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บทบรรณาธิการ 
  

 บทความวิชาการ 
 สื่อมวลชน: เสรีภาพและความรับผิดชอบ     
 พัชราภา  เอื้ออมรวนิช      

 ไตรลักษณะปญหาในการจัดการภัยพิบัติ 
 ของทองถิ่นที่สําคัญของไทย: ขอคนพบ 
 จากวรรณกรรมทางวิชาการเบื้องตน      
 วัชรพล ศุภจักรวัฒนา  
 และ  ปาณัสมชฎา ศุภจักรวัฒนา     
         
 การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
 ขององคการ: ความทาทายในการบริหาร
 เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารยพยาบาล     
 ชุติมา มาลัย  เพ็ญนภา  แดงดอมยุทธ  
 สุพรรณี  กัณหดิลก 
 และ จิรภัค สุวรรณเจริญ      

 บทความวิจัย 
      การบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ
 กับผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
 และขนาดยอม ในจังหวัดปทุมธานี    
 สมยศ อวเกียรติ  
 และ  สิทธิพร ประวัติรุงเรือง  

 อทิธิพลปจจัยดานความรูของผูประกอบการ
 ที่มีตอผลการดําเนินงาน  กลุมวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
 ของประเทศไทย  
 ภาคภูมิ ภัควิภาส  
 และ  ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา  

การตลาดสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยว
โดยชุมชนในเขตศูนยการเรียนบานนาโต   
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  
กาญจนา สมมติร   นทิศัน  บญุไพศาลสถติย   
สกุจิ  มาลยัรุงสกลุ และ อลชิา ตรโีรจนานนท  
         
เปาหมายในการติดตามขาว และการให
ความนาเชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ 
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
อริสา  เหลาวิชยา  

การพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนในเทศบาลเมือง
เมอืงแกนพัฒนา อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชียงใหม   
จุฬาวลี  มณีเลิศ    
              
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ชุมชนกึ่งเมือง   ตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน     
จารณุ ี ภทัรวงษธนา สพุฒันวรี  ทพิยเจรญิ    
และ  พงศกร  จันทราช     
              
ความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษา
วิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก
ตอการจัดการความรู  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม     
ธรรศพงศ วงษสวัสดิ์   สุวรรณา รุจิโมระ   
และ ณัษฐนนท ทวีสิน    
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การศกึษาผลการใชรปูแบบการเสรมิสรางทกัษะ
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง     
ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน     
กัญญา  สมบูรณ    
                
การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรยีนมัธยมศกึษาดวยกระบวนการแกปญหา     
อมร  ออนสี  และ สุกัญญา  แชมชอย    
                
ประสิทธิผลทางการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   
ณัฏฐกานต  ดํารงรักษธัญญา  
และ  พัชรีวรรณ  กิจมี   
             
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี    
ศวิสัสา จนัโท  และ พงษเสฐยีร  เหลอืงอลงกต    
              
บุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยว
ตลาดรมินํา้ดอนหวายซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย    
สราวรรณ  เรืองกัลปวงศ   
และ  อรรนพ  เรืองกัลปวงศ    
              
อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจ
และการสื่อสารปากตอปากที่มีตอการกลับมา
ใชบริการซํ้า  ของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัด: 
กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก    
หัสยาพร  อินทยศ  บุญฑวรรณ  วิงวอน   
และ วิทย  มงคลวิสุทธิ์   
             

การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนํา
ทางวชิาการของผูบริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน     
ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 36 จังหวัดพะเยา    
รักษิต สุทธิพงษ    

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน   
ชีวิน  สุขสมณะ  และ  อิซาโอะ  ยามากิ  
                
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนด
ดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
ในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
กฤชณัท  แสนทวี

ความพึงพอใจตอการใชสื่อสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน
จําเริญ  เขื่อนแกว
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
     วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเร่ิมตีพมิพเผยแพรมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –              
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                         
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 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  จึงไดเปลี่ยน
กาํหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ฉบบัที ่1 ในเดือนมกราคม  - มนีาคม และไปสิน้สดุฉบบัที ่4 ในเดือนตลุาคม – ธนัวาคม   
     วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพมิพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกล่ันกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
    1.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิและการจดัการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
     2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  
นักวิชาการ และนักศึกษา

