสขุภาพของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และความเพียงพอของรายไดไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยรวมของ        

กลุมตัวอยางอยูในกลุมท่ี 1 คือ ผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมไดทั้งน้ี          

อาจเนือ่งมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสงูอายุตอนตนท่ียงัมีสขุภาพดซีึง่สอดคลองกับงานวจิยัของเฉลิมพล 

ทรัพยอุไรรัตน, อภิชาต ใจอารีย, และ สันติ ศรีสวนแตง (2557) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการทํา

กิจกรรมตางๆ ของผูสูงอายุในตําบลหวยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ 

(รอยละ 93.10) สามารถดแูลตนเองในการทํากจิวตัรประจาํวนัไดรอยละ 4.60 สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั

ไดบางสวน และรอยละ 2.30 ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ      
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อทุยั สดุสขุ (2552) ทีพ่บวาประมาณสองในหาของผูสงูอาย ุ(รอยละ 40.6) ในเขตเทศบาลเมอืงแพร ตาํบลในเวยีง 

อาํเภอเมอืง จงัหวัดแพรมีความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจาํวันโดยสามารถชวยเหลอืตนเองไดบาง 

(รอยละ  2.4) มีภาวะพ่ึงพาตนองไมได (รอยละ 1.0)  ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชสนับสนุนใน                        

การกําหนดนโยบาย และการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุขและทางสังคม ตลอดจนพัฒนา   

รูปแบบบริการใหบริการที่เหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

 2. สวนในดานความตองการบริการสุขภาพ ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี       

ความตองการบริการสุขภาพทุกดานในระดับมาก โดยดานท่ีมีความตองการบริการฯ สูงสุด คือ        

ดานการสงเสริมสุขภาพ  รองลงมา คือดานการปองกันโรค ดานการรักษาพยาบาล และดาน            

การฟนฟสูภาพ ตามลําดบัซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกลุมผูสงูอายใุนเขตเมือง

สวนใหญเปนกลุมติดสังคมและไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงมีความตองการสงเสริม   

สขุภาพทีจ่ะทําใหสขุภาพยนืยาวและตองการดแูลสุขภาพตวัเองใหมากท่ีสดุ สอดคลองกับงานวจิยัของชญานิศ 

ลอืวานิช, รตันา ลอืวานิช และ โสมรัตน บณัฑติเลศิรตัน (2554) ทีพ่บวา ผูสงูอายุ จงัหวดัภเูกต็ มคีวามตองการ

บริการสุขภาพเก่ียวกบัการสอนกิจกรรมนันทนาการ เชน การเตนรํา การออกกาํลงักายเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

ทั้งน้ีเพ่ือไมใหตนเองจํากัดชีวิตอยูแตในบาน แตไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งสงผล        

ใหเกดิความรูสกึมคีณุคาในตนเองนัน่เอง และยงัสอดคลองกับงานวจิยัของ ผานติา พงษเศวต  (2551) ทีศ่กึษา

การเขาถึงบริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาลของผูสูงอายุ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพบวา        

ความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในปจจุบันมีมากขึ้นตามภาวะของโรคและความเส่ือมถอยของ

รางกาย  ซึง่เปนปจจัยความตองการหรอืความจําเปนทางสขุภาพทีท่าํใหผูสงูอายุตองแสวงหาการเขาถึงบรกิาร

สุขภาพ การไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเชน บัตรประกันสุขภาพ  หรือสิทธิการเบิกตนสังกัดของ

ขาราชการ  เปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยสนับสนุนที่ทําใหผูสูงอายุเขาถึงบริการสุขภาพไดงายและไมเสีย    

คาบริการพยาบาล  แตในอนาคตมีภาวะพ่ึงพิงมากข้ึน ผูสูงอายุมีศักยภาพในการชวยเหลือตัวเองนอยลง          

แมแตการเดินทางไปรบัเบีย้ยงัชพีดวยตัวเองทกุเดอืนกอ็าจไมสามารถไปดวยตวัเองได  อาจมภีาระงาน ภาระ

เล้ียงดูบุตรหลาน ภาระเศรษฐกิจ ภาระคาใชจายในการเดินทาง อุปสรรคจากสภาพรางกายผูสูงอายุและ     

การขาดผูดูแลยามเจ็บปวย ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพตามที่ตองการได จึงตองการการบริการ

สขุภาพเชงิรกุมากข้ึน โดยผูสงูอายจุะตองไดรบัการบรกิารทัง้ 4 มติ ิคอื ดานสงเสริมสขุภาพ ดานการปองกันโรค 

ดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ   

 3. เมื่อเปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

(โซน 3) ตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แหลงรายได และความเพียงพอของรายได             

ผลการวิจยัพบวา ความตองการบริการสขุภาพของกลุมตัวอยางจาํแนกตามแหลงรายไดมคีวามแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ในขณะทีค่วามตองการบรกิารสุขภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

ระดับการศกึษา อาชีพ และความเพยีงพอของรายไดไมแตกตางกันซึง่สอดคลองกับสมมตฐิานการวิจยับางสวน 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุทั้งในสวนของบริการดานสุขภาพอนามัยและ
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การบริการดานสังคมจะยังคงเนนการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาหรือตองการไดรับ            

ความชวยเหลือเปนหลักแตสําหรับผูสูงอายุชวงวัยตนซึ่งเปนผูสูงอายุสวนใหญในชุมชนยังไมปรากฎชัดเจน

วามีบริการใดบาง  อกีท้ังพบวาผูสงูอายสุวนใหญอยูบานตามลาํพัง  เน่ืองจากลกูหลานตองไปทาํงาน โดยเฉพาะ

ไปทํางานที่ตางถิ่นจึงไมมีเวลากลับมาดูแลผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุจะตองชวยเหลือตัวเองและชวยกันดูแล          

ในชมุชน สอดคลองกบัสดุารตัน สดุสมบรูณ (2557)  ทีก่ลาววา  การจัดสวสัดกิารสงัคมผูสงูอายไุทยยงัมีปญหา

และอุปสรรคหลายประการ เชน (1) ขาดการบูรณาการและขาดความตอเนื่อง ซึ่งหมายถึง การดําเนินงาน    

ดานสวัสดิการผูสูงอายุ มีการแยกสวนระหวางงานดานสุขภาพกับงานดานสังคม กระจายความรับผิดชอบ             

ตามหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ (2) ขาดการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางแทจริง (3) ความไมพรอมของ      

งบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถในดานผูสงูอายโุดยตรง และ (4) สวสัดกิารสงัคม    

ทีร่ฐัจัดใหกบัผูสงูอายยุงัไมเพียงพอกบัความตองการของผูสงูอาย ุไมสามารถตอบสนองปญหาไดอยางแทจริง

และไมครอบคลุมผูสูงอายุไดทั้งหมด

สรุป
 กลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกสวนใหญอยูในประเภทท่ีสามารถชวยเหลือตนเองได       

พอสมควร ดังน้ันในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกผูสูงอายุเหลาน้ีจําเปนตองมีการพิจารณาความสามารถใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของกลุมผูสูงอายุดวย  ทั้งนี้เพื่อเปนการทรงไวซึ่งความมีคุณคาในตนเองของ           

ผูสูงอายุ และสงเสริมในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุนั่นเอง นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวา                 

ผูสูงอายุมีความตองการบริการสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพสูงสุด ดังน้ันหนวยงานทางดานสาธารณสุข  

จงึควรจัดกิจกรรมท่ีเนนกิจกรรมดานสงเสรมิสุขภาพประจําป อาทเิชน อาจจดักิจกรรมสงเสรมิการออกกําลังกาย

หรือการน่ังสมาธิ เปนตนและประเด็นสุดทายผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มีแหลงรายไดแตกตางกันมี           

ความตองการบริการสุขภาพแตกตางกัน ดงัน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจจําเปนตองดูแลผูสงูอายุเปนรายกรณี 

โดยในบางรายที่มีปญหาในเรื่องรายได อาจจัดกิจกรรมเพื่อชวยผูสูงอายุสรางอาชีพ เปนตน สําหรับขอเสนอ

แนะในการวิจัยครั้งตอไปการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในโซนที่ 3 ของเขตเทศบาล

นครพิษณุโลกซึ่งอาจทําใหผลการววิจัยไมสามารถอางอิงไปยังประชากรกลุมผูสูงอายุทั้งหมดของเทศบาล

นครพิษณุโลก ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาใหครอบคลุมท้ัง 4 โซนของ                   

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก นอกจากนี้อาจมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถใน          

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตอไป 

การพิทักษสิทธิ์ผูรวมวิจัย
 ผู เขารวมวิจัยทุกคนจะไดรับการความเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยผูวิจัยไดชี้แจง

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  อธิบายขอคําถามและขอความเห็นชอบในการใชขอคําถาม

ของการวิจัยจากสมาชิกชุมชนเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่ยินยอมใหขอมูลโดยสมัครใจและ
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ตัวอยางสามารถออกจากการวิจัยไดทุกเวลาโดยไมมีผลกระทบใดๆ การวิจัยคร้ังน้ีจะนําเสนอผลการวิจัย       

ในภาพรวม โดยไมเปดเผยชื่อของผูวิจัย

กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี
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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัย   

ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง ไดแกครู จํานวน 

400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติบิรรยายความตรงเชิงโครงสราง

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1)  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   

จงัหวดัลาํปาง ไดแก  (1) ปจจยัดานภาวะผูนาํผูบรหิาร  ประกอบดวย การกระตุนทางปญญา การคํานงึถงึความแตกตาง

ระหวางบุคคล การสรางแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม     
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ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชน 

(3) ปจจัยดานคุณภาพการสอน ประกอบดวย พฤติกรรมการสอนของครู การรวมมือและการแขงขัน               

ความสมัพนัธของครแูละนกัเรียน และการจดัรปูแบบช้ันเรียน และ (4) ปจจยัดานคณุภาพผูเรียน ประกอบดวย 

ดี เกง และมีสขุ 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนมากที่สุด คือ ปจจัยดานภาวะผูนําผูบริหาร  และปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนนอยท่ีสุด คือดานสภาพแวดลอม 3) ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ   

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําผูบริหารที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

จงัหวดัลาํปาง พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลนืกบัขอมูลเชงิประจกัษ โดยไค-สแควร  มคีาเทากบั 52.33  

ที่องศาอิสระคา df  =  45 (p = 0.21086) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีวัด         

ความกลมกลนื (GFI) มคีาเทากบั 0.98 คาดัชนวีดัความกลมกลืนทีป่รับแกแลว (AGFI) มคีาเทากบั 0.95 และ        

คารากกําลังสองเฉลี่ยของคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.021

คําสําคัญ
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน   คุณภาพผูเรียน   โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
 The objective of this research was to develop and investigate a linear structural relationship 

model of factors affecting learner quality in small-sized primary school in Lampang province.          

The sample of this study consisted of 400 teachers. The research instrument was the questionnaire. 

Data were analyzed through descriptive statistics and construct validity via computer software.    

 The results of this research showed as follows: 1) the factors influencing the learner quality in       

primary school included (1) executive leadership: intellectual stimulation, individualized consideration, 

inspirational motivation, and idealized influence, (2) environment: internal environment, external 

environment, and interaction with community, (3) instruction quality: instructional behavior of 

teacher, cooperation and competitiveness, relationship between teacher and students, and classroom 

management, (4) learner quality: Goodness, Intellect, and Happiness. 2) factors that influence the 

quality of the students most is the leadership, management. And the factors that influence the quality 

of the learning environment is minimal. 3) the results of validity of casual relationship model of    

executive leadership influencing learner quality in small-sized primary school in Lampang province 

showed that: the model was consistent to empirical information with  chi - square of 52.33 at 45 

degrees of freedom (df) (p = 0.21086), which was statistically significantly different from zero. 

Goodness of Fit Index (GFI) was 0.98, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.95 and Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.021.
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บทนํา
 การศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ การศึกษาจึงมีบทบาทและ

ความสาํคญัอยางยิง่ การจดัการศกึษาของไทยไดมกีารพฒันาอยางตอเนือ่งตัง้แตอดตีกาลจนถงึปจจบุนั ตราบจน

ไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อเปนกรอบในการปฏิรูป              

การศกึษา เปนกฎหมายสําคญัทีเ่ปนแมบทในการปฏิรปูการศกึษาทัง้ระบบ มุงพฒันาคณุภาพการศึกษาไทย      

ใหทัดเทียมอารยประเทศโดยการปฏิรูประบบการศึกษาไทยอยางเดนชัดในทุกดาน ที่สําคัญคือแนวทาง          

การจัดการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ มุงเนนการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษา และมุงเนนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ศักยภาพ ทักษะและ

คุณลักษณะดวยทักษะชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, 127) โรงเรียนหรือ          

สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูที่มีบทบาท   

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสูการบรรลุผลตามเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 

1974, 162-180) และบาส (Bass, 1994, 289-297) ที่ไดกลาวไวคลายคลึงกันวา ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา         

การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaderships) มักจะแสดงพฤติกรรมความสามารถของผูนําท่ีจะมี

อทิธิพลตอทัศนคติ  ความเชือ่และพฤติกรรมของบคุคลอ่ืนโดยการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํางาน

ของผูนําเพื่อท่ีจะใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวขององคกร โดยที่ผูบริหารจะมีความสําคัญท่ีสุดใน     

การสนับสนุนครูที่เปนบุคลากรหลักในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหครูมีความรูความเขาใจ        

ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัหลกัการสาํคัญ เพราะจะชวยในการปรบัเปล่ียนแนวคดิในการจดัการเรยีนรู แตอยางไรกต็าม

จากผลการศึกษาและขอคนพบของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน ดังเชน Nicholson (2003) และ 

อินทุอร โควงชัย (2554) พบวา ผูบริหารยังมีบทบาทที่สําคัญ คือ สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

สนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การกํากับติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

แหลงเรียนรู การวิจัยในช้ันเรียน การจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใช การจัดสรรงบประมาณ

สนบัสนนุการเผยแพรผลงานและการใหขวญักาํลงัใจเปนตนสิง่เหลานีน้บัไดวาเปนปจจยัทีส่งผลตอคณุภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวามีคุณภาพหรือไม อีกท้ังยังเปนการแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษาอีกดวย 

  ปจจบุนัสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) มโีรงเรยีน

ระดับประถมศึกษาจํานวน 31,286 โรง  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) 

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2554 โดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในภาพรวมพบวา สถานศึกษาสวนใหญรอยละ 89.09 มี

คณุภาพอยูในระดบัดี แตไดรบัรองมาตรฐานคณุภาพเพยีงรอยละ 68.91และไมไดรบัรองมาตรฐานถงึรอยละ 
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30.09 สถานศึกษาในภาคกลางไดรบัการรับรองมาตรฐานสูงสดุรอยละ 71.18 สถานศึกษาในภาคใตมสีดัสวน

สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานสูงสุดแครอยละ 31.71 โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญและขนาดใหญพเิศษไดรบัการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รอยละ 87.37  สวนทางดานผูเรียนพบวา 

มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคมีสัดสวนระดับดีมากที่สุด สวนท่ีตองปรับปรุงเรงดวนคือ

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ         

ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สําหรับสมรถนะ 

ศักยภาพตามความถนัด มีรางกายสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่เบิกบาน และมีความสุข สําหรับการวิจัยเก่ียวกับ

คุณภาพผูเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคดานดี เกง มีสุข ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 พบวาคาเฉลี่ยผลการสอบทุกวิชาอยูในเกณฑตํ่า ทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจาก

ผูบริหารสถานศกึษา ครู และการจดักิจกรรมการเรยีนรู (สาํนักทดสอบทางการศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, 19-38)  

  จงัหวัดลาํปางตัง้อยูในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบนของประเทศไทย ลกัษณะทางภมูปิระเทศเปนทีร่าบ

เชิงเขา มีทั้งหมด 13 อําเภอ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 324 โรง จําแนกเปนโรงเรียนขนาดใหญ

จํานวน 18 โรง โรงเรียนกลางจํานวน 20 โรง และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 286 โรง โดยแยกเปน 3 เขตพื้นที่

การศึกษา คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน 117 โรง  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 จํานวน 118 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง       

เขต 3 จํานวน 89 โรง มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 4,528 คน ซึ่งจํานวนนักเรียนมีแนวโนมจะลดลงเรื่อย ๆ  อันเนื่อง

มาจากอัตราการเกิดลดลง สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคล เงิน งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามคุณลักษณะ

ผูเรียนท่ีพึงประสงค  สภาพปญหาของปจจัยท่ีมีอิทธิพลคุณภาพของผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ของจังหวัดลําปางที่ผานมาพบวา การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของจังหวัดลําปาง           

ในภาพรวมปจจุบันมีปญหาหลายดานเชนเดียวกับโรงเรียนสวนใหญของประเทศไทย ไดแก ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในภาพรวมอยู        

ในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาจากสํานักงานทดสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) อยูในระดับปานกลางและการบริหารจัดการในสถานศึกษา คือ ดานวิชาการ                       

ดานงบประมาณ ดานบุคคล  สิ่งเหลานี้สงผลทางตรงและทางออมตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ           

จังหวัดลําปางซ่ึงเปนจังหวัดที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมากและประสบปญหาเหมือนกับสถานศึกษา  

ทีก่ลาวมาแลวขางตนเชนกัน จากปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวจิยัจึงสนใจทีจ่ะศึกษาปจจัยท่ีมอีทิธิพล

ตอการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดลําปาง เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

และการเปล่ียนแปลงโดยผลของการวิจัยเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาใหเกิด

คุณลักษณะผูเรียนที่พึงประสงคในโรงเรียนขนาดเล็กตอไป
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน          

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง 

 2. เพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร ไดแกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง รวมจํานวน 322 โรงเรียน และ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 1,425 คน ไดมาดวย        

วิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ของแฮร (Hair, 2006, 112) จากสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาลาํปางเขต 1 จาํนวน 134 คน สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลําปางเขต 1 

จาํนวน 133 คน และสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 จาํนวน 133 คน ไดกลุมตัวอยาง 

รวมทั้งหมด จํานวน 400 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อสอบถามขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนง และประสบการณการทํางานตอนที่ 2 –5 เปนมาตรวัด

แบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ทีว่ดัดานภาวะผูนาํผูบรหิาร สภาพแวดลอม คณุภาพการสอน และ 

การบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการปรับปรุงแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา

แบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของขอคําถาม   

แลวดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามปรับปรุงโดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5 คน            

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม                   

แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Item Objective Congruence) โดยการนําขอ

คาํถาม  ทีม่คีาดชันคีวามสอดคลองมากกวาหรือเทากบั 0.50 มาจดัทาํเคร่ืองมอืฉบับสมบูรณเพือ่นาํไปใชจรงิ

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

  3.1 แบบสัมภาษณผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย และ

ติดตามผลทางโทรศัพทหลังจากสงแบบสอบถามอยางนอย 1 สัปดาห แลวนําแบบสอบถามที่รวบรวมขอมูล

ไดมาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมาทําการ       

ลงรหัส (Coding) เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล

  3.2 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คารอยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัดภาวะผูนาํผูบริหาร

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีการประมาณ        

คาพารามิเตอร ดวยวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML)  ซึ่งพิจารณาจาก
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คาไค-สแควร โดยมีคาไค-สแควรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือสัดสวนของคาไค-สแควรกับคาองศา             

ความอิสระไมเกิน 2.00 มีคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่            

ปรับแกแลว (AGF) มากกวา .90 ข้ึนไป มคีาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนทีเ่หลอื (SRMR) 

และมีคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) นอยกวา .05        

การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Structural Equation Models 

for Latent Variable) เพ่ือตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฏีกับขอมูลเชิงประจักษ      

โดยการวิเคราะหและตรวจสอบแบบจาํลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมตีวัแปรแฝงเพือ่ตรวจสอบ

ความตรงของแบบจาํลองสมมตฐิานเชิงทฤษฏีกบัขอมูลเชงิประจกัษ ผูวจิยัไดดาํเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

(Hair, 2006, 662)

  1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําสงแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ                   

ไดรบัแบบสอบถามกลับคืน 380 ฉบับ อตัราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 95.00 การวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน พบวา รูปแบบการวัดภาวะผูนําผูบริหาร (TRA) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาไค-สแควรที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-Sq8are = 

52.33, df = 45, p = 0.21086) คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.95 คาดัชนีวัดระดับ                    

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา 0.91 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (RMR) 

มีคาเทากับ 0.17 ตัวแปรที่มีนํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.701 

  2)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก สถิติบรรยายเพ่ือวิเคราะห

แจกแจงความถี่ของตัวแปรภูมิหลังของกลุมตัวอยาง และศึกษาลักษณะการกระจายแจกแจงของตัวแปร        

ในการวิจัย และสถิติวิเคราะหพื้นฐาน และและวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสําพันธเชิงสาเหตุ   

ผลการวิจัย
 1.  รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียน        

ประถมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัลาํปาง ประกอบดวย 4 องคประกอบ คอื 1) ภาวะผูนาํผูบริหาร  ซึง่ประกอบดวย

ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร คือ การกระตุนทางปญญาการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสราง               

แรงบนัดาลใจ และการมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ 2) สภาพแวดลอม ซึง่ประกอบดวยตัวแปรสงัเกตได 3 ตวัแปร คอื                  

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชน 3) คุณภาพ    

การสอน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร คือคุณภาพ การสอน พฤติกรรมการสอนของครู                 

การรวมมือและการแขงขัน ความสัมพันธของครูและนักเรียน และการจัดรูปแบบชั้นเรียน และ 4) การบริหาร

จัดการคุณภาพผูเรียน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 3   ตัวแปร คือ ดี เกง และมีสุข 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชงิเสนของปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง พบวา รูปแบบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการคุณภาพ

ผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ           

ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง

  จากภาพที่ 1 อธิบายได ดังนี้

  2.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง 

ประกอบดวยตัวแปรแฝง รวม 4 ตัว แบงเปนตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัว และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว ไดแก 

1) ตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวัแปร คอื ตวัแปรแฝงภาวะผูนําผูบริหาร (TRA) วัดจากตวัแปรสังเกตได 4 ตัวแปร 

ไดแก (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (TRA1) (2) การสรางแรงบันดาลใจ (TRA2) (3) การกระตุน                

ทางปญญา (TRA3) และ (4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (TRA4)

  2.2  ตัวแปรแฝงสงผาน 2 ตัวแปร คือ 1) สภาพแวดลอม (ENV) วัดจากตัวแปรสังเกตได            

3 ตวั คอื สภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน (ENV1) สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน (ENV2) และความสมัพนัธ

กบัชมุชน (ENV3) และ 2) คณุภาพการสอน (TEA) วดัจากตวัแปรสังเกตได 4 ตวั คอื พฤติกรรมการสอนของครู 

(TEA1) การรวมมือและการแขงขัน (TEA2) ความสัมพันธของครูและนักเรียน (TEA3) และการจัดรูปแบบ        

ชั้นเรียน (TEA4) 

  2.3 ตวัแปรแฝงภายใน คอื คณุภาพผูเรยีน (STU) วดัจากตัวแปรสังเกตได 3 ตวั คอื ด ี(STU1)

เกง(STU2) และ มีสุข (STU3)

  2.4  รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลคุณภาพผูเรียน

ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวัดลําปาง มคีวามสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชงิประจกัษ พจิารณา

ไดจากคาไค-สแควรที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-Square = 52.33, df = 45,                

p – value = 0.21086, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CFI = 1.00,  RMSEA = 0.021) คานํ้าหนักองคประกอบ
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ที่เปนสัมประสิทธ์ิมาตรฐานแบบสมบูรณ (Completes Standardized Coefficient) ของตัวแปรสังเกตได          

ทุกตัวมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.76 ถึง 0.93 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

ทุกตัว สรุปไดวาภาวะผูนําผูบริหารสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน           

ไดรอยละ 1 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

อภิปรายผลการวิจัย
 1.  การวจิยัเรือ่งปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ จงัหวดัลําปาง

พบวา ประเด็นสําคัญท่ีจะอภิปรายผล คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (TRA4) มีคาน้ําหนัก         

องคประกอบมากทีส่ดุเทากบั 0.93 อาจเปนเพราะวาครคูอื ผูทีถ่ายทอดความรูและอบรมสัง่สอน อกีทัง้ยงัเปน

บคุคลทีอ่ยูใกลชดิกับผูเรียนมากทีส่ดุ เพ่ือใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเรียนเปนไปตามความตองการของ

ทุกฝาย นอกจากนี้ครูยังเปนผูที่รับนโยบายโดยตรงจากผูบริหารเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังน้ันผูบริหารจึงให            

ความสําคัญกับครูเปนบุคคล สอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass,  1994) และงานวิจยัของ นโิคสัน  (Nicholson, 

2003) ทีก่ลาววาการท่ีผูบรหิารสถานศึกษามคีวามประพฤตทิีแ่สดงใหเหน็วาเขาใจและยอมรับความแตกตาง

ระหวางบคุคล มอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของบคุคล เปดโอกาสในการเรยีนรู สรางบรรยากาศ

ในการเรียนที่ดีโดยผูนําจะแสดงบทบาทเปนครูพี่เล้ียงและที่ปรึกษา ใหคําแนะนําชวยเหลือผูตามใหพัฒนา

ระดับความตองการของตนสูระดับท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีผูนําจะใชวิธีการกระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูตาม

เพื่อเพิ่มการเรียนรูและความกลารวมทั้งความมั่นใจแกผูตาม

 2.  ความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนําผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพ           

ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ไดมีคา Chi-Sq8are = 

52.33, df = 45, p = .000 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.98 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  

(AGFI) = 0.95 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ  (RMR) = 0.17 แสดงใหเห็นวาภาวะ

ผูนําผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน โดยที่ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีอิทธิพล     

ผานลกัษณะของงานโดยมีรปูแบบทีม่คีวามสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชงิประจกัษดเีทากัน สวนความพงึพอใจ

ในการทาํงานเปนตัวแปรสงผานท่ีแสดงคาอิทธิพลของตัวแปรสงผานมีมากกวา  โดยมรีปูแบบภาวะผูนําของ

ผูบรหิารท่ีมปีระสิทธผิลในการปฏริปูการศกึษาแบบย่ังยนื โดยท่ีรปูแบบภาวะผูนาํของผูบรหิารท่ีมปีระสทิธผิล

ในการปฏิรูปการศึกษาแบบย่ังยืนเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุของพหุตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปร    

ความยึดม่ันผกูพันตอองคการ การเสริมสรางพลงัอํานาจในการทาํงาน  ความฉลาดทางอารมณ และภาวะผูนาํ          

การเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีสวนตวัแบบสมการโครงสรางภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง

มคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ นอกจากน้ีแลว คณุภาพของนักเรียนท่ีเกดิจากประสิทธภิาพการทํางาน

รวมกันของครู โดยการใหความหมาย วิธีการวัด และผลกระทบของประสิทธิภาพการทํางานรวมกันของครู      

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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ซึ่งผลวิจัยน้ีไดตรงกับงานของกอดดารด (Goddard , 2000) ที่พบวาคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน           

เกิดจากการรบัรูความสามารถในการทาํงานรวมกันของคร ูโดยมคีวามสมัพันธกบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนโดยตรง

 3.  คาความแปรปรวนของอทิธพิลตอคณุภาพผูเรยีนท่ีสามารถอธิบายไดมคีาคอนขางต่ํา เนือ่งจาก

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาตัวแปรสาเหตุเพียงตัวแปรเดียว คือ ภาวะผูนําผูบริหาร ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของอิทธิพล

การบริหารคุณภาพผูเรียน แตผูวิจัยตองการสิ่งเดียว คือ ภาวะผูนําผูบริหาร เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนในประเทศไทย ไดชี้ใหเห็นวาการศึกษาของไทยกําลังประสบภาวะวิกฤตดานคุณภาพอยางหนัก               

ซึ่งสาเหตุหลักของปญหาดังกลาวท่ีเปนขอคนพบจากงานวิจัย เนื่องจากผูบริหารการศึกษาไทยสวนใหญ         

ไมไดใหความสําคัญกับการเรียนการสอนแตไปใหความสําคัญกับงานดานธรุการ อาคารสถานทีแ่ละการเงิน 

โดยมองวาเปนงานหลักท่ีผูบริหารตองทําเอง สิ่งเหลาน้ีจึงทําใหประเทศไทยหาผูบริหารท่ีมีความรูและ

เชีย่วชาญเร่ืองการจดัการคณุภาพผูเรยีนนอยมาก โดยผูบรหิารขาดความเขาใจวา การบรหิาร คอื การจัดการ  

ที่มุงการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการบริหารจะมีคุณภาพหรือไมนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนํา                 

ในดานตาง ๆ เพราะผูบริหารเปนกลไกที่สําคัญท่ีสุดของการทํางานในองคกร นอกจากน้ีภาวะผูนําผูบริหาร    

ยงัมีอทิธิพลตอความสาํเรจ็ทางวิชาการของผูเรียน และความสัมพันธเชิงสาเหตขุองปจจัยท่ีสงผลตอผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนและภาวะผูนาํแบบแลกเปลีย่นในการทาํนายวัฒนธรรมเชงิสรางสรรคและวัฒนธรรม

เชิงตอตานเพื่อทดสอบรูปแบบการพยากรณที่มีองคประกอบวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

เชนเดียวกับงานวิจัยของรัสเซล (Russell, 2000) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับแบบวิถีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในการทํานายวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเชิงตอตานเพ่ือทดสอบ          

รูปแบบการพยากรณที่มีองคประกอบวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการวิเคราะห        

ความสมัพันธของวัฒนธรรมองคกรและแบบวถิภีาวะผูนาํและผลการศกึษาพบวา คะแนนการวเิคราะหปจจัย

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนการวิเคราะหปจจัย

วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเพ่ิมความเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการทํานาย

วฒันธรรมเชิงสรางสรรค และภาวะผูนาํแบบแลกเปล่ียนทีส่าํคัญในการทาํนายวฒันธรรมเชิงตอตานองคการ

มีวัฒนธรรมยอยซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะ แบบของงานมีอิทธิพลตอแบบของแบบวิถีภาวะผูนํา  

 4. การที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเพิ่มความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการทํานายวัฒนธรรม         

เชิงสรางสรรค และภาวะผูนาํแบบแลกเปลีย่นท่ีสาํคัญในการทํานายวฒันธรรมเชงิตอตานองคการมวีฒันธรรม

ยอยซ่ึงแสดงลกัษณะเฉพาะแบบของงานมอีทิธิพลตอแบบของแบบวถิภีาวะผูนาํ ซึง่ส่ิงเหลาน้ีไดตรงตามแนวคดิ

ทฤษฏีของบาส (Bass, 1994, 220) ที่ไดกลาวไววาผูตามจะทํางานไดผลงานเกินความคาดหมายที่ผูนําตั้งไว 

ดังนั้นทฤษฏีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaderships)  เปนการแสดงพฤติกรรม           

ความสามารถของผูนําท่ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยการแสดงใหเห็น

ถึงความสามารถในการทํางานของผูนําเพื่อที่จะใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวขององคกร

 5. วิธีการวัดคุณภาพผูเรียน เปนการสอบถามจากการรับรูของครู ไมไดสอบถามผูครอบครอง      

ตัวแปรโดยตรง จึงสงผลใหขอมูลท่ีไดอาจจะขาดความตรงและความเท่ียง ทําใหขนาดของอิทธิพลของ          

ภาวะผูนําผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนมีคานอย   



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 193

สรุป
 การวิจัยครั้งนี้พบวา 1) ไดรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง เปนรูปแบบที่มีการบูรณาการการโมเดลไดลงตัวจาก                   

การดัดแปลง และวิเคราะหตัวแปรจนไดเปนโมเดลตนแบบการวิจัย  2) การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง         

โดย การศึกษาตัวแปรซึง่ผานการตรวจสอบดวยขอมลูเชิงประจกัษนกัศกึษาในสาขาท่ีเกีย่วของสามารถนําไป

ใชประโยชนไดตอไปอยางมาก อกีทัง้ยงัสามารถนาํองคความรูไปพัฒนาสถานศกึษาโดยเฉพาะโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเล็กท่ีสงผลตอประสทิธิผลของการบริหารจัดการคณุภาพผูเรียนไดดวย ซึง่ประกอบไปดวย1) ภาวะผูนาํ

ผูบริหาร 2) สภาพแวดลอมในโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน 3) คุณภาพการสอนของครู และ       

4) การบรหิารจดัการคณุภาพผูเรยีนดานด ีดานเกง และดานมีสขุ โดยทีร่ปูแบบน้ีสามารถนาํมาพฒันาสถานศึกษา 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังยังเปนตัวชวยในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา             

ไดตอไปในอนาคต

 นอกจากนีแ้ลวผลการวิจยัยงัทาํใหทราบถึงความจําเปนและความตองการของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเลก็ ผูบริหารและครใูนการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัตกิารศึกษา

แหงชาติ โดยลําดับความจําเปนและความตองการสําหรับการพัฒนาการศึกษาของชาติใหทันสมัย                      

ทันเหตุการณ โดยท่ีภาวะผูนําผูบริหารสงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน ดังนั้น หนวยงาน    

ที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลและขอคนพบไปจัดทําเปนคูมือหรือหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหาร            

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางสูงสุด อีกท้ังสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษา               

สาขาบริหารการศึกษาควรนํารูปแบบจากการวิจัยน้ีไปเปนตนแบบของการวิจัยเพราะรูปแบบการวิจัยน้ี               

ไดผานกระบวนการออกแบบการวิจัย รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล นาจะเปนตนแบบของการวิจัย         

ในสาขานีไ้ดหรอืนาํผลจากการวิจยัในคร้ังนีไ้ปพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือใหเกดิการปรับปรุงและพัฒนาให

เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพตอไป
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บทคัดยอ
 การศึกษาบทบาทของสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงรายครั้งนี้                     

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) บทบาทผู บริหารสตรีขององคการบริหารสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย                            

2) คุณลักษณะของความเปนผูนําสตรีของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และ                   

3) ปญหาและขอเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณแบบเจาะลึก     

วิคราะหขอมูลโดยสรุปอธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห

 ผลการศึกษาพบวา บทบาทผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหวัดเชียงราย            

ผูวิจัยคนพบวา การสงเสริมการเผยแพรบทบาทการทํางานของผูหญิง มักจะไมไดรับการสนับสนุนและ           

นาํเสนอผลงานใหปรากฏตอสาธารณชน ความรวมมอืของทกุๆ ฝายในการท่ีจะมาประชาสัมพันธและเผยแพร

บทบาทของผูหญิงที่โดดเดนออกสูสาธารณชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญ   การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหารสตรี  
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เร่ิมตนจากภาพลักษณที่เราแสดงออกโดยสีหนา กิริยาทาทาง เคร่ืองแตงกาย สิ่งเหลานี้เปนส่ิงที่บงบอก      

ความเช่ือมั่นในภาพพจนของผูบริหารสตรี และสามารถสรางภาพลักษณของผูบริหารสตรีไดอยางตอเน่ือง

ตลอดเวลา ทาํใหผูรวมงานหรือประชาชน หนวยงานอ่ืนๆ ยอมรับในบุคลิกภาพของผูบริหารสตรี  ลกัษณะของ

ผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  มีความจริงใจและรักษาคําพูด  ตั้งใจในการทํางานและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบาน มุงม่ันและมีทัศนคติในการทํางานเพ่ือ

ชมุชน มคีวามปรารถนาดตีอชมุชน สามารถในการทีจ่ะรวบรวมกลุมคน และสามารถถายทอดประเด็นปญหา

และแสวงหาความรวมมือ เพ่ือแกปญหาแกชุมชน  จัดการและการใหบริการ  มีเครือขายท่ีสามารถ                       

ขอความรวมมือหรือความชวยเหลอืเพ่ือสรางประโยชนสขุแกประชาชน หรอืเกิดประโยชนตอการพฒันาพืน้ที่ 

และมีภาวะผูนาํ สามารถตัดสนิใจแกไขปญหาไดอยางเดด็ขาด รวดเรว็ และสามารถสัง่การใหผูใตบงัคับบญัชา

ปฏบิตัติามไดอยางมีปะสิทธภิาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตองและประโยชนของสวนรวม สาํหรับปญหา

และขอเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรี ในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย   

พบประเด็นปญหาเรื่องของความรักสวยรักงาม ความไมอดทนตอความลําบากตาง ๆ ในพ้ืนท่ี การไมกลา

ตดัสนิใจ โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีตองการการตัดสนิใจในภาวะเรงดวน การมลีกัษณะของความเปนคนละเอยีด 

จูจี้ รวมถึงความไมแข็งแรงของสภาพรางกายเพ่ือเปรียบเทียบกับเพศชาย เปนตน โดยในการหาแนวทาง      

การแกไขปญหาและอปุสรรคดงักลาวน้ัน ผูใหสมัภาษณทกุคนตางไมไดตองการใหเพศหญิงมีสภาพรางกาย

ทีแ่ขง็แรงเทากบัเพศชายแตอยางใด เพราะทัง้ 2 เพศ มลีกัษณะหรอืขอดขีอเสยีทีแ่ตกตางกัน โดยแมเพศชาย

จะแข็งแรงกวา แตก็มีความละเอียดรอบคอบนอยกวา

คําสําคัญ
  บทบาททางการเมือง   สตรี   จังหวัดเชียงราย

Abstract
 The study ofthe roles of women in Chiangrai local government organization administration 
aims to 1) to investigate female roles in local administrative organization of Chiang Rai province; 
2) to investigate leadership attributes of female leaders in local administrative organization of     
Chiang Rai province; and 3) to investigate problems and recommendations regarding female roles 
in administration of local administrative organizationin Chiang Rai province. This qualitative research 
employed documentary analysis, observation, and in-depth interview for data collection and         

narrative summary for data analysis. 