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

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
    ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
             ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวาณิช        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
      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา        มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
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  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับน้ีเปนวารสารฉบับท่ี 4  ประจําป  พ.ศ. 2560             

นาํเสนอบทความเกีย่วกบัการนาํเสนอและการรบัขอมลูขาวสารของบุคคลในสงัคมปจจบุนัซึง่เทคโนโลยีสือ่สาร

ทําใหขอมูลขาวสารมีบทบาทและกลายเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ            

ดงัเชนบทความ เรือ่ง “สือ่มวลชน: เสรภีาพและความรับผดิชอบ” และบทความเรือ่ง “เปาหมายในการติดตามขาว

และการใหความนาเชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  รวมทั้งมี      

บทความท่ีนําเสนอขอมูลที่นาสนใจเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและยอมอีกหลายบทความ เชน บทความ      

ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  และบทความท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงท่ีมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน               

ของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน  และเชนเดยีวกบัฉบบัทีผ่านมา วารสารฉบับนี้ยังประกอบดวย

บทความวิจัยดานการศึกษาท่ีนาสนใจ อาทิ บทความเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยง              

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา รวมท้ังมีบทความดานการจัดการการทองเท่ียว และ      

ดานการบริหารรัฐกิจที่นาสนใจอีกหลายบทความ   

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้       

และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน              

ทีก่รณุาประเมินคณุภาพบทความกอนการตพีมิพ  และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ

และนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                       

โดยสามารถศกึษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารท่ี URL: journal.feu.ac.th  

และจากระบบการจดัการวารสารออนไลน ThaiJo ที ่URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index 

รวมท้ังสามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมท้ังจากระบบ         

การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
 การนําเสนอบทความน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของส่ือมวลชน

ในสถานการณปจจุบนัภายใตเสรภีาพและความรับผิดชอบของส่ือมวลชนโดยสือ่มวลชนถอืไดวาเปนฐานนัดร

ที่ 4 ของสังคมโดยคําวา ฐานันดรน้ันหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของบุคคลตามยศ หรือบรรดาศักด์ิ         

ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคมและอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูก     

ขนานนามวาเปน ฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวยเชนกัน โดยสื่อมวลชนถูก      

คาดหวังจากสงัคมใหนาํเสนอขาวสารทีผู่คนสวนใหญใหความสนใจ สิง่ท่ีพงึตระหนกัในการเปนส่ือมวลชนท่ีดี 

คือ ความรับผิดชอบในการส่ือขาว สื่อมวลชนจะตองมีหนาที่ในการเปนสุนัขเฝายาม เปนนายทวารขาวสาร 

กล่ันกรองขอมูลขาวสารท่ีถกูตอง เปนขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสังคม  สือ่มวลชนไมวาจะเปนส่ือด้ังเดิม หรือ

สือ่ใหมตางกม็สีทิธแิละเสรีภาพอนัชอบธรรมในการรายงานขาวสารเหตุการณทีเ่กดิขึน้ในสงัคมใหผูรบัสารทราบ 

แตการรายงานขาวของสือ่มวลชนกลบัยงัไดรบัการวิพากษวจิารณถงึเสรีภาพและความรับผดิชอบอยูบอยคร้ัง 

ดังเชนกรณีการทําขาวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ หรือการถายทอดสดกรณีการจับกุม

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีกอเหตุยิงเพื่อนรวมงานเสียชีวิต ซึ่งการถูกวิพากษวิจารณตางๆ          

กลับยังไมมหีนทางทีช่ดัเจนในการแกไขปญหาจนกลายเปนปญหาเร้ือรังของส่ือในปจจุบนั ดงัน้ันจึงตองอาศัย

ความรวมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพ่ือทําใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพบนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบ
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คําสําคัญ
 สื่อมวลชน   เสรีภาพ   ความรับผิดชอบ

Abstract  
 This article has the objectives to reflect the work of press in the current situation under the 

rights and responsibility of the press. The press is referred to as the fourth estate of society.             

The estates are equivalent to social classes which define the levels of persons based on their      

status or rank. People in upper classes have privileges in society and powers to enact laws.              

As the press is called the fourth estate, so they have powers too. The press people are expected 

by society to present the news that are in the public interest. The good press shall have responsibility 

in reporting news. The press has a duty and role as a watchdog. It has to screen and select the 

correct information and news which are beneficial for society. All media, either the traditional or 

new type, have rights and freedom to report news and events occurring in society to receivers. 