 The findings indicated that female leader roles in administration of local administrative 

organization should be promoted and disseminated because the women often do not receive the 
support to present their work to the public. Thus, gaining cooperation from all parties in order to 

disseminate the prominent roles of the women to the public is so important.  Development of        
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personality of female leaders should start from facial expression, gesture and costume. Because 
they indicate confidence and create positive images of the female leaders which help them to get 
accepted by their associates, the public and other agencies. Characteristics of female leaders in 
the local administrative organizationin Chiang Rai province are,being sincere, keep their promises, 
willingness to improve local people’s quality of life which help them to gain respect from local 
people. They have a strong desire and positive attitudes to work for the communities. The female 
leaders have ability to gather a group of people and convey the issues to seek for the cooperation 
to solve the problems, manage and service. They have networks to assist or cooperate for benefit 
of the community. They also have leadership attribute in making a decision decisively and quickly. 
Finally, they give the order to their subordinates effectively based on righteousness and usefulness 
of the communities. The problems of the female leaders in the local administrative organizationin 
Chiang Rai province are, issue of beauty, being intolerable in the difficulties in the areas and           
indecisiveness especially when the decision needed in emergent situations. Moreover, the female 
leaders are detailed, nagging, and physical weak when compared with males. However, all informants 
do not want to have physical strong as men. Because both female and male contains advantage 

and disadvantage characteristics. Although, men are stronger, they are less careful than women. 

Keywords
 Political Roles, Women, Chiang Rai Province

บทนํา
 การบริหารองคการท่ีมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูบรหิารเปนองคประกอบและมบีทบาททีส่าํคญัยิง่ซึง่จะตอง

ใชความรู ความสามารถในการเปนผูนํา เปนหัวหนาการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไป    

ตามวัตถุประสงคขององคการ นอกจากนี้จะตองเปนผูคอยช้ีแนะ จูงใจ ประสานงานใหผูใตบังคับบัญชา        

เกิดความเขาใจและปฏบิตัติามแผนงานอยางเต็มความรู ความสามารถ สงเสริมและสนบัสนนุใหเกิดสัมพันธภาพ       

ทีด่ขีึน้ในองคการ เกิดความสามคัคี รวมมือรวมใจในการปฏบิตังิานเปนผูนาํในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม สรางขวญัและกาํลังใจใหกบัผูใตบงัคับบัญชาตลอดจนประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนแบบอยางท่ีดขีอง

องคการเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่ มัลลิกา              

ตันสอน (2545 ) กลาวไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยใหสามารถทํางานใหกับองคการไดอยางเต็ม             

ความสามารถและดวยความเต็มใจถือเปนงานสําคัญและทาทายสําหรับผูบริหารทุกคนที่จะตองใชเทคนิค  

วิธีการตางๆ ในการกระตุนหรือชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง ทุมเทใหกับองคการ

อยางเต็มท่ี ดังน้ันผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจถึงกลไกที่เก่ียวของกับพฤติกรรมและความตองการ

ของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือท่ีจะสามารถชักจูง กํากับ หรือผลักดันใหบุคคลเหลาน้ีแสดงพฤติกรรมไปตาม           

ที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560198

 การกระจายอํานาจสูทองถิ่นน้ัน นับเปนพัฒนาการสําคัญอีกกาวหน่ึงท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทาง  

การเมอืงของสตรใีนชนบทโดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่มกีารแกไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองทองถิน่ 

ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2525 ทีเ่ปดโอกาสใหสตรีสามารถสมัครรับเลือกต้ังเปนกํานัน เปนผูใหญบานได การมสีวนรวม

ทางการเมืองของสตรีในชนบทย่ิงเพ่ิมมากข้ึน แมกฎหมายจะไมเปนเครื่องกีดกันสตรีในการเขาสูตําแหนง

ทางการเมืองทุกระดับแลวก็ตามแตในภาพรวมแลวสัดสวนการดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับตางๆ       

ของสตรี ปญหาของสตรีเมื่อทํางานการเมือง สตรีเมื่อเขามาทํางานการเมืองประสบปญหาเหมือนกัน                   

ไมวาเปนสตรีการเมืองจากภาคภูมิศาสตรใดก็ตาม ปญหาที่ประสบคือ ปญหาจากตนเอง ปญหาครอบครัว 

ปญหาความปลอดภัย ปญหาชุมชน และปญหาการเมืองในชุมชน สตรีการเมืองแมมีความเชื่อมั่นในตนแตก็

ยอมรับวาตนเองนัน้ยงัมคีวามรูนอย โดยเฉพาะความรูดานการเมือง มปีระสบการณนอยในการทาํงานชมุชน  

มีความสามารถทางภาษานอย ทําใหไมกลาพูด  ไมกลาแสดงออก  ปญหาครอบครัวที่พบมาก คือ ปญหา  

การบริหารเวลาใหสมดุลระหวางงานดูแลตนเอง งานครอบครัว และงานการเมือง เปนปญหาใหญของสตรี 

ทําใหเกิดความเครียด เวลาพักผอนมีนอย มีผลตอสุขภาพ ในท่ีสุดอาจนําไปสูความแตกแยกในครอบครัว 

เน่ืองจากงานการเมืองเปนงานพัฒนา และงานชวยเหลือชาวบาน เม่ือชุมชนประสบความเดือดรอน                 

สตรีการเมืองก็ตองออกไปชวยเหลือ ทําใหตองกลับบานมืดคํ่า ครอบครัวจึงเปนหวงเร่ืองความปลอดภัย     

ปญหาที่เกิดจากสมาชิกในชุมชนเอง คือ ชาวบานไมคอยใหความรวมมือกับงานพัฒนาชุมชน  มีความคิด     

ไมคอยถกูตอง  คดิแตเรยีกรองสทิธปิระโยชน แตไมคอยคดิพ่ึงตนเอง มคีวามคดิวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนแหลงเงิน แหลงทอง เพราะรัฐโอนงบประมาณมาให  จงึคดิพึง่แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมองเหน็

งานพัฒนาหมูบานจะตองเริ่มท่ี “เงิน” มากกวาเร่ิมท่ี “ความรวมมือของชาวบาน”  นอกจากน้ีชาวบาน                 

มคีวามเชือ่วา งานการเมอืงควรเปนงานของบรุษุ  นอกจากนีก้ารเมืองในชมุชนจากกลุมผลประโยชนในชมุชน

มคีวามขัดแยงกนัคอนขางมาก เพราะตางตองการเขาถงึอาํนาจรัฐในการจัดสรรงบประมาณและสิทธปิระโยชน  

นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงสูงมากระหวางฝายสภากับฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําให       

สตรีทํางานการเมืองคอนขางยาก 

 ความเปนผูนําทางการบริหารของสตรีที่ผานมาในอดีต สาเหตุหนึ่ง คือ การมองเห็นความแตกตาง

ทางกายภาพระหวางเพศหญิงกับเพศชาย และความแตกตางที่วานี้เองถูกนํามาอธิบายถึงสถานะของแตละ

ฝายเรือ่ยมาขึน้อยูกบัสงัคมและวฒันธรรม ความรูสกึนกึคดิ ความเชือ่และทศันคติของผูคนในสังคมแตละชาติ 

เชน กรณขีองสังคมไทยแตดัง้เดมิท่ีมองเหน็สถานะของเพศหญิงเปนเพียง “ชางเทาหลัง” ของเพศชายเสมอมา 

และโดยภาพรวมแลวการมองสถานภาพของเพศหญิงในเกือบทุกสังคมมักเปนการมองสถานะของเพศหญิง

ในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นความตํ่าตอยกวาสถานะของเพศชายมากกวา และทรรศนะที่วาน้ีเองเห็นผลใน   

ความเปนจริงที่วาเพศหญิงถูกเลือกปฏิบัติอยางไมสูชอบธรรม การมองถึงสถานะของเพศหญิงดังกลาวนี้เอง

มีผลถึงการโตแยงเรื่องสิทธิของเพศหญิงมากขึ้นและบอยครั้งยิ่งขึ้น เหตุหนึ่งนั้นเปนผลมาจากสถานการณ

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางซ่ึงกระตุนเพศหญิงใหสํานึกยิ่งขึ้นถึงความต่ําตอยในสถานภาพของตน      

เหน็วาการเอาเปรียบจากเพศชายกลายเปนความไมยตุธิรรมของสังคมทีม่องเห็นชัดเจนข้ึน  ผูหญงิตองรับผดิชอบ
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ทางสังคมและมีบทบาทมากข้ึน คือ ผูหญิงไมเพียงทํางานแตเฉพาะในบาน หากยังตองทําหนาท่ีชวยหา        

รายไดมาเล้ียงครอบครวั แตบทบาทผูหญงิถกูจาํกดัอยูเฉพาะบางงานอยางเทานัน้  เมือ่ผูหญงิตองรับผดิชอบ

ทั้งงานในบานและนอกบาน ทําใหผูหญิงไมมีเวลาและขาดโอกาสพัฒนาตนเอง  รวมทั้งขาดโอกาสเขาไปมี

สวนรวมในการพฒันาสงัคม  อยางไรกต็ามความกาวหนาของสังคมทีเ่ปดกวางประกอบกบัมีการสงเสรมิและ

พฒันาสตรอียางตอเนือ่งทาํใหผูหญิงจํานวนไมนอยทีเ่กง  มคีวามสามารถ  เฉลียวฉลาด  สามารถทําประโยชน

ใหกับสังคมได รวมท้ังผูหญิงมีโอกาสกาวออกจากสังคมท่ีจํากัดวงอยูเฉพาะในครัวเรือนและเครือญาติ              

เขาสูสังคมในระดับชุมชน สถาบันและองคกรตาง ๆ มากข้ึน และกาวไปสูบทบาทที่หลากหลายเพิ่มขึ้น                

ผูหญิงไดรับการยอมรับและสามารถยกระดับสถานภาพทางสังคม 

 การศึกษาน้ีมุงศึกษาบทบาทสตรีในการบรหิารองคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงราย  คอื สตรทีีไ่ดดาํรง

ตาํแหนงทางการเมอืงในสถานภาพเปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั  จงึเปนสิง่ทีส่รางความสนใจท่ีทาํให

สตรีจงัหวัดเชียงราย เริม่เขามามีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน การท่ีจะเพ่ิมสดัสวนสตรีทางการ

เมืองน้ัน ตองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอสตรีวาเปนเพศของผูตาม และตองการคนปกปองคุมครองให    

ได โดยที่สตรีก็ตองพัฒนาตนเองทําใหสังคมยอมรับและเห็นถึงความสามารถของสตรี อีกทั้งสตรีดวยกันเอง

กต็องยอมรับซ่ึงกนัและกัน ชวยกนัพัฒนาขดีความสามารถของสตรดีวยกนัเพ่ือรวมแกปญหาความไมเสมอภาค

และผลักดันใหสตรเีขาไปมบีทบาทในระดบัอํานาจการตดัสินใจในการบรหิารทางการเมือง เหตุทีจ่าํตองผลกัดัน

ใหสตรีเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินนั้น

เพราะการทีจ่ะดาํเนินการผลักดันนโยบายทางสงัคม ทีจ่ะเปนประโยชนตอการพฒันาสงัคม ในการวจิยัในคร้ังนี้ 

ผูวิจัยจะมุงเนน บทบาททางการเมืองของสตรีในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย  

ชี้ใหเห็นถึงบทบาทในการเปนผู นําทางการบริหารวามีลักษณะในการบริหารอยางไรใหสอดคลองกับ               

แนวนโยบายการกระจายอํานาจท่ีไดมกีารตราเปนพระราชบญัญัต ิ กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําสตรี เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางใน        

การสงเสริมศักยภาพของสตรีใหมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนใหการยอมรับ  

ในบทบาทหรือใหโอกาสในการแสดงบทบาทมากขึ้นกวาปจจุบันในดานตางๆ เพื่อนําไปเปนแนวทาง               

การบริหารงานของผูบริหารสตรีขององคการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

 2.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของความเปนผูนําสตรีของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดเชียงราย  

 3.  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงานของผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ผูใหขอมูลหลัก

  ผูใหขอมูลหลักที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผูบริหารสตรี ที่ดํารงตําแหนงนายกองคการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ทั้งในอดีตและปจจุบัน และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการในองคการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  จํานวน 57 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัยสรางและพัฒนา

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยมีขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ศกึษาจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเ่กีย่วของเพือ่เปนแนวทางในการสรางแบบสมัภาษณ

  2.2   รวบรวมขอคําถามจัดทําเปนรางแบบสัมภาษณ

  2.3   นาํแบบสมัภาษณฉบบัรางเสนอตออาจารยทีป่รกึษา เพือ่พจิารณาตรวจสอบแกไขเนือ้หา

และสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมใหครอบคลุมกรอบแนวคิดที่วิจัย

  2.4   แบบสัมภาษณฉบับรางที่ผานการแกไขแลว ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา          

ไปเสนอผูเชีย่วชาญ เพือ่พจิารณาความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ โดยใหตรงตามเนือ้หา การใชถอยคาํสาํนวน 

ความชัดเจนในขอคําถาม และครอบคลุมเรื่องที่วิจัย 

  2.5 นําแบบสัมภาษณที่ไดจัดพิมพเปนชุดสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
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 3. การรวบรวมขอมูล

  3.1  การสัมภาษณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการในองคการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงรายโดยผูวิจัยขอเขาพบปลัดองคการบริหารปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย เพ่ือช้ีแจง            

ใหทราบถึงรายละเอียดการทําวิจัยครั้งนี้ ปลัดองคการบริหารปกครองสวนจังหวัดเชียงรายไดประสานงาน

แตละกองโดยแจงใหหัวหนากองทราบเรื่องการสัมภาษณ เพื่อใหแตละกองจัดเตรียมบุคลากรเขาสัมภาษณ 

การนัดสัมภาษณแตละคร้ังนัดผานหัวหนาบุคลากรเรื่องวัน เวลาและสถานที่ โดยสัมภาษณพนักงาน 

ขาราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 57 คน 

  3.2.   ผูบริหารสตรี ที่ดํารงตําแหนงนายกองคการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ทั้งในอดีต

และปจจุบัน ผูวิจัยไดทําหนังสือขอสัมภาษณไปยังผูบริหารสตรี โดยถือหนังสือไปพบผูบริหารสตรีทั้ง 3 คน

ดวยตนเอง พรอมแนะนําตัวเองและหัวของานวิจัยที่จะสัมภาษณ 

 4. การวิเคราะหขอมูล

  การวจิยัครัง้นีผู้วจิยัดาํเนนิการการจัดกระทาํขอมลูและการวเิคราะหขอมูลบทบาทของสตรีไทย

ในการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหขอมูลบทบาทของผูนํา และ

คณุลักษณะของผูนาํท่ีด ีโดยใชสถิตขิอมูลจากการสมัภาษณ ผูวจิยัจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) 

ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาประกอบบริบท        

(Context Content Analysis Technique)

ผลการวิจัย 
 1.   บทบาทผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาพบวาผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย มีบทบาท

ทางดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก  ริเริ่มสิ่งใหม ๆ เพื่อเปนประโยชนตอองคกรอยูเสมอ 

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางความเขาใจใหผูรวมงานรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดจาก       

การเปลี่ยนแปลง นําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีการกระตุนใหบุคลากร

เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ในปจจุบันและยังปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี    

ในการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานดวยตนเอง เชน คํากลาวของผู ร วมงานเก่ียวกับการเปนผูนํา                            

ในการเปลีย่นแปลงของนายกองคการบริหารสวนจงัหวดัเชยีงราย   บทบาทของสตรีไทยในการบรหิารองคการ

ปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย ในการบริหารและพฒันาทองถ่ิน ผูบริหารสตรทีีอ่ยูในตําแหนงทีม่บีทบาท

ดานการเปลีย่นแปลง ดานสรางความรวมมือในองคกร ดานส่ือสารการแลกเปล่ียน ดานปรบัเปล่ียนวัฒนธรรม

องคกรมบีทบาทตอการบรหิารงานมาก ในการกาํหนดแนวทางการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชยีงราย 

ผูบรหิารสตรซีึง่เปนผูบงัคบับญัชาและผูบรหิารสงูสดุในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

โดยวสิัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจงัหวัดเชยีงราย ตองทาํงานอยางรวดเร็ว 

เรียบรอย ใหอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตออยางสมํ่าเสมอ  และยังตองทํางานและบริหารงาน
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เชงิรกุ เมือ่พจิารณาถงึบทบาทในการกาํหนดแนวทางการพฒันาทองถิน่หลาย ๆ  ดานของนายกองคการบรหิาร

สวนจังหวัดเชียงรายควบคูไปกับผลงาน ไมวาจะเปนผลงานกอนไดรับตําแหนงนายกองคการบริหาร                

สวนจังหวัดเชียงราย หรือผลงานหลงัจากไดรบัตําแหนง ทัง้ในสวนของการใชงบประมาณจากทองถิน่เอง และ

ในสวนของการประสานงานเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนพรอมทั้งพิจารณาควบคูกับ

บคุลกิภาพและมมุมองในการวางตัว การบรหิารงาน และการปฏบิตังิาน ความเปนผูนาํ กลาคดิ กลาตดัสินใจ 

สามารถสัง่การและแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเรว็ การมคีวามอดทน การเปนบคุคลทีก่วางขวาง มเีครือขาย

ในการทํางานและประสานงานตาง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ซึ่งทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย              

ไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกพื้นที่อยูเสมอ และความพึงพอใจของประชาชน   

ในการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ภายใตการบริหารงานของผูบริหารสตรี จึงสรุปไดวา    

ผูบริหารสตรีไดกําหนดและวางรากฐานแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไวอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมไดยิ่งหยอนไปกวาผูบริหารทองถิ่นอ่ืนที่เปนชาย และยังไดตั้งมาตรฐานในการบริหารงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไวคอนขางสูงทีเดียว 

 2.   คุณลักษณะของผูนําสตรี ของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาคนควาคุณลักษณะความเปนผูนําสตรีของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย พบวาเปนผูที่มีลักษณะทางกายที่สงางาม สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถพูดสื่อสาร           

ไดชัดเจน เขาใจงาย มีบุคลิกภาพที่ดี วางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนกัลยาณมิตรกับทุกคนท่ีเก่ียวของ 

สามารถรวมงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี เม่ือปฏิบัติงานก็สงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานสามารถพัฒนาตนเอง

ใหเต็มขีดความสามารถของแตละคน และเมื่อตองปฏิบตัิงานก็มีทักษะในการแกปญหา เมื่อเกิดการขัดแยง

กส็ามารถจัดการความขัดแยงไดเปนอยางด ีถงึแมในการทํางานมีหนาทีท่ีต่องปฏบิตัมิากมายก็สามารถปฏิบตัิ

งานสวนอ่ืนโดยการมอบหมายงานใหผูอืน่ปฏิบตังิานแทนตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล 

จงึทําใหมผีลงานท่ีประสบผลสาํเร็จเปนท่ีประจักษมากมาย ในดานคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมก็เปน

ผูทีม่คีวามยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ เสยีสละและอทุศิตนเองและเวลาใหกบัการปฏบิตังิาน

อยางตอเนื่อง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่น เปนผูที่มีวิสัยทัศนและมองการไกล สามารถปฏิบัติงานไดจน        

เปนท่ียอมรับของผูรวมงานทุกคน เพราะเวลาปฏิบัติงานน้ันใชหลักประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็น               

และขอเสนอแนะของทุกฝาย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธและนําแผนไปสูการปฏิบัติ    

ไดเปนอยางดี โดยผานการประสานงานรวมกับชุมชน ติดตอสื่อสารงานกับผูนําชุมชนสม่ําเสมอ ลงพื้นที่       

เพ่ือพบปะและรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางพันธมิตรกับองคกรอ่ืน ๆ  เพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ทุก ๆ ดาน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอยางตอเน่ืองเสมอมา          

สวนคุณลักษณะดานทัศนคติ ก็เปนบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตอโลก ตอสังคม ตอบุคคลและตออาชีพของตน 

 3.  ปญหาและขอเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรีในการบริหารองคการปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

     ผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะในการบริหารงาน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ความสามารถในการประสานงานท้ังในและ          

นอกพื้นท่ี ความสามารถในการบริหารจัดการ การไดรับความยอมรับนับถือจากชาวบาน การรักษาคําพูด       

การมีประวัติการทํางานเพื่อสวนรวมมายาวนาน และสามารถลงพื้นที่ไดทุกเวลา มีความอดทนและแข็งแรง 

โดยมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวคือเปนคนคลองแคลว ชัดเจน และแมวาจะดูเปนคนที่มีบุคลิกนาเกรงขาม                  

แตมีการนําเสนอปญหาดานบทบาทของผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงราย              

ในประเดน็ปญหาเรือ่งของความรักสวยรกังาม   ความไมอดทนตอความลาํบากตาง ๆ  ในพืน้ที ่การไมกลาตดัสนิใจ 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองการการตัดสินใจในภาวะเรงดวน การมีลักษณะของความเปนคนละเอียด จูจี้       

รวมถงึความไมแข็งแรงของสภาพรางกายเพือ่เปรยีบเทยีบกบัเพศชาย เปนตน โดยในการหาแนวทางการแกไข

ปญหาและอุปสรรคดงักลาวน้ัน ผูใหสมัภาษณทกุคนตางไมไดตองการใหเพศหญิงมสีภาพรางกายทีแ่ขง็แรง

เทากับเพศชายแตอยางใด เพราะทั้ง 2 เพศ มีคุณลักษณะหรือขอดีขอเสียที่แตกตางกัน โดยแมเพศชาย          

จะแข็งแรงกวา แตก็มีความละเอียดรอบคอบนอยกวา เปนตน

      

อภิปรายผลการวิจัย
 1.  บทบาทดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่น          

จงัหวัดเชียงราย มบีทบาททางดานการเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงอยูในระดับมากผูบรหิารสตรมีกีารปฏิบตังิาน

รวมกันไดมกีารกระตุนใหบคุลากรเปล่ียนแปลงวธิกีารทาํงานใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในปจจุบนัและ

ยงัปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีดใีนการเปลีย่นแปลงภายในหนวยงานดวยตนเอง รเิร่ิมส่ิงใหม ๆ  เพ่ือเปนประโยชน

ตอองคกรอยูเสมอ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสังคมไทยปจจุบนัสตรไีดกาวเขามาสูเสนทางการเมอืงและการบรหิารงาน

ในตําแหนงสําคัญ จะเห็นไดวาสังคมไทยในปจจุบันสตรีกาวเขามาสูเสนทางการเมืองและการบริหารใน

ตาํแหนงสาํคญั ทัง้ในระดบัทองถิน่และระดับประเทศ ทัง้นีบ้ทบาทดานการเปล่ียนของสตรีทัง้จากประสบการณ      

ในการทํางาน การลงมือทํางานดวยตนเอง ความตั้งใจ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู                     

สิง่ใหม ๆ  จงึทาํใหองคกรไดรบัรางวลัระดับตาง ๆ  จงึทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอการพฒันา โดยการจัดองคการ 

ที่เปนระบบโดยทุกฝายจะทํางานประสานสัมพันธกันและมีการสรางความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพสงเสริม

สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอีกท้ังใหกําลังใจสนับสนุนผูใต         

บงัคบับัญชาในการปฏิบตังิานจนสาํเรจ็ดวยดี มกีารสรางทมีงานทีม่ปีระสทิธิภาพ  มกีารกระตุนและสรางความรูสกึ     

ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของผูปฏิบัตงิานในองคกรทําหนาท่ีสรางความสัมพันธกบัชุมชน  เปนผูประสานงาน

ที่ดีทั้งภายในองคกรและนอกองคกร สวนปญหาที่ผู บริหารเกิดขึ้นเกิดจากความคิดเห็นตางกันและ                 

ความไมชัดเจนของขอมูลโดยผูบริหารสตรีใชหลักประนีประนอมในการแกปญหา ใชการพูดคุยใหเขาใจตรง

กันในการแกปญหาและทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่น  

จังหวัดเชียงราย บริหารงานเปนไปตามสอดคลองกับแนวคิดของปฐมพงษ มโนนาญ (2555, 93) ที่กลาววา 

“สังคมไทยถูกทําใหเชื่อวาเราตองการรัฐธรรมนูญ เมื่อมีรัฐธรรมนูญแลวเด๋ียวอะไรก็จะดีขึ้นมาเอง                     

ลทัธริฐัธรรมนญูนยิมไดเปลงรศัมบีดบังประเด็นอืน่ๆ ทีค่วรทาํกอนหรอืทาํควบคูกนัไปกบัการปฏริปูรฐัธรรมนูญ 
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โดยเฉพาะการปฏริปูความคดิและพฤตกิรรมทางการเมอืงของคนไทย อาจจะเปนเพราะวาประเดน็หลังนีท้าํได

ยากกวาและใชเวลานาน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว อะไรที่แกยากแกนานก็ยิ่งตองเริ่มใหเร็ว เพราะยิ่งเริ่มชา

กวาจะแกปญหาไดก็ยิ่งนานเขาไปอีก...” และอรรถจักร สัตยานุรักษ (2548, 104) ไดกลาววา                                

ความเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิในชนบทอยางทีอ่าจารยทัง้สองทานไดนาํเสนอไปวา มคีวามเปลีย่นแปลงในแตละชวงเวลา 

ซึง่ทําใหคนบางกลุมมีโอกาสและสูญเสียโอกาสในระดับท่ีแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ี และกลุมแตละคน        

ที่เริ่มมีโอกาสนี้ เริ่มไปจับตําแหนงแหงที่ทางสังคมแบบใหม องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนเครื่องมือหนึ่ง

ในการจัดตําแหนงแหงที่ เชน ในบางพื้นที่ที่ศึกษาทําใหเห็นวามีกลุมรับจางพนยาอยางเดียว  

 2.   บทบาทดานความรวมมอืในองคกร ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

มีความเปนผูนําดานการสรางความรวมมือในองคกรอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะมีบทบาทสําคัญในการให

ขวญักาํลงัใจในการทาํงานแกบคุลากรในสงักดัอยางสม่ําเสมอและทัว่ถงึ เพราะใหความสาํคญัตอการพฒันา

ทีมงาน ใหความไววางใจซ่ึงกันและกัน เปดโอกาสใหบุคลากรรวมคิด รวมกันวางแผนในกิจกรรมตาง ๆ          

เกดิการทาํงานเปนทมี เกดิบรรยากาศการรวมมือและแลกเปล่ียนวิธกีารปฏบิตังิานระหวางบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกองคกร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสตรีจัดลําดับความสําคัญของงานรวมถึงปญหาและ

วกิฤตการณตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนไดอยางเหมาะสมโดยเปดโอกาสใหผูใตบงัคับบัญชาไดมสีวนรวมในการตัดสินใจ

เลอืกวิธปีรบัปรุงประสทิธภิาพของงานโดยคาํนงึถงึวาในการปฏบิตังิานตองมีขอมลูทีถ่กูตองรวดเร็วเหมาะสม

สอดคลองกบัแนวคดิของ Likert (1967, 90-95) ทีไ่ดแสดงสาระสาํคญัของการบริหารงานแบบมีสวนรวมไววา 

  2.1 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสให       

ผูใตบงัคบับัญชาถกเถียงปญหากบัตนได ผูบงัคับบัญชาและผูใตบงัคบับัญชาตางยอมรับนับถือและไววางใจกัน 

  2.2   ผูบงัคับบญัชากระตุนจงูใจผูใตบงัคบับญัชาเกิดกาํลงัใจใจการปฏบิตังิานโดยใหเขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการ กระตุนใหเกิดเจตคติในการเก้ือกูลองคการ   

นําองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

  2.3   ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความคลองตัวเปนไปไดโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ง

และแนวราบ ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอเชื่อถือได

  2.4  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผยและโดยกวางขวาง

เกี่ยวกับเปาหมายขององคการการปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการ 

  2.5 การตัดสินใจตาง ๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการ

  2.6   เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท้ังน้ีเพื่อให 

บรรลุเปาหมายมากขึ้นและถูกตองตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 

  2.7   การควบคุมงานลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนนเรื่อง

การแกปญหาเปนหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมดวยวิธีตําหนิหรือดุดาวากลาว 

  2.8   ผูบงัคบับญัชาเหน็ความสาํคญัของการพฒันาพนกังานโดยการฝกอบรมเพือ่ใหการทาํงาน

มผีลงานสงูสุดและสําเรจ็ตามเปาหมาย จากการสมัภาษณถงึบทบาทดานความรวมมอืในองคกรของผูบริหาร
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สตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายภายใตการบริหารงานของผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัด

เชยีงราย สามารถบริหารพฒันาทองถิน่และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ใหแกประชาชนในพ้ืนทีไ่ดอยางรวดเร็ว

และเรียบรอยซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานของผูบริหารสตรี สอดคลองกับแนวคิดของภาวะผูนํา

แบบใหม (The New Leadership Paradigm) ของ Belasco & Stayer (1993) ที่วาผูนําตองโอนความเปน

เจาของใหแกผูใตบงัคับบัญชา (Transfer Ownership) ซึง่ผูบงัคับบัญชาจะตองสรางจิตสํานึกวาความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏบิตังิานเปนของผูปฏิบตังิานน้ันเอง ม ี2 แบบคือ แบบท่ี 1 ผลการปฏิบตังิานเปนความรบัผิดชอบ

ของผูปฏิบตังิานผูทาํงานใดเปนผูทีม่คีวามรับผิดชอบมากทีส่ดุในงานน้ันจะตองมีความเช่ียวชาญในงานนัน้ ๆ 

และสามารถที่จะตัดสินใจไดวาทําอยางไรงานถึงจะออกมาดีและมีประสิทธิภาพ แบบที่ 2 ความรับผิดชอบ

ตอการใหอํานาจแกผูปฏิบัติงานเปนหนาท่ีของผูนํา ผูนําจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูปฏิบัติงานการท่ีผูนําได

สนทนาซักถามกบัผูปฏิบตังิานน้ันทําใหเกิดการมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็นระหวางผูนาํกับผูปฏิบตังิาน

นอกจากนี้ยังทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูถึงวิธีการที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานของตนมีประสิทธิภาพ   

มากย่ิงข้ึนซ่ึงทําใหผูนําประสบความสําเร็จในการพัฒนาหนาท่ีความรับผิดชอบในการโอนความเปนเจาของ

ใหแกผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นหากจะพิจารณาถึงบทบาทดานความรวมมือในองคกรของผูบริหาร

สตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายก็สามารถสรุปไดวา ในดานความรวมมือในองคกรไมไดดอยกวา         

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนเพศชายแตอยางใดและเมื่อพิจารณาถึงขอมูลดานผลงานตาง ๆ 

ของผูบริหารสตรีดังที่ไดรับจากผูใหสัมภาษณดังที่ไดกลาวไปแลวนั้นผูบริหารสตรีองคการบริหารสวน         

จังหวัดเชียงรายจัดไดวาเปนผูบริหารทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียว 

  2.9 การสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา ดานขอมูล ขาวสาร 

ดานวสัดุอปุกรณและสิง่อาํนวยความสะดวก ดานความรูความสามารถ และดานอารมณและจติใจมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกับการยอมรับบทบาทผู นําสตรีในการบริหารงานในองคกร ภาครัฐ ดานการวางแผน                         

ดานการจัดองคกร ดานการสั่งการหรือการนํา และดานการควบคุมและยังสอดคลองกับงานวิจัย ศุภพรรัตน 

สุขพุม (2547) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพมหานครตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี        

ผลการศกึษาพบวา ประชาชนในกรงุเทพมหานครมีความคดิเหน็วา สตรมีสีวนรวมทางการเมอืงในระดบัปานกลาง 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี โดยตัวแปรอิสระ 16 ตัวแปร

มารวมพิจารณา พบวา มีเพียง 4 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการเมือง     

ของสตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ องคกรท่ีเก่ียวของกับสตรีและการเมือง ควรมีการประเมินสถานการณ      

การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี มีการสงเสริมหรือใหความสําคัญกับการรวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร          

ของประชาชน รวมกับการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองท่ีมีความถูกตองชัดเจนเพ่ือเสริมสรางใหประชาชน   

มีความคิดเห็นในเชิงเห็นดวยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีตอไป และยังสอดคลองกับงานวิจัยใน     

ตางประเทศของ Rozeell (2002, 112-114) ไดทําดุษฎีนิพนธในเชิงคุณภาพในเรื่อง “Helping Women Run 

and Win: Feminist Groups, Candidate Recrittment and Training” ซึ่งเปนการศึกษาการแตงตั้งตัวแทน

สมัครรับเลือกต้ังและโปรแกรมการฝกอบรมในองคกรสตรีชั้นนํา 4 องคกร ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทําการ            
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เลอืกต้ังและตรวจสอบวรรณกรรมทีช่ีใ้หเหน็ความคดิเห็นของบคุคลภายในองคกร ในกิจกรรมการเลอืกต้ังและ   

ความเห็นพองในความสาํคญัของอนาคตของความพยายามโดยกลุมสตรีเปนการวจิยัแบบประเมนิผล พบวา 

กิจกรรมการเลือกตั้งมีอิทธิพลตอการดําเนินการทางการเมืองอยางแทจริง

 3.   บทบาทดานสื่อสารเพื่อการแลกเปล่ียน พบวาผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงรายสงเสริมใหบุคลากรมีการ        

แลกเปลีย่นสือ่สารดวยวธิกีารตาง ๆ  ทีห่ลากหลาย โดยใชเทคโนโลยใีนการสือ่สารมาชวยในการเพิม่ประสทิธิภาพ

การส่ือสาร เชน กลุมไลน ใชจดหมายอิเล็คทอนิคในการส่ือสาร เปนตน อีกท้ังยังสรางแรงจูงใจใหบุคลากรจน

กลาที่จะแสดงความคิดเห็น ทําใหมีการติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปล่ียนและรับทราบขอมูลขาวสารทั้งภายใน

และภายนอกองคกรเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับ Burns (1978, 

3 อางถึงใน รตัติกรณ จงวิศาล, 2551) ไดใหความหมายภาวะผูนาํวา หมายถงึ การท่ีผูนําทําใหผูตามสามารถ

บรรลุจุดมุงหมายที่แสดงออกถึงคานิยม แรงจูงใจ ความตองการ ความจําเปน และความคาดหวังทั้งในของ

ผูนําและผูตาม Burns เห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับ

แรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งก็คือการมีภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional 

Leadership) เปนปฏสิมัพนัธทีผู่นาํตดิตอกบัผูตาม เพือ่แลกเปลีย่นผลประโยชนซึง่กนัและกนั ผูนาํจะใชรางวลั

เพ่ือตอบสนองความตองการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมี          

ความตองการอยูในขัน้แรก และยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ สกุฤตา จนิดาพรม และ โชตมิา แกวกรอง (2556) 

ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินของภูมิภาคตะวันตก     

ผลการวิจัย พบวา (1) สตรีไทยในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของภูมิภาคตะวันตกมีสวนรวมทาง    

การเมืองอยูในระดับปานกลาง (2) ปจจัยระดับการศึกษา ตางกัน สงผลตอการเขารวมชุมนุมทางการเมือง 

แตกตางกันปจจัยอาชีพและปจจัยพ้ืนภูมิทางการเมือง ตางกันสงผลตอการเขารวมกิจกรรมของชุมชน           

แตกตางกัน และปจจัยการเปดรับสื่อมวลชนเก่ียวกับขาวสารทางการเมือง ตางกันสงผลตอการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง และดานการสนับสนุนพรรคการเมืองแตกตางกัน สวนปจจัยความสํานึกทางการเมือง                       

มีความสัมพันธกับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก และ (3) ประเด็นปญหาและ

อุปสรรคของสตรีตอการมีสวนรวมทางการเมือง พบวา สตรีไทยสวนใหญตองรับภาระในการดูแลครอบครัว 

และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองนอย และยังสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศของ                       

Sergiovanni, Kelleher, McCarthy & Fowler (2004, 168-169) ไดศึกษางานวิจัยที่เปรียบเทียบพฤติกรรม

ของครใูหญสตรกีบัครใูหญผูชายจาํนวนหนึง่ ผลการวเิคราะหขอมลู สรปุวาครใูหญสตรมีแีนวโนมใชพฤตกิรรม

แบบประชาธิปไตย และสตรีมีพฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิผลบอยกวาผูชาย จากการศึกษาครั้งนี้พบวา

สิ่งท่ีครูใหญสตรีแสดงออกเดนกวาผูชาย คือการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และในแงของขอมูลขาวสาร      

สตรมีุงความสนใจทีว่ตัถปุระสงคการสอน ความกาวหนาของผูเรียนและการประเมนิผลการเรยีนมากกวาผูชาย
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 4.   บทบาทดานการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคกร พบวาผูบริหารสตรขีององคการปกครองสวนทองถิน่

จังหวัดเชียงราย มีบทบาทดานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมากที่สุด โดยการสงเสริมใหมี   

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยใชเหตผุลมากอนอารมณ สงเสริมใหบคุลากรคิดอยางสรางสรรค รวมท้ังสราง

บรรยากาศการทํางานภายในองคกรใหมีลักษณะเปนเพ่ือนรวมงานมากกวาการเคารพเชื่อฟง เม่ือถึงเวลา      

มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมก็มีการสรางความเขาใจใหบุคลากรเห็นถึงเหตุผลท่ีจําเปนและประโยชนของ       

การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร สรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคกร การสรางความเขาใจให

บคุลากรเห็นถงึเหตผุลท่ีจาํเปนและประโยชนของการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคกร สรางวฒันธรรมการเรียนรู   

ใหเกิดข้ึนในองคกรและมกีารปรับโครงสรางหนวยงานใหสอดคลองกับงานวิจยัของ เกศรี ววิฒันปฐพี (2551) 

ไดศึกษากระบวนการสรางผู นําสตรีในวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งวิทยานิพนธนี้มีความมุงหมายเพ่ือ ศึกษา

กระบวนการสรางผูนําสตรี ปจจัยท่ีเปนภาวะคุกคามและปจจัยท่ีเปนภาวะสงเสริมการสรางผูนําสตรีใน

วัฒนธรรมอีสาน ขอมูลไดจากการศึกษาภาคสนามเปนหลัก โดยการสัมภาษณ สังเกต และบันทึกชีวประวัติ 

กลุมผูใหขอมลู ไดแก สตรชีาวอสีานทีเ่ปนผูนาํทางการเมอืง และผูนาํทางการศกึษา ชวงป พ.ศ. 2544- พ.ศ.  2548 

โดยการสุมแบบเจาะจงจํานวน 14 คน ในจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกนมหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ และ

จงัหวดัอุบลราชธาน ีวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ และนาํเสนอผลการวจิยัโดยวิธพีรรณนาวเิคราะห ผลการวจิยั

ปรากฏ ดังนี้ กระบวนการสรางผูนําสตรีในวัฒนธรรมอีสานสามารถแบงได 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปน    

การเร่ิมตนเขามามีบทบาทสําคัญในสังคม เกิดจากตนทุนชีวิตแรกเริ่มในวัยเด็กผานการเรียนรู สั่งสม

ประสบการณ และสรางตนเองกาวสูบทบาทผูนํา ขั้นตอนที่สองผูที่เปนทายาทของผูนําดานการเมือง                   

ไดอานิสงสจากการสะสมบารมีของตนตระกูล และไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง สวนผูนําดาน        

การบริหารการศึกษาเขามามีบทบาทของผูนําไดนั้น เปนไปตามลําดับขั้นตอนของความสําเร็จในชีวิต หนาที่

และการงาน ขั้นตอนที่สาม กระบวนการการเปนผูนําดานการเมือง ตองใชวิธีการสรางกระแสศรัทธา และ

ความเชื่อมั่นจากประชาชน ชวงชิงพื้นที่ระหวางนักการเมืองดวยกัน ผลักดันตนเองเขาสูบทบาทผูนําผานสื่อ

ทกุรปูแบบ มุงเจาะลึกประชาชนในระดับรากหญา และขาราชการระดับกลาง สวนผูบรหิารสถานศกึษาท่ีกาว

สูบทบาทผูนาํเกิดจากการผลกัดันของผูใกลชดิ และการใชประโยชนจากตาํแหนงหนาท่ีของคูครองเปนบันได

กาวสูการเปนผูนํา ขั้นตอนที่สี่เปนการคงไวซึ่งศักยภาพของการเปนผูนําทั้งดานการเมือง และผูบริหาร             

การศึกษา โดยการสรางเครือขายทีมงานที่เขมแข็ง เปนท่ีพึ่งของชาวบาน หรือผูใตบังคับบัญชาและ                        

มีสัมพันธภาพอันดีระหวางผู นํากับผูตาม ขั้นตอนที่หาเปนขั้นของความสําเร็จคือ สามารถทําใหผู อื่น

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง การไดรับการยอมรับ และการประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสังคมปจจัยที่

เปนภาวะคุกคามการสรางผูนําสตรีในวัฒนธรรมอีสาน ไดแก คานิยมดั้งเดิมของสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ความขัดแยงระหวางผูนํากับผูตาม การขาดความรูกับประสบการณและการสูญเสียความเปนสวนตัว           

ปจจยัสงเสรมิการสรางผูนาํสตร ีไดแก ความรู ทกัษะวชิาชีพ บคุลกิภาพทีด่ ีมฐีานะครอบครวัทีด่ ีการสนบัสนนุ

จากเครือญาติ และบริวารแวดลอม และการมีพี่เลี้ยงดี โดยสรุป ผลการวิจัยนี้ทําใหเขาใจวาหากตองการเปน

ผูนําสตรีตองเกิดข้ึนจากการมีทุนชีวิตท่ีสมบูรณเพียบพรอมไตเตาไปตามลําดับข้ันตอนของชีวิตและหนาท่ี   

การงาน และทําประโยชนใหสังคมจึงจะประสบความสําเร็จในการเปนผูนํา
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สรุป 
 ผูวจิยัไดขอสรุปประเด็นสาํคัญดังนี ้ตองมีการทาํงานเปนทมี การสรางทีมงาน สรางระบบการทํางาน

ระหวางผูบริหารระดับสูงและระดับรองลงมาใหเปนทีมเดียวกัน มิใชนาย-ลูกนอง โดยยึดหลักการใหเกียรติ  

ซึง่กันและกนั  ซึง่ทีมงานทีต่องดูแลและใหความเสมอภาคนัน้เราตองสรางทีมงานใหเขามคีวามรูสกึวาผูบริหาร  

คอืพวกเดยีวกนั เปนสมาชิกในครอบครัวเปรียบไดเหมอืนผูบรหิารเปนตนไมทีจ่ะใหทมีงานโดยตัว ทมีงานเปน

เมล็ดที่จะเกิดขึ้นไดอยางงอกงามสนับสนุนผูรวมงานใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเหตุผลในเร่ืองงาน   

ไดอยางเต็มท่ี ในการปรึกษาหารือเพ่ือระดมความคิดเห็นกอนการตัดสินใจของผูรวมงานและไมกาวกายงาน

จนเกินไป เพราะอาจจะสงผลใหงานของหนวยงานเสียหายได และบทบาทความเปนผูนําทางการบริหารนั้น 

ในการทํางานของนักบริหารเพื่อจะนําไปสูเปาหมายไดตองเปนการทํางานเชิงรุก นักบริหารที่จะกาวไกลตอง

มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ทํางานเชิงปองกันปญหาของสังคม ทุมเททางดานจิตใจทํางานเปนทีมไมโดดเด่ียว     

โดยดึงหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวม และการทํางานตองเปนลักษณะบูรณาการและปรับเปล่ียนจากการมี

สวนรวมมาเปนหุนสวนรวมกันบทบาทความเปนผูนําทางการบริหารตองมีความเปนตัวของตัวเองโดยเฉพาะ

ความมุงมัน่และความต้ังใจทําในส่ิงทีร่บัผดิชอบและตองรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นเองตดัสนิใจไปในงานทีท่าํและ

เมื่อสั่งงานแลวตองมีการติดตามงานอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที ทํางานตาม         

ความถนัดหรือตามสามารถของตนเอง และการที่จะใหผูอื่นยอมรับในความเปนผูนําของตนเองนั้น ก็ตอง

พยายามนําเอาความคิดของตนเองใหกลายเปนความคดิเหน็ของผูรวมงานและนําความคดิเหน็ของตนเองไป

เปนความคิดเหน็ขององคกร โดยการสรางเครอืขายและสายสัมพันธในการทาํงานท้ังในระดับกอง สวนภมูภิาค 

และหนวยงานอืน่ๆ เปนการรวมมือกันทํางานเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นความรู ขอมูลขาวสารและรวมพลงั

ในการหาหนทางแกไขปญหารวมกันทุกเดือน และจัดสงเจาหนาที่ไปประชุมรวมกัน ดูงานเปรียบเทียบ            

การทํางานในลักษณะเดียวกันของหนวยงานอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป และในขณะเดียวกันตองยึด

หลักความเสมอภาคและความยตุธิรรมในการประเมนิผลทาํงาน ปฏิบตังิานดานตางๆ ตลอดจนการพจิารณา    

ความดีความชอบโดยตองมีเกณฑที่จะพิจารณาดานความรู ความสามารถ ผลงานและประสบการณใน         

การทาํงานใหเหมาะสมกับตาํแหนงทีไ่ดรบัมอบหมายซ่ึงถอืเปนกาํลงัใจในการทํางานใหกบัผูใตบงัคบับญัชา 

และสามารถเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีตําแหนงหนาท่ี ทั้งน้ีตองไมแบงแยกเร่ืองเพศ และการให         

ความสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูกาวหนาทันเหตุการณนั้นก็เปนเร่ืองสําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งจะ

ทําใหลูกนองไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือใหมีวิสัยทัศนใฝหาความรูและปรับปรุง               

ใหมีมนุษยสัมพันธในการรับใชประชาชนตอไป  

 บทบาทผูบรหิารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย จากผลการวิจยัพบวา บทบาท

ดานความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงตํา่สดุ  เนือ่งจากการเลือกตัง้ ป พ.ศ. 2547 จนถงึปจจบุนัองคการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย มีผูบริหารเปนสตรีเขามาบริหารงานมาโดยตลอด ดังนั้นอาจขาดความริเริ่มใหม ๆ 

เพ่ือประโยชนจากหนวยงาน และแบบอยางของผู นําในการประพฤติปฏิบัติที่แตกตางจากผู ชาย                               
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จงึทาํใหขาดการวเิคราะหสภาพแวดลอมทีม่ผีลกระทบตอองคกร ดงันัน้ผูบรหิารสตรขีององคการปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย จึงควรมีสรางความเขาใจใหบุคลากรเห็นถึงการเปนผูนําเปล่ียนแปลงดานเพ่ือเพ่ิม

ทักษะในการบริหารงาน และเพื่อบูรณาการมิติผูบริหารสตรีตลอดไปถึงการปรับเปลี่ยนงานดานการวางแผน

ใหมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนําพยายามเปลี่ยนแปลงผูตามใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดความไววางใจ เกิดความจงรักภักดีและเชื่อถือในตัวผูนําเกิดความคลอยตาม พยายามแก

ปญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองคกร ดังนั้น ผูบริหาร

หรอืผูนาํการเปลีย่นผูนาํทีด่ ีจงึตองมคีวามสามารถในการจูงใจคนใหทาํสิง่ตาง ๆ  ดวยความเตม็ใจ ทาํใหผูคน

รู สึกอยากจะติดตามไปทุกหนทุกแหงขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมลูกนองใหไดแสดงออกถึงความรู สึก            

ความสามารถ ใหมีโอกาสพัฒนาตนใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู ตองสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน               

การทํางานที่อบอุน ซึ่งจะสงผลใหลูกนองเกิดความรักความผูกพันตอองคกร

 ลักษณะของความเปนผูนําสตรี ของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย จาก          

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางกายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดวยความมีลักษณะเฉพาะของความเปนผูหญิง  ดังนั้น         

จึงทําใหเกิดประเด็นปญหาเรื่องความรักสวยรักงาม ความไมอดทนตอความลําบากในพื้นที่ ขาดคานิยมของ

สังคมท่ีผูหญิงเช่ือมโยงกับงานรวมไปถึงขาดความรูและขอมูลพื้นฐานของงาน  บทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้น          

บนเวทโีลก ทาํใหเหน็การเปล่ียนแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ของบทบาทสตรีในหลาย ๆ ดาน แตเรายงัคงเห็นสตรี

ที่กาวสูระดับผูนําในหลายภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงในเอเชียและประชาคมโลก แตก็ยังอยูใน

สดัสวนทีน่อยอยู  ปจจบุนัประเทศไทยใชแผนพัฒนาสตรีทีเ่ช่ือมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 ซึ่งมุงเนนความเสมอภาคระหวางหญิงชาย รวมถึงการใชกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเปนกองทุน

ในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาใหกับสตรีไปสูรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพ่ือแกปญหาและใหความชวยเหลือสตรี

กลุมท่ีดอยโอกาส และถูกกระทาํความรนุแรง พรอมทัง้ใหความรูดานกฎหมาย เพ่ือใหเขาใจถึงสิทธิของตนเอง 

สามารถใชชีวิตอยางสมศักด์ิศรี และรวมถึงการสรางโอกาสใหกับสตรีมีรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ

สงเสรมิใหสตรีมบีทบาททัง้ทางดานเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง และยงัรบัฟงความคดิเหน็ของสตรใีนดานตาง ๆ  

เพื่อที่จะรวมกันในการแกไขและบูรณาการ ไมวาจะเปนระเบียบ ขอกําหนดและขอกฎหมายตาง ๆ เพื่อให  

การพัฒนาของสตรีนั้นเดินไปไดอยางสมศักดิ์ศรี มีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกันนับเปนโอกาสของ       

สตรีไทยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหกับตนเองและองคกร
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมตัวอยาง 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 ผูตองขังทั้งที่มี

และไมมปีระสบการณทอผาไหม จาํนวน 35 คน กลุมที ่2 ผูบรหิารและเจาหนาทีข่องทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม

ที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมฝกวิชาชีพทอผาไหม จํานวน 5 คน และกลุมที่ 3 วิทยากรสอนทอผาไหม เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การจัดสนทนากลุม การสังเกตและบันทึก     

ในแบบบันทึกกิจกรรม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
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Analysis) ผลการวิจยัไดหลกัสตูรวชิาชพีทอผาไหมของทัณฑสถานหญงิ คอืหลักสูตรวชิาชพีทอผาไหมยกดอก 

(ลายนารีสานฝน) มีจุดประสงคหลักของหลักสูตรเพื่อใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจในกระบวนการ      

ทอผาไหมยกดอกจนเกดิทักษะสามารถปฏิบตัไิด  ระยะเวลาในเรยีน จาํนวน 380 ชัว่โมง โครงสรางของหลกัสูตร

วิชาชีพ ประกอบดวย (1) ภาพรวมของกระบวนการทอผาไหม (2) วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือที่ใชในการ      

ทอผาไหม (3) การกรอไหม (4) การสาวไหม  (5) การเขาฟนหัวและเขาหัวมวน  (6) การเก็บตะกอเขาเหยียบ/

การเก็บตะกอผืนผา (7) การเขียนลาย (8) การคัดลาย (9) การเก็บตะกอดอก (10) การทอผาและตรวจเช็ค

ความเรียบรอยของผืนผา (11) การตลาดผาไหมไทย (12) การวัดและประเมิน 

คําสําคัญ
 การพัฒนาหลักสูตร   หลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม   ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

Abstract
 The research aimed at developing Thai Silk Weaving Vocational Curriculum for Chiang Mai 

Women Correctional Institution. It was a participatory action research. There were 3 samples       

comprised of Group 1: 35 prisoners with and without experience of silk weaving, Group 2: 5         

management and officials from Chiang Mai Women Correctional Institution who were involved with 

the Thai silk weaving training group, and Group 3: a Thai silk weaving instructor. The tools for        

collecting data were the questionnaires, interview, group discussion, observation and recording in 

the activity log. Statistics used for data analysis included percentage and mean. The content 

analysis was also applied.The research findings resulted in the Thai Silk Weaving Vocational         

Curriculum for Women Correctional Institutionwhich is Brocade Thai Silk Weaving Vocational         

Curriculum (Naree Sanfan Pattern). The main objective of the curriculum is to provide the prisoners 

with knowledge and understanding of the Brocade Thai silk weaving process until they gain a skill 

and can actually perform the work. The learning duration was 380 hours. The structure of the        

vocational curriculum consisted of (1) The overview of the silk weaving process, (2) The materials 

and tools used in silk weaving, (3) Silk spinning, (4) Silk reeling (5) Thread winding and sewing 

frame arrangement, (6) Threads pattern arrangement by heddles (keb-ta-ko-khao-yeab),                        

(7) Drawing flower design, (8) Inserting flower design, (9) Designing thread by heddles (keb-ta-ko-dok), 

(10) Weaving and checking the fabric, (11) Thai Silk marketing and (12) Measurement   and evaluation. 

Keywords
 Curriculum Development, Thai Silk Weaving Vocational Curriculum, Chiang Mai Women 

Correctional Institution
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บทนํา
 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม หรือที่รูจักกันในนาม “คุกหญิงเชียงใหม” เปน 1 ใน 3 ของทัณฑสถาน     

ทัว่ประเทศ ซึง่ทาํหนาทีค่วบคมุ กกัขงัผูตองขงัทีไ่ดรบัการคดัแยกประเภทแลวตองรับโทษจนถงึจําคกุตลอดชีวติ 

ซึ่งมีผูตองขังหญิง จํานวน 2,083 คน สวนใหญเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ 

คิดเปนรอยละ 80.25 (เอกสารประกอบการนําเสนอการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรางวัลความเปนเลิศดาน       

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจําป 2560 [อัดสําเนา], 2560) นอกจากหนาที่หลักคือควบคุมดูแล         

ผูตองขังหญิงแลว  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหมตองดําเนินการฝกอบรมวิชาชีพตางๆ ใหกับผูตองขัง เพื่อใหมี

ทักษะทางวิชาชีพ เปนทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังจากพนโทษ ปจจุบันมีการฝกวิชาชีพ         

8 กลุมวชิาชีพ ไดแก กลุมวชิาชพีงานเย็บปก กลุมวชิาชพีการประดษิฐ กลุมวชิาชพีซักอบ รดี กลุมวชิาชพีชางไม 

กลุมวิชาชีพขนมไทยและเบเกอร่ี กลุมวิชาชีพพนักงานบริการอาหารเคร่ืองดื่มและการประกอบอาหารไทย 

กลุมวิชาชีพนวดแผนไทยและสปา และกลุมวิชาชีพการทอผาไทยพื้นบาน 

 กลุมวิชาชพีทอผาไทยพืน้ฐานเริม่จากการสอนการทอผาฝาย และผาชาวเขา (โดยใชกีเ่อวในการทอผา) 

ตอมาประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556  ไดสอนการทอผาไหม เนื่องจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม           

เล็งเหน็ความสาํคัญของการอนรุกัษผาไหมไทย ซึง่นับวันจะมีคนทอผาไหมจาํนวนนอยลงประกอบกบัเลง็เหน็วา

ผาไหมเปนงานหัตถกรรมที่ทรงคุณคา เปนสินคาที่มีมูลคาสูงสามารถสรางรายไดใหผูตองขัง ไดดูแลตนเอง

และสงรายไดเลี้ยงดูแลครอบครัวท่ีอยูภายนอกทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ในขณะเดียวกันเปนการสราง        

นักทอผาไหมกลับคืนสูชุมชนภายหลังจากพนโทษ เน่ืองดวยการทอผาไหมเปนศิลปหัตถกรรมที่ตองอาศัย

ความประณตีและความพถิพีถินัในการทอผาไหมอยางย่ิงยวด การฝกวชิาชีพทอผาไหมตองใชระยะเวลานาน

และฝกฝนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตองขังเกิดทักษะความชํานาญ ดวยเหตุนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม                

จึงคัดเลือกผูตองขังที่ตองโทษหนัก คือตั้งแต 25 ป ถึงตลอดชีวิต ซึ่งมีความสนใจในการทอผาไหมเขามาอยู

ในกลุมวิชาชพีน้ี โดยหวังวาการทอผาไหมจะชวยขดัเกลาจิตใจและฝกสมาธิใหมจีติใจจดจอในการทอเสนไหม

แตละเสนใหเปนผืนผาท่ีสวยงาม จากการเก็บขอมูลเบื้องตนของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (อยางไมเปน

ทางการ) โดยการสัมภาษณผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมและเจาหนาท่ีฝายฝกวิชาชีพ และ              

การสนทนากลุมยอยกับผูตองขังกลุมวิชาชีพทอผาไหม (จํานวน 10 คน) ทุกคนพูดคลายกันคือ  “ผูตองขัง   

กลุมวิชาชีพทอผาไหมขาดวิทยากรหรือครูสอนทอผาไหมไมได”  เม่ือเกิดปญหาในกระบวนการทอผาไหม       

ผูตองขังไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ตองคอยความชวยเหลือและคําแนะนําจากวิทยากร เมื่อสอบถามถึง

ความตองการตอกลุมวิชาชีพทอผาไหม ทางผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมและเจาหนาท่ีฝาย             

ฝกวิชาชีพใหความคิดเห็นวา “ตองการใหผูตองขังไดเรียนรูและสามารถทําไดในทุกขั้นตอนการทอผาไหม     

ยกดอกลําพูน ซึ่งลวดลายการทอผาไหมนี้เปนเอกลักษณเฉพาะของภาคเหนือ สวยงามและทรงคุณคา         

คูควรแกการอนุรักษไว อยากใหผูตองขังสามารถทําไดเองตั้งแตการกรอไหม การสาวไหม การเขาฟนหวีและ

การเขาหัวมวน การเก็บตะกอเขาเหยียบ/การเก็บตะกอลาย การเขียนลาย การคัดลาย การเก็บตะกอดอก     

จนกระท่ังการทอผาไหมบนกีท่อ” จากการสนทนากลุมผูตองขงัไดสรุปความคิดเหน็ตอความตองการของกลุม
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ได 3 ประเด็นใหญ ประเด็นแรกคือตองการอุปกรณและเครื่องมือการทอผาไหมที่ไดมาตรฐาน  เชน ตองการ

กี่ทอผาไหมที่ไดมาตรฐาน เปนตน ประเด็นที่สองคือตองการดานความรู ไดแก 1) ความรูในบางข้ันตอน         

ของการทอผาไหมซ่ึงผูตองขังยังทําไมได  เชน การเขียนลายและการคัดลาย การขึ้นหัวมวน เปนตน                      

2) ความรูดานการตลาด ความตองการของตลาดผาไหมวาตองการสีอะไร ลวดลายอยางไร 3) ตองการทราบ

วิธีการคิดตนทุนผาไหมประเด็นท่ีสาม คือ ตองการมีรายไดจากการจําหนายผาไหมท่ีทอดวยขอจํากัด              

ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม คือ สถานท่ีแหงนี้เปนสถานท่ีปด การท่ีบุคคลภายนอกจะเขาไปภายใน

ทณัฑสถานอยูเปนประจาํจะทําไดไมสะดวกนกัประกอบกบัขอมลูปญหาและความตองการทีก่ลาวมาขางตน

ทีค่ณะวจิยั ผูอาํนวยการทณัฑสถานหญงิเชียงใหม และเจาหนาท่ีฝายฝกวิชาชีพไดประชมุรวมกันเพ่ือวิเคราะห

ปญหาและความตองการของกลุมวิชาชีพทอผาไหม จึงไดกําหนดปญหาวิจัยไววา “ทําอยางไรใหมีหลักสูตร

วิชาชีพทอผาไหม ภายใตบริบทของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม โดยลดการพ่ึงพาวิทยากรสอนทอผาไหม        

จากภายนอก ในขณะเดียวกันผูตองขังของกลุมวชิาชีพทอผาไหมมคีวามรูและทักษะการทอผาไหมไดทกุขัน้ตอน” 

คณะวิจยัจึงเล็งเห็นวาควรพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทณัฑสถานหญงิข้ึน โดยทําใหผูตองขังมีความรู   

และทักษะการทอผาไหมท่ีเพิ่มข้ึนจากการบรรยาย สาธิตและลงฝกปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน จากนั้นรวมกัน

กาํหนดหลกัสตูรวชิาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชยีงใหมเพือ่ใชสอนทอผาไหมใหกบัผูตองขังใหมตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การพัฒนาหลักสูตร

  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร มผีูกลาวถึงหลายแนวคดิ ดงัเชน Taba (1962, 10) ไดกาํหนด

แบบจําลองการพัฒนาหลักสูตร มีทั้งหมด 7 ขั้นดังนี้1) การวินิจฉัยความตองการ (Diagnosis of Needs)       

2)  การกําหนดวัตถุประสงค (Formulation of Objectives) 3) การเลือกเน้ือหา (Selection of Content)            

4) การจดัองคประกอบของเนือ้หา (Organization of Content) 5) การเลอืกประสบการณการเรยีนรู (Selection 

of Learning Experiences) 6) การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู (Organization of Learning 

Experiences) 7) การวินิจฉัยวาสิ่งที่จะประเมินคืออะไรและจะใชวิธีการและเครื่องมือใดในการประเมิน 

(Determination of What to Evaluate and of The Ways and Means of Doing It) 

  แนวคดิการพัฒนาหลักสตูรของ Saylor, Alexander& Lewis (1981, 24) ไดนาํเสนอแบบจาํลอง    

ในการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) จุดหมาย วัตถุประสงคและขอบขายที่ตองการพัฒนา

2) การออกแบบหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปใช 4) การประเมินหลักสูตร นอกจากนี้มีแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรของ Oliva (1992) ไดเสนอแบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ ขั้นที่ 1 กําหนดปรัชญา จุดหมาย     

การศึกษา และความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู ขั้นท่ี 2 วิเคราะหความตองการจําเปนของผูเรียนและสังคม            
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ขั้นที่ 3 กับ 4 กําหนดวัตถุประสงคที่ไดจากขั้นที่ 1 และ 2 ขั้นที่ 5 การบริหารและนําหลักสูตรไปใชขั้นที่ 6          

กบั 7  การเพ่ิมระดบัจดุหมายของการเรียนการสอนข้ันที ่8 การเลอืกกลวธิกีารสอนขัน้ที ่9 การเลอืกวธิกีารประเมนิผล

กอนเรียน ขั้นที่ 10 การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ขั้นที่ 11 เก็บรวบรวมขอมูล

  การประเมินผลการเรียนการสอนขั้นที่ 12 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งสรุปกระบวน             

การพัฒนาหลักสูตรออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) การวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) 2) การออกแบบ

หลักสูตร (Curriculum Design) 3) การจัดหลักสูตร (Curriculum Organization) 4) การประเมินหลักสูตร 

(Curriculum Evaluation)

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วของกบัการพฒันาหลกัสูตรดงักลาวขางตน คณะวจิยัจึงไดสรปุไววา 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2  

การออกแบบหลักสูตร ขั้นที่ 3 การทดลองและนําหลักสูตรไปใช ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

 2. องคประกอบของหลักสูตร

  องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนประกอบสําคัญของหลักสูตร ซึ่งกําหนดถึงเปาหมาย

และวัตถปุระสงคของการเรยีนรู เนือ้หาสาระ กจิกรรมหรือการจดัประสบการณการเรยีนรู และการประเมนิผล

การเรียนรู มีผูกลาวไวเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไวหลายแบบ ดังเชน ธํารง บัวศรี (2542, 8 - 9)          

ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรพอสรุปไดดังนี้ 1) เปาหมายและนโยบายการศึกษา (Education Good 

and Policies) 2) จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 3) รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Type and 

Structure) 4) จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) 5) เน้ือหา (Content)

  นอกจากน้ี สมุติร คณุานุกร (2532, 9) ไดใหความเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรมีอยู 4 องคประกอบ 

ดงันี ้1) ความมุงหมาย (Objectives) 2) เนือ้หา (Content)3) การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 

4) การประเมินผล(Evaluation) และ Taba (1962, 10) กลาววา หลักสูตรควรมีองคประกอบอยู 4 อยาง คือ 

1) วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชา และจํานวนช่ัวโมงสอนแตละวิชา                         

3) กระบวนการสอนและการเรียนหรือการนําหลักสูตรไปใช  4) โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วของกับองคประกอบของหลักสตูรดังกลาวขางตน คณะวิจยัสรุปได

วา องคประกอบของหลกัสตูรประกอบดวย 1) เปาหมายในการจดัการเรยีนการสอน 2) จดุประสงคในการสอน 

3) เนื้อหาสาระและประสบการณ 4) ระยะเวลาในการสอน 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการนํา

หลักสูตรไปใช และ 6) การประเมินผลการสอน

 3. กระบวนการทอผาไหมยกดอกลําพูน

  รจนา ชื่นศิริกุลชัย (2542, 24 - 44) กรรมวิธีการผลิตผาไหมยกดอกลําพูน ประกอบดวย 3 

กระบวนการใหญๆ คือ 

  3.1 การฟอกเสนไหม คือ การนําเสนไหมดิบที่สั่งซื้อจากโรงงานมาตมเพื่อใหกาวไหมที่ติดอยู 

และไฟเบอรซิน ตัวเสนใยที่หุมเสนไหมอยูใหหลุดออก 
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  3.2  การยอม คือ การนําเอาเสนไหมที่ผานการฟอกและตากใหแหงเรียบรอยแลวมาทําการ

ยอมสีตามความตองการ

  3.3 การทอ มีวิธีการที่สําคัญ 10 ขั้นตอน ไดแก  1) การนําเสนไหมยืนมาลงแปง 2) การกรอ

เสนไหม  3) การสาวไหม 4) การนําเสนไหมยืนเขาหัวมวน 5) การนําหัวมวนมาขึ้นกี่ทอผา 6) การรอยตะกอ 

7) การดั้นดอก 8) การเก็บเขาดอก 9) การทอผายกดอก 10) การทอหนานาง

 จากแนวคิดที่เกี่ยวของขางตน คณะวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยไดวา การพัฒนาหลักสูตร

วิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิง มี  4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การออกแบบ

หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแตขั้นการกรอเสนไหมจนกระทั่งการทอผาเปนผืน ขั้นที่ 3 การทดลองและนําหลักสูตร     

ไปใช ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนขั้นตอนการประเมินอยางตอเนื่องในขั้นการทดลองและ

นําไปใช โดยจะนําผลการประเมินนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)  โดยผูที่มี

สวนรวมในการดําเนินงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  สามารถแบงประชากรและกลุมตัวอยางได 3 กลุม ดังนี้

  กลุมที่ 1 ผูตองขังในโรงงานทอผา มีจํานวนทั้งหมด 73 คน ใชวิธีการเลือกใชกลุมตัวอยางแบบ

มีจุดมุงหมาย หรือการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยาง                  

โดยพิจารณาจากการตัดสินใจรวมกันของผูปกครองโรงงาน และวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญดานการทอผาไหม         

ใชการทดสอบปากเปลา พรอมใหแสดงการสาธิตวิธีทํา ซึ่งการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงนี้ตองอาศัย

ความรอบรู ความชํานาญและประสบการณจากวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการพิจารณาจากความชํานาญ

และผลงานที่ผานมาโดยผูปกครอง จํานวน 20 คน และใชวิธีการเลือกใชกลุมตัวอยางโดยใชความสมัครใจ 

หรืออาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เปนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการใชอาสาสมัครท่ีเปนบุคคลที่มี              

ความสนใจเร่ืองทีว่จิยั โดยช้ีแจงรายละเอียดของโครงการวจิยั และประกาศรับสมคัรใจผูสนใจเขารวมทาํงานวิจยั 

ผูตองขังที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ตองลงชื่อในเอกสารยินยอมใหขอมูลและรวมงานวิจัยครั้งนี้ 

(ซึง่เปนไปตามกฎระเบียบของทณัฑสถานหญิงเชยีงใหม) จาํนวน  15 คน รวมเปนกลุมตวัอยาง จาํนวน 35 คน

  กลุมที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม มีจํานวนทั้งหมด 113 คน ใชวิธี

การเลือกใชกลุมตัวอยางแบบมีจุดมุงหมาย หรือการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปน        

การเลือกกลุมตัวอยางโดยดุลพินิจของผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม เลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ  

กลุมฝกวชิาชีพทอผาไหม จาํนวน 5 คน ไดแก 1) ผูอาํนวยการทณัฑสถานหญงิเชียงใหม: นางอารีรตัน เทยีมทอง 

2) ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง: นางอัจนา  ทุยทรัพย 3) หัวหนาฝายฝกวิชาชีพ สวนพัฒนาผูตองขัง: 

นางสาวนิภาพร สอนสุด 4)  นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ: นางสาวยุคล  นามศรีอุ น                         

5) ผูปกครองโรงงาน: นางสาวรมิตรา  แกวมหานิล

  กลุมที ่3 วทิยากรสอนทอผาไหม ใชวธีิเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให

สอดคลองกบัความตองการของทัณฑสถานหญิงเชยีงใหมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวชิาชพีทอผาไหมยกดอกลาํพูน 

จึงกําหนดกลุมตัวอยาง คอื อาจารยปรีชาเกียรติ  บณุยเกียรติ ซึ่งเปนบุคคลมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาศิลปะ (การชางศิลปะและการชางฝมอื) และเปนครูศลิปของแผนดนิ พ.ศ.2559 ชางเคร่ืองทอ จงัหวัดลาํพนู 

(ผลิตภัณฑผาไหมยกดอก)

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

  เครือ่งมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวเิคราะหขอมูลในงานวจิยัน้ีกาํหนดความเหมาะสม

ตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ในข้ันตอนนี้มีประเด็นท่ีศึกษา คือ การศึกษาเกี่ยวกับ

ขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร แบงเปน 2 สวน คือ  สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของ         
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ผูตองขงั ประสบการณในการทอผา และสวนท่ี 2 สภาพปญหาและกระบวนการผลติทีผ่านมา รปูแบบการเรียน

การสอนท่ีผานมา รวมทัง้ศกึษาและกําหนดความจําเปนและความตองการของกลุมทอผาตอหลกัสตูรวชิาชพี 

   2.1.1    สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตองขังและประสบการณในการทอผา

เก็บขอมูลจากผูตองขังในกลุมที่ 1 ซึ่งสมัครใจและยิมยอมใหขอมลู จํานวน 25 คน ในขั้นตอนและการสราง

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถาม เริม่จากศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ รวมทัง้การสมัภาษณ

วทิยากรสอนทอผาไหม ตอมาวเิคราะหประเดน็ทีส่าํคญัทีม่ผีลตอการพฒันาหลักสตูรวชิาชพีของทณัฑสถาน

หญิงเชียงใหม และสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นจัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูตองขังพรอม  

แนบแบบสอบถาม  เม่ือไดรบัอนุญาตจงึจะสามารถดําเนินการเกบ็ขอมลูจากผูตองขังได  ซึง่ในการเก็บขอมลู

ใชวิธีการสอบถามจากผูตองขัง 1 คน ตอนักวิจัย 1 คน โดยใชคารอยละ และคาเฉลี่ย

   2.1.2    สวนที่ 2 สภาพปญหาและกระบวนการผลิตที่ผานมา รูปแบบการเรียนการสอน

ทีผ่านมา รวมท้ังศกึษาและกําหนดความจาํเปนและความตองการของกลุมทอผาตอหลักสตูรวิชาชีพประชากร

ที่ศึกษา คือ ผูตองขังในโรงงานทอผา จํานวน 73 คน  และเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลใชการจัดสนทนากลุม (Focus Group  Discussion) โดยแบงกลุมผูตองขังเปนกลุมยอย จํานวน 5 กลุม 

ระดมสมองโดยใชคําถามแบบมีโครงสราง ไดแก สภาพปญหาและกระบวนการผลิตท่ีผานมา รูปแบบ            

การเรียนการสอนท่ีผานมา รวมทัง้ศึกษาและกําหนดความจาํเปนและความตองการของกลุมทอผาตอหลกัสูตร