Many times the media reports have drawn criticism regarding its freedom and responsibility.           

For example, the reports of the death of actor Por Thrisadee Sahawong or the live broadcast of the 

arrest of Phranakorn Rajabhat University’s lecturer who shot dead his colleague.  

 Despite the criticism, there is still no clear solution to this problem and thus it has become 

a chronic problem of the media in the present time. Therefore, the cooperation of people concerned 

in the government and public sectors are needed to ensure that freedom of the press comes with 

responsibility. 

Keywords
 Mass Media,   Freedom,  Responsibility

บทนํา 

 สังคมในยุคปจจุบันถือไดวาเปนยุคขาวสารไรพรมแดนที่ผูรับสารสามารถตัดสินใจเลือกรับขาวสาร

ไดตามความพอใจของตนเอง (Active Audience)โดยผูรับสารที่มีลักษณะดังกลาวจะไมถูกโนมนาวใจ           

จากสื่อไดงาย แตจะมีการคิด สนใจในขอมูลขาวสารที่ตนเองเลือกอยางละเอียด (Littlejohn, 1999, 337)     

และสือ่ทกุส่ือตางพรอมทีจ่ะปรบัตวัเพือ่ตอบสนองกับโลกของสือ่ใหมโดยมกีารนาํเสนอขาวสารเพือ่ใหผูรบัสาร

ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงดวยความรวดเร็วเชนเดียวกัน ขาว คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันและเปนสิ่งที่ถูก

ตัดสินวามีความเหมาะสมในการนําเสนอจากส่ือมวลชนโดยอยูภายใตเง่ือนไขในองคกรส่ือท่ีตนเองสังกัดอยู

ขาวตองเปนเรื่องที่สดใหมที่ยังไมเคยมีใครรูมากอนและจําเปนตองเปนเรื่องที่คนสนใจและเปนประโยชน       
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ตอผูคน (แรนดัล, 2559, 36)โดยขาวจะปรากฏตามสื่อตางๆ ไมวาจะเปนบนหนาหนังสือพิมพทุกวัน รวมถึง

เปนสิ่งที่รายการโทรทัศนและรายการวิทยุกลาวถึง ซึ่งการรายงานขาวมิใชเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น        

แตขาวจะตองเปนเรือ่งราวทีม่กีารรายงานใหเราทราบ สาระสาํคญัของขาวตองเปนรายงานของเหตุการณและ /

หรอืสถานการณทีผู่สือ่ขาวและบรรณาธิการเห็นพองกนัวาสาํคญัและนาสนใจพอทีป่ระชาชนควรหรอืตองรบัรู

เหตกุารณหรอืเรือ่งราวนัน้ๆ ตามหลกัการประเมินคณุคาขาว (มาล ีบญุศริพินัธ, 2556, 121 ; Harisson, 2006, 

16 ; Shoemaker, 2006, 105) โดยขาวมีหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน ขาวการเมือง ขาวบันเทิง                  

ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวตางประเทศ ฯลฯ แตไมวาจะเปนขาวในประเภทใดก็ตาม หนาทีห่ลกัของ

สื่อมวลชน คือ การนําเสนอเหตุการณตางๆ ผานสื่อที่ตนเองสังกัดอยูใหผูรับสารไดรับทราบ โดยการนําเสนอ

ขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบันนั้น สื่อมวลชนถูกคาดหวังจากสังคมใหนําเสนอขาวสารที่ผูคนสวนใหญให

ความสนใจ ความคาดหวังของผูรับสารนั้นไมเพียงแตจะคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือ

ใหการศึกษาเพียงเทานั้น แตผูรับสารยังคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาความบันเทิงดวย (Ravi, 2012, 

308) ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาของส่ือมวลชนนั้นตองมีการปรับรูปแบบการนําเสนอดวยวิธีที่หลากหลาย              

เพื่อรองรับพฤติกรรมผูรับสารที่เลือกรับขาวสารทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหมควบคูกันไปดวย

 สื่อมวลชนที่มีบทบาทพิเศษในการนําเสนอขาวสารตางๆ ใหกับผูรับสารไดรับรูโดยส่ือมวลชนเปน

สถาบนัสาธารณะสถาบนัหนึง่ของสังคมตามท่ีนายเอด็มนัด เบริก สมาชกิสภาผูแทนราษฎรขององักฤษ ไดให

ฉายาสื่อมวลชนวาเปนฐานันดรที่ 4 ของสังคม โดยคําวา ฐานันดรนั้นหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของ

บุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์ ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคม และอํานาจในการบัญญัติ

กฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูกขนานนามวาเปนฐานันดรท่ี 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวย   

เชนกนั  การมอีาํนาจของส่ือมวลชนท่ีถกูประกอบสรางความเปนสถาบันสือ่ และถกูขนานนามวาเปนฐานนัดร

ที ่4 นัน้ สงผลใหสือ่มวลชนตองกระทาํหนาท่ีดวยความระมดัระวัง รอบคอบและเท่ียงธรรม ธาํรงไวซึง่อิสรภาพ

อยางแทจริง เพื่อประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ โดยตองปฏิบัติงานดวยหลักแหงความเปน                

สถาบันสาธารณะ คือ ตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักแหงศีลธรรมและจริยธรรม (บัณฑิต 

จํารูญวงศสกุล, 2555 ; ภัทมัย อินทจักร, 2550, 3) ดังนั้นการเลือกเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมานําเสนอ   

เปนขาวสงไปยงัผูรบัขาวสารนัน้ สือ่มวลชนจะตองมีการกลัน่กรองขาวสารอยางละเอียดถ่ีถวนกอนนําเสนอเสมอ 

นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคุณลักษณะของขาวที่จะทําใหขาวที่ถูกนําเสนอผานสื่อออกไปยังผูรับขาวสารนั้น

เปนขาวที่มีคุณภาพสะทอนความเปนกลางของการรายงานขาวที่ดี ซึ่งมาลี บุญศิริพันธ (2556, 129-130)      

ไดกลาวถึง คุณลักษณะของขาววาประกอบไปดวย 5 คุณลักษณะ ไดแก ความถูกตอง (Accuracy)                

ความสมดุล (Balance)  ความเปนกลาง (Objectivity) ความกระชับชัดเจน (Concise and Clear) และ       

ความทันเหตุการณ (Recentness) 

 การนําเสนอขาวสารผานสื่อมวลชนของผูสื่อขาวนั้น ไมใชเพียงแตไดขอมูลแลวนําเสนอ สิ่งท่ีพึง

ตระหนักในการเปนสื่อมวลชนที่ดี คือ ความรับผิดชอบในการสื่อขาว โดยส่ือมวลชนมีหนาที่ในการเปนสุนัข

เฝายาม (Watchdog) การเปนนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) ทําหนาที่ในการกลั่นกรองขอมูลขาวสารที่
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ถูกตอง มีที่มาอยางชัดเจน เปนขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสังคม ไมละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่          

ตกเปนขาว เลือกนําเสนอในชวงเวลาที่เหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมเปนหลัก โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง สังคมปจจุบันเปนสังคมยุคดิจิทัลที่การนําเสนอขอมูลขาวตางๆ ไมไดถูกจํากัดอยู แคเพียง                      

สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตการนําเสนอขาวสารในปจจุบันสามารถ

ทําไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ตโดยศูนยวิจัย PEW ไดทําการศึกษา

การบริโภคสื่อในสหรัฐอเมริกา รายงานวา การบริโภคขาวสารจากสื่อออนไลนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว

ระหวางป ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2012 โดยรอยละ 50 เปนประชากรทีร่บัขาวสารจากส่ือออนไลน (Macnamara, ม.ป.ป.)

เม่ือส่ือใหมเขามามีบทบาทตอการเปดรับขาวสารของผูรับสารมากขึ้น สงผลใหสื่อด้ังเดิมตางตองมีการปรับ

รปูแบบการนาํเสนอขาวสารโดยกาวขามเขาไปสูโลกออนไลน ซึง่นอกจากส่ือใหมทีเ่ขามามบีทบาทตอการนาํ

เสนอขาวสารของสื่อมวลชนแลว การเขามาครอบครองสื่อของระบบนายทุนสื่อ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ

บทบาทหนาท่ีหลักในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนดวย โดยจักรกฤษ เพ่ิมพูล ไดกลาวไวในบทความ