วชิาชพี หลังจากน้ันใหผูตองขงัมานาํเสนอ พรอมรบัฟงความคดิเหน็เพิม่เตมิ วเิคราะหขอมูล ใชวธิกีารวเิคราะห

เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

  2.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ในขั้นตอนนี้ประเด็นที่ตองการศึกษา คือ จากผลที่ได

ในข้ันตอนท่ี 1 มาออกแบบหลกัสตูรวิชาชีพทอผาไหมแบบเปนโครงรางหลกัสตูร มปีระชากรและกลุมตวัอยาง

ที่ใชศึกษา 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 คือ ผูตองขัง จํานวน 35 คนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการจัดสนทนากลุม 

(Focus Group  Discussion) กลุมที่ 2 คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหมที่เกี่ยวของ

กับการฝกวิชาชีพทอผาไหม  จํานวน 5 คน และกลุมที่ 3 คือ วิทยากรสอนทอผาไหม จํานวน 1 คน ซึ่งใน      

กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะเดียวกัน คือ การสัมภาษณ โดยขอมูลที่ไดทั้งหมด

จะนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

  2.3 ขัน้ตอนที ่3 การทดลองและนาํหลกัสตูรไปใช ขัน้ตอนนีป้ระเด็นทีศ่กึษาคือ ผลการใชโครงราง

หลักสูตรท่ีไดจากการออกแบบหลักสูตร มาทดลองใชผูตองขังจํานวน 35 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล          

ใชวิธีการสังเกตและจดบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมที่ประกอบดวยชื่อกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ลักษณะ

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผลการดําเนินงาน บทเรียน ปญหาและอุปสรรค สวนการวิเคราะหขอมูล

ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

  2.4  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนนี้ประเด็นที่ศึกษาคือ ประเมินและ

ปรับปรงุหลักสูตรหลกัสูตรภายหลงัจากไดทดลองและนําหลักสูตรไปใช ซึง่เก็บขอมูลจากผูตองขงั จาํนวน 35 คน 

โดยการเกบ็รวบรวมขอมลูใชวธิกีารจดัสนทนากลุม (Focus Group  Discussion) เกบ็ขอมลูจากวทิยากรสอน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 219

ทอผาไหม โดยวธิกีารสมัภาษณ จาํนวน 1 คน และเกบ็ขอมลูจากผูบรหิารและเจาหนาทีข่องทณัฑสถานหญิง

เชียงใหมที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาชีพทอผาไหม จํานวน 5 คน  โดยขอมูลที่ไดทั้งหมดจะนํามาวิเคราะหขอมูล

เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลพื้นฐาน 

  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประสบการณการทอผา และประสบการณ

การทอผาไหมของผูตองขงัในกลุมวชิาทอผาไหม พบวา กลุมผูตองขังสวนใหญ มอีายชุวง 31-35 ป สญัชาตไิทย 

เชื้อชาติไทย ภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม สถานภาพครอบครัวมีคูสมรสแตไมจดทะเบียน ระดับการศึกษา

สูงสุดระดับประถมศึกษา ระดับความสามารถทางภาษาไทยการพูดอยูในระดับดี การอานอยูในระดับดี และ

การเขียนอยูในระดับดี สวนใหญไมมีโรคประจําตัว สําหรับผูตองขังท่ีมีโรคประจําตัว พบปญหาทางสายตา   

ทัง้สัน้และยาวมากทีส่ดุ  

  ขอมลูเก่ียวกบัประสบการณในการทอผากอนทีจ่ะเขามาในทณัฑสถาน พบวา ผูตองขังสวนใหญ

ไมเคยทอผา บางสวนเคยทอผาฝายมากอน ซึ่งเรียนรูการทอผาจากญาติพี่นอง สําหรับประสบการณ                   

ในการทอผาฝายในทณัฑสถาน พบวา ผูตองขงัสวนใหญเคยทอผาฝาย มีประสบการณทอผาฝาย 1 – 3 เดอืน         

โดยมีประสบการณในการทอมากทีส่ดุ ประสบการณในการทอผาไหมในทณัฑสถาน พบวา ผูตองขงัสวนใหญ

มีระยะเวลาที่เขามาทอผาไหมอยูระหวา 1 – 3 เดือนมากที่สุด 

  ขอมูลระดับความชํานาญของผูตองขังในแตละข้ันตอนของการทอผาไหม พบวา ผูตองขังมี

ประสบการณในขั้นตอน/กระบวนการผลิตผาไหม คือ การกรอไหม มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การขึน้หวัมวน และ

การทอ ตามลาํดบั สวนระดับคาเฉลีย่ของความชาํนาญในภาพรวมของขัน้ตอน/กระบวนการผลติผาไหม อยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.08) เม่ือพิจารณาในแตละข้ันตอนโดยเรียงลําดับจากข้ันตอนท่ีมีความชํานาญ

มากไปหานอย สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ การออกแบบ (คาเฉลี่ย = 2.00) การคัดลาย (คาเฉลี่ย = 2.08)    

การขึน้หวัมวน (คาเฉลีย่ = 2.17) การสาวไหม (คาเฉลีย่ = 2.36) การเกบ็ตะกอ (คาเฉลีย่ = 2.36) การเขาฟนหวี 

(คาเฉลี่ย = 2.93) การกรอไหม (คาเฉลี่ย = 3.42) และการทอผา (คาเฉลี่ย = 3.64)

  สภาพปญหาและกระบวนการผลิตในปจจุบันของกลุมวิชาชีพทอผาไหม ทัณฑสถานหญิง

เชียงใหม สามารถแบงได 3 ประเด็นใหญ คอื  (1) ปญหาวสัดแุละอปุกรณมไีมเพยีงพอ/ไมไดมาตรฐาน เชน           

กี ่เสนไหม ฟน กระสวย ที่นั่งทอ ฯลฯ ทําใหการทอผาไหมไมราบรื่นและตอเนื่อง (2) ปญหาเรื่องความรู ไดแก 

การเรียนรูไมครบทุกขั้นตอน เชน คนท่ีทอผาเปนอยางเดียว แตกรอไหมไมเปน หรือทําอะไรเปนก็เปนเพียง

อยางเดียวเทานั้น ไมมีความรูเทคนิคในการแกปญหาที่ถูกตอง ขาดความรูวิธีการผสมสีใหมใหเปนลายผา 

ขาดความรูในบางขั้นตอน เชน การคัดลาย การขึ้นหัวมวน  ขาดความรูแหลงซื้อวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวกับ

การทอผาไหม (3) ปญหาอื่นๆ ไดแก สถานที่คับแคบ มีวิทยากรมาสอนหลายทาน ซึ่งแตละทานถายทอด

ความรูแตกตางกันทําใหผูเรียนเกิดความสับสน
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  รปูแบบ กระบวนและปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพทอผาไหมทณัฑสถานหญิง

เชียงใหมที่ผานมา พบวา รูปแบบการเรียนการสอนทอผาไหมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการลงมือ

ปฏิบัติจะทําใหเขาใจไดดีกวา แตสอนการไมเรียงลําดับตามกระบวนการทอผาต้ังแตกระบวนการแรกจนถึง

กระบวนการสุดทาย (สอนแบบโดดขามขัน้ตอน) /สอนเฉพาะปญหาท่ีเจอ เปนการสอนเฉพาะกลุมคนท่ีสนใจ

ในแตละหัวขอ และปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพทอผาไหมทัณฑสถานหญงิท่ีผานมา 

คอื ขาดความตอเนือ่งของอาจารยผูสอนทอผาไหม ไมมเีอกสารประกอบการสอน ชวงเวลาทีส่อนมนีอยเกินไป 

วิทยากรมีหลายทานซึ่งถายทอดความรูแตกตางกันทําใหผูเรียนเกิดความสับสน

  ความจําเปนและความตองการของผูตองขังตอการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม สรุปได

ดงัน้ี   (1)  ดานวสัดุและอุปกรณ อยากใหมปีริมาณเพียงพอและไดมาตรฐาน (2) ดานวทิยากร ไมอยากเปล่ียน

วิทยากรบอยๆ เพื่อไมใหเกิดความสับสน (3) ดานความรู อยากเรียนรูการออกแบบลาย/คัดลาย/แกะลาย                    

การข้ึนหัวมวน การเลือกสีไหมในการทอ/การผสมสี อยากรูแนวโนมความตองการของตลาด/ลูกคาเพ่ือ           

การผลิตผาไหมที่ตรงความตองการ (4) ดานวิธีการสอน อยากใหมีการสอนตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สดุทายอยางละเอยีด อยากใหเพ่ิมชวงเวลาเรยีนใหเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียน อยากใหสอนวิธกีารแกไขปญหา

ดวยตนเองได อยากใหสอนวธิกีารเกบ็อปุกรณทีถ่กูตอง (5) ดานสือ่ อยากใหมคีูมอืเกีย่วกบัขัน้ตอนการทําผาไหม 

(6) ดานสินคา อยากขายสินคาผาไหมได/มีตลาดรองรับสินคาที่ผลิต อยากใหสินคาผาไหมออกสูตลาดโลก

 2. การออกแบบหลักสูตร

  เน่ืองจากกลุมผูตองขังไมมคีวามรูในทุกข้ันตอนของการทอผาไหม ดงัน้ันการออกแบบหลักสูตร

จึงไดกําหนดโครงรางของหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมยกดอกแบบคราวๆ ขึ้นกอน หลังจากนั้นจึงใหวิทยากร/  

ผูเช่ียวชาญในการทอผาไหมบรรยายและสาธิตแกผูตองขัง จนทําใหผูตองขังมีความรูและความสามารถใน

การทอผาไหมมากขึ้น พรอมทั้งสามารถเสนอความคิดเห็นในการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงกับ

ความตองการของกลุมวิชาชีพทอผาไหมได

  การออกแบบหลกัสูตรจงึไดกาํหนดโครงรางของหลักสูตรวชิาชีพทอผาไหมยกดอกมเีนือ้หาสาระ 

ประกอบดวย  (1) การวางแผนผลิต ไดแก การจัดหาวัสดุ เครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชสาํหรบัการทอผาไหม การ

คาํนวณตนทุนการผลติ การเก็บรักษาวสัดุ เครือ่งมอืและอุปกรณทีใ่ชสาํหรบัการทอผาไหม (2) การทอผาไหม/

การผลติ (ซึง่มรีายละเอียดวัสด ุเคร่ืองมอื และอุปกรณทีใ่ช ขัน้ตอนการทาํอยางละเอยีด เทคนิคการทาํ ปญหา

ทีม่กัเกิดขึน้พรอมแนวทางการแกปญหา ขอควรระวังของแตละข้ันตอน) ไดแก การกรอไหม การเดินดาย หรอื

การสาวไหม การเขาฟนหวี (การเขาหลกัรอยไหมและตวักอปป) และการเขาหวัมวน การเกบ็ตะกอเขาเหยียบ/

การเก็บตะกอผืนผา การเขียนลายการคัดลาย การเก็บตะกอดอก/การเก็บตะกอลาย การทอผาบนกี่และการ

ตกแตงผืนผาท่ีสําเร็จ เพ่ือใหไดผาท่ีสมบูรณแบบ (3) การตลาด ไดแก การศึกษาความตองการของตลาด     

การสรางและบรหิารชองทางการจดัจาํหนายวธิกีารสอนโดยการบรรยาย สาธติ และฝกปฏิบตั ิและประเมนิผล

การเรยีนรูของผูตองขงัจากการสงัเกตของเจาหนาท่ีของทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม และผูตองขังประเมนิตนเอง
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 3. การทดลองและนําหลักสูตรไปใช

  การทดลองใชหลักสูตรเริ่มจากการใหวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญในการทอผาไหมบรรยายและสาธิต

แกผูตองขงั ตามหวัขอทีก่าํหนดในโครงรางหลกัสตูร (ผลจากขัน้ตอนออกแบบหลกัสตูร) เปนการทดลองปฏบิตัิ

การทอผาสไบ หนาผาขนาด 21 นิ้ว ทอยาว 2 เมตร 50 เซนติเมตร ลงมือฝกปฏิบัติตั้งแตเร่ิมตนจนจบ               

การกรอไหม-การสาวไหม-การเขาฟนหวีและการเขาหัวมวน-การเก็บตะกอเขาเหยียบ-การเขียนลายบน

กระดาษกราฟ-การคัดลาย-การเก็บตะกอดอก-การทอผาบนกี่-การตกแตงผืนผาที่สําเร็จ จากการสังเกตของ

คณะวจิยัพบวา ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการทดลองใชโครงรางหลกัสตูรนีซ้ึง่จะสงผลตอการเรียนรูของผูตองขงั 

ควรพิจารณาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในขั้นตอนตอไป แบงได 3 ปจจัย คือ (1) ปจจัยสวนบุคคลของ          

ผูตองขังประกอบดวย ความสนใจของผูตองขัง ความพรอมดานสภาพจิตใจหรือไมมีความเครียด (เชน เรื่อง

คดีความ เรื่องครอบครัว) ความพรอมดานสุขภาพกาย  ไมมีโรคประจําตัว (เชน สายตาสั้น – ยาว ปวดหลัง) 

(2) ปจจัยกลุมวิชาชีพทอผาไหม ผูตองขังท่ีมาเรียนทอผาไหมควรจะเปดใจ และเปดโอกาสที่เรียนรูรวมกัน 

พรอมสรางสัมพันธที่ดีระหวางกันจะชวยสงเสริมการบรรยายการเรียนรูของผูเรียน (3) ปจจัยจากการเรียน 

ประกอบดวย วทิยากรสอนทอผาไหมควรการลาํดบัการเรียนการสอนกอนหลังเรยีงตามกระบวนการใหเขาใจ

ภาพรวมของการเรียนรูอยางเปนระบบ ความดังของเสียงวิทยากรสอน จํานวนผูตองขังเรียนมากมีผลตอ       

การเรียนรู ไมควรเกิน 5 คน สถานที่จัดฝกอบรมควรขจัดสิ่งรบกวนท่ีจะสงผลตอสมาธิของผูตองขัง (เชน       

เสียงรบกวน การเดินผานไปมาในสถานท่ีเรียน) ความพรอมของอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน  (เชน 

เครื่องกระจายเสียง กระดานไวทบอรด)

 4. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

  การประเมินโครงรางของหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม รวมกับผูตองขัง วิทยากรสอนทอผาไหม             

ผูบริหารและเจาหนาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหมที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาชีพทอผาไหม สรุปไดวาควรมี

ปรบัปรุงหลักสตูรใหมคีวามชัดเจนมากข้ึนสอดคลองกับบริบทของทณัฑสถานหญิงเชียงใหม ซึง่ผลการปรับปรุง

หลักสูตรมีรายละเอียดดังน้ี ชื่อหลักสูตร “หลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมยกดอกลําพูน  (ลายนารีสานฝน) สําหรับ

ผูตองขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม” มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 เปาหมายในการจัดการเรียนการสอน คือ หลักสูตรนี้เปนการสอนทอผาไหมยกดอก              

(ลายนารีสานฝน เปนลายลิขสิทธ์ิของทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม) ใหกบัผูตองขังใหม โดยครูพีเ่ล้ียง-ครูผูชวย        

(ผูตองขงั)  ของกลุมวิชาชีพทอผาไหม เพื่อใหผูตองขังใหมมีความรูและความเขาใจในกระบวนการทอผาไหม

ทุกข้ันตอน ซึ่งจะชวยใหผูตองขังเขาใจและเห็นความสําคัญของการทํางานอยางใสใจในขั้นตอนที่ตนเองรับ

ผิดชอบมากขึ้น หลังจากนั้นจึงเลือกทํางานตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  

  4.2 จุดประสงคของหลักสูตร  คือ (1) เพื่อใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจในเรื่องวัสดุ 

อปุกรณ และเคร่ืองมอืท่ีใชในแตละข้ันตอนการทอผาไหม (2) เพือ่ใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจข้ันตอน

การทอผาไหมยกดอกลําพูน (ลายนารีสานฝน) ตั้งแตขั้นตอนการกรอไหม การสาวไหม การเก็บตะกอเขา

เหยียบ/การเก็บตะกอผืนผา การเขียนลาย การคัดลาย การเก็บตะกอดอก การทอผาและตรวจเช็ค                   
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ความเรียบรอยของผืนผา (3) เพื่อใหผู ตองขังไดฝกปฏิบัติในทุกข้ันตอนการทอผาไหมยกดอกลําพูน                

(ลายนารีสานฝน) (4) เพ่ือใหสามารถปฏิบตักิารทอผาไหมได และสามารถคนหาความถนัดของตนเองนาํไปสู

ตาํแหนงงานตามความถนดัในโรงงานทอผา ทณัฑสถานหญงิเชียงใหมและการประกอบอาชพีตอไปในอนาคตได 

(5) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม  

  4.3  เนือ้หา/ประสบการณเรยีนรูจากหลกัสตูรฯ คอื ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการทอผาไหมและ

ความเปนมาของโครงการทอผาไหมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม รูจักวิธีการใชงานและการเก็บรักษาวัสดุ 

เครื่องมือ และอุปกรณในการทอผาไหม ขั้นตอนการทําอยางละเอียด เทคนิคการทํา ปญหาท่ีมักเกิดข้ึน       

พรอมแนวทางการแกปญหา และขอควรระวังของแตละขั้นตอนในกระบวนการทอผาไหมเร่ิมตั้งแตการ         

กรอไหม การสาวไหม การเขาฟนหีวและการเขาหัวมวน การเก็บตะกอเขาเหยียบ การเขียนลาย การคัดลาย 

การเก็บตะกอดอก และการทอผาบนกี่ 

  4.4  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกวิชาชีพ ผูเรียนจะไดรับการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมระยะเวลาในการฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 380 ชั่วโมง 

  4.5  โครงสรางของหลักสตูรวชิาชพี (เนือ้หา/หนวยการเรยีน) ประกอบดวย (1) รูจกักลุมวชิาชพี

ทอผาไหม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม และภาพรวมของกระบวนการทอผาไหม จํานวน 4 ชั่วโมง (2) รูจักวัสดุ 

อปุกรณ และเคร่ืองมอืทีใ่ชในการทอผาไหม จาํนวน 8 ชัว่โมง (3) การกรอไหม จาํนวน 40 ชัว่โมง (4) การสาวไหม 

จํานวน 12 ชั่วโมง (4) การเขาฟนหัวและเขาหัวมวน จํานวน 32 ชั่วโมง (6) การเก็บตะกอเขาเหยียบ/                 

การเก็บตะกอผืนผา จํานวน 12 ชั่วโมง (7) การเขียนลาย จํานวน 4 ชั่วโมง (8) การคัดลาย จํานวน 60 ชั่วโมง       

(9) การเก็บตะกอดอก จํานวน 80 ชั่วโมง (10) การทอผาและตรวจเช็คความเรียบรอยของผืนผาจํานวน          

120 ชั่วโมง (11) การตลาดผาไหมไทย จํานวน 2 ชั่วโมง (12) การวัดและประเมิน จํานวน 15 ชั่วโมง 

  4.6  วธิกีารสอน/วธิกีารจดัประสบการณ การบรรยาย การสาธติ การสอนโดยการลงมือปฏบิตัิ 

การสอนแบบตัวตอตัว 

  4.7  สื่อการสอน อุปกรณสาธิต/ของจริง วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ตองใชในแตละขั้นตอน          

ใบเนือ้หา/เนือ้หาสาระ อปุกรณจดบนัทกึของผูเรยีน โปรแกรมชวยสอน/สือ่กระบวนการสอนโดยคอมพิวเตอร 

  4.8  การวัดและประเมินผล การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น การสุมถาม การสังเกตพฤติกรรม       

ของผูเรียน การตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานจริง

อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากผลการวจิยั พบวา กระบวนการพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพทอผาไหมกาํหนดใหม ี4 ขัน้ตอน คอื 

ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ขั้นที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และขั้นที่ 4     

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหไดหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม          

ที่สอดคลองกับความตองการของกลุมวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ     

ของการพัฒนาหลักสูตรคลายๆ กัน อาจจะแตกตางกันเพียงการกําหนดเปนหัวขอหลัก หรือหัวขอรองเทานั้น 
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สอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยของ

อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ และณัชยา  หุมนา (2552) ซึ่งผลการวิจัยสรุปประเด็นไดวา                  

การพัฒนาหลักสูตรแบบมีสวนรวมประกอบดวยขั้นตอน 1) การวางแผนหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตร 

3)  การจัดหลักสูตร 4) การนําหลักสูตรไปใช และ 5) การประเมินหลักสูตร  งานวิจัยของสมยศ  สีขาว และ 

พรกมล  ระหาญนอก (2557) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจากภูมิปญญาชาวบานจังหวัดเลย โดยใช

กระบวนการการมสีวนรวม มขีัน้ตอนในการดําเนนิงานพฒันาหลกัสตูรดงันี ้1) วเิคราะหขอมูลพืน้ฐานของชมุชน 

2) กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 3) ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 4) สรางหลักสูตรและทดลองใชหลักสูตร  

5) ประเมินผลการใชหลักสูตร พบวาหลังจากที่ทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ 

สามารถปฏิบัติไดจริง และนําไปใชประโยชนตอชีวิตประจําวันได งานวิจัยของกิตติธัช คงชะวัน (2553)              

ไดศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา รปูแบบการพฒันาหลักสตูร ทีส่อดคลองกบักระบวนการเรยีนรูของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกจิ

พอเพยีงทีพ่ฒันาขึน้เรียกวา LADIE Model ประกอบดวยการทาํความเขาใจรวมกนั (Learning) วเิคราะหขอมูล

พืน้ฐาน (Analysis) รวมกนัจดัทาํหลกัสตูรและตรวจสอบ (Design) การนําหลกัสตูรไปใช (Implementation)    

และการประเมินหลักสูตร (Evaluation) หลังจากนําหลักสูตรไปใชกลุมเปาหมาย งานวิจัยของทัศนีพร              

ประภสัสร,  อิน่แกว  คนัทะวงศ, และสมบูรณ  รอบรู (2550) ไดศกึษา การพฒันาหลกัสูตรทองถ่ินแบบมีสวนรวม

ของชุมชนบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมพบวา ชุมชนมีสวนรวมไดทุกขั้นตอนในรูปแบบที่              

แตกตางกันออกไปตามสถานการณ สภาพและความพรอมของผูเขาไปมีสวนรวม ไดแกขั้นตอนการศึกษา

ชุมชน จัดทํารางหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร วิพากษหลักสูตรและคืนความรูสูชุมชนและผลที่ไดรับจาก         

การทําหลักสูตรทองถิ่นคือกระบวนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น

 2. องคประกอบสาํคัญของการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจยัน้ีประกอบดวย สวนที ่1 คอื ชือ่หลกัสูตร 

หลักการ จุดประสงค ระยะเวลาที่ใชในการฝกวิชาชีพ คุณสมบัติของผูเรียน โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพ    

คาํอธบิายเน้ือหา การวดัและประเมินผล รายละเอยีดของหลกัสูตรวชิาชพี (หวัขอหลกั หวัขอรอง วตัถุประสงค 

วธิสีอน/วธิกีาร จดัประสบการณ สือ่สารเรยีน/สือ่การฝกอบรม การวดัและประเมนิผล)  สวนท่ี 2 แผนการเรยีน

การสอน/แผนการจัดการความรู  สวนที่ 3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ใบเนื้อหาสาระ สอดคลองกับ

การศกึษาของอญัชนา ศรเีรอืงฤทธ์ิ, ปรชีา  ศรเีรอืงฤทธ์ิ และณชัยา  หมุนา (2552)ไดศกึษาการพฒันาหลกัสตูร

และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทย ผลการวิจัยสรุปประเด็นไดวาหลักสูตรคือแบบแผน

หรือ แนวทางในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อใหเกิดความรูและประสบการณ ในการสรางหลักสูตร            

มอีงคประกอบของหลกัสูตรคอื วตัถุประสงคเปาหมายของหลักสูตร เน้ือหาท่ีจะใชสอน ระยะเวลาในการสอน 

เทคนิควิธีในการสอน และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
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สรุป
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประสบการณการทอผาของผูตองขังในกลุมวิชา

ทอผาไหม พบวา กลุมผูตองขังสวนใหญ มีอายุชวง 31-35 ป สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย ภูมิลําเนาใน               

จังหวัดเชียงใหม ระดับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ผูตองขังสวนใหญไมเคยทอผากอนเขาใน

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหมเมื่อมีการออกแบบหลักสูตร ทดลองและนําหลักสูตรไปใช และการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร จึงไดหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ดังนี้ ชื่อหลักสูตร “หลักสูตร

วชิาชพีทอผาไหมยกดอกลาํพูน (ลายนารสีานฝน เปนลายลิขสิทธิข์องทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม) จดุประสงค

หลักของหลักสูตร  คือ ผูตองขังมีความรูและความเขาใจในเรื่องวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในแตละ

กระบวนการทอผาไหมจนเกิดทักษะ  ระยะเวลาที่ใชในการฝกวิชาชีพ ผูเรียนจะไดรับการเรียนรูทั้ง                

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมระยะเวลาในการฝกอบรมวชิาชีพ จาํนวน 380 ชัว่โมง โครงสรางของหลกัสูตร

วชิาชพี (เน้ือหา/หนวยการเรียน) ประกอบดวย (1) รูจกักลุมวิชาชีพทอผาไหม ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม และ

ภาพรวมของกระบวนการทอผาไหม (2) รูจักวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการทอผาไหม (3) การกรอ

ไหม (4) การสาวไหม  (4) การเขาฟนหัวและเขาหัวมวน (6) การเก็บตะกอเขาเหยียบ/การเก็บตะกอผืนผา      

(7) การเขยีนลาย (8) การคัดลาย (9) การเก็บตะกอดอก (10) การทอผาและตรวจเชค็ความเรยีบรอยของผืนผา 

(11) การตลาดผาไหมไทย จาํน (12) การวัดและประเมิน วธิกีารสอน/วธิกีารจดัประสบการณ การบรรยาย 

การสาธิต การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ การสอนแบบตัวตอตัว สื่อการสอน อุปกรณสาธิต/ของจริง                 

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีตองใชในแตละข้ันตอน ใบเน้ือหา/เน้ือหาสาระ อุปกรณจดบันทึกของผูเรียน 

โปรแกรมชวยสอน/สือ่กระบวนการสอนโดยคอมพิวเตอร การวัดและประเมินผล การแลกเปล่ียนขอคิดเหน็ 

การสุมถาม การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานจริง

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช คือ ประเด็นเร่ืองของการวัดและประเมินผูเรียน              

เสนอแนะใหมีวิธีการประเมินผูเรียนใหม โดย (1) การซักถาม-สุมถามผูเรียน (2) ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียนในเร่ืองความสนใจและความถนัด วิธีการปฏิบัติงานและการแกปญหา (3) ผูสอนประเมินผลงาน/     

ตรวจผลงาน (4) ผูเรยีนใหมประเมนิตนเอง ในดานความรูและทกัษะกอน-หลังการอบรม และความสนใจและ

ความถนดัของตนเอง สาํหรับขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป คอื ควรมกีารนาํหลกัสูตรนีม้าทดลองใชอกีคร้ัง 

และปรับปรุงใหสมบูรณมากข้ึน รวมทั้งตอยอดสูการสรางผูตองขังใหเปนครูสอนทอผาไหม ใหเปนบุคคล        

(ผูตองขัง) ตนแบบที่เปนครูสอนทอผาไหมในทัณฑสถานหญิงตอไป
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บทคัดยอ
          จากการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนตาม                    

แนวสะเตม็ศกึษา เรือ่ง การแยกสาร 2) เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวชิาวทิยาศาสตร เรือ่ง การแยกสาร 

3) เพือ่ศกึษาทกัษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน โดยกลุมตัวอยางทีใ่ช คือ นกัเรียนระดับช้ันมธัยมศกึษา

ปที่ 2  ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่              

การศกึษาเชยีงใหม เขต 2 จาํนวน 1 หองละ 22 คน โดยไดจากการเลอืกแบบสุมอยางงาย จากผลจากการวจิยั

พบวา 1) ชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศกึษา เรื่อง การแยกสาร  ที่สรางขึ้นนั้น มีคาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนการสอนท่ีผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ และทดสอบประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุมตัวอยางมี

คาเทากบั 77/76 สงูกวาทีต่ัง้ไวคอื 75/75  2) เม่ือใชชดุการเรียนการสอนตามแนวสะเตม็ศกึษา เร่ือง การแยกสาร 

พบวา ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 7  เปนการใหความรูทางดานการแยกสาร (วิทยาศาสตร) สวนการจัด

กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง มาแยกสารกันเถอะ เปนการประมวลความรูของนักเรียน               

โดยกําหนดสถานการณวา ใหนกัเรียนทําการทดลองแยกสาร โดยมีการออกแบบการทดลอง (วศิวกรรมศาสตร) 
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ใหนักเรียนตัดสินใจท่ีจะใชอุปกรณที่จําเปนตองใชในการแยกสาร ในราคาท่ีกําหนดโดยผูวิจัย (คณิตศาสตร) 

และการปรบัปรุงนวัตกรรมท่ีนกัเรียนสรางข้ึน (เทคโนโลย)ี พบวา นกัเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยคะแนนรอยละ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 3) นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม โดยประเมินพฤติกรรมออกเปน 3 ดานดังนี้ 1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา  2) การสื่อสาร

และการมีสวนรวม และ 3) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.62 ซึ่งอยูในระดับมาก

คําสําคัญ  
 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม   ชุดการเรียนการสอน  สะเต็มศึกษา  การแยกสาร

Abstract
 The objectives of this research were 1) to study effectiveness of learning activity packages 

with entitled “Separation of matters”, and 2) to study the academic achievement of students, in 

science subject with entitled “Separation of matters”. 3) to study Learning and Innovations skills of 

students. 22 students, in 1 classroom, who were in Matthayomsuksa II in Sun-Sai Luang School, in 

the County Office of Education District 2 area, Chiang mai province was a sample group, in the 

2015 academic year, with a group random sampling technique. The research findings found that 

1) the learning activity packages which constructed had the effectiveness, evaluated by the experts 

and using with the target group, had value of 77.00/76.00 that higher than the preset (75/75). 2) 

After using the learning activity packages (8 lesson plans, 10 hours) found that, in the lesson plans 

no. 1 - 7 were the knowledge about separation of matter (Science). In lesson plan no. 8 with entitled 

“Let’s separation the matter” that the activity about comprehensive in all learnings. The researcher 

had determined the situation for students to design in separation the matter with experiment          

(Engineering process). In the same time, the students could make a decision making in choosing 

the apparatus with the price that specify already by the researcher (Mathematics). Finally, the 

improving processes for the students’ innovations (Technology). The academic achievement, of 

the students, had the development in the post-instruction score more than in the pre-instruction 

score 2% with .05 level of different statistical significant. 3) The learning and the innovation skills of 

students, by evaluating in 3 aspects,    Critical thinking and problem solving skills, Communication 

and participation skills and creativity and innovation skills,  was in the average value of 3.62 which 

in the high level. 
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บทนํา
 การศึกษาของประเทศไทย ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความกาวหนาอยูเสมอโดยการพัฒนา

หลักสูตรนั้น ตองยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปนหลกั สาํหรบักลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ซึง่มเีปาหมายใหผูเรยีนทกุคน นาํความรูและกระบวนการ     

ทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาหาความรู และแกไขปญหาอยางเปนระบบการคิดอยางมีเหตุผล                   

คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และมีจิตวิทยาศาสตร โดยมุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล                

โดยวิชาวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการรวมกับวิชาอื่นๆ ได เชนเดียวกับ รูปแบบการจัดการศึกษา ที่เรียกวา

รปูแบบ STEM ซึง่ยอมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics เปนแนวทางการเรียน

การสอนทีม่ลีกัษณะของการบรูณาการการเรยีนการสอนท้ังสีส่าขาวิชาเขาดวยกนั คอื วทิยาศาสตร (Science) 

เทคโนโลย ี(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เพื่อใหผูเรียน

นาํความรูทกุแขนงมาใชในการแกปญหา และสรางสรรคนวัตกรรมใหมในชีวติประจาํวัน โดยอาศยัการจดัการ

เรียนรูดวยครูหลายสาขามารวมมือกัน  วิชา Science เปนวิชาที่วาดวยการศึกษาปรากฏการณตางๆ                   

ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) สวน Technology เปนวิชา

ที่วาดวยกระบวนการทํางานท่ีมีการประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มาใชในการแกปญหา ปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนาส่ิงตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ หรือความจําเปนของมนุษย วิชาดาน Engineering 

เปนวิชาท่ีเก่ียวกับการสรางสรรคนวัตกรรมหรือสรางส่ิงตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกของมนุษย โดยอาศัย

ความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกตใชสรางสรรคชิ้นงานนั้นๆ 

และวิชา Mathematics เปนวิชาที่วาดวยการศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณ หรือ วิชาที่เก่ียวกับการคํานวณ        

เปนพืน้ฐานสาํคญัในการศึกษาและตอยอดทางวิศวกรรมศาสตร สาํหรบัประเทศไทยน้ัน กระทรวงศกึษาธกิาร

ไดเรงผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาระบบ “สะเต็มศึกษา” เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกการศึกษาไทย     

และการศกึษาในประชาคมอาเซยีน โดยเริม่จากความรวมมอืในการประชมุเชงิปฏิบตักิารของผูบริหารสถานศึกษา

ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสรางวิสัยทัศนการเปนผูนําทางวิชาการ ใหมีความรูความเขาใจ และกลวิธีในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนของครูในโรงเรียนตอไป  การประชุมนี้ไดมาขยายผลในประเทศ

โดยความรวมมือของสถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.)  ทีร่บัผิดชอบ

เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โดยทาง สสวท. ไดจัดทําราง

ยทุธศาสตร   ป พ.ศ. 2560-2569 โดยต้ังเปาท่ีจะพัฒนาเดก็ไทยใหมคีวามสามารถในระดับนานาชาติ ภายใน

ป พ.ศ. 2570 หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ของนักเรียนทุกชวงขั้นจะตอง

เพิ่มขึ้น รอยละ 4 ตอป ซึ่งจะวัดผลจากการสอบโอเนต (O-NET)  โดยเปาหมายนี้จะใชระบบ “สะเต็มศกึษา” 
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เปนกลยุทธหลักในการพัฒนา (ปญญานัตย วิเศษสมวงศ, 2558)

 จากการสํารวจผลการเรียนของเด็กนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร จากผลคาเฉลี่ยการสอบทาง    

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556) พบวาในปการศึกษา 2555 

สถิติคาเฉลี่ยผลคะแนนสอบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของการสอบโอเนต (O-NET) มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐาน คือมีคาเฉลี่ย 33.10 คะแนน จากคะแนนสูงสุด 93.22 คะแนน และคะแนนคํ่าสุด 0.00 คะแนน 

จากผูเขาสอบ 391,524 คน  นอกจากนี้ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประกาศผลโอเนต  มัธยมศึกษา

ปที่ 6 คะแนนเฉลี่ยไดตํ่ากวาเกณฑและมีการจัดลําดับเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีคะแนนโอเนตตํ่ากวาเกณฑ      

พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญเปนเขตพืน้ท่ีการศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต และเขตพืน้ท่ีการศึกษาในภาคเหนือ 

และในจังหวัดเชียงใหม เขต 6 เขต 2 และเขต 5 มีคาเฉลี่ย 39.97, 39.93 และ 39.04 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงวาจังหวัดเชียงใหมมีคะแนนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556)

 จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนํารูปแบบการสอนแบบ STEM  ซึ่งสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีได มีแนวคิดมา     

จากหลายประเทศ ไดแก สหรัฐอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลีย และเยอรมนี ทีพ่ยายามพัฒนาแนวทางการเรียน

การสอนวิชาดังกลาวโดยทําใหเกิดการบูรณาการของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  

โดยระบบสะเต็มศึกษาจะมุงสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรม  หรือโครงงานที่มุงแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิต

จริง เพ่ือสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม ผูเรียนที่มี

ประสบการณในการทํากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรู 

และทักษะดาน วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เปนตน เพื่อนําไปสูการคิดแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร (S)  

กระบวนการการแกไขปญหา ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งตางๆ (T)  การสรางสรรค พัฒนานวัตกรรม ตางๆ              

โดยใชวิทยาศาสตร  (E)  การนับจํานวน การจําแนก (M) เพื่อใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาของที่เรียนและนําไป

สูการแกไขปญหาของนักเรียนท่ีทําขอสอบไมผานหรือการไมเกิดความรูที่ ยั่งยืนและไมสามารถนําความรู      

ที่มีอยูมาใชกับชีวิตประจําวันได โดยมีแนวคิดที่จะนํารูปแบบ การสอนแบบสะเต็มศึกษา มาประยุกตใช         