เรื่อง จริยธรรมนายทุนสื่อ ในเว็บไซตหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก  เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2557 วา ไมเคยมี             

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมของนายทุนสื่อ หรือผูประกอบการสื่อ ดานหนึ่งเราอาจเชื่อวาหนาที่ของนายทุน         

คอื การดูแลดานธรุกจิใหองคกรสามารถอยูรอดได โดยไมเกีย่วของกับงานวันตอวนั หรอืเน้ือหาในการนาํเสนอ 

แตในความเปนจริงนายทุนน่ันเอง คือตัวการสําคัญท่ีทําใหสื่อละเมิดจริยธรรม ยิ่งหากนายทุนน้ันไมไดมี        

พื้นฐานของความเปนสื่อมวลชนที่เขาใจในหลักการ ก็จะยิ่งนําพาใหองคกรนั้นดิ่งลงเหวเร็วยิ่งขึ้น

 ดร. สมเกยีรต ิออนวมิล ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ทนุ-อดุมการณสือ่ยคุดิจทิลั” ในการประชมุใหญ

ระหวางวิชาการและวิชาชพีสือ่มวลชน ประจาํป พ.ศ. 2558 เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วา อดุมการณ

ที่หายไป คือ ปญหาสากลภายใตยุคทุนนิยมที่หลายคนตางยอมรับวาส่ือเปนธุรกิจหรือทุนแบบหนึ่ง                    

เมือ่สือ่กลายเปนทนุรปูแบบหน่ึงความเชือ่มัน่และนาเชือ่ถอืในการเสนอขาวสารยอมลดลงไป การจะแกปญหา

หรือปฏิรูปสื่อมวลชน ควรมุงเนนไปที่หลักการพ้ืนฐานของสื่อมวลชนเพื่อฟนหลักการเหลาน้ีซึ่งเปนหลักการ    

ที่จะทําใหความนาเชื่อถือกลับคืนมา อาทิ สื่อมวลชนตองภักดีตอประชาชน  มีอิสระในการทํางาน  ตรวจตรา

เฝาระวังผูมีอํานาจ สรางเวทีสาธารณะทําใหขาวสารนาสนใจดวยเหตุผลครบถวนทุกแงมุม พลเมืองมีสิทธิ       

ในการนําเสนอขาว หากฟนหลักการพ้ืนฐานเหลาน้ีขึ้นมาความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนในสังคมทุนนิยม            

ก็จะกลับคืนมา (กองบรรณาธิการเว็บ, 2558)

 การเกิดข้ึนของส่ือใหม รวมถึงระบบนายทุนส่ือไดเขามามีบทบาทตอการนําเสนอขาวสารของ

สือ่มวลชนในปจจุบนัเปนอยางมาก อกีท้ังผูรบัสารในยุคน้ีตางมีทางเลอืกในการเปดรับขาวสารตามความสนใจ

ของตนเองไดอยางเสรี ทาํใหสือ่มวลชนตองมีการปรับรปูแบบการนําเสนอขาว มกีารแขงขันกันนาํเสนอขาวสาร

เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูรับสารดวยความรวดเร็วมากท่ีสุด โดยส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร และ

ผูรบัสารมสีทิธทิีจ่ะรู (Right to Know) ถงึเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม แตทัง้นีก้ารนาํเสนอขาวสารกต็อง

คํานึงถึงความรับผิดชอบดวยเชนกัน
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เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

 สื่อมวลชนไมวาจะเปนส่ือด้ังเดิม หรือส่ือใหมตางก็ทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวสารไปสูประชาชน 

โดยมีวตัถปุระสงคหลกัเพือ่ใหประชาชนไดรบัทราบขอมลูขาวสารทีม่คีวามถูกตอง เทีย่งตรง ในการนีส้ือ่มวลชน

ตองมีสิทธิและเสรีภาพรายงานขาวสารใหประชาชนรับรูโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ                 

โดยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 บญัญัตไิววา บคุคลซ่ึงประกอบวชิาชีพส่ือมวลชน

ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ (รัฐธรรมนูญแหง     

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 2560) ทั้งนี้เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นตองมาคู กับความรับผิดชอบ                     

ดานจริยธรรมดวยคณะกรรมการที่ทํางานดานเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา (Commission on the 