ในเรื่อง การแยกสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูวิจัยจะนําชุดการสอน กิจกรรม แบบทดสอบ ไปใช

และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ประสิทธิภาพทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียน

โดยชุดการสอนดังกลาว เพื่อที่จะทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความรู และนําไปพัฒนาประยุกตใชกับชีวิต

ประจําวันไดตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร  

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใช

ชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 
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 3. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู และนวัตกรรมของผู เรียน เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียน                         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 

วิธีการวิจัย 
 การดาํเนนิการวิจยันัน้ ผูวจิยัใชแบบแผนการวิจยั ใชรปูแบบการทดลองแบบหน่ึงกลุมมกีารทดสอบ

กอนและหลังเรียน (One-Group Pretest- Posttest Design) โดยมีการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียน                

กลุมตัวอยางดวยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน ดาํเนนิการจัดการเรยีนการสอนชุดการสอนตามแนวสะเตม็

ศึกษา เร่ือง การแยกสาร โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาทําการประเมินผลระหวางเรียน 

(Formative Assessment) โดยทําการประเมินทักษะท่ีเกิดข้ึนระหวางการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมของ

นกัเรียนระหวางดําเนินกจิกรรม และเกบ็คะแนนจากการท่ีนกัเรียนทําการทดลอง  สงัเกตจากการตอบคําถาม 

การใหความสนใจ  การตอบคําถามในใบงานและจากผลงานของนักเรียน หลังจากน้ันจึงทดสอบหลังเรียน 

แลวใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจตอชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ดังน้ันจึงเปนการศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ผลการจดัการเรยีนรู ทกัษะการเรยีนรูและนวัตกรรม ของนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 2 เรื่อง การแยกสาร โดยใชแนวการสอนแบบสะเต็ม ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ในครั้งนี้ไดแก  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ปการศึกษา 

2558  โรงเรียนสันทรายหลวง อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชียงใหม เขต 2 

จํานวน 3 หอง จํานวนนักเรียน 109 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย  จํานวน 1 หอง จํานวน

นักเรียน 22 คน

 2.   เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย 

                    2.1  ชดุการสอนตามแนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง  การแยกสาร ประกอบไปดวย แผนการสอนทัง้หมด 

8 แผน ใชเวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง 

         2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแยกสาร โดยเปนการถามความรู โดยตรง

และการประยุกตใชที่เกี่ยวของกับการแยกสาร เปนแบบปรนัย  4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 35 ขอ   ซึ่งผานการตรวจ

คุณภาพดานความตรงตอเน้ือหา (Validity) มีคาเทากับ 0.97 เม่ือนําไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ                        

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 โรงเรยีนสนัทรายหลวง ซึง่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 32 คน   ไดคาระดบัความยากงาย  (p) 

ซึง่เปนคาความยากงายของขอสอบรายขอแบบอิงกลุมเม่ือเทียบเกณฑมคีาอยูระหวาง 0.20-0.59  มคีาอาํนาจ

จําแนก (r) ซึ่งเปนคาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ แบบอิงเกณฑจากการคํานวณโดยใช B-index มีคา

อยูระหวาง  0.23 – 0.50 นอกจากนี้ยังมีใบงาน  2 ชุด และแบบฝกปฏิบัติการ 

  2.3 แบบประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 

5 ระดับ ตามวีธีของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมีจํานวนท้ังหมด 8 ขอ ผานการตรวจสอบคุณภาพดาน            

ความตรงตอเนื้อหามีคาเทากับ 1  
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 2.4  การวเิคราะหขอมลู การหาประสิทธภิาพของกระบวนการและประสทิธภิาพ ของผลผลติ (E1/E2) 

โดยใชคารอยละของคะแนนระหวางเรียน และรอยละคะแนนหลังเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง          

การเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชคาทดสอบที แบบกลุมที่ ไมเปนอิสระจากกัน (t-test Dependent) 

รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม การแยกสารของนักเรียนกลุมตัวอยางดวยคาเฉลี่ยและ         

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1.  จากการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ  (E2) ของชุดการสอน         

ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร 

 

 
 

 

( 30 ) 

 

(10 ) 

 

( 5 ) ( 5 )

 

( 10 ) 

 163 89 94 163 730 
 7.40 4.045 4.28 7.41 22.8 

S.D. 0.51 0.78 0.46 0.74 4.81 
  77 76 

  (E1/E2)  = 77/76   

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ (E2)    

ของชุดการสอนดังกลาว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสันทรายหลวง อําเภอสันทราย                 

จงัหวัดเชียงใหม ไดผลคือ 77/76  สงูกวาเกณฑทีก่าํหนดคอื  75/75  ซึง่ผูวจิยัไดยกตัวอยางของแผนการจัดการ

เรียนรูที่ 8 เรื่อง มาทดลองแยกสารกันเถอะ ที่ใชเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนกําหนด

สถานการณวา  ครูมีเงินใหนักเรียน จํานวน 500 บาท  (จากใบงานที่ 2) พรอมใหนักเรียนทําการทดลอง           

ในเรือ่งทีน่กัเรยีนไดตกลงกันภายในกลุม โดยนกัเรยีนแบงกลุมออกเปน 4 กลุม และใหนกัเรยีนทาํการทดลอง

กลุมละ  1 การทดลองเทานั้น ดังนั้น กลุมที่ 1 ทําเรื่อง การกรอง  กลุมที่ 2 ทําเรื่อง การระเหิด กลุมที่ 3 ทําเรื่อง

โครมาโทรกราฟ  และ กลุมที่ 4 ทําเรื่อง การแยกแปงออกจากผงแมเหล็ก ซึ่งจากใบงานที่ 2 นักเรียนในแตละ

กลุมตองทราบหลักการในการแยกสารของกลุมตัวเองวามีหลักการอยางไร (S) เงินจํานวน 500 บาทนั้น 

นักเรียนนําไปซื้อสารเคมีใดบาง และอุปกรณใดบางที่นักเรียนจําเปนตองใชในการแยกสาร และใหคํานวณ
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คาใชจายที่นักเรียนใชไปในเงินจํานวน 500 บาท (M)  เมื่อนักเรียนทราบถึง หลักการใหนักเรียนออกแบบ      

การทดลองวา ในการทดลองของนักเรียนมีวิธีการทดลองอยางไรในการแยกสารในแตละวิธีที่ผูวิจัยกําหนด 

และนําเสนอวิธีที่เหมาะสมใหแกกลุมอ่ืนไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางเหมาะสม                     

จากท่ีนักเรียนทําการทดลองน้ันมีขอผิดพลาดประการใด แลวนักเรียนมีการแกไขอยางไร (T)  ซึ่งโดยรวม        

จะพบวานกัเรียนมีความรูดานหลักการ วธิกีารทดลอง และวิธกีารแกปญหาเม่ือการทดลองของนักเรียนผิดพลาด 

รวมไปถึงวิธีการคํานวณเงินจากจํานวนเงิน 500 บาท  ซึ่งรูปภาพระหวางการจัดกิจกรรมแสดงได                           

ดังภาพที่  1-3

 

ภาพที่ 1: แสดงภาพนักเรียนทําการทดลองเรื่องกรองสาร    ภาพที่ 2: แสดงการทบทวนความรูกอนทําการสอบ       

                                    

ภาพที่ 3: แสดงการนําเสนอผลการทดลองของนักเรียน
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 2. จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การแยกสาร           

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา

                   2.1   ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนไดรับการสอนดวย

ชดุการสอนตามแนวสะเตม็ศกึษา เรือ่ง การแยกสาร  พบวาผลคะแนนการจดักจิกรรมกอนเรียนและหลงัเรยีน

โดยกอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดใหเด็กนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและเมื่อจัดการเรียน

การสอนครบทุกหัวขอแลว ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งโดยใชขอสอบชุดเดียวกัน       

จากการศึกษาคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 11.59 และคะแนนเฉลี่ย

หลงัเรยีน 17.23 ตามลําดบั จากการเปรียบเทยีบความแตกตางของผลคะแนนกอนและหลังเรยีน โดยใชคาสถติิ  

t-test จากการศึกษาคะแนนของนักเรียน โดยพบวามีพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังไดรับ

การสอน  กลาวคือมีคะแนนสูงกวากอนไดรับการสอน ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ดังแสดงผลในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 

แสดงผลคะแนนภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

            N=22   

  
 

x  S.D. d S.D.d t Sig.(1-tailed) 

 11.59 4.12 
5.64 2.11 12.56 0.0000  17.23 4.93

  2.2  ผลการศึกษาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ในรายวชิาวิทยาศาสตร เม่ือไดรบัการสอนดวยชุดการสอนตามแนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง การแยกสาร  ใชวธิกีาร

จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM ไดผลดังแสดงในตารางที่  3 โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   4.50 – 5.00 หมายถึง มีทักษะมากที่สุด

   3.50 – 4.49 หมายถึง มีทักษะมาก

   2.50 - 3.49 หมายถึง มีทักษะปานกลาง

   1.50 – 2.49  หมายถึง มีทักษะนอย

   1.00 - 1.49 หมายถึง มีทักษะนอยที่สุด
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ตารางที่ 3  

แสดงผลการสรุปการประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน 
 

  

X  S.D 

 

1.  3.41 2.12  
2.  3.60 0.50  
3.   3.84 1.04  

 3.63 1.22  

            จากขอมูลในตารางที่ 3 พบวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.63 จัดอยู        

ในระดับมาก โดยผลการประเมินเฉลี่ยในดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมมีคาสูงที่สุด รองลงมาดาน

การสื่อสารและการมีสวนรวมและการคิดวิพากษและการแกปญหา ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
 1.   ตอนที่ 1 การศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75

  การศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ที่ไดพัฒนาขึ้นในรายวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง การแยกสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน             

มีคา IOC  เทากับ 0.97  เมื่อเทียบกับเกณฑแลว คา IOC ที่ไดมากกวา 0.5 (กรมวิชาการ, 2546, 65)             

แสดงวา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนน้ีสามารถนําไปทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ได   นอกจากนี้    

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมีคาอํานาจจําแนกขอสอบรายขอท่ีสามารถนําไปใชไดทุกขอ เน่ืองจากมีคา              

อยูระหวาง  0.23 – 0.50 (ลวน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2548 ) โดยมีคาอาํนาจจาํแนกของขอสอบรายขอ

แบบอิงเกณฑ  ซึ่งไดจากการคํานวณโดยใช B-index ซึ่งถาหากคา IOC มีคามากกวาหรือเทากับ 0.20        

แสดงวา สามารถนําขอสอบนีไ้ปใชในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนได  สวนคา B-index ทีน่อยกวา 

0.2 หมายถึง ไมสามารถนําไปใชได  สวนคาความยากงายของขอสอบรายขอแบบอิงกลุมเมื่อเทียบเกณฑ     

มีคา 0.20-0.59  หมายถึง ขอสอบนั้นเปนขอสอบที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชทุกขอ  และขอสอบที่มีคา

ความยากงายท่ีมากกวา  0.80  หมายถึง ขอสอบชุดนี้มีความงายมาก สวนขอสอบท่ีมีคาความยากงาย              

ที่มีคานอยกวา 0.2  จะถือวาเปนขอสอบท่ีมีความยากมากเกินไป จึงเปนขอสอบท่ีมีคาควรปรับปรุงหรือ          

ตดัทิง้ เมือ่เปรียบเทียบจากการคาํนวณ แลวพบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมคีวามเหมาะสม สาํหรับการนาํ

ไปใชไดทุกขอ และมีประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ไดสรางข้ึน ตามเกณฑความสัมพันธ        

ระหวางกระบวนการและผลลัพธ เทากับ 77/76 ซึง่สูงกวาเกณฑทีก่าํหนดไว คอื 75/75 แสดงวา การจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 77 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธโดยเฉลี่ย ( E2 )  เทากับ  76  ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทั้งสองกรณี แสดงวาการใชชุดกิจกรรม

นี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และ

ขอมูลดังกลาวยืนยันวาการสรางชุดการสอนดังกลาวสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย

 2.  ตอนท่ี 2 ศกึษาผลการใชชดุการสอนกับนกัเรียนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสันทรายหลวง 

ไดศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 3 ประเด็นดังนี้

  2.1  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การแยกสาร กอนเรียนและ        

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง การแยกสาร             

สรุปไดวา นักเรียนสามารถนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกไขปญหา อยางเปน

ระบบ การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดอยางมีเหตุผล นอกจากนี้ผลคะแนนของนักเรียนหลังจากไดรับ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 11.59 

และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 17.23 ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบความแตกตางของ ผลคะแนนกอนและหลัง

เรียนจากคาสถิติ  t-test พบวามีพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังไดรับการสอนมีคะแนนสูง

กวากอนไดรับการสอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน     

ที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาดังกลาวมากขึ้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นอยางเห็นไดชัด       

ซึง่งานวจิยันีส้อดคลองกบังานวจิยัของ Telley (2012) ไดศกึษาการจดัการเรียนการสอน STEM โดยใชโครงงาน

เปนฐาน (PBL) และบูรณาการกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในหนวยการเรียนรูเร่ือง ระบบโลก               

พบวา ระดับผลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน และมีระดับของการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงข้ึน           

และงานวิจัยของ Becker & Park (2011) ไดศึกษาการบูรณาการ STEM ลงสูการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร 

กับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา พบวา นักศึกษามีความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เขาใจถึง

เหตุผลวาทาํไมตองรูสิง่เหลานัน้และสงผลตอการเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรูคณติศาสตรและวิทยาศาสตร

  2.2 การศึกษาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียนเมื่อไดรับการสอนดวยชุด การสอน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง การแยกสาร นักเรียนท่ีไดรับการสอน มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม           

โดยมีคะแนนเฉลีย่  3.63 ซึง่ จดัอยูในระดบัมาก  ถาพจิารณาในแตละดานจะพบวา ในดานความคดิสรางสรรค

และนวัตกรรม นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.84 จัดอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความคิดสรางสรรค 

และการนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติ ทั้งน้ีเปนผลมาจากรูปแบบการในการดําเนินกิจกรรมไดเนนใหนักเรียนนํา

องคความรูทีเ่รยีนมาบูรณาการในการออกแบบนวตักรรมใหมเพ่ือแกปญหาในสถานการณทีก่าํหนด ซึง่แตละกลุม

ออกแบบนวัตกรรมที่แตกตางกันตามความคิดสรางสรรคของแตละกลุม และสามารถนําไปแกปญหา                

ในสถานการณที่กําหนดได นอกจากน้ีในสวนของการส่ือสาร และการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค         

ก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงรองลงมา ทั้งนี้เปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรม และจะใหนักเรียนทํางานในรูปแบบของ

การทํางานเปนกลุม จึงควรสงเสริมใหนักเรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการออกแบบนวัตกรรมและ

การนําเสนอความคิดในการออกแบบนวัตกรรมหนาช้ันเรยีนและรวมกนัตอบคําถามหนาช้ันเรยีน จงึจะทําให
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นักเรียนทํางานรวมกันอยางมีความสุข และสรางสรรค สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Ning (2013) ไดศึกษา

การเพิ่มความสนใจในการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ผานการระดมสมอง โดยใชโย-โย ซึ่งจากงานวิจัยของ 

Telley (2012) ทีก่ลาวไวในตอนตน ในสวนของนักเรียนมีระดับของการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงข้ึน 

เชนกัน

 จากทุกขอท่ีกลาวมาสอดคลองกับการศึกษาในรูปแบบสเต็มศึกษาท่ีขวัญทิวา ตั้งม่ัน, ปรางวลัย       

จาํปาลี, อภิชาต อนุยับรรณ และ วนิยั ทองมาก (2555) ซึง่ไดทาํงานวจิยัเร่ืองสะเตม็ศึกษากับนักเรียนโรงเรยีน

ภมูิซรอลวทิยา จงัหวดัศรสีะเกษ เรือ่งอปุกรณกําจัดวัชพืชอนรุักษนํา้ และ เกศนิี อนิถา, ภาณพุัฒน ชยัวร และ 

อโนดาษ รัชเวทย (2558) ไดทําการศึกษาการสรางและใชชุดกิจกรรม มหัศจรรยยางพารา โดยใชชุดการสอน

แบบสะเต็มศกึษากับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนแมจนัวทิยาคม จงัหวัดเชยีงราย จากการ

ศึกษาทั้งสองงานวิจัย พบวาผูเรียนมีการคิดอยางเปนระบบ ในการบูรณาการความรูจากสิ่งที่ไดเรียน เพื่อนํา

มาใชในการสรางนวัตกรรมใหมๆ  จากสถานการณทีก่าํหนดและมีการทํางานรวมกันเปนกลุมอยางสรางสรรค 

และสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (National Research Council, 2012)  และพบวา

นกัเรียนมีประสิทธภิาพทางการเรยีนสูงขึน้อยางมีนยัสาํคญัหลังจากไดรบัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา

มาบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ ได 

สรุป
 การวิจัยไดชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ที่มีประสิทธิภาพ 77/76 ซึ่งสูงกวา

เกณฑทีต่ัง้ไวที ่75/75 และเม่ือนาํชดุการสอนไปใชกบันกัเรียนกลุมตวัอยาง ซึง่เปนนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่2   

โรงเรียนสันทรายหลวง จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกอยางงาย โดยผลการใชชุดการสอน          

พบวามีพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนเฉลี่ย เทากับ 3.63 อยูในระดับมาก 

 สําหรับ ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มีดังนี้ 

 1. ชุดการสอนน้ีสามารถกําหนดไวในหลักสูตรของโรงเรียนได เพื่อใชวัดความคิดสรางสรรค             

การแกปญหา  การทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ

  2.  หากในการทําวิจัยในคร้ังตอไป สามารถนําชุดการสอนอื่น มาปรับใชในแนวสะเต็มศึกษา               

เพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนไดในทุกระดับชัน้และทกุวชิาโดยนํามาบูรณาการกันเพ่ือแกไข

ปญหาในชีวิตจริงได เปนการสนองความตองการนโยบายของชาติ รวมทั้งเปนการยกระดับความคิด ความรู

ของผูเรียน รวมถึงเปนการสนับสนุนทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะทักษะ

การคิดอยางสรางสรรค ทกัษะการแกปญหา ฯลฯ นอกจากนี ้ครสูามารถเลอืกใชกลวธิกีารสอนตาง ๆ  มาสอดแทรก

ไดอีกมากมาย

 3.  สามารถนําวิธีวัดผลในดานตาง ๆ มาเพิ่มเติม เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งใน

ระหวางการจัดการเรียนการสอนหรือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนก็ได
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 4. จากผลการศึกษาชุดการสอนดังกลาว เปนชุดการสอนที่เปนแบบ Active Learning ที่สนับสนุน

ใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรู จากสถานการณจริง และสามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการเรียนรู                   

และนวัตกรรม เนนการเกิดความคิดสรางสรรคไดโดยสามารถวดัออกมาเปนตัวเลขถงึการพฒันาอยางแทจรงิ 

สนับสนุนใหนักเรียนแสดงความรูความสามารถออกมา และสามารถทํางานเปนทีมไดดีเย่ียม ซึ่งสนับสนุน 

การเรียนรูในยุค Thailand 4.0 ไดเปนอยางดี

เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพบริบทตนไมใหญ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศในการบํารุงรักษาตนไม งานวิจัยนี้มีกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก  1) สวนของ   
ขอมูลตนไมใหญบริเวณเสนทางแนวลําเหมืองฝายพญาคํา ตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 30 ตนโดยศึกษาเปรียบเทียบกับตนไมใหญที่อยูบริเวณถนนเชียงใหม-ลําพูน 2) กลุมผูใหขอมูล     
จํานวน 28 คน ประกอบดวย เจาหนาที่เทศบาลหนองผึ้ง จํานวน 1 คน หมอตนไมซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
บํารุงรักษาตนไมใหญ จํานวน 1 คน เครือขายเขียวสวยหอม ซึ่งเปนการรวมตัวกันขององคกรประชาชน          

ทองถิน่ และหนวยงานของรัฐท่ีทาํงานดานสิง่แวดลอมสาํหรบัเมอืงเชียงใหม จาํนวน 1 คน ประชาชนในชมุชน 
จํานวน 20 คน นักวิจัยและนักศึกษาจํานวน 5 คน โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี  1) ศึกษาสภาพบริบทของตนไม
ในตาํบลหนองผึง้ 2) สมัภาษณแบบกึง่โครงสรางกบัผูใหขอมลู 3) ออกแบบและสรางแบบสาํรวจซึง่เปนเคร่ืองมอื
ในการเก็บขอมลูตนไมใหญ 4) ลงพ้ืนทีเ่กบ็ขอมลูจริงเพ่ือเตรยีมขอมูลเขาสูระบบ 5) พฒันาระบบสารสารเทศ

เปนเว็บแอพพลิเคชันดวย ภาษา  PHP เวอรชัน 5.3  และฐานขอมูล MySQL เวอรชัน 5.5

 ผลจากงานวจิยัพบวา สภาพบริบทตนไมใหญบริเวณแนวลาํเหมืองพญาคาํมีสภาพดกีวาเม่ือเปรียบเทียบ

กบับริเวณรมิถนนเสนเชียงใหม-ลาํพนู ทาํใหสามารถศกึษาเปนแนวทางสําหรับการบํารงุรกัษาตนไมในบรเิวณ

อื่นๆ ในชุมชนตอไปได 
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 สวนผลการพัฒนาระบบพบวา สามารถเก็บขอมูลและจัดการกับขอมูลทั้งในสวนของการเพิ่ม             

ลบแกไข รวมถึงการออกรายงาน แสดงสถานการณสภาพตนไมใหญผานแผนที่โดยอาศัยเทคนิคทางดาน    

ภูมิสารสนเทศ  ในสวนของผลประเมินความพึงพอใจการใชงานของระบบสารสนเทศอยูในระดับมาก (4.50)         

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศอันจะเปนเครื่องมือที่ชวยชุมชนในการบริหาร

จัดการตนไมใหญตอไปในอนาคต

คําสําคัญ 

 ระบบสารสนเทศตนไมใหญ  การบาํรงุรกัษาตนไมใหญ  ขอมลูตนไมใหญ  การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม

Abstract
 This researchisparticipatory Action Research and development field that aims to study the 
context of big tree and the big tree nourishment information system development. This research 
focuses on 2 sample groups. 1) 30 big trees along the Payakam Weir Route, which is the old weir 
in Chiang Mai in order to compare with the big trees along the Chiang Mai – Lamphun Road. 2) 28 
people who give the data, 1 person from Nongphueng Municipality, 1 person from Tree Doctor 
volunteer who is specialist in the big tree nourishment,  1 person from Green Beautiful Scented 
Organization which is the collaborate from people, local and Municipality organizations for environment 
Chiang Mai, 20 people in community, and 5 people from researchers and students.The research 
processes is 1) To study the context of the big trees in TambonNongphueng.2) Semi-structured 
interview with people who give the data. 3) Design and generate the survey form. 4) Data                   
Collection. 5) The system was implemented by using PHP 5.3. and MySQL 5.5.
 The result shows that the context of the big trees along the Payakam Weir Route are better 
than those along the Chiang Mai – Lamphun Road. The result leads to study or define the policy 
for the big trees nourishment in other nearby communities.
 For the results of information system, there are functions to collectand manage the data, 
such as insert, delete, and updateincluding reports. The report also can depict the map form by using 
GIS technique. The user’s satisfaction evaluation reveals the excellent rate (4.50), which  indicates 

the necessity of the information system to be the tool for the big trees’ data management in the future.

Keywords
 Big Tree Information System, Big Tree Nourishment, Big Tree Data, Participatory Action 

Research
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บทนํา
 ตาํบลหนองผึง้ ตัง้อยูในเขตอาํเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม แบงเขตการปกครอง เปน 8 หมูบานประกอบดวย

หมูบาน (1) หมู 1 บานหนองผึง้เหนอื (2) หมู 2 บานเชยีงแสน (3) หมู 3 บานดอนจืน (4) หมู 4 บานหนองผ้ึงใต       

(5) หมู 5 บานปาแคโยง (6) หมู 6 บานกองทราย (7) หมู 7 บานปาเก็ตถี่ และ (8)  หมู 8 บานสันคือ (เทศบาล

หนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม, 2559) จดัเปนพ้ืนทีม่ลีกัษณะก่ึงชมุชนเมอืงกึง่ชนบท (ทศันา พฤตกิารกจิ, 

2558) ทําใหมีความหลากหลายในดานของสภาพแวดลอมอันเปนผลมาจากความเปนเมือง ในขณะเดียวกัน  

ก็ยังคงมีพื้นท่ีแบบชนบทด้ังเดิมอยู  การขยายความเปนเมืองนํามาซึ่งผลกระทบตอสวนที่เปนพ้ืนท่ี                          

สีเขียวของชุมชน โดยเฉพาะตนไมใหญที่ถือวาเปนปอดของชุมชน และเปนเอกลักษณของตําบลหนองผ้ึง 

ไดแก ตนยางนา ซึ่งจัดเปนตนไมใหญที่มีอายุยาวนานเปนมรดกของชุมชน ซึ่งแตเดิมยังคงมีความสมบูรณ

แตในปจจุบันความเปนเมืองขยายใหญขึ้นทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตางๆ ถูกเปลี่ยนไปเปน

อาคารพาณิชย สงผลกระทบตอความสมบูรณของตนยางนาและตนไมใหญอืน่ๆ  ดวยเหตุนีท้างเทศบาลหนอผ้ึง     

จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาเหลานี้ จึงไดมีจัดทําโครงการ “ชุมชนรักษชุมชนและสิ่งแวดลอม” ขึ้น เพื่อพัฒนา        

สภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลหนองผึ้ง จึงเกิดการบูรณาการความรวมมือกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน       

เพื่อแกปญหาสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยมีเปาหมายและทิศทางการทํางานตามภารกิจที่ไมซํ้าซอน        

อนักอจะใหเกดิประโยชนสงูสดุแกประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลหนองผึง้ จงึไดจดัทาํบนัทกึขอตกลงรวมกนั (MOU) 

กับเครือขายตางๆ อันไดแก โครงการหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจ เครือขายเขียว สวย หอม    Big Tree in 

Town  เทศบาลตําบลหนองผึ้ง  วิทยาลัยเทคนิคสารภี และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 

พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 - 12.30 น. ซึ่งมีทําเกิดกิจกรรมในการอนุรักษตนไมใหญ และสิ่งแวดลอมตางๆ            

แบบมีสวนรวมเพิ่มขึ้นมากมาย

 ทั้งนี้ การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมมีความสอดคลองกับในสถานการณปจจุบัน กลาวคือ

เมืองเชียงใหมไดถกูพิจารณาใหเปนเมอืงแหงมรดกโลก (สยามรัฐออนไลน, 2560) อกีท้ังยังมีความสอดคลอง

กบัยทุธศาสตร 20 ป ทีถ่อืวาเรือ่งของสิง่แวดลอมเปนเร่ืองท่ีมคีวามทาทายในการพฒันาประเทศในระยะตอไป 

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถกูนําไปใชทาํใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและชุมชนเมือง (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559)

 จากบันทกึขอตกลงรวมกนัดงักลาว มหาวิทยาลัยมพีนัธกจิและบทบาทในการสนับสนนุการใหบรกิาร

เผยแพรความรูแกเทศบาลตาํบลหนองผึง้ และสาธารณชนทีเ่ก่ียวของในรปูแบบตางๆ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุ

ใหเกิดการทาํงานวิจยัแบบมสีวนรวม เพ่ือใหมกีารนําผลการวจิยัไปประยกุตใชในชุมชนทองถ่ิน และจัดกิจกรรม

เชิงวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการบรหิารและพัฒนาทองถ่ินตอ ดวยเหตนุี ้นกัวิจยัจึงไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญ

ของความจําเปนของแหลงขอมูลตนไมใหญ ซึ่งไมเพียงแตตนยางนาเทาน้ันแตยังมีตนไมใหญอีกมากมาย    

ที่ถือเปนแหลงปอดชุมชน แตยังมีความสัมพันธกับแหลงนํ้า จึงมีแนวคิดในการศึกษาบริบทของตนไมใหญ 

เก็บขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบํารุงรักษาตนไมใหญแบบมีสวนรวม โดยศึกษาบริบทตนไม

ใหญตามแนวเหมืองฝายพญาคําโดยมีการรวมมือของทุกๆฝาย ทั้งในสวนของชุมชน เครือขายและนักวิจัย 
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ดวยเพราะการจะกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับชุมชนและ

เครือขายนั้น จําเปนตองอาศัยขอมูลที่ถูกตอง มีระบบสารสนเทศอันจะนําไปสูฐานความรูในการพัฒนาและ

บํารุงรักษาตนไมใหญในชุมชนตอไป

วัตถุประสงค
 เพ่ือศึกษาสภาพบริบทตนไมใหญและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาเสนทางลําเหมืองฝาย               

พญาคาํ ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 มีการศึกษาในเรื่องของการเก็บขอมูลตนไมใหญมากวา 30 ป (Gerhold, Steiner & Sacksteder, 

1987) เน่ืองจากไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญของตนไมใหญ จนมาถึงชวงไมกีป่ทีผ่านมายังคงมีการศึกษาถึงเร่ือง

ตนไมใหญอยูเสมออันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก Cotter (2014) ไดนําเสนอในวารสารทาง

วทิยาศาสตร Nature วาตนไมใหญคอื ผูทําหนาท่ีหลักในการดูดซับกาซเรือนกระจก แตเม่ือปาไมเส่ือมสภาพ

หรือถูกทําลายลงของกาซคารบอนไดออกไซดในสวนนี้ก็จะถูกปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ นักวิจัยพบวา 

ปริมาณคารบอนที่ดูดซับโดยตนไมนั้น จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตของตนไม เนื่องจากพื้นที่

ของกิ่งกานสาขาและใบไมนั้นแผขยายออกไปเมื่อตนไมเติบโต ซึ่งย่ิงตนไมตนใหญมากเทาไร ก็จะดูดซับ

คารบอนไดมากเทานัน้ นัน่หมายความวาตนไมใหญทีม่อีายมุาก คอืหวัใจสาํคญัของระบบนเิวศ เพราะนอกจาก

จะชวยดูดซับคารบอนไดในปริมาณมากตนไมใหญยังมีอัตราการตายสูงกวาตนไมรุนใหม การศึกษาช้ินน้ี      

ไดแสดงใหเหน็วาตนไมใหญยงัคงมคีณุคาในการอนุรกัษสงูกวาตนไมรุนใหม ทัง้ในแงการดาํรงความหลากหลาย

และการดูดซบักาซคารบอนไดออกไซด นอกจากนีย้งัมกีารวิจยัทีย่นืยนัวาสเีขยีวของตนไมมผีลตอสขุภาพและ

ความจํา (Feldscher, 2016). 

 เชนเดียวกับในประเทศไทยยังมีงานวิจัยและอีกหลายงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสําคัญของ

ตนไมใหญไดแก  (ณฐัวรรธน สนุทรวรทิธิโชติ และ กาญจณา สขุาบูรณ, 2556)   ไดทาํการศึกษาสภาพปญหา

สิ่งแวดลอมในเขตตําบลสามบัณฑิต: ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                

ของประชาชนในตําบลสามบัณฑิต ผลการศึกษาปรากฏวา การมีสวนรวม การบํารุงรักษา มีอิทธิพลตอการ

พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมและในสวนของจงัหวัดเชียงใหมนอกจากการเตรยีมการพืน้ทีส่เีขยีว

ในการเปนเมืองมรดกโลกแลวน้ัน ยังมีการตระหนักถึงความสําคัญของตนไมใหญโดยมีการรวมมือกัน              

ในการจัดทําโครงการเมืองสีเขียวเนเธอรแลนด-เชียงใหม (Netherlands-Chiang Mai Green City 2008 

Project) ซึ่งไดมีการรวบรวมเอกสาร “The Monumental Trees in Chiang Mai” ตนไมใหญที่ยังคงเหลืออยู

ในประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหม ซึง่เปนเมอืงทีม่ตีนไมอยูคูกบัวฒันธรรมมายาวนานรวมทัง้เพือ่ใหหนวยงาน 

ภาคสวนตางๆ ชุมชน และประชาชนของจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนและสาธารณชน

โดยทัว่ไป เกิดความรกั ความหวงแหน ตระหนกัรูในคุณคา ประวัตศิาสตร และรวมกนัอนุรกัษไวซึง่ตนไมใหญ

อันทรงคุณคาใหคงอยูคูเมืองเชียงใหมตอไป (Tarachai, Hoffman & Reuler, 2011)
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  ทั้งนี้ในสวนของการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการรักษาตนไมและสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพและตรงความตองการของผูใชงาน ก็เปนส่ิงจําเปนและสําคัญ อันจะชวยใหการบริหารจัดการ

งานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2555)  

 จากงานวิจัยทีเก่ียวของ พบวาการบริหารจัดการตนไมใหญในชุมชนเปนเรื่องที่ควรรวมมือกันใน      

การจัดกิจกรรมตลอดจนการแกปญหาตางๆ ในทุกๆ ฝาย และจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี          

ระบบสารสนเทศเขามาชวย  เปนการสนบัสนนุขอมูลท่ีถกูตองและสนับสนนุการตัดสินใจหรือการสรางกจิกรรม

ในการพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร ไดแกกลุมขอมลูตนไมใหญและกลุมผูใหขอมูล ประกอบดวยเทศบาลหนองผ้ึง  หมอตนไม 

เครือขายเขียวสวยหอม ประชาชนในชุมชนตําบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวัดเชียงใหม นกัวจิยัและนกัศกึษา

 กลุมตัวอยาง ไดแก ขอมูลตนไมใหญบริเวณเสนทางแนวลําเหมืองฝายพญาคํา จํานวน 30 ตน    

บรเิวณหมู 1, 3, 4, 5 และ 8 และกลุมผูใหขอมลูเพือ่สรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล จาํนวน 28 คน ประกอบดวย

เจาหนาที่เทศบาลหนองผึ้ง จํานวน 1 คน หมอตนไมมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1 คน ตัวแทนเครือขาย          

เขียวสวยหอม จํานวน 1 คน ประชาชนในชุมชน จํานวน 20 คน นักวิจัยและนักศึกษา จํานวน 5 คน

วิธีการวิจัย
 การวิจยันีเ้ปนการวจิยัปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม (ชชัวาล ทตัศวิชั, 2555) โดยนาํองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน มีแนวคิดคือทําการศึกษาสภาพกอน                  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ศึกษาการมีสวนรวม หาแนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีดีโดยอาศัยความรู           

ความเชีย่วชาญของนักวิจยัและคนในชุมชน โดยมีขอบเขตการวิจยัแบงออกเปนขอบเขตของพ้ืนท่ีทีก่าํหนดขอบเขต

ของพืน้ทีว่จิยัคือ ตาํบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ี จงัหวดัเชียงใหม และในสวนของขอบเขตเนือ้หา ทีม่กีารกาํหนด

ขอบเขตของการศึกษาเน้ือหาเปนสวนตางๆ โดยเร่ิมจากการลงพื้นท่ีเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช        

รปูแบบการสัมภาษณแบบกึง่โครงสราง (Semi-structured Interview) เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมกบังานวจิยั    

ทีเ่ปนการวจิยัปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม  มกีารเตรียมขอมูลทีต่องการ รวมไปถงึขอมูลจากชมุชนโดยเปดโอกาส

ใหชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม รวมไปถึงความตองการใชประโยชนจาก                   

ระบบสารสนเทศจากชมุชน เพือ่นาํมาวเิคราะหขอมลูและสรางแบบฟอรมสาํรวจอันเปนเคร่ืองมอืในการเกบ็ขอมลู

อยางมีสวนรวม จากนั้นทําการพัฒนาระบบสารสนเทศตนไมใหญ โดยจะมีการนําเสนอระบบผูใชขอมูลเปน

ระยะ ตามแนวการพฒันาระบบเพ่ือใหไดระบบท่ีสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ เม่ือระบบพฒันาเสรจ็

จะทําการทดสอบระบบ มีการเรียกใชขอมูล มีการสกัดองคความรูผานการนําเสนอในรูปแบบของรายงาน     

ในสวนของการประเมนิผล แบงออกเปนสองสวน ไดแกประเมินผลความถกูตองและความพึงพอใจของระบบ 
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และสวนของความพึงพอใจตอการใชประโยชนขอมูลของชุมชน จากนั้นในขั้นตอนสุดทายจะทําการสรุป

รายงานจัดทําเลมวิจัยฉบับสมบูรณ และนําสงสวนองคความรูที่ตองการและเปนประโยชนตอชุมชน                

และทําการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัยในฐานขอมูลบทความวิชาการตอไป ดังแสดงในภาพที่ 1 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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 จากกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถอธิบายเปนขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้

 1.  การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางแบบฟอรมสํารวจตนไมใหญ

  เปนการศกึษาสภาพของปญหาบรบิทของตนไมใหญในตําบลหนองผ้ึง พรอมท้ังทําการสอบถาม

ทนุชุมชนในดานของขอมลูตนไมใหญ   โดยเนนทีข่อมูลเดมิทีเ่ทศบาลมีอยู และขอมูลทีต่องทําการเกบ็เพ่ิมเตมิ 

จากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางจากผูใหขอมูลพบวา  เทศบาลตําบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม

ไมไดมกีารจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับตนไมใหญในลักษณะฐานขอมูลมากอนมีเพียงเอกสารรายงานสภาพของตนยาง

ที่เกิดจากกิจกรรมการสํารวจอยางมีสวนรวมกับเครือขาย ดังภาพท่ี 2 ดังนั้นนักวิจัยจึงไดทําการออกแบบ

เครื่องมือในการเก็บขอมูลในขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 2: การสํารวจบริบทพื้นที่ตนไมใหญ (ตนยางนา) ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ที่มา: กิจกรรมการจัดบันทึกโครงการขอตกลงรวมกัน (MOU) กับเครือขายฯ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 

 จากการสํารวจบริบทพื้นที่ตนไมใหญพบวา  ยังคงมีตนไมใหญที่ยังไมไดถูกสํารวจอีกมาก                       

ในตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี ดังเชน พื้นท่ีบริเวณแถบลําเหมืองฝายพญาคํา ซึ่งเปนสวนสําคัญตอ                  

การทาํการเกษตร ดงันัน้โครงการวิจยันีจ้งึจะทาํการออกแบบเคร่ืองมือดวยการสมัภาษณแบบก่ึงโครงสรางเพ่ิม

เตมิ จากขอมลูทีม่อียูเดมิ เพือ่ใหไดมาซึง่แบบฟอรมการสาํรวจตนไมใหญ จากนัน้จงึจะทาํการลงสํารวจตนไม

ใหญตามแนวลําเหมืองฝายพญาคําเพ่ือเก็บเปนขอมูลและนํามาเปรียบเทียบกับตนไมใหญอยูริมถนน              

เพื่อเปนแนวทางหรือนโยบายในการอนุรักษและจัดกิจกรรมอันจะยังประโยชนสูชุมชนตอไป 
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 2. การออกแบบและสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล (แบบสํารวจขอมูลตนไมใหญ)   

  จากการรวมลงพื้นที่ในการสํารวจและประเมินสภาพของตนไมหรือตนยางนาในกิจกรรม

วันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้นทางดานหมอตนไม และเครือขายเขียว สวย หอมไดมีการใหความรูกอน      

จะทําการประเมินตนไม โดยจะมีแบบฟอรมมาตรฐานการประเมินที่เปนตัวชี้วัดในการวิเคราะหสภาพตนไม

จากหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจมาใชในการวิเคราะหและประเมินสภาพตนไม ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดังนี้ 

สภาพของตนไมรูปรางของตนไมปริมาณการแผกวางของก่ิงกาน การเนาเสียของสวนกิ่งบนและยอดไม           

การเนาเสียของสวนปลายก่ึงลาง ความเสียหายของกานและลําตน ความหนาของกิ่งใบ ขนาดของใบ                 

รอยบาดแผลของเปลือกตนไม การผลัดเปลือกยอดหนอและกิ่งออนจากลําตน กําหนดคาคะแนน 0-5              

เรียงลําดับจากความเสียหายนอยไปมาก จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยของคะแนน เพ่ือสรุปประเภทระดับ         

ความทรดุโทรมกาํหนดให (1) ไมเกนิ 0.8 คอื ด ี(2) 0.8 - ไมเกนิ 1.6 คอื ไมคอยดี (3) 1.6 - ไมเกนิ  2.4 คอืไมดี      

(3) 2.4 – ไมเกนิ 3.2 คอืไมดอียางมาก และ (4) มากกวา 3.2 คอืระยะกอนเฉาตาย  จากน้ันใหทาํการตดิสตกิเกอร

ลงบนแผนปายตวัเลขประจําตนไมนัน้ตามประเภททีแ่สดงถงึตนไม เชน สแีดง หมายถงึใกลเฉาตาย สสีมหมายถงึ  

มีสถานะปวยอาการไมคอยดี และสีเขียว หมายถึงสภาพสมบูรณดี

 ดวยเหตุนี้ จึงไดนําขอมูลการประเมินในสวนนี้ มาใชเปนโมเดลตนแบบในการเก็บขอมูลตนไมใหญ 

และออกแบบขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสรางแบบฟอรมในการสํารวจ เก็บขอมูลโดยมีการเพ่ิมสวนของขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลเฉพาะ และขอมูลการบํารุงรักษารวมไปถึงภูมิปญญาเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการประเมิน ดังภาพท่ี 3 

ซึ่งเปนผลมาจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผูใหขอมูลที่เสนอแนะวาการเก็บขอมูลตนไมใหญนั้น

ควรเก็บขอมูลเกี่ยวกับปราชญชุมชนหรือการถายทอดภูมิปญญาหรือเรื่องเลาดวยเพราะมีความสัมพันธกัน 

อันจะสงผลใหเกิดการบํารุงรักษาตนไมใหญที่ยั่งยืนตอไป
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ภาพที่ 3: ขอมูลสวนเพิ่มเติมแบบสอบถามในการเก็บขอมูลตนไมใหญ

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาตนไมใหญ

  ภายหลังจากการออกแบบแบบสาํรวจขอมลูอนัจะเปนเคร่ืองมอืในการจดัเกบ็ขอมลูแลว นกัวจิยั
ไดทําการพัฒนาระบบโดยอาศัยความรูความเช่ียวชาญทางวิชาการในการวิจัย เริ่มจากการออกแบบและ
วิเคราะหระบบ ดวยทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 
2555, 50) ไดแก กระบวนการศึกษาสภาพบริบทตนไมเพื่อทําความเขาใจปญหา (Problem Recognition) 
จากน้ันทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study) และทําการวิเคราะห (Analysis) 
ออกแบบ (Design) ระบบสารสนเทศในสวนของการทํางานและขอมูลดวยแผนการไหลขอมูล (Data Flow 
Diagram) ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการการเขาใชงานระบบ การจัดการขอมูลตนไมใหญ การประเมิน     
สภาพตนไมใหญ การออกรายงานขอมูลตนไมใหญ และการสืบคนขอมูล โดยมีผูที่เกี่ยวของกับระบบไดแก 
เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหนองผ้ึง นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจขอมูลตนไมใหญ และประชาชน      

ในชุมชนดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4: แสดงแผนผังการไหลของขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาตนไมใหญ 

                               (Data Flow Diagram Level 0)
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 ขั้นตอนตอไปคือ ทําการพัฒนาระบบ (Construction) ดวยภาษา PHP เวอรชัน 5.3  และระบบ    

จดัการฐานขอมลู MySQL เวอรชนั 5.5 จากนัน้ทาํทดสอบสงมอบใหผูใช (Conversion) และทาํการบํารงุรกัษา 

(Maintenance) ซึ่งสวนการทํางานของระบบและการออกแบบฐานขอมูลมีดังนี้

 3.1 สวนหลักๆ ของการทํางานของระบบ

  3.1.1  สวนของหนาหลัก ผูใชงานระบบสามารถดูขอมูลภาพรวมของขอมูลตนไม หรือแผนที่

ตนไมได โดยขอมลูตนไมจะแสดงสถานะลาสดุของตนไม ชือ่ตนไม ผูดแูลตนไม พกิดัของตนไม และคาคะแนน

การคํานวณการประเมินสภาพตนไมที่สัมพันธกับสถานะ โดยสามารถเขาไปคนหาขอมูล เพ่ิมขอมูล แกไข 

และลบขอมูลไดจากหนาหลัก ดังภาพที่ 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1.2  สวนของหนาการเพิ่มขอมูลตนไม  ระบบสารสนเทศจะมีสวนของเพิ่มขอมูลที่ไดจาก

การเก็บขอมูลในการสํารวจตนไมใหญ โดยในแตละปจะมีการกําหนดเก็บขอมูลตนไม ประมาณ  2 คร้ัง          

ดงัน้ันระบบสารสนเทศ สามารถแสดงใหเห็นถึงการเจริญเตบิโตและสภาพการเปล่ียนแปลงของตนไมใหญนัน้ๆ      

ได โดยท่ีในการเก็บขอมูลในแตละคร้ังน้ันจะมีการสังเกตขอมูลและทําการคํานวณสภาพตนไมตามเกณฑ      

ที่ไดจากแบบฟอรมการสํารวจตนไมจากหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจ ผานระบบ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6: การออกแบบหนาจอการประเมินสภาพและการแกไขขอมูลตนไมใหญ

  3.1.3 สวนของการแสดงรายงานสถานการณตนไมใหญโดยอาศัยเทคนิคทางดาน          

ภูมิสารสนเทศ (GIS)

                       โดยการนําเสนอขอมลูตนไมใหญจะทําการนาํเสนอผานระบบในสวนของการออกรายงาน

ทีส่ามารถแสดงพิกดัของตนไมผานพิกดัแผนท่ีตามประเภทสภาพของตนไม ทาํใหสามารถมองเหน็สภาพของ

ตนไมในแตละพื้นที่ไดวา มีสภาพเปนอยางไร มีกระบวนการดังตอไปนี้

   3.1.3.1 การกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Shape Boundary)  

          เริ่มตนดวยการกําหนดขอบเขตของแผนท่ี (Boundary) ที่ตองการนําเสนอ      

ซึ่งในที่นี้ไดแกตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยใชโปรแกรม QGIS (The GNU   General 

Public License, 2016) ซึ่งผลลัพธของกระบวนการนี้ไดแก Shape File ที่แสดงขอบเขตของตําบลหนองผึ้ง 

เทคนิคที่ใชคือฐานแผนที่แบบ UTM Grid ตามมาตรฐาน WGS84 เพื่อใหตรงกับตําแหนงของ Shape File     

ที่ไดจากโปรแกรม QGIS

   3.1.3.2 การแปลง Shape File ใหเปน KML 

          เมื่อไดผลลัพธเปน Shape File ที่เปนคาพิกัดแบบ UTM grid แลวจากนั้นก็

ทาํการแปลงใหอยูในรปูแบบ KML ซึง่เปนรปูแบบที ่Google Map ยอมรับ เพือ่ทีจ่ะนาํเขาและแสดงผลไดบน           

เว็บบราวเซอร

   3.1.3.3 การกําหนดพิกดัของตนไมใหญและสถานะของตนไมลงบนแผนทีฐ่าน 

(Base Map)

     จากการเก็บขอมูลพิกดัตําแหนงของตนไมใหญตามแนวเสนลําเหมืองพญาคาํ 

ผลลัพธที่ไดคือพิกัดระบุตําแหนง พรอมทั้งสถานะของตนไมใหญ ระบบจะแสดงจุดพิกัดของตนไมแตละตน
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บนแผนที่ฐาน Google Map เปน Icon รูปตนไม ซึ่งมีการแสดงสีสถานะของตนไมตางๆ (เขียว สมแดง)         

โดยสามารถดูรายละเอียดภาพ ที่ตั้งของตนไมใหญบนแผนที่ Google Map ได ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7: รายงานการประเมินสภาพตนไมใหญผานแผนที่โดยการระบุเลือกตําแหนงที่ตองการทราบรายละเอียด

 3.2 การออกแบบฐานขอมูล

  ในสวนของการออกแบบฐานขอมูล ไดทําการออกแบบตารางไดแก ตาราง Trees คือ ตาราง

เก็บขอมูลตนไมใหญเปนหลัก ตาราง Information เก็บขอมูลเฉพาะตนไมใหญ ตาราง Surveys เก็บขอมูล    

การสาํรวจตนไม ตาราง Survey_Results เกบ็ผลการสาํรวจตนไมใหญ ตาราง Pictures เก็บขอมลูตนไมใหญ

ในการสาํรวจ ตาราง Questions เกบ็ขอคาํถาม ทัง้หมด 11 ขอทีเ่ปนเกณฑในการกาํหนดสภาพของตนไมใหญ 

ตาราง Answers เก็บขอมูลคําตอบ ในแตละคําถามจะมี 5 ขอตัวเลือกที่เปนคําตอบ และตาราง Users           

เก็บขอมูลผูเขาใชงานระบบ โดยมีการออกแบบสวนของพจนานุกรมขอมูล ดังในภาพที่ 8



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560252

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 8: การออกแบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาตนไมใหญ

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบาํรุงรักษาตนไมใหญ ตาํบลหนองผึง้ อาํเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษาเสนทางลําเหมืองฝายพญาคํานี้ ไดทําการสรุปออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

 1. ผลจากการสํารวจขอมูลตนไมใหญ 

  ในสวนนี้สามารถแบงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญเปนสองสวนได ดังนี้

  1.1 ผลการสํารวจบริบทตนไมใหญ (ยางนา) บริเวณริมถนน ตําบลหนองผึ้ง 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

                   สบืเนือ่งจากการลงพ้ืนทีใ่นการสาํรวจสภาพตนยางนาซ่ึงเปนตนไมใหญในเขต  ตาํบลหนองผ้ึง

รวมกับภาคเีครือขาย ทีม่กีารสาํรวจและประเมนิตนยางนา โดยมเีกณฑการประเมินประเภทของสภาพตนยาง

นาดวยสติกเกอรสี สีแดง หมายถึง ตองรักษาเรงดวน มีกาฝาก คอนกรีตลอมรอบโคนตน สีสม หมายถึงรักษา

ตอจากอาการสีแดง กิ่งแหง กิ่งผุ มีแผล มีปลวก และสีเขียว หมายถึง อาการไมคอยนาเปนหวง คอนขาง

สมบูรณไมมีปญหาอาการปวย ภายหลังจากการสํารวจในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ขอมูลแสดง                

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แสดงขอมูลการสํารวจตนยางนาบริเวณถนนสายเชียงใหม-ลําพูนครอบคลุม 4 เทศบาล
 

 /  /  /  /  

 67 (64.42%) 30 (28.85%) 7 (6.73%) 104 (100%) 
 23 (41.82%) 31 (56.36%) 1 (1.82%) 55 (100%) 
 97 (39.11%) 125 (50.40%) 26 (10.48%) 248 (100%) 

 110 (43.65%) 127 (50.39%) 15 (5.95%) 252 (100%) 
 60 (20.69%) 120 (41.38%) 110 (37.93%) 290 (100%) 

 357 (37.62%) 433 (45.63%) 159 (16.75%) 949 (100%) 

 
  9 

   ภาพที่ 9: รายงานการประเมินสภาพตนยางนาบนถนนสายเชียงใหม-ลําพูน 

   ที่มา: เทศบาลตําบลหนองผึ้ง (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
 

 จากตารางที่ 1 ผลจากการสํารวจตนยางนาที่จัดเปนตนไมใหญตามแนวบริเวณถนนสายเชียงใหม-
ลาํพูนพบวา ในสวนของสภาพตนยางท่ีมอีาการใกลตาย (สแีดง) นัน้ขอสังเกต คอื ในระดับพ้ืนท่ีมคีวามเปนเมือง
จะมีระดับที่รุนแรงมากวาตามลําดับ ในขณะที่ตําบลหนองผึ้ง และยางเนิ้ง ซึ่งเปนพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท            
ทีม่แีนวโนมของตนยางนาท่ีมอีาการปวย (สสีม) เกินคร่ึงหน่ึงของตนไมทัง้หมดในพ้ืนท่ี ในขณะทีพ่ืน้ท่ีหางไกล
ความเปนเมอืงยงัคงมคีวามเปนธรรมชาตแิละตนยางอยูในสภาพดทีีส่ดุในตาํบลสารภ ี(สเีขียว) ดงันัน้จึงควร
มกีารรวมมือกันเพ่ือกําหนดนโยบายในการแกไขเพ่ือบํารุงรักษาตนยางนาใหกลับมาอยูในสภาพดีเพ่ิมข้ึน จะ
เห็นไดวาการสํารวจและการเก็บขอมูลนั้นทําใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่สะทอนปญหาบริบทของพื้นที่สามารถนํา
ไปสูกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ในการจัดการของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 1.2  ผลการสาํรวจสภาพบรบิทตนไมใหญบรเิวณแนวเสนลาํเหมอืงฝายพญาคาํ ตาํบลหนองผึง้ 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

          ผลจาการลงพื้นท่ีเพ่ือสํารวจกลุมตัวอยางตนไมใหญพบวา มีตนไมใหญประมาณ 30 ตน       

บริเวณแนวเสนลําเหมืองฝายพญาคํา ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในเขตพื้นที่หมู 1, 

3, 4, 5 และ หมู 8 แสดงดังขอมูลตารางที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้

ตารางที่ 2 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมู 1, 3, 4, 5 และ 8 ตามแนวลําเหมืองฝายพญาคํา
 

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

001 18.7447414 99.0148443 3.10 39.08  1 
002 18.7451648 99.0145244 4.74 49.00  1 

003 18.7455440 99.0146915 6.29 27.97   1  

004 18.7456106 99.0148914 1.62 26.00   1  

005 18.7451903 99.0147972 2.68 48.73   1  
006 18.7450609 99.0147825 2.83 49.00  1 
007 18.7449473 99.0150708 3.40 49.00  1 
008 18.7449852 99.0151055 4.43 50.00  1 

 

 

 
 1.2  ผลการสาํรวจสภาพบรบิทตนไมใหญบรเิวณแนวเสนลาํเหมอืงฝายพญาคาํ ตาํบลหนองผึง้ 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

          ผลจาการลงพื้นท่ีเพ่ือสํารวจกลุมตัวอยางตนไมใหญพบวา มีตนไมใหญประมาณ 30 ตน       

บริเวณแนวเสนลําเหมืองฝายพญาคํา ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในเขตพื้นที่หมู 1, 

3, 4, 5 และ หมู 8 แสดงดังขอมูลตารางที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 255

ตารางที่ 3 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 3 แนวเสนริมลําเหมืองพญาคํา

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

009 18.7361539 99.0254374 3.20 21.00   3  
010 18.7356268 99.0254164 7.86 25.32   3  
011 18.7362255 99.0253278 3.30 42.00   3  
012 18.7362247 99.0253035 3.00 40.00   3  
013 18.7362454 99.0253062 3.20 42.00   3  

014 18.7391735 99.0227515 9.43 66.12   3  

015 18.7393176 99.0221279 12.89 44.39   3  

016 18.7391400 99.0214507 6.53 55.13   3  

017 18.7390476 99.0214592 5.80 18.69   3  

018 18.7388696 99.0223215 1.95 28.74   3  

019 18.7390739 99.0223195 1.90 27.53   3 
 

 ดี

 4 

 4  

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

020 18.7347839 99.0169894 20.11 42.00  
 .4 

 4  

021 18.7348389 99.0168059 2.83 30.00  
 .4 

 4  
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ตารางที่ 5 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 5 แนวเสนริมลําเหมืองพญาคํา

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

022 18.7265774 99.0278363 6.76 20.02   5  

023 18.7249103 99.0240463 7.39 29.95  ( ) 5  

024 18.7247656 99.0242075 7.54 14.98  ( ) 5  

025 18.7247581 99.0239428 6.60 27.26  ( ) 5  

026 18.7305888 99.0289638 2.83 25.00   5  

027 18.7307956 99.0290595 3.14 25.00   5  
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ตารางที่ 6 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 8 แนวเสนริมลําเหมืองพญาคํา

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

028 18.7446858 99.0203338 12.89 44.44   8  

029 18.7412798 99.0231069 1.90 20.00   8  

030 18.7414918 99.0229970 1.70 20.00   8  
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 1 แนวเสนริมเหมืองพญาคํา พบวา 

ตนไมสวนใหญทีพ่บไดแก  ตนฉําฉาหรือจามจุร ีและตนมะขาม โดยทัง้หมดอยูในสภาพด ีและตัง้อยูในบรเิวณ

วดับอน้ําทิพย โดยเขตพ้ืนท่ีมอีาณาเขตติดกับเวยีงกุมกาม สวนหมูท่ี 3 นัน้พบตนโพธ์ิ และตนยางนาเปนบางสวน 

สวนใหญอยูในสภาพดีและพบในวัด และลําเหมืองฝาย สวนท่ีไมคอยดีจะพบวาอยูริมถนนเกือบท้ังหมด         

ในขณะท่ีหมูที่ 4 ตนไมใหญที่พบเปนตนยางนาและตนโพธ์ิและเปนที่นาสนใจวา เปนตนไมวัดรางท่ีอยูติด

ถนน แตกลับมีตนไมอดุมสมบูรณ ภายในบรเิวณน้ันมีศาลพอปูตัง้อยู  สวนหมูที ่5 สวนใหญทีพ่บเปนตนฉําฉา

และตนยางนา โดยสวนใหญอยูในสภาพดี จะมีอยูเพียงตนฉําฉาตนใหญ 1 ตนที่อยูในสภาพทรุดโทรม            

ใกลตายเนื่องมากที่ตั้งอยูใกลบริเวณเมรุเผาศพกลางแจงทําใหตนไมโดนความรอนเปลือกมีลักษณะคลาย

โดนเผาไหม และเปนโพรง และสวนสุดทายในหมูที ่8 ทีอ่ยูใกลแนวลาํเหมอืงฝายพญาคาํ พบวามคีวามหลากหลาย

ของตนไมใหญมากข้ึนพบ ตนหางนกยูง ตนสักที่มีสภาพสมบูรณในบริเวณบานในชุมชน และมีตนโพธ์ิ          

ขนาดใหญที่อยูในสภาพดี  จากการสํารวจกลุมตัวอยางตนไมใหญในคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

ขอมูลท่ีสะทอนสภาพทีแ่ทจริงของบรบิทชุมชนเชน ตนไมที่อยูบริเวณวัด มเีร่ืองเลา มศีาลต้ังอยูตนไมที่พบจะ

มีความสมบูรณมาก อันจะนําไปสูการเชื่อมโยงความศรัทธาและภูมิปญญาเขากับจัดการสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ี     

สีเขียวในชุมชนตอไป

 2. สวนผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผานการประเมินความพึงพอใจ

  ผลการพฒันาระบบสารสนเทศพบวา ระบบสามารถจดัเกบ็ เรียกดขูอมูลตนไมใหญได สามารถ

คนหาสถานะของตนไมใหญ ตลอดจนสามารถดูรายงานการสํารวจตนไมใหญไดทั้งในรูปแบบและตาราง 

นอกจากนี้งานวิจัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางผูใชจํานวน 10 คน ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การใชงานระบบ ซึ่งผลคะแนนระดับความพึงพอใจพบวาอยูในระดับมาก (4.50 ) โดยผูตอบแบบสอบถาม   

ในฐานะผูใชงานระบบสารสนเทศมคีวามเชือ่มัน่วาระบบสารสนเทศเพ่ือการบํารงุรกัษาตนไมใหญจะสามารถ
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ใชงานไดและเปนเครื่องมือที่สําคัญในเก็บรวมรวมขอมูลอันจะนําไปสูการเปนแหลงความรูการบริหาร               

จัดการตนไมในชุมชนและสงผลใหเกิดแนวทางในการใชประโยชนดานการทองเที่ยว รวมไปถึงการจัดการ             

สิ่งแวดลอมในชุมชนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลจากการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคพบวา ในสวนการสํารวจสภาพบริบทตนไมใหญ            

ตามแนวลําเหมืองฝายพญาคํานั้นเมื่อเทียบกับสภาพของตนไมที่อยูบริเวณริมถนนสายเชียงใหม-ลําพูน        

พบวา สวนใหญจะอยูในสภาพดี ทัง้น้ีเม่ือพิจารณาในสวนของบริบทท่ีตัง้พบวา สภาพความเปนเมืองมีผลตอ

ลักษณะของตนไมใหญ หากตั้งอยูในเขตเมืองมีโอกาสที่จะมีสภาพไมคอยดี  ไมดี (สีสม) หรือ ไมดีอยางมาก 

ระยะกอนเฉาตาย (สีแดง) ในขณะที่ตนไมใหญที่อยู ไกลจากความเปนเมืองมีสภาพธรรมชาติที่ยังคง            

ความสมบูรณหรือแมแตการไดรบัการดแูลจากเจาของบานหรอืผูอยูอาศยัในชมุชนกจ็ะอยูในสภาพดี (สเีขียว) 

เชนเดียวกับแนวลําเหมืองพญาคําท่ีตนไมใหญมีสภาพท่ีสมบูรณดีคอนขางมาก ทั้งน้ีการไดลงพ้ืนที่จริง         

และการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชนและเครือขาย ถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากดังที่ (ณัฐวรรธน    

สุนทรวริทธิโชติ และ กาญจณา สุขาบูรณ, 2556) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม การบํารุงรักษา มีอิทธิพลตอ

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จากการวิจัยทําใหเห็นถึงความรวมมืออันกอใหเกิด

การมีสวนรวมอันนําไปสูความสําเร็จต้ังแตขัน้ตอนของการสาํรวจสภาพปญหารวมกับชุมชน การพัฒนาเคร่ืองมือ

ในการสํารวจขอมูลแบบมีสวนรวม การเก็บพื้นที่โดยคนนําทางในชุมชน การมีปราชญชาวบานใหขอมูล         

การบํารุงรักษาตนไมใหญ การมีผูรูเกี่ยวกับตนไมใหญลวนมีความจําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง หรือ

แมกระทัง่การพบขอสงัเกตท่ีวาตนไมใหญทีม่คีวามสมบูรณมกัจะอยูในวดัและมศีาลพอปู หรือเร่ืองเลาตางๆ 

ที่มีผลตอการดูแลรักษาตนไม กระบวนการทางวิชาการที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม           

ลวนเปนปจจัยที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงได  ทั้งนี้จากขอมูลที่ไดทาํการสํารวจชนิดของตนไมแลวพบวาตนไม

ใหญในตาํบลหนองผึง้ยงัเปนตนไมทีพ่บไดในเอกสาร “The Monumental Trees in Chiang Mai” ซึง่ไดบนัทกึ

ตนไมอยูคูกับวัฒนธรรมมายาวนาน จึงควรคาแกการเก็บขอมูลเพ่ือการบํารุงรักษาและอนุรักษไวซึ่งตนไม

ใหญอันทรงคุณคาใหคงอยูคูเมืองเชียงใหมตอไป (Tarachai, Hoffman &Reuler, 2011)

 นอกจากน้ี สวนของการพัฒนาระบบน้ันพบวา  การไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมเขามาชวย โดย     

การออกแบบและพัฒนาระบบนั้นจะตองอาศัยหลักการวิชาการควบคูไปกับสภาพขอมูลหรือบริบทของพื้นที่

เพ่ือจะทาํใหระบบสารสนเทศตนไมใหญ เปนฐานขอมูลท่ีสามารถใชงานไดจริงตามแนวคดิของศนูยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2555) สําหรับ

แนวทางในการพัฒนาตอไปอาจจะมีสวนเพิ่มเติมขีดความสามารถของการเก็บขอมูลตนไมใหญผาน                 

แอพลิเคชันบนมือถือซึ่งจะทําใหผูจัดการขอมูลสามารถทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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สรุป
 งานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ เพื่อศึกษาสภาพบริบทตนไมใหญและพัฒนาระบบสารสนเทศ

สําหรับการเก็บขอมูลตนไมใหญแบบมีสวนรวมระหวางนักวิจัย ชุมชนและเครือขายโดยมีการสํารวจและ      

เก็บขอมูลตามแนวเสนลําเหมืองฝายพญาคํา  เขตตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย

พบวา  ความแตกตางของบริบทท่ีตั้งเน่ืองจากพื้นท่ีตําบลหนองผึ้งมีความเปนก่ึงเมืองก่ึงชนบทจึงมีผลตอ   

ความสมบรูณของตนไมใหญ รวมไปถงึการดูแลเอาใจ และการมคีวามเชือ่และศรัทธาก็มผีลตอการบํารงุรกัษา

ตนไมใหญในชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใชงานไดจริงและสามารถเปนเคร่ืองมือ                  

ที่จะใชในการเก็บขอมูลเพื่อสรางแหลงความรูเกี่ยวกับตนไมใหญในชุมชนไดตอไป การใหความรวมมือและ

การเขาใจถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและใชเปนสวนใน                  

การสนับสนุนการตัดสินใจผานการประเมินความพึงพอใจทําใหเห็นวา ระบบสารสนเทศจะถูกใชอยางเปน

ประโยชนสําหรับชุมชนตอไป ทั้งนี้การศึกษาในชวงตอไปจะมีการขยายพื้นที่ในการเก็บขอมูลใหมากขึ้น และ

มีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ เชนการศึกษาถึงความสัมพันธของสุขภาพของคนกับตนไมใหญในชุมชน 

กับทองเท่ียว หรือเพื่อเปนแหลงขอมูลสนับสนุนในการกําหนดนโยบายของทางภาครัฐ หรือผูมีความสนใจ

ขอมูลตนไมใหญในตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมตอไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ คุณรักษนรินทร แกวมีศรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงาน

สาธารณสุข) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผ้ึง ที่ชวยชี้แนะใหคําปรึกษาดานพ้ืนที่        

คุณลักขณา ศรีหงส ผูประสานงานเครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอมท่ีชวยใหขอมูลและใหคําปรึกษา             

ดานการบํารุงรักษาตนไมใหญ โครงการหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจ สําหรับขอมูลตนแบบในการประเมิน

สภาพตนไมใหญ คณุณปวันชัย กลุฉัตรฐานนท ตาํแหนงนักวิชาการปาไมชาํนาญการ สาํนักบรหิารพ้ืนท่ีอนุรกัษ       

ที่ 16 (เชียงใหม) สําหรับขอแนะนําในการลงพื้นท่ีในเก็บขอมูล อาจารยสืบพงษ พงษสวัสด์ิ ภาควิชา                  

ภมูสิารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน สาํหรับขอแนะนําในการลงสาํรวจ

พืน้ที ่การเตรียมขอมูลนําเขาสาํหรบัระบบสารสนเทศ และ ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนทีส่นับสนุน
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บทคัดยอ
 งานวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาบรบิทของชมุชนภายใตการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม 
วิถีชีวิต องคความรูดานการเกษตร ภูมิปญญาของชุมชน ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู             
รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมือง บานปาเก็ตถ่ี ตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรที่ใชในการวิจัยใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยประกอบดวย 2 กลุม คือ               
1) กลุมเปาหมายหลัก คือทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย เทศบาลและชุมชน จํานวน 20 คน 2) เปาหมายรอง             
คือ คณะกรรมการศูนยการเรียนรู จํานวน  24 คน จาก 8 หมูบาน และภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อนใหเกิด     
การมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมผานเทคนิคการบริหาร               
จัดการเทคนิค (POLC)1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) 
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4) การควบคุม (Controlling) จนเกิดเปนรูปแบบบริหารจัดการ (Management Model) ที่เหมาะสมกับบริบท
ของกลุม
 ผลการวิจัยปรากฎ ดังนี้ บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมีความสําคัญ          
เน่ืองมาจากความเจรญิของชมุชนเมืองท่ีขยายตวัเขาไปยังพ้ืนท่ี ประชากรสวนใหญเปนผูสงูอายุ วถิชีวีติยังคง    
มีการนําวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาใชในปจจุบัน สามารถนํามาพิจารณาประกอบการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี  
 องคความรูดานการเกษตร ภมูปิญญาของชมุชน มปีราชญชมุชนดานการเกษตรและความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานจํานวน 7 คนที่สามารถเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูของชุมชน
 ปจจยัทีเ่อือ้ตอการบรหิารจัดการศนูยการเรยีนรูเกดิจากการทดลองและพฒันาศักยภาพรวมกันผานการ
ทาํงานตามโครงสราง  มกีารคัดเลือกโครงการทีเ่หมาะสมกบับริบทเกษตรในเมอืงเพ่ือใหเกิดการรวมตวักันอยาง
เขมแข็งภายในชุมชน
 รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมือง บานปาเก็ตถี่เกิดจากการจัดหาตลาดท่ีเหมาะสมกับ   
กลุมเกษตรในเมืองโดยเนนผูประกอบการรานอาหาร ตัดคนกลางของชองทางการจัดจําหนาย มีการขายตรง
จากผูซื้อถึงผูบริโภคอีกทั้งยังทําการปลูกผักที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดดวย

คําสําคัญ
 รูปแบบการบริหารจัดการ   การเกษตรในเมือง เศรษฐกิจพอเพียง บานปาเก็ตถี่

Abstract
 This study aimed to analyze community context under the change of economic and social 
dimension as well as traditional knowledge in agricultural way in order to support the agricultural 
management in the city atPa-Hget-Tee Village,Hnongpueng Sub-district, Sarapee District,Chiang 
Mai Province. The population has been divided in 2 groups Purposive Random Sampling  ; 1) Main 
goal which is the research team from the University, Municipal and local people from the community, 
2) Secondary goal which is the 24 chairperson from the pattern of Study Centre of 8 village including 
all network partners to support the participatory action in community on specific area where the 
pattern of Study Centre is located and people pay attention and manage the project with the action 
research in order to apply (POLC Model) technique 1) Planning 2) Organizing 3) Leading 4)         
Controlling, to produce the actual framework suitable with the area. 
 After the study, it has been found. Community context under the change of economic    
dimension is important due to the  urbanization to rural area where there are many senior   people. 
However, this get along well with activities because they always use sustainable life to their living.   
 There are 7 Philosophers in community to implement the agricultural knowledge to local 
people and teach them how to use and apply it.  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 263

 The vital factor to the pattern knowledge study centre comes from the participation of     
community in suitable projects they are chosen to strengthen the community cooperation in their 
own area. 
 The Agricultural Management in the city Baan Pa-Hget-Tee was created by find a suitable 
agricultural market in city, especially, entrepreneurships in food product. They can connect to 
customers directly without relying on merchants. Also, they know how to do plantation which is the 
demand of market for agricultural products.    

Keywords
 Management  Model,  Agricultural in the City, Sufficiency Economy, Pa-Hget-Tee Village

บทนํา
 เกษตรในเมืองเปนความทาทายของกลุมท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นท่ีจํากัดและตั้งอยู
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญที่รุกคืบเขามาสูชุมชนของตน การปรับตัวเพ่ือรับมือกับ                   
ความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนเปนส่ิงท่ีตองอาศัยการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมเขามาดาํเนนิการ จากการคาดการณ
ของหนวยงานสําคัญทางดานการพฒันาการตัง้ถ่ินฐานมนษุยของสหประชาชาต ิ(UN Habitat) พบวาประชากร
โลกที่อาศัยอยูในเมืองจะเพิ่มจาก 3.3 สิบลานคนในป ค.ศ. 2007 เปน 6.4 สิบลานคนภายในป ค.ศ. 2050  
โดยคาดวาภายในป ค.ศ. 2030 จะมีประชากรที่อยูในเมืองคิดเปนรอยละ60 จากประชากรโลกทั้งหมดและ    
จะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยมองวาเกษตรในเมืองเปนสวนหนึ่งของ       
ระบบเมืองโดยเกี่ยวของกับการใชประโยชนในที่ดิน การจัดการของเสีย การจัดการมลภาวะ การใชพลังงาน              
การพัฒนาภูมิทัศน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง ในบางประเทศขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองเพื่อสราง
หวงโซอาหารท่ีเปนธรรมของคนเมือง มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและแกไขปญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพของคนเมืองอยางมากดวยเชนกัน (ปยะพงษ  บุษบงก, 2556)
 ปญหาหลักของความเปนชุมชนเกษตรกรรมพบวา การทําเกษตรที่ผานมาตางคนตางทําไมมีการ    
รวมกลุมทําใหไมสามารถตอรองราคากบัพอคาคนกลางได  การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการจะทาํใหใชชมุชน
เกิดความรวมมือรวมใจและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมีพื้นที่ศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตําบลหนองผ้ึงเปนพ้ืนท่ีหลักในการเช่ือมโยงกิจกรรมของชุมชน ตําบลหนองผ้ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ี      
กึ่งเมืองกึ่งชนบท และมีเฉพาะบานปาเก็ตถ่ีที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลักซ่ึงต้ังอยู ในเขต              
ตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีไมติดถนนหลักใดๆ อยูหางจากที่วาการอําเภอสารภี       
จังหวัดเชียงใหม ประมาณ  2 กิโลเมตร  สวนขนาดพื้นที่ทั้งหมดของหมูบานประมาณ 300 ไร มีประชากร 
ทั้งหมด 726 คน แยกเปนประชากรชาย จํานวน 399 คน  ประชากรหญิง จํานวน 387 คน และมีจํานวนครัว
เรือนทั้งสิ้น 304 ครัวเรือน อีกทั้งมีการนอมนําพระราชดําริการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปฏิบัติ
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 ดังนั้นการศึกษาและทําความเขาใจบริบท องคความรู ปจจัยและรูปแบบที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
ศูนยการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพื่อใหเหมาะกับการนํามาใชกับการจัดการเกษตรในเมืองท่ีปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีการสนับสนุนใหประชาชนเขตเมืองทําเกษตรเปนของตนเองเพื่อสงการดํารงชีวิต
แบบพอเพียงและการบริโภคอยางยั่งยืนใหกับประชาชนชาวไทย
 งานวิจัยน้ีจึงเปนการนําความเปนอัตลักษณดานความเปนชุมชนเกษตรโดยมีชุมชนบานปาเก็ตถ่ี   
เปนผูขบัเคลือ่นโครงการ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ฝายวจิยัทองถิน่  มหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน  
และเทศบาลตําบลหนองผึ้ง เปนเครือขายโดยนําความรู ความสามารถของแตละกลุมองคกรมารวมพัฒนา
โครงการ โดยอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการมีสวนรวม เพื่อหารูปแบบการบริหาร              
จัดการเกษตรในเมืองรวมถึงองคความรูที่ไดจากการมีสวนรวมจากการบริหารจัดการรวมกัน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต
 2. เพื่อศึกษาองคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน
 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 
 4. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่

ทบทวนวรรณกรรม
 1. บริบทชุมชนบานปาเก็ตถี่
  บานปาเก็ตถ่ีเป นชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก บริเวณท่ีตั้งล อมรอบ                             
ไปดวยความเจริญของอําเภอสารภี โดยที่บานปาเก็ตถี่ไมไดติดถนนหลักใดๆ ทั้งสิ้น พื้นที่อยูหางจาก                                          
ทีว่าการอาํเภอสารภ ี  จงัหวดัเชียงใหม ประมาณ 2 กโิลเมตร จากเทศบาลตําบลหนองผึง้ประมาณ 1.5 กโิลเมตร    
พื้นที่ทั้งหมดของหมูบานมปีระมาณ 300 ไร มปีระชากรท้ังหมด 726 คน แยกเปนประชากรชาย จาํนวน 399 คน 
ประชากรหญงิ จํานวน 387 คน และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 304 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก
มีบางสวนที่ประกอบอาชีพรับจาง
 2. ศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองผึ้ง
  ศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองผึ้ง เทศบาลตําบลหนองผึ้งไดริเริ่ม
โครงการในป พ.ศ. 2557 โดยมีพื้นที่ของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง จํานวน 10 ไร ตั้งอยูในบริเวณบานปาเก็ดถี่ 
หมูที ่7 ตาํบลหนองผ้ึงซ่ึงนับเปนตนทุนชุมชนของหมูบานปาเก็ตถ่ีโดยมนีโยบายทีจ่ะนาํพ้ืนท่ีดงักลาวมาพัฒนา
ปรับปรุงเปนศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล แตชุมชนยังไมเห็นถึงความสําคัญ
และยังไมมีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรูในชุมชน
 3. แนวคิดดานการจัดการและเทคนิค
  แนวคิดดานการจัดการมีความสําคัญตอการบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อชวยใน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถนํามาใชเริ่มตนองคกรท่ียังไมไดรับการจัดตั้งใหเกิดระบบ       
การบริหารที่เขาใจไดงายตอกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC)
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ประกอบดวย1) การวางแผน (Planning) 2) การจดัองคการ (Organizing) 3) การนาํ (Leading) 4) การควบคุม 
(Controlling) ทั้งนี้ Carroll & Gillen (1987 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2545) 
  3.1 การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีการในการปฏิบัติ
งานไวลวงหนา
  3.2 การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละแผนก           
แตละบุคคลไวอยางชัดเจน
  3.3 การนํา (Leading) คือ ความพยายามของผูบริหารที่จะตองทําใหสมาชิกเกิดความรวมมือ
กันในการปฏิบัติดวยความเต็มใจ
  3.4  การควบคุม (Controlling) คอื การตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิตังิานวาไดเปนไปตาม
มาตรฐานหรือไม
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
  อรุณ ีหรดาล (2548) ไดกลาวถึงฐานความเชือ่ของนกัพัฒนาสงัคมในการทาํงานแบบมสีวนรวม
กับประชาชนไวดังนี้
  4.1 เชื่อมั่นและเคารพศักดิ์ศรีของความเปนคน ใหความสําคัญกับคนและเชื่อวาคนภายใน
ชุมชนมีความสามารถในการคิดและเรียนรูสถานการณที่แวดลอมตนเองไดดีกวานักพัฒนาที่เปรียบเหมือน
คนนอก
  4.2 เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรชาวบาน เชื่อวาระบบความรูหรือภูมิปญญาของชาวบาน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตนั้น สามารถนํามาประยุกตใชพัฒนาตนเองและชุมชนของตนได
  4.3 เชื่อมั่นในความรวมมือและยอมรับในความหลากหลายทางความคิด (สหวิทยาการ)
  4.4 เชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาที่ยึด “คน” และ “ทรัพยากรธรรมชาติ” เปนสําคัญ
  4.5 การศึกษาชุมชนเปนขั้นตอนเร่ิมตนของกระบวนการทํางานพัฒนาอยางมีสวนรวม            
ทาํใหเกดิความเขาใจกนัระหวางชาวบานกับนกัพฒันา และยงัใหความสําคญักบัการติดตามและประเมินผล
ขององคกรพัฒนาเอกชนและเห็นวา มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมเพราะการพัฒนา
ที่ เน นใหคนเขามามีสวนร วมในกระบวนการพัฒนาโครงการนั้น มีความสําคัญในลักษณะที่ เป น                     
กระบวนการทาํงานหรอืวงจรทีเ่ช่ือมโยงระหวางการคดิและการปฏบิตั ิซึง่มีความสัมพันธตอเนือ่งกนัแตละขัน้ตอน      
และมีการตรวจสอบการดาํเนนิงานในแตละชวง การตดิตาม สรปุบทเรียน และการประเมนิผล เปนกระบวนการ
ทีเ่ริม่ตนและสิน้สดุพรอมกนักบักระบวนการพฒันาโครงการแบบมสีวนรวม และมคีวามสาํคญัทีช่วยสนบัสนนุ
ใหกระบวนการทํางานพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 5. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเปน
ที่มาของนิยาม "3 หวง 2 เงื่อนไข" ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ผานชองทางสื่อตาง ๆ อยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน" บนเงื่อนไข 
"ความรู" และ "คุณธรรม"
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 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  ขจรศักด์ิ  วงศวิราช (2552) วิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมอาชีพเกษตร         
ผกัปลอดสารพิษบานจาํ หมูที ่6 ตาํบลปงยางคก อาํเภอหางฉัตร จงัหวดัลําปางพบวา  การวางแผน (Planning) 
การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading)  และการควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการ
เทคนิค (POLC) สามารถบริหารจัดการและสรางความเขมแข็งโดยใชหลักการมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ
กลุมอยางมสีวนรวมของสมาชกิกลุม  รวมท้ังการสงตัวแทนเปนคณะกรรมการบรหิาร การแสดงความคดิเหน็
เพื่อการพัฒนาการตรวจสอบติดตามการบริหารของคณะกรรมการ
  รุงทพิย ศนูยตรง และคณะ (2546)ไดศกึษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมแบบมสีวนรวมท่ีเอ้ือ              
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมแมบานเกษตรกรแหลมคูณ หมู 5 อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ พบวา
ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานควรมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน การควบคุมการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง การพัฒนาความรู การจัดทําบัญชี ก็จะทําใหกลุมเกิดความเชื่อม่ันใน          
การบริหารจัดการกลุมแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
  แสงพลอย มุงทอง และคณะ (2547) ไดศกึษารูปแบบการบริหารจดัการทีเ่อือ้ตอการพฒันาอาชพี
ของกลุมผาดนมือ ตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร นําหลักการบริหารจัดการภายใตการวางแผน (Planning)  
การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) และกระบวนการบริหารจัดการ
เทคนิค (POLC) เพ่ือความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการมีสวนรวมเปน        
สิ่งสําคัญท่ีเปนหัวใจในการพัฒนา อีกท้ังการจะทําใหงานวิจัยมีความย่ังยืนน้ันตองอาศัยเครือขายเพื่อ             
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนงานวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) 
โดยมีประเด็นเพื่อการศึกษาถึงองคความรู บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม         
วิถีชีวิต ศึกษาองคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน ศึกษาปจจัยท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ    
ศูนยการเรียนรูและศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถ่ี ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้
 1. พื้นที่ทําการวิจัย
  บานปาเก็ตถี่ หมูที่ 7 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 304 หลังคาเรือน จํานวน
ประชากร 726 คนโดยมีเกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่ตามกําหนดไวดังน้ี  1) เปนพ้ืนที่ตั้งของศูนยการเรียนรู            
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2)เปนพื้นที่มีกลุมคนสนใจและเปนแนวรวมในการขับเคลื่อนงาน
 2. ขอบเขตเนื้อหาทึ่ศึกษา
  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
  2.1  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
  2.2 เพื่อศึกษาองคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน
  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจดัการศูนยการเรียนรู 
  2.4 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่
 3. ผูใหขอมูลสําคัญแบงเปน 2 กลุม
  3.1 กลุมเปาหมายหลกัคอื ทมีวจิยัจากมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน เทศบาลและชมุชน จาํนวน   20  คน 
  3.2 กลุมเปาหมายรองคือ คณะกรรมการศูนยการเรียนรู จํานวน 24 คน จาก 8 หมูบาน และ
ภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน
 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  4.1  การสังเกต โดยดูจากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมลักษณะธรรมชาติและขอบเขตของ
ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของปรากฏการณทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษย 
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคม  
  4.2 การสัมภาษณกึง่มีโครงสรางหรือแบบไมเปนทางการ จากการต้ังคําถามตามท่ีไดกําหนด
ไวกลุมเปาหมายหลกัคือ ทมีวิจยัจากมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน เทศบาลและชมุชน จาํนวน 20 คน เปาหมาย
รองคือคณะกรรมการศูนยการเรียนรู จํานวน 24 คนจาก 8 หมูบาน และภาคีเครือขาย
   การทดสอบเครื่องมือความเชื่อมั่น (Reliability) เนื่องจากเปนคําถามปลายเปดมีการนํา
แบบสัมภาษณทีผู่เช่ียวชาญเห็นชอบแลวไปทดลองสัมภาษณกบักลุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาแลวตรวจสอบความสอดคลองของคาํตอบกับผูสมัภาษณคนอ่ืนๆ เมือ่ไดขอมูลแลวนาํขอมูลดงักลาว
ใหผูถูกสัมภาษณยืนยันคําตอบของตนเอง
  4.3 การสนทนากลุมโดยสรางประเด็นใหกลุมแสดงความคิดเห็นผานสัมภาษณเปนกลุม        
ตามปกติประมาณ 6–12 คนประเด็นหรอืแนวทางในการสนทนาใหไดกวางขวางลกึซ้ึงและละเอียดทีส่ดุเทาท่ีจะ
ทําไดและตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเองดวยเพื่อท่ีใหไดขอมูลในลักษณะที่มีเน้ือหาสาระเปนขอมูล               
เชิงคุณภาพ
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  4.4 การใชขอมูลเอกสารที่มีการรวบรวมไวกอนหนา ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาสามปเทศบาล  ตําบลหนองผ้ึง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน พัฒนาชุมชนจังหวัด เทศบาล และเอกสาร
  4.5 การบันทึกภาพโดยกลองถายภาพ และกลองวีดีทัศนเพื่อเปนหลักฐานการวิจัย
  4.6 การศึกษาแบบผสมผสานโดยการลงสนาม สังเกตการมีสวนรวมและสัมภาษณกลุม                
ในกจิกรรมการสํารวจขอมลูดานการเกษตรในพืน้ทีโ่ดยใชแผนทีเ่ดนิดนิและปราชญดานการเกษตรของชุมชน
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การนําเอาวิธีการตางๆ ในการศึกษาวิเคราะหชุมชนมาใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาชุมชนโดยเร่ิมตนท่ีการเขาสนามหรือการลงสูชุมชน จากนั้นใชการสังเกตท้ังท่ีมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม ในกิจกรรมเพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการกลุม  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และใน       
การอบรมเพิม่ทักษะดานการเกษตรวันท่ี 1 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2559 การสมัภาษณพูดคุยอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการผานการประชุมทุกเดือนของนักวิจัยและชุมชน  รวมถึงมีการนําเครื่องมือทั้ง 4 ไดแก  เสนทาง
ประวัติศาสตรชุมชน โองชีวิต  ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แผนที่เดินดิน มาใชวิเคราะหขอมูลดวย
 5.  การวิเคราะหขอมูล
  ไดประยกุตการวจิยัเชงิปฏิบตักิารอยางมสีวนรวม กบักระบวนการบริหาร 1) การวางแผน (Planning) 
2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหาร
จดัการเทคนิค (POLC) เนนการรวบรวมขอมลูจากภาคสนามเปนหลัก และใชวธิกีารวเิคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลซึ่งผลการดําเนินงานวิจัยภายใตวัตถุประสงคตามหัวขอตางๆ ดังนี้
  5.1 บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
  5.2  องคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน
  5.3  ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 
  5.4  รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่

ผลการวิจัย
 1. บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต  
  ผลการวิเคราะหในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาพบวา การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ชุมชนมี    
ความโดดเดนในชวงปลายอันเน่ืองมาจากสาธารณูปโภคเขาถึง ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีที่ดิน     
เพื่อทําสวน และไร สิ่งที่ขาดคือ ไมมีตลาดของหมูบานรองรับการขายสินคาเกษตรและไมมีหางหรือรานคา
ใหญเพื่อซื้อขายสินคา
  การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ชมุชนมคีวามโดดเดนในชวงกลางอนัเน่ืองมาจากประชากรสวนใหญ
เปนผูสูงอายุ มีความเกื้อกูลกัน ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นตามการเปลี่ยนไปของเวลา สิ่งที่ขาดคือไมมีวัดที่เปน
ศูนยรวมจิตใจของหมูบาน วัยรุนออกไปเรียน และวัยทํางานทํางานนอกบานสงผลใหขาดความสัมพันธหรือ
กิจกรรมกับชุมชน
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  การเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิต  ชุมชนมีความโดดเดนในชวงปลายอันเน่ืองมาจากใชวิถีชีวิต       
แบบพอเพียง การรวมกลุมมีความเขมแข็งและสามัคคี
  จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถนําไปใชกับงานวิจัยในการจัดการแบบมีสวนรวมได              
เปนอยางดีอีกทั้งสามารถนําไปตอยอดในการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง                 
ในทางที่ดีกับชุมชน

ภาพที่ 2: กระบวนการมีสวนรวมในการศึกษาภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม

 2. องคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน

 
      ภาพที่ 3: แสดงแนวคิดการนําตนทุนทางสังคม ปราชญชุมชนทางการเกษตรมารวมเปนแหลงเรียนรู 
                      และวิทยากรใหกับชุมชน
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 จากภาพที่ 3 แสดงแนวคิดการนําตนทุนทางสังคม ปราชญชุมชนทางการเกษตรมารวมเปน            
แหลงเรียนรูและวิทยากรใหกับชุมชนอธิบายไดดังนี้
 1) จากการสํารวจองคความรูดานการเกษตรและภูมปิญญาของชุมชนทําใหทราบตนทนุทางสงัคม
และมีการคัดเลอืกปราชญชมุชนดานการเกษตรของบานปาเกต็ถี ่จาํนวน 7 คน โดยแตละคนมีความสามารถ
ที่แตกตางกัน
 2) ปราชญชมุชนทางดานการเกษตรไดเปนสวนหนึง่ของทมีวจิยัในโครงสรางองคกรเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน
 3) จากการพฒันาศักยภาพโดยเชญิวิทยากรมาใหความรู การศึกษาดูงาน วเิคราะหงานรวมกนัทํา
ใหปราชญชุมชนสามารถเปนแกนนําใหความรูแกคนในชุมชนได
 4) ชุมชนปาเก็ตถี่เกิดศูนยการเรียนรูที่เกิดจากปราชญชุมชนกระจายตัวอยูบนพื้นที่บานปาเก็ตถี่
โดยสามารถเขาไปเรียนรูดานการเกษตรบนพื้นที่และตัวอยางจริงโดยผูมีความรูความสามารถ

 3. ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 

 
ภาพที่ 4: แสดงขั้นตอนในการทําโครงการเพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู

 จากภาพที่ 3 แสดงข้ันตอนในการทําโครงการเพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการ                      
ศูนยการเรียนรูอธิบายไดดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1 ทดลองการทํางานและพัฒนาศักยภาพรวมกันใน
  1) โครงการ “บานดินสานรัก”
  2) โครงการ “พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน”
  3) โครงการ “ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วตําบล”
 ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับบริบทเกษตรในเมือง 
  ไดแก โครงการ “ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วตําบล”
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู เกิดเปนรูปแบบ
การบริหารจัดการเกษตรในเมือง โดยวิธี
  1) จัดหาตลาดใหกับกลุมเกษตรกร (วิจัยตลาดผูประกอบการรานอาหาร)
  2) ใหความรูดานปลูกผักปลอดสารพิษ (โดยวิทยากรและปราชญดานการเกษตร)
  3) จัดทําสื่อเพื่อชาวเกษตรผูผลิตและผูบริโภค
  4) ทํากิจกรรมทางการตลาดรวมกัน

ภาพที่ 5: การทํากิจกรรมทางการตลาดรวมกัน

 4. รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่
  จากการนําเทคนิค (1) การวางแผน (Planning)  (2) การจัดองคการ (Organizing) (3) การนํา 
(Leading) (4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC) มาใชกับโครงการ          
บานดินสานรัก โครงการพัฒนาชมุชนอยางย่ังยนืและโครงการปลูกผกัสวนครวัรอบร้ัวตาํบลได มกีารวเิคราะห
โครงการที่เหมาะสม เปนตนแบบท่ีชุมชนดําเนินการดวยตนเองจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา           
รวมศกึษา เม่ือนําปจจัยความสาํเรจ็ของศนูยการเรยีนรูอื่นมาเปรยีบเทียบกบัศูนยการเรยีนรูฯ ตาํบลหนองผึง้ 
พบวา ปจจัยภายในคือ กิจกรรมของศูนยฯ ยังขาดความโดดเดนในการนําคนเขามาเรียนรูซึ่งเปนปจจัยหลัก      
ดั้งนั้นจึงไดนําปราชญชุมชนที่เชี่ยวชาญดานเการเกษตรมาเปนวิทยากรหลักในการใหความรูในโครงการ      
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ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วตําบลจนเปนตนแบบของการดําเนินงานโดยชุมชนดังนี้
  4.1 การวางแผน (Planning)  ในขั้นตอนของการวางแผนไดมีการนําเครื่องมือทั้ง 4 ไดแก      
เสนทางประวัติศาสตรชุมชน โองชีวิต  ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แผนที่เดิน จากการวิเคราะหจึงทราบถึง
วิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนไปเพื่อทําการวางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
      4.2  การจัดองคกร (Organizing)  การจัดการองคกรมีการจัดโครงสรางองคกรแบบโครงการ
อยูในโครงสรางเดิมของคณะกรรมการศูนยการเรียนรูคือ (1) มีวัตถุประสงคในการทํางานรวมกันและ                  
มีการแบงงานกันทํา และ (2) แบงงานกันทําตามความสามารถของแตละคน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
และการทํากิจกรรมทางการตลาดรวมกัน  ขอบังคับระเบียบแบบแผนในการทํางาน มีการใชทรัพยากร              
ไดถูกตองและมีเปาหมายที่แนนอนขององคกร 
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ภาพที่ 6:   โครงสรางองคกรแบบโครงการศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานปาเก็ตถี่
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 4.3 การนํา (Leading) ปจจัยในการนําองคกร 4 ดาน
  4.3.1  การจูงใจประกอบไปดวยความสามารถในการโนมนาวจิตใจใหคนในชุมชนมาทํางาน   
รวมกันได ถือเปนปจจัยสําคัญในการทํางานเนื่องจากในกิจกรรมตองอาศัยความรวมแรง รวมใจจากสมาชิก
ไมสามารถทําใหสําเร็จเพียงคนเดียวได
  4.3.2   ภาวะผูนํา การมีศักยภาพในการวางแผนการทํางานใหสําเร็จ สามารถมอบหมายงาน
ใหตรงกับความถนัดของสมาชิกอีกทั้งเห็นประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
  4.3.3   การติดตอสื่อสาร เปนผูที่สามารถสรุปงานและสามารถทําตามเปาหมายขององคกร
ไดเปนอยางดีอีกทั้งมีความสัมพันธอันดีกับคนในองคกร
  4.3.4   การบริหารกลุม สามารถบริหารจัดการงานในองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.4 การควบคุม (Controlling) โดยใชกระบวนการควบคุมดังนี้
  4.4.1   การกําหนดมาตรฐาน เวลา ตนทุน: ควบคุมเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ที่กําหนดไว อีกทั้งควบคุมคาใชจายในการปฏิบัติงานใหประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
  4.4.2   สงัเกตการปฏบิตังิาน: ผูเกีย่วของท้ังหมดทัง้ระดบันโยบายผูบริหาร ผูปฏิบตัแิละผูทีไ่ดรบั
ผลจากแผนเพื่อใหทุกฝายรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานจะไดมีความตั้งใจจริงและชวยเหลือกันเต็มท่ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําชุมชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด
  4.4.3  เปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐาน: มีการสอบถามการทํางานจากประธานในการทํา
กิจกรรม รวมถึงในการทํางานรวมกันมีการแบงงานใหแตละคนในองคกรรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ
ตามความสามารถ
  4.4.4   ปรับปรุงแกไข: รายงานขอผิดพลาดเกิดขึ้น รวมถึงหาสาเหตุของปญหาเพื่อใหสามารถ
แกไขทันที หรือแกไขตามที่ไดกําหนดเวลาไวและตองใหเกิดประโยชนสูงสุด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวาเทคนิค (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ (Organizing)     
(3) การนํา (Leading) (4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC)  ที่นํามาใช
เปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูกับชุมชนและใชกระบวนการมีสวนรวม สามารถทํากิจกรรมโดยแกไข
ปญหาจากสิ่งที่ขาดผานตารางการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงในบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตไดเปนอยางดีสอดคลองกับขจรศักดิ์  วงศวิราช (2552) วิจัยเรื่องการศึกษา            
รูปแบบการบริหารจัดการกลุมอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษ บานจํา หมูที่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปางพบวา 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading)          
4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC) สามารถบริหารจัดการและสราง
ความเขมแข็งโดยใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมอยางมีสวนรวมของสมาชิกกลุมท้ังการสง   
ตวัแทนเปนคณะกรรมการบริหาร การแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพฒันาการตรวจสอบติดตามการบริหารของ
คณะกรรมการ  และพบอีกวาสอดคลองกับแสงพลอย มุงทอง และคณะ (2547) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพของกลุมผาดนมือ ตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพรที่ไดนําหลักการบริหาร
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จัดการภายใตการ (1) วางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ (Organizing) (3) การนํา (Leading)                    
(4) การควบคมุ (Controlling) กระบวนการบรหิารจดัการเทคนิค (POLC) เพ่ือความสามารถและความเขมแขง็
ในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญที่เปนหัวใจในการพัฒนาอีกประการคือการ         
จะทําใหงานวิจัยมีความยั่งยืนนั้นตองอาศัยเครือขายเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 บานป าเก็ตถี่  เป นหมู บ านที่ทําการเกษตรโดยน อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ                                        
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติอยูในระดับพออยูพอกินถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ 
สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม แตการรวมกลุมยังคงมีความเขมแข็งในระดับหน่ึง  อีกทั้งมีปราชญชุมชน            
ที่มีบทบาทในดานตางๆ มาเปนผูนําที่เขมแข็งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย ศูนยตรง  และคณะ (2546) 
ทีไ่ดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมแบบมสีวนรวมทีเ่อ้ือตอการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมแมบาน
เกษตรกรแหลมคูณ หมู 5 อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ พบวาในการพัฒนาศักยภาพการทํางานควรมี            
การแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน การควบคุมการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑอยางตอเน่ือง การพัฒนา
ความรู  การจัดทําบัญชี ก็จะทําใหกลุมเกิดความเชื่อมั่นการบริหารจัดการกลุมแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน

สรุป 
 จากผลการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง  กรณีศึกษาศูนย การเ รียนรู                                                   
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานปาเก็ตถี่ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาแนวคิดการนําตนทุนทางสังคม          
ปราชญชมุชนทางการเกษตรมารวมเปนแหลงเรยีนรูและวทิยากรใหกบัชมุชนเปนการกระจายศนูยการเรยีนรูทีม่จีาก
แหลงเดียวออกไปอยูบริเวณโดยรอบชุมชน อีกท้ังการทดลองการทํางานและพัฒนาศักยภาพรวมกัน                  
ในโครงการผานกระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC)1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ 
(Organizing) 3) การนํา (Leading)  4) การควบคุม (Controlling) ทําใหเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม    
ในแงของการจัดหาตลาดใหกับกลุมเกษตรโดยมุงเปาไปยังผูประกอบการรานอาหารในชุมชนท้ังตําบล              
มีมากกวา 50 ราน การใหความรูในการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อปลูกผักที่ตรงกับความตองการของ                 
กลุมเปาหมายโดยใชวทิยากรและปราชญดานการเกษตรในชมุชนใหความรู ดานสือ่ไดมกีารส่ือสารผานชองทาง
ทีท่ันสมัยไดแก ไลน เฟสบุค เพ่ือใหมีการติดตอส่ือสารระหวางผูผลิตกับผูบริโภคโดยตรง และการทํากิจกรรม
ทางการตลาดรวมกันของชุมชนไดแกการออกบูทจําหนายสินคา  ก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สรางความสามัคคี
ใหกับกลุมไดเปนอยางดี
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษารูปแบบเวบ็ทีผู่สงูอายุสามารถเขาถงึได  การวจิยัแบงออกเปน 
4 ขัน้ตอน คอื 1) กาํหนดความตองการ โดยใชแบบสอบถามกบัผูสงูอายุ 374 คน  2) วเิคราะหหาความตองการ
รูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได โดยใชแบบบันทึกความตองการจากกลุมตัวอยาง 3 คน  
3) ออกแบบและพัฒนา และ 4) ประเมิน โดยนําเว็บไปทดลองใชกับผูสูงอายุจํานวน 24 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ความตองการรูปแบบการนาํเสนอเวบ็ของผูสงูอายุ  พบวา รปูแบบการนาํเสนอเวบ็ท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด 
5 ลําดับแรก ดังนี้  1) เมาสเขาถึงขอมูลโดยการคลิกเมาสเพียงครั้งเดียว  2) เมนู อยูตําแหนงที่มองเห็นได
ชดัเจนในตําแหนงเดยีวกนัทกุหนามเีมนหูรอืปุมปรบัขนาดตัวอกัษรทีม่องเหน็และเลือกใชไดงายใชสญัลกัษณ
ทีส่ือ่ความหมายชัดเจนและเปนสากล 3) รปูแบบการนําเสนอขอมลูใชภาษาทีง่าย ชดัเจน เขาใจไดแบงขอมลู
ที่นําเสนอเปนสวนๆ และไมมากเกินไปในแตละหนา ลดการใชคําศัพทแสลงหรือศัพทเทคนิค 4) ปุมและ
ไอคอน เปนมาตรฐาน สื่อความหมายชัดเจน อยูในตําแหนงที่งายตอการใช มองเห็นไดงาย สีของปุมและ
ไอคอนแตกตางจากสีพื้นหลัง  5) การคนหาตําแหนงการคนหาอยูในตําแหนงเดียวกันทุกหนา
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 การพัฒนาเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได พบวา ประกอบดวยรายละเอียดสําหรับการออกแบบ
และพัฒนา 2 สวน ดังนี้ 1) โครงสรางเว็บและการเขาถึงเว็บ และ 2) การนําเสนอเนื้อหา  
 รูปแบบเว็บท่ีผูสูงอายุสามารถเขาถึงได ประกอบดวยรายละเอียดสําหรับการออกแบบและพัฒนา 
ดงัน้ี  1) ชือ่เว็บใหวางอยูสวนบนสดุของหนาเวบ็ เมนอูยูซายมือของหนาเวบ็ และเน้ือหาอยูตรงกลางของหนาเวบ็  
2)ตัวอักษรเปนชนิด Sans Serif font 3) ระยะหางของตัวอักษรเปนแบบปกติ  4) รูปแบบของตัวอักษรเปน
แบบปกติ  5) พื้นหลังเว็บเปนสีพื้น  6) หนาเว็บเลื่อนไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน  7) ตําแหนงการคนหาในหนา
เว็บอยูในตําแหนงเดียวกับสวนที่เปนแถบเมนู
 การพฒันาเวบ็ทีผู่สงูอายสุามารถเขาถงึได ประกอบดวย 3 องคประกอบ คอื 1) ความสามารถในการรับรู 
2) ความสามารถในการใชงาน และ 3) ความสามารถในการเขาใจ

คําสําคัญ
 เว็บ เขาถึง ผูสูงอายุ อุบลราชธานี 

Abstract
 This objective of this research is to investigate web accessibility for elderly. The research 
consisted of 4 stages: 1) The 374 respondents were asked for their requirement by using questionnaire. 
2) There were 3 sample respondents using requirement assessment form to analyze users’ requirement 
on web accessibility for elderly. 3) Design and Development and 4)The trail of web simulation was 
collected from 24-elderly.  The data was analyzed by using frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The study revealed that: 
 The top five of elderly requirements for web accessibility are including: 1) Mouse: able to 
access to the information in one click; 2) Menu:ease to use with standard graphical symbols and 
located at the same position on every page; 3)Data presentation: Use plain language that was easy 
to read and understand without slang or technical term and good portion of information on each 
page; 4) Icons and buttons: used standard symbols, located at outward position with background 
color contrast; 5) Searching menu: located at the same position of every page.
 The development ofweb accessibility for elderly consists of 2 parts: 1) Web structure and 
accessibility, and 2) Content presentation. Web accessibility for elderlyconsistsof important details 
as follows: 1) The page title should be on top, menu was on the left, and the content was at the 
center of the page; 2) Style of a typeface should be Sans Serif Font; 3) Spacing between character 
should be normal; 4) Font type should be normal; 5) Light color background; 6) The page should 
be able to scroll vertically and horizontally; 7) Searching icon should be in the same area of menu.
 Development of web accessibility for Thai elderly were: 1) Perceivable 2) Operable                 
3) Understandable. 
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บทนํา
 ปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตท่ีมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว   
และมีความสาํคัญอยางมากในชวีติประจาํวัน มกีารนํามาใชงานทางดานการศึกษา การปฏบิตังิานในภาครฐั 
ภาคเอกชน การทําธรุกจิ การบันเทงิและนันทนาการ นอกจากนีย้งัชวยอาํนวยความสะดวกในการตดิตอสือ่สาร
และการคนหาขอมูล ผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ. 2555 มีผูใชอินเทอรเน็ตอยูที่รอยละ 
26.5 เพิ่มขึ้นเปน 47.5 ในปพ.ศ. 2559  ในที่นี้กลุมที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีอัตราการใชงานอินเทอรเน็ตจาก       
ป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ.  2559 เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว จากรอยละ 6.2 เปนรอยละ 13.8 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2559)  และจากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ. 2559 ซึ่งแบงชวงอายุเปน    
เจนเนอเรช่ันตางๆ โดยผูสงูอายุจดัอยูในกลุม Baby Boomer  (เกิดป พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2507) มจีาํนวนช่ัวโมง
ในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยอยูที่ 31.8 ชั่วโมงตอสัปดาห (สํานักงานนโยบายและสงเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2559)
 จากสถิตกิารใชงานอินเทอรเน็ต พบวา กลุมผูสงูอายุมอีตัราสวนในการใชตํา่กวาในทุกกลุมประชากร 
อาทิ ในประเทศสิงคโปรผูสูงอายุมีอัตราการยอมรับการใชอินเทอรเน็ตที่ตํ่าดวยเหตุที่ผูสูงอายุมีโอกาสใน      
การเรียนรู การใชงานนอยกวาประชากรกลุมอ่ืนมีงานวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุที่สะทอนใหเห็นวาสาเหตุ                    
ทีผู่สงูอายมุกีารใชงานนอยเนือ่งจากเหน็วาการใชงานเว็บนัน้มคีวามยากและมกัพบอปุสรรคในการเขาใชงาน 
ไมมีอุปกรณในการเขาถึงอินเทอรเน็ต และมีประสบการณในการใชงานนอยกวาคนรุนหนุมสาว (Chadwic-
Dias, McNulty &Tullis, 2003) ผูสูงอายุรูสึกวาตัวเองแกเกินไปที่จะเรียนรู ดวยสาเหตุที่ไมเคยใชงานมากอน
จึงกลัวทําใหเสียหาย ความปลอดภัย และความนาเชื่อถือในการใชงาน (Lee, Chen & Hewitt, 2001) 
 แนวทางการออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุพบวามีงานวิจัยของ Hart, Chaparo & Halcomb (2008) 
ไดใชขอแนะนําของ National Institute on Aging and National Library of Medicine (NIA/NLM)                      
ในการตรวจสอบเว็บจํานวน 40 เว็บท่ีมจีดุมุงหมายใหผูสงูอายุใชงานวามีความเหมาะสม และงายตอการใชงาน
ในผูสูงอายุหรือไม ซึ่งผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาเว็บเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอสําหรับ
การออกแบบเว็บ เพราะเปนเพียงพ้ืนฐานและขาดความเฉพาะเจาะจงที่จําเปนสําหรับการออกแบบเว็บ             
ทีม่รีายละเอียดสาํหรบัผูสงูอาย ุและผลการวจิยัของ Hawthorn (2003) ทีพ่บวา ม ี3 สิง่ทีผู่สูงอายตุองการเมือ่
ใชเว็บคือ 1) ฟงกชันการทํางานขั้นพื้นฐาน  2) ใชงานงาย และ  3) งายตอการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่นักพัฒนา
เว็บจํานวนมากมักไมคอยพิจารณาถึงความตองการเฉพาะจากกลุมผูใชงานผูสูงอายุเทาใดนัก (Johnson & 
Kent, 2007)  ในสวนแนวทางมาตรฐานการออกแบบเวบ็ทีท่กุคนเขาถงึได หรือ Web Content Accessibility 
Guidelines: WCAG ไดกําหนดหลักสําคัญในการออกแบบเว็บไซตใหสามารถเขาถึงไดสําหรับผูใชงาน           
ทุกกลุม ประกอบดวย 1) ความตองการในการรับรู  2) ความตองการในการใชงาน  3) ความตองการใน          
การเขาใจได  และ 4) คงทนตอการเปลี่ยนแปลง
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 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูอายุเขาใชงานเว็บนั้นควรมีการออกแบบรูปแบบการนําเสนอเว็บที่งาย         
ตอการใชงานการศึกษาถงึรูปแบบทีผู่ใชมีความตองการจึงเปนประเดน็หน่ึงท่ีมคีวามสาํคัญ ดงัน้ัน งานวจิยัน้ี
จึงศึกษารูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผู สูงอายุสามารถเขาถึงได กรณีศึกษา ผูสูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี              
โดยศึกษาความตองการของผูสูงอายุและใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและออกแบบรูปแบบ
การนําเสนอเว็บตามที่ผูสูงอายุตองการ 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได

ทบทวนวรรณกรรม
 1.   แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บสําหรับผูสูงอายุ
  องคประกอบที่สําคัญที่นักพัฒนาเว็บใชเปนขอพิจารณาสําหรับการพัฒนาเว็บคือ แนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาเว็บ โดยเฉพาะเว็บที่ใหบริการสารสนเทศแกผูมีความตองการพิเศษ เชน ผูพิการ        
ผูสูงอายุ ซึ่ง World Wide Web Consortium (W3C) (2012) ไดกําหนดมาตรฐานการออกแบบเว็บที่ทุกคน
เขาถึงไดภายใตชื่อ Web Content Accessibility Guidelines: WCAG มีหลักสําคัญ 4 ระดับความตองการ
ในการพิจารณาการออกแบบเว็บใหสามารถเขาถึงได คือ 1) ความตองการในการรับรู  2) ความตองการ         
ในการใชงาน  3) ความตองการในการเขาใจได  และ 4) คงทนตอการเปล่ียนแปลง  และสํานักงาน                    
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดอางองิเกณฑมาตรฐานสากล WCAG 2.0 มาเปนแนวทาง
สาํหรับการจดัทาํรปูแบบการพฒันาเวบ็ไซตซึง่กาํหนดเกณฑมาตรฐานในการพฒันาเวบ็ไซตทีท่กุคนสามารถ
เขาถึงไดในชื่อ Thai Web Content Accessibility Guidelines (TWCAG)  การออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุ
นัน้มีสถาบนัผูสงูอายแุหงชาตสิหรฐัอเมริกา หรือ National Institute on Aging (2009) ไดอธิบายถงึส่ิงท่ีสาํคัญ
สําหรับการจัดการเว็บใหเปนมิตรกับผูสูงอายุในดานการออกแบบเว็บ การใชตัวอักษร การเลือกใชสี รูปแบบ
เมนู และแนวทางอื่นๆ ที่ควรพิจารณารวมถึงขอควรหลีกเลี่ยงในการออกเว็บสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่ไดกลาวถึงแนวทางในการออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุไว เชน Holt & Komlos-Weimer (1999)      
ไดเสนอแนะแนวทางการใชสี การเลือกพื้นหลัง ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ชนิดตัวอักษร การจัดวางขอความ 
การเลื่อนหนา การจัดวางโครงสรางเว็บ การใชงานกราฟก ปุมและไอคอน เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บที่     
เปนมิตรกับผูสูงอายุ  Holt (2000) ไดแนะนํารายการสําหรับตรวจสอบเว็บที่เปนมิตรสําหรับผูสูงอายุ 4 สวน 
คือ 1) การออกแบบ  2) โครงสรางหนาเว็บ  3) เนื้อหา  และ 4) มัลติมีเดีย  รวมถึงรายละเอียดและขอที่ควร
หลีกเลี่ยง  Kurniawan & Zaphiris (2005) ไดทบทวนแนวทางสําหรับการออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุ                 
ที่เผยแพรอยู สามารถวิเคราะหเปนแนวทางใหมได 38 แนวทาง และแบงกลุมใหญได 11 กลุม เชน เปาหมาย
ของการออกแบบ การเลือกใชภาพกราฟก การนําทาง การจัดวางโครงสรางเนื้อหา การเช่ือมโยง การใชสี     
และพื้นหลัง รูปแบบตัวอักษร รูปแบบการคนหา เปนตน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560280

 2.   แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเขาถึงได
  เวบ็ทีท่กุคนเขาถงึได หรอื Web Accessibility หมายถงึ ความตองการในการเขาถงึเน้ือหาบนเวบ็
ที่รองรับสําหรับผูใชงานทุกกลุมใหสามารถเขาถึงสารสนเทศตางๆ บนเว็บไมวาจะเปนผูพิการ หรือผูสูงอายุ 
รวมถึงการออกแบบและจัดทําเว็บใหสามารถเขาถึงไดจากกลุมคนที่มีความหลากหลายท้ังเชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม ความเปนอยูและสภาพรางกาย โดยไมมีขอจํากัดในดานอุปกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร, 2553) 
  แนวทางในการเขาถึงเว็บ หรือ Web Accessibility Initiative (WAI) เปนแนวทางท่ีสงเสริม          
ใหผูออกแบบและพัฒนาเวบ็ใชในการออกแบบและพัฒนาเวบ็ตามกรอบทีเ่หมาะสมสาํหรับผูสงูอายุ ผูพกิาร
หรือผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึงขอมูล เน้ือหา และรับรูถึงสารสนเทศไดอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป        
ซึ่งประกอบดวยขอแนะนํา 4 หลักการ (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2553; 
ปรีดี  ปลื้มสําราญกิจ, 2554) ดังนี้
  2.1  ความสามารถในการรับรู (Perceivable)  มีสารสนเทศและระบบตอประสานกับผูใชใหอยู
ในรูปแบบที่ผูใชสามารถรับรูได 
  2.2  ความสามารถในการใชงาน (Operable)  มีองคประกอบในสวนตอประสานกับผูใชและ
ระบบทองเว็บที่ผูใชตองสามารถใชงานและรับรูได 
  2.3  ความสามารถในการเขาใจ (Understandable)  มีการใชงานของสวนตอประสานและ
สารสนเทศที่ผูใชสามารถเขาใจได 
  2.4  ความคงทนตอความเปลี่ยนแปลง (Robust)  เว็บที่พัฒนาข้ึนสามารถรองรับเทคโนโลยี       
ทีห่ลากหลายและมีความคงทนตอการเปล่ียนแปลง เชน การใชงานกบัคอมพิวเตอร โทรศพัทมอืถอืสมารทโฟน 
แท็บเล็ตพีซี หรือระบบปฏิบัติและเว็บบราวเซอรตางๆ ที่มีในปจจุบันและอนาคตได

วิธีวิจัย
 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1.   กําหนดความตองการ  เปนขั้นตอนการกําหนดความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บสําหรับ
ผูสูงอายุในเบื้องตนดวยวิธีการสํารวจ 
  1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง:  ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป อาศัยอยูในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนประชากรผูสูงอายุมีทั้งส้ิน 11,411 คน การกําหนดขนาดกลุม
ตวัอยางใชสตูรของ Yamane ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% และความคาดเคลือ่น 5%  ไดกลุมตวัอยางจาํนวน 386 คน 
  1.2 เครื่องมือการวิจัย:  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามความตองการ    
รปูแบบการนาํเสนอเวบ็ท่ีผูสงูอายุสามารถเขาถึงได ประกอบดวยขอ 12 องคประกอบหลกั 36 ขอยอย สาํหรบั
การออกแบบและพัฒนาเว็บเปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับ 
  1.3  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล:  โดยการสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง
ทางไปรษณีย จํานวน 468 ชุด และผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 200 ชุด  
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมามีจํานวน 374 ชุด คิดเปนรอยละ 96.89 แบงเปนแบบสอบถามทางไปรษณีย
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จํานวน 193 ชุด และแบบสอบถามที่แจกดวยตนเอง 181 ชุด  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ ( X  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนือ้หา   
 2.  วิเคราะหหาความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได  เปนการ
นาํผลจากขัน้ตอนท่ี 1 มาทาํเปนตนแบบ (Prototype) แลวนาํไปใหผูสงูอายุทดลองใชเวบ็ตนแบบท่ีทาํขึน้และ
รวมวิเคราะห ใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต ความตองการเพิ่มเติม ทําซ้ํา 3 คร้ังจนไดรูปแบบเว็บท่ีตรงตาม        
ความตองการของผูสูงอายุมากที่สุด
  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง:  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหความตองการในครั้งนี้       
มีจํานวน 3 คน เกณฑในการเลือกคือ 1) เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 2) เปนผูมีประสบการณ            
ในการใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตพีซีและสมารทโฟน และ 3) เปนผูมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต           
เลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักทฤษฏีความนาจะเปน (Non Probability Sampling) เปนการเลือก                  
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
  2.2 เคร่ืองมือการวิจัย:  แบบบันทึกความตองการ สําหรับบันทึกความตองการเก่ียวกับ            
รายละเอียดของรูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุมีความตองการเพิ่มเติมจากผลการกําหนดความตองการในขั้นแรก
  2.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล:  เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสอบถามและ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยการจําแนกรายละเอียดและบรรยาย 
 3.  ออกแบบและพัฒนา  นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมาออกแบบและพัฒนาจําลองเปนเว็บ          
ที่สามารถใชงานไดจริง โดยใชเรื่องการดูแลสุขภาพเปนเนื้อหาในการนําเสนอเว็บ 
 4. การประเมิน  นําเว็บที่พัฒนาขึ้นมาประเมินความคิดเห็นตอการใชงาน 
  4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง:  ผูสูงอายุจํานวน 24 ทาน โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะ
เจาะจง กําหนดเกณฑในการเลือกคือ เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต
  4.2  เคร่ืองมอืการวจิยั:  ประกอบดวย เวบ็จําลอง และแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคดิเหน็
ตอการใชงานเว็บ เปนคําถามแบบจัดอันดับ (Ranking Question) 3 ระดับ คือ 
     1    หมายถึง   มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
     2    หมายถึง   มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก
     3    หมายถึง   มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง
  4.3  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล:  เร่ิมดวยการใหผูสูงอายุเขาใชงานเว็บ          
จากบราวเซอรในเคร่ืองคอมพิวเตอร และสมารทโฟน แลวทดลองใชงาน ซึ่งในระหวางที่ผูสูงอายุไดใชเว็บ      
ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการแสดงผลบนหนาเว็บ และใหผูสูงอายุประเมินความคิดเห็น         
ลงในแบบสอบถาม  วเิคราะหขอมลูดวยสถิตคิาแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ
การวิเคราะหเนื้อหา 
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ผลการวิจัย
 1.  ผลการกําหนดความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
  ขอมูลผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางในการกําหนดความตองการเบ้ืองตน พบวา เปนเพศหญิง      
218 คน  เพศชาย 156 คน  มีอายุระหวาง 60 – 69 ป 230 คน รองลองมาคือ อายุระหวาง 70 – 79 ป 112 คน 
และ 80 ปขึน้ไป 32 คน  สวนใหญจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี121 คน ประถมศกึษา 72 คน มธัยมศกึษา 
71 คน อนุปริญญา 57 คน สูงกวาระดับปริญญาตรี 51 คน และไมไดเรียนหนังสือ 2 คน  ผูสูงอายุสวนใหญ
ไมไดประกอบอาชีพ 188 คน ประกอบอาชีพบางเวลา 137 คน และประกอบอาชีพแบบเต็มเวลา 49 คน          
ผูสูงอายุสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการใชงานอินเทอรเน็ต 185 คน มีประสบการณ 1-2 ป 107 คน 
และมีประสบการณมากกวา 2 ป 82 คน   
  รูปแบบการนําเสนอเว็บ ประกอบดวยองคประกอบหลักในการออกแบบ 12 องคประกอบ           
ผลการวเิคราะหขอมูล พบวา ผูสงูอายมุคีวามตองการทัง้ 12 รปูแบบในระดบัมาก เม่ือพิจารณาคาเฉลีย่สูงสุด 
5 ลําดับแรก ไดแก 1) เมาส ( X  = 4.19) 2) เมนู ( X  = 4.18) 3) รูปแบบการนําเสนอขอมูล ( X  = 4.16)  
4) ปุมและไอคอน ( X  = 4.14)  และ 5) การคนหา ( X  = 4.11)  
  ในสวนองคประกอบยอย พบวา มีจํานวน 35 ขอ ที่ผูสูงอายุมีความตองการอยูในระดับมาก     
และมีเพยีง 1 องคประกอบท่ีมคีวามตองการในระดับปานกลาง คอืตวัอกัษระทีม่กีารเคลือ่นไหว ( X  = 2.95)  
เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยความตองการในระดับมากท่ีสุดท่ีมีคาสูงสุด 5 ลําดับแรก พบวา มีองคประกอบยอย      
ดังตอไปนี้ 1) ใชภาษาที่งาย ชัดเจน สามารถทําความเขาใจได ( X  = 4.45)  2) เมนูอยูในตําแหนงที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนและเลือกใชไดงาย ( X  = 4.38)  3) มีเมนูหรือปุมปรับขนาดตัวอักษรที่สามารถมองเห็น
และเลือกใชไดงาย ( X  = 4.32)  4) ปุมและไอคอนที่เปนมาตรฐานสื่อความหมายไดชัดเจน งายตอการใช 
สามารถมองเห็นไดงาย ( X   4.28)  และ 5) รูปภาพ กราฟกและมัลติมีเดีย มีความชัดเจน สื่อความหมาย
ตรงกับเนื้อหาที่นําเสนอ ( X  = 4.26)  รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่  1
ความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บตามความตองการของผูสูงอายุ

 
 

S.D.  

1. 3.95 1.00  

   1.1  4.16 0.96  
   1.2  3.66 1.01  
   1.3   4.03 0.97  
   1.4   3.98 1.00  
2.  4.16 0.94  

    2.1    4.45 0.81  
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    2.2   
           

4.13 0.96  

    2.3   4.15 0.89  
    2.4 /   4.12 0.92  
    2.5  3.97 1.01  
3.  3.79 1.16  

    3.1  4.10 0.91  
    3.2  4.32 0.88  
    3.3  2.95 1.18  
4.  3.77 1.16  

    4.1  3.91 0.93  
    4.2  3.64 0.92  
5.   4.08 0.89  

    5.1     
          

4.26 0.90  

    5.2   4.16 0.88  
    5.3 /  4.06 0.86  
    5.4  3.97 0.86  
    5.5  3.98 0.89  
6.  (Navigation) 4.09 0.96  

    6.1  (Site Map) 3.95 1.01  
    6.2  3.95 0.92  
    6.3  4.16 0.90  
    6.4   4.24 0.95  
    6.5      
             

4.19 0.97  

7.  (Menu) 4.18 0.92  

    7.1  4.38 0.84  
    7.2   4.07 0.97  
    7.3  4.09 0.92  

ตารางที่  1
ความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บตามความตองการของผูสูงอายุ (ตอ)

 
 

S.D.  
4.13          0.96            มาก

4.26          0.90           มาก

4.19         0.97            มาก
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8.  (Link) 3.95 0.95  

    8.1   4.00 0.95  
    8.2  3.92 0.95  
9.  (Buttons and Icons) 4.14 0.91  

    9.1  4.28 0.81  
    9.2  4.10 0.84  
    9.3   4.28 0.88  
    9.4  3.90 1.04  
10.  (Mouse) 4.19 0.97  

    10.1  4.19 0.97  
11.  (Scrolling) 3.99 0.88  

    11.1  3.99 0.88  
12.  (Search) 4.11 0.96  

    12.1  4.11 0.96  

 2.   ผลการจําลองเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
  นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมาออกแบบและพัฒนาจําลองเปนเว็บท่ีสามารถใชงานไดจริง         
โดยใชเรื่องการดูแลสุขภาพเปนเนื้อหาในการนําเสนอเว็บ ดังภาพที่ 1

 
ภาพที่  1: ตัวอยางเว็บที่นําผลจากความตองการของผูสูงอายุมาเปนแนวทางในการพัฒนา

 
 

S.D.  

ตารางที่  1
ความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บตามความตองการของผูสูงอายุ (ตอ)
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความตองการรูปแบบหนาเว็บกับสถานภาพสวนบุคคลของ     
ผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณใชอินเทอรเน็ต สรุปไดดังนี้
  2.1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม 12 รายการ ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย พบวา ประเด็นที่มีความแตกตางคือ ปุมและไอคอนอยูในตําแหนงที่งาย
ตอการใชงาน สามารถมองเห็นไดงาย โดยเพศหญิงมีระดับความตองการมากกวาเพศชาย
  2.2  จําแนกตามประสบการณใชอินเทอรเน็ต พบวา ในภาพรวม 12 รายการ ผูสูงอายุที่ไมมี
ประสบการณและมปีระสบการณใชอนิเทอรเน็ตไมแตกตางกนั เม่ือพิจารณาองคประกอบยอย พบวา ประเด็น
ที่ผูสูงอายุที่มีประสบการณมีระดับความตองการมากกวาไมมีประสบการณ คือ (1) ลดการใชคําศัพทแสดง
หรือศัพทเทคนิค ถาจําเปนตองใชควรมีคําอธิบาย (2) หัวขอและขอความธรรมดา (3) เมนูหรือปุมปรับขนาด
ตวัอักษรทีม่องเห็นและเลือกใชงาย (4) รปูแบบการนําทางท่ีสอดคลองกนัตลอดท้ังเวบ็ และ (5) ปุมและไอคอน
ที่มีรูปแบบเหมือนกันตลอดทั้งเว็บ
  2.3 จําแนกตามชวงอายุ พบวา ทั้งองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ผูสูงอายุในแตละ
ชวงอายุมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
  2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ทั้งองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ผูสูงอายุ       
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
 3.  ผลการประเมินความคิดเห็นตอการใชงานเว็บที่พัฒนา
  ขอมลูผูสงูอายทุีเ่ปนกลุมตวัอยางในการประเมนิความคิดเห็นตอการใชงานเว็บจาํลองทีพ่ฒันาขึน้ 
พบวา เปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 12 คน  มีอายุระหวาง 65 - 69 ป 7 คน  อายุระหวาง 60 – 64 ป 10 คน  
อายรุะหวาง 70 – 79 ป  7 คน  ระดับการศกึษาระดบัปริญญาเอก 2 คน  ปริญญาโท 14 คน ปริญญาตรี 7 คน 
ประถมศึกษา 1 คน  
  ผลการประเมินความคิดเห็นตอการใชงานเว็บจําลองท่ีพัฒนาขึ้น พบวา รายการที่ผูสูงอายุ            
มคีวามคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนัทัง้หมด คอื สแีละพืน้หลังของเวบ็ ผูสงูอายทุัง้หมดมคีวามคดิเหน็วาสทีีเ่หมาะสม
ตอการใชงานคอืการใชสพีืน้เปนพ้ืนหลงั (รอยละ 100.00) รองลงมาคือ 1) รปูแบบการควบคุมเสยีงท่ีเหมาะสม
ตอการใชงาน คือ สามารถปรับเพิ่ม-ลด หรือปดเสียงไดที่หนาเว็บและสามารถปรับไดที่คอมพิวเตอร (รอยละ 
91.67)  2) ลกัษณะของเสยีงทีเ่หมาะสมตอการใชงานคือเสยีงตํา่ (เสียงทุม) (รอยละ 83.33)  3) ระดบัความเร็ว
ของเสียงพูดที่เหมาะสมตอการใชงานคือ ความเร็วในการพูดตามปกติ (รอยละ 79.17)  4) ลักษณะของภาพ
ที่เหมาะสมตอการใชงานคือ ภาพถาย (รอยละ 75.00)  และ 5) สีตัวอักษรและพื้นหลังที่เหมาะสมตอการใช
งานคือ ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีมวงแดง (รอยละ 75.00) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3  
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นในระดับมากที่สุดของผูสูงอายุตอการใชงานเว็บจําลองที่พัฒนา

 
 (24 ) 

  

1.  (Layout)   
 

 
12 50.00 

2.  16 66.67 
3.  13 54.17 
4.  24 100.00 
5.  13 54.17 
6.  17 70.83 
7.  ( ) 10 41.67 
8.    14 58.33 
9.  14 58.33 
10.  16 66.67 
11.  12 50.00 
12.  1   14 58.33 
13.  17 70.83 
14.  15 62.50 
15.  TH Bai Jamjuree CP 10 41.67   

16.  24 17 70.83 
17.  18  
 
 

  

18.    
16 

 
66.67 
50.00 
75.00 
41.67 

  
     12 
  18 
  10 
19.  

-  
13 54.17 
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 (24 ) 

  
20. -   

 22 91.67 

21.  ( ) 20 83.33 
22.  19 79.17 
23.  18 75.00 
24.  (Link) 13 54.17 
25.  (Navigation)   15 62.50 
26.  (Navigation)  13 54.17 

 
 4. ผลการศึกษารูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
  เมื่อนําผลจากการวิจัยมาออกแบบจัดวางสวนประกอบตางๆ ไดรูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถ
เขาถึงได ประกอบดวย 2 สวนหลัก ดังนี้ 
  4.1   โครงสรางเวบ็และการเขาถึงเว็บ  ประกอบดวยรายละเอียดของโครงสรางเวบ็ 3 สวน ดงัน้ี
   4.1.1 สวนหัวของเว็บ อยูสวนบนสุดของหนาเว็บ ชื่อเว็บอยูตรงกลาง
   4.1.2 สวนเมนู อยูทางซายมือของหนาเว็บใหปุมและไอคอนมีขนาดใหญพรอมขอความ
กํากับ สัญลักษณที่ใชสื่อความหมายชัดเจน เปนสากล 
   4.1.3 สวนเนื้อหา อยูกลางหนาเว็บเลือกใชสีพื้นเปนสีพื้นหลัง 
  4.2 การนําเสนอเนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
   4.2.1 วางเนื้อหาไวตรงกลางหนาเว็บ จัดกลุมขอมูลไวเปนหมวดหมู แบงเนื้อหาออกเปน
ชวงสั้นๆ นําเสนอขอมูลรวมกับภาพนิ่งที่เปนภาพถาย หรือในลักษณะภาพอินโฟกราฟก
   4.2.2 ใชตัวอักษรชนิด Sans Serif Font ตัวอักษรแบบหนา ชื่อเร่ืองและหัวขอยอย           
ขนาด 24 point เนื้อหาขนาด 18 point สีตัวอักษรมีความแตกตางกับสีพื้นหลังอยางชัดเจน
   4.2.3 ระยะหางระหวางตัวอักษรแบบขยาย ระหวางบรรทัดแบบปกติ ระหวางยอหนา
บรรทัดครึ่ง
   4.2.4  แสดงคลปิวิดโีอดวยหนาจอขนาดเลก็ท่ีสามารถเพิม่-ลดขนาดได มปีุมปด เพ่ิม-ลด
เสียงไดที่หนาจอ คลิปวิดีโอ ใชเสียงโทนตํ่า ความเร็วของเสียงแบบปกติ
   4.2.5 การนําทางอยูในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ  เขาใจงาย  อาจใชรูปภาพหรือ
สัญลักษณกํากับสรุปการออกแบบสวนโครงสรางเว็บและการเขาถึงเว็บสําหรับผูสูงอายุ ไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: รูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได

 5.  เว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได 
  เม่ือพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาเว็บท่ีทกุคนเขาถึงได 4 หลักการ พบวา รปูแบบเวบ็สําหรบั
ผูสูงอายุ จะตองเนนใน 3 หลักการ ดังนี้ 
  5.1 ความสามารถในการรับรู (Perceivable) เปนการจัดใหมสีารสนเทศและระบบตอประสาน
ที่ผูสูงอายุสามารถรับรูได  ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้
   5.1.1  การออกแบบขอความตองใชอักษรขนาดใหญ โดยชื่อเรื่องและหัวขอยอยเปน        
ตัวอักษรแบบหนา มีขนาด 24 point  สวนตัวอักษรที่เปนเนื้อหา มีขนาด 18 point ชนิดของตัวอักษรเปนแบบ 
Sans Serif Font หลีกเลี่ยงการใชตัวอักษรแบบขีดเสนใต แบบเงา แบบเอน แบบแฟนตาซี แบบวิ่งและ
แบบกระพริบ ปุมและไอคอน ใชสัญลักษณที่สื่อความหมายเปนสากล มีขนาดใหญและมีขอความกํากับ 
อยูในตาํแหนงที่งายตอการใชและตําแหนงเดียวกันทุกหนาของเว็บ
   5.1.2  การนําเสนอเนื้อหา ใชขอความรวมกับภาพนิ่งหรือภาพอินโฟกราฟก ถาเนื้อหา
มีความยาวมาก ใหแบงการนําเสนอออกเปนชวงสั้นๆ จัดกลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกันไวดวยกัน ในการนําเสนอ
วดีทิศัน ผูสงูอายตุองควบคมุรปูแบบการแสดงผลได เชน ปรบัยอ-ขยายขนาดของหนาจอได ควบคมุการปรบั
เพ่ิม-ลด หรือปดเสียงไดที่หนาเว็บและท่ีอุปกรณแสดงผล ใชเสียงโทนต่ํา ความเร็วของเสียงพูดเปนแบบปกติ 
   5.1.3  การแสดงผลเน้ือหา สตีวัอกัษรและสพีืน้หลังตองแตกตางกันอยางชัดเจน ตวัอกัษร
สามารถปรบัเพิม่-ลดขนาดได พืน้หลงัของเว็บใชสพีืน้ ควรเลือกสโีทนเย็น หลกีเลีย่งการใชลวดลาย และรูปภาพ
เปนพื้นหลัง ระยะหางระหวางบรรทัดแบบปกติ และระหวางยอหนาใหเวนหางบรรทัดครึ่ง การเลื่อนหนาเว็บ 
เลื่อนไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
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  5.2 ความสามารถในการใชงาน (Operable) เปนการจดัวางองคประกอบของสวนตอประสาน
และระบบการทองเว็บที่ผูสูงอายุตองสามารถใชงานและรับรูได ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้
   5.2.1  การออกแบบและจัดวางโครงสรางของหนาเว็บ ใหจัดวางเมนูอยูดานซายมือ        
และตําแหนงการคนหาอยูในตําแหนงเดียวกันทุกหนาเว็บและมีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ การนําทาง      
อยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนและเขาถึงไดงาย เชน อยูสวนบนของหนาเว็บ เปนตน การเขาถึงขอมูลบนหนา
เว็บ ใหคลิกเมาสเพียงครั้งเดียว
   5.2.2  ผูสูงอายุสามารถควบคุมการเลื่อนหนาเว็บไดดวยตนเอง และหลีกเลี่ยงการเลื่อน
หนาเว็บแบบอัตโนมัติ 
  5.3  ความสามารถในการเขาใจ (Understandable)  ผูสูงอายุสามารถเขาใจสารสนเทศและ
การใชงานสวนตอประสานซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้
   5.3.1  การนําเสนอขอมลูใชภาษาทีเ่ขาใจไดงาย ไมใชคาํศพัทแสลง การใชคาํศพัทเทคนิค 
ควรมีคําอธิบายกํากับไว
   5.3.2  การจัดวางรูปแบบเมนูใหอยูในตําแหนงเดียวกันตลอดทุกหนาเว็บ  สัญลักษณ      
ที่ใชเปนสากล และมีขอความกํากับ

อภิปรายผลการวิจัย
 เว็บที่ผู สูงอายุสามารถเขาถึงได ผลการวิจัย พบวา รูปแบบเว็บที่ผู สูงอายุสามารถเขาถึงได                   
เปนรูปแบบเว็บพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุโดยทั่วไป มีองคประกอบสําคัญ 2 สวนหลัก คือ 
 1. โครงสรางเว็บและการเขาถึงเว็บ โดยช่ือเว็บอยูสวนบนสุด เมนูสําหรับการเช่ือมโยงไปยัง            
หนาตางๆ อยูทางซายมือ เน้ือหาอยูกลางหนาเว็บ การเล่ือนหนาเว็บสามารถเล่ือนไดทั้งแนวต้ังและแนวนอน        
โดยผูใชงานควบคุมเอง ปุมและไอคอนขนาดใหญ เปนสากล มีความชัดเจน พรอมมีขอความกํากับ เลือกใช
สีพื้นเปนพื้นหลังของเว็บ ซึ่งการออกแบบโครงสรางเว็บในลักษณะนี้จะนําไปใชในทุกๆ หนาของเว็บ จะเหน็
วาลักษณะเว็บสําหรับผูสูงอายุจะเนนรูปแบบการแสดงผลท่ีเรียบงาย สะดวกตอการใชงานและการจดจํา        
ซึ่งสอดคลองกับเอกสารรูปแบบมาตรฐานเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงไดของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (2553) ทีก่ลาวไววา การจดัวางและการออกแบบโครงสรางเวบ็ไซตทีด่คีวรจะเปน
ระเบียบสวยงาม สบายตา ทําใหผูใชงานสามารถติดตามเนื้อหาไดอยางไมสับสน และในสวนของแนวทางที่
เหมาะสมสาํหรบัการพฒันาและนาํเสนอขอมูลบนเวบ็ซ่ึงประกอบดวย 4 หลกัการ คอื สามารถรบัรูได สามารถ
ใชงานได และสามารถเขาใจได และคงทนตอความเปลี่ยนแปลง ที่ไดแนะนําไววาควรจัดสารสนเทศที่ผูใช
สามารถเหน็และไดยนิเนือ้หาไดชดัเจน เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย และสอดคลองกบังานวจิยัของ Darvishy 
& Good (2013) ที่ไดศึกษาพบวา ความชัดเจนและโครงสรางที่ดีของเว็บไซตเปนสิ่งสําคัญ การจัดเรียงหนา
เว็บที่ดีจะชวยใหงายตอการอานและการทําความเขาใจ รูปแบบที่ใชเปนไปในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ 
  2. สวนการนําเสนอเน้ือหาของเว็บ ที่เนนการนําเสนอดวยขอความรวมกับภาพนิ่งในลักษณะ
ของภาพถาย หรืออาจอยูในรูปแบบภาพอินโฟกราฟฟก โดยตัดแบงเนื้อหาออกเปนชวงสั้น ๆ มีเมนูสําหรับ
เลือกอานหนาถัดไปหรือยอนกลับได ระยะหางของตัวอักษรและระหวางบรรทัดแบบปกติ ระยะหางระหวาง
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ยอหนาแบบบรรทัดคร่ึง ตัวอักษรชนิด Sans Serif Font รูปแบบตัวอักษรแบบหนา โดยช่ือเร่ืองและหัวขอยอย
ใหมขีนาด 24 point และเน้ือหามีขนาด 18 point การใชสตีวัอักษรมีความแตกตางกบัพ้ืนหลงั คลิปวิดโีอแสดง
ดวยหนาจอขนาดเล็ก สามารถปรับเพิ่มลดขนาดและควบคุมเสียงได ใชเสียงโทนตํ่า มีความเร็วแบบปกติ     
จุดท่ีเช่ือมโยงใชรูปภาพหรือสัญลักษณกํากับ รูปแบบการนําทางที่ใชงานงายมีความชัดเจน ซึ่งจะเห็นไดวา   
การนําเสนอเน้ือหาสําหรับผูสงูอายุตองนําเสนอในรปูแบบทีเ่ขาใจไดงาย สามารถมองเห็นและอานไดชดัเจน 
สามารถควบคมุและปรบัการนาํเสนอขอมลูได สอดคลองกบัเอกสารรปูแบบมาตรฐานเวบ็ไซตทีทุ่กคนเขาถงึ
ไดของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2553) และ ปรีด ี ปล้ืมสําราญกิจ (2554) 
ที่ไดแนะนํา 4 หลักการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไววา ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ
เน้ือหาไดดวยตนเองโดยไมสญูเสยีเนือ้หาเดิม สอดคลองกับงานวจิยัของ Darvishy & Good (2013) ทีไ่ดศกึษา
เพ่ือกําหนดเกณฑที่สําคัญสําหรับคําแนะเก่ียวกับการออกแบบเว็บประกอบดวย โครงสราง ระบบนําทาง 
ภาษา มัลติมีเดีย การเชื่อมโยง การคนหา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการออกแบบเว็บที่เปนมิตรสําหรับ        
ผูสูงอายุ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Zaphiris, Kurniawan & Ghiawadwala (2007) ที่ศึกษาวิเคราะห
แนวทางการพฒันาเวบ็สําหรับผูสงูอายุทีเ่ผยแพรอยู พบวา แนวทางการออกแบบเวบ็ประกอบดวยจุดประสงค
ของการออกแบบ การออกแบบการรับรูของผูใชการใชงานกราฟฟก การนําทาง รปูแบบของหนาตางบราวเซอร 
การออกแบบจัดวางเน้ือหา การเช่ือมโยง การใชสีและพ้ืนหลัง การออกแบบรูปแบบตัวอักษร และในงานวิจัย
ของ Holt (2000) และ National Institute on Aging (2009) ที่แนะนําแนวทางในการออกแบบเว็บสําหรับ     
ผูสงูอายุโดยเปนการออกแบบทีผู่สงูอายุสามารถใชงานไดงาย เชน การใชตวัอักษร การใชส ีและแนวทางอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม 

สรุป 
 การออกแบบและพฒันาเวบ็ทีช่วยใหผูสงูอายสุามารถเขาถงึไดงายนัน้ ควรพจิารณาถึงองคประกอบ
หลายหลายดาน ทั้งดานกายภายของผูสูงอายุ อุปกรณที่ใชงานการเขาถึง ซึ่งส่ิงท่ีควรเนนคือรูปแบบการ        
นําเสนอที่งายตอการใชงาน งายตอการเรียนรู การทําความเขาใจและการจดจํา สามารถอานเน้ือหาได        
อยางชัดเจน การจัดวางองคประกอบตางๆ มองเห็นและสามารถเลือกใชไดงาย มีรูปแบบและอยูใน          
ตาํแหนงเดียวกันในทกุๆ หนา หลกีเล่ียงการใชลวดลาย การเคลือ่นไหวอยางรวดเรว็ทีจ่ะสงผลตอการมองเหน็               
รวมถึงการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติที่ยากตอการควบคุม 
 สาํหรับขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไปในปจจบุนัผูสงูอายนุยิมใชอปุกรณคอมพวิเตอรแบบพกพา 
เชน สมารทโฟน หรือแทปเล็ต มากกวาคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ
เว็บบนอุปกรณสมารทโฟนท่ีเหมาะสม  ใชงานไดงายไมซับซอน สื่อความหมายท่ีชัดเจนสามารถทํา               
ความเขาใจกับขอมูลและสารสนเทศไดงาย ตามความตองการของผูสูงอายุ
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1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค            
 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ  รัฐศาสตรและ  
 รฐัประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร ศลิปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวทิยาการดานมนษุยศาสตร
 และสงัคมศาสตร  ทีม่คีุณภาพซ่ึงสามารถแสดงถึงประโยชนทัง้ในเชงิทฤษฎเีพ่ือใหนกัวิจัยสามารถนําไป
 พัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎบิตั ิทีน่กัปฎิบตัสิามารถนาํไปประยุกตใชในภาค
 สวนตางๆ ทัง้ภาครัฐภาคธุรกิจและภาคสังคมและชุมชน
  2) เพ่ือสงเสรมิการศึกษาคนควาวจิยัและนาํเสนอผลงานทางวชิาการของคณาจารย นกัวจิยั          
       นกัวชิาการ 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) ผลงานท่ีเสนอตีพมิพตองไมเคยตพีมิพเผยแพรในวารสาร 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  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎบิตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  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
     เนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ
      ประเด็นอยางสมบูรณ  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)
    เปนสวนแนะนําและปูพื้นเร่ืองเพ่ือใหผู อานทราบขอมูลเบ้ืองตนของเนื้อหา เปน                
การจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น 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  ควรมกีารนาํเสนอผลการวิจยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปน้ี
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คาํ (การเขยีนบทคดัยอ คอื การสรปุสาระสําคัญของเรือ่งโดยเฉพาะวตัถุประสงค วธีกีาร และผลการวจิยั)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงท่ีมาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
   นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
  (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.
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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) รวมท้ังจากระบบ                  
     การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/
     FEU)  สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ   ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อสั่งจองวารสาร        
      ลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับจะคิดราคา
     ตอเลมตามที่โรงพิมพเสนอมายังกองบรรณาธิการ และคาจัดสงวารสารจะคิดคาจัดสงทางไปรษณีย
     แบบสิง่พมิพในราคาเลมละ 25 บาท
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                                                วันที่ ……….เดือน………....…….พ.ศ……….

เรียน   บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………………….
 (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………………………………………………………….
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา ………………………………………………………………..…………………….…
ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)…………………………………………………………………...……………..
สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา…………………………………………………………………………………...………..
ขอสงบทความชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)………………………………………………………………………...............….
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………….....………….

ประเภทบทความที่สง  (   )   บทความวิชาการ (Academic article)  (    )  บทความวิจัย (Research article) 
     (   )  บทความปริทัศน (Review article)     (    )  บทวิจารณหนังสือ (Book review)
                                      กรณีเปนบทความที่เสนอเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้
     (   )  บทความวิจัย          (   ) บทความวิชาการ 
     ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................
                                      มหาวิทยาลัย ............................................................................................................
           โดยมี...................................................................................เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก
                                      หนวยงานที่สังกัดของอาจารยที่ปรึกษา………………………………………………......
     ทั้งนี้ไดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผานแลวเมื่อวันที่……….เดือน.………..… พ.ศ……...
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก ……………………........……..….หมูที่……ซอย…………...………...................…
ถนน…………………...…………..ตําบล/แขวง………..………………อําเภอ/เขต…………...……………….……
จังหวัด...........................................................................................................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท………………..................…โทรศัพทมือถือ……………..................……โทรสาร………………..............
E-mail………………………………………………………………………………………………..………………….
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้   (   )  เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
       (   )  เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ
 บทความนีไ้มเคยตีพมิพในวารสารใดมากอน และไมอยูในระหวางกระบวนการพิจารณาตพีมิพในวารสารอ่ืน          
รวมท้ังจะไมนําสงไปเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ อีกนับจากวันท่ีขาพเจาไดสงบทความฉบับน้ีมายัง                  
กองบรรณาธิการวารสารวชิาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลกัเกณฑการพิจารณา
ตนฉบบั ทัง้ยนิยอม ใหกองบรรณาธกิารตรวจแกตนฉบบัตามท่ีเหน็สมควร พรอมนีข้อมอบลิขสทิธิบ์ทความทีไ่ดรบัการ
ตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน กรณีมีการฟองรองเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ  ขอความ
สวนใดสวนหน่ึง และ/หรือขอคิดเห็นท่ีปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียง
ฝายเดยีว
          
          ลงชื่อ ...................................................
                                                            (                                              )
                                                                                              ............./................../.............   

แบบฟอรมนาํเสนอบทความเพ่ือพจิารณาตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน
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