Freedom of the Press) ไดจดัทาํขอกาํหนดความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนซ่ึงระบุวา สือ่มวลชนจะตองรายงาน

ขาวตามปรากฏการณที่เปนจริงอยางละเอียดครบถวนและตองตรวจสอบอยางรอบคอบ สื่อมวลชนจะตอง

เปนเวทีแหงความคิดเห็นสาธารณะท่ีเปดโอกาสใหทุกฝายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และส่ือมวลชน     

ตองเปนตวัแทนของคนทกุกลุมในสังคม (นนัทนา นนัทวโรภาส, 2557, 138) โดยขอปฏบิตัสิาํคญัๆ ทีส่ือ่มวลชน

ที่มีความรับผิดชอบพึงกระทํา ไดแก สื่อจะตองรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปนจริงอยาง

ละเอียดรอบดาน และอยางที่ไดตรวจสอบอยางรอบคอบโดยพิจารณาดูบริบทที่เหตุการณนั้นไดเกิดข้ึน 

สื่อมวลชนจะตองสรางเวทีแหงการแสดงและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมท้ังเปนชองทางที่จะแสดง   

ความคิดเห็นของสาธารณะ สื่อมวลชนตองเปนภาพตัวแทนของคนทุกๆ กลุมในสังคม และจะตองนําเสนอ

เปาหมายและคุณคาของสังคมอยางชัดเจน (กาญจนา แกวเทพ, 2556, 94)

 ความรับผิดชอบของส่ือถือไดวามีความสําคัญย่ิงโดยสื่อมวลชนจะตองคํานึงถึงส่ิงท่ีเปนประโยชน

และอยูในความสนใจของสาธารณชนเปนประการแรก โดยคณะกรรมาธิการเสรีภาพของสื่อมวลชนของ

สหรัฐอเมริกาไดเรยีกรองใหสือ่มวลชนมคีวามรับผดิชอบในการนําเสนอขาวสาร โดยสือ่มวลชนจะตองรายงาน

เหตุการณอยางถูกตอง เขาใจงาย เต็มไปดวยปรีชาชาญ ตองเปนสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และการวิพากษวจิารณ สะทอนภาพกลุมตางๆ ใหสงัคมทกุชนชัน้ ชวยเสนอแนะใหความกระจางเกีย่วกบัเปาหมาย

และคุณคาของสังคม และเสนอเหตกุารณ ขาวสารทีเ่กิดข้ึนประจําวันอยางเต็มท่ี (สมคิด บางโม, 2551, 139-140) 

 McQuail (1994 อางถึงใน พงษ วิเศษสังข, 2554, 28) ไดกลาวถึงความรบัผิดชอบของสื่อมวลชน 

มีอยู 5 ประการ ไดแก 

 1.  สอดสองดูแล ระแวดระวัง เหตุการณที่คาดวาจะมีผลกระทบตอประชาชนแลวรายงานให

ประชาชนไดรบัทราบโดยส่ือจะตองตืน่ตัวในการสอดสองเหตกุารณสาํคัญ ๆ  เพ่ือรายงานใหประชาชนไดรูทนั

เหตุการณสําหรับการเตรียมพรอมในการรับมือและปองกันเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนและคาดวาจะเกิดข้ึน     

ความรับผิดชอบหลักตามหนาที่นี้คือ การตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน 

 2.  ประสานความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นท่ีสื่อเลือกนําเสนอ เพ่ือให

ประชาชนผูรับสารไดรับรูความคิดเห็นในหลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิด สําหรับการนําไปประกอบ          

การตัดสินใจเกี่ยวกบัประเด็นนั้น ๆ 
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 3. สั่งสอน ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณี สื่อทําหนาที่ในการถายทอดขอมูลเพื่อกอ

ใหเกิดทัศนคติทีด่ตีอมรดกทางสังคม อนัจะเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรู ความเชือ่ คานิยม และพฤติกรรม

ทางสังคมที่เหมาะสมกับกาละและเทศะ 

 4.  ใหความบันเทิง เปนหนาท่ีสําคัญของสื่อในสังคมท่ีเต็มไปดวยความเครียดจากปญหา                     

ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง ดวยศิลปะ เพื่อจรรโลงใจและจรรโลงสังคมใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี

ตอการดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณ 

 5. รณรงคทามกลางปญหาเกา ปญหาใหมที่เกิดข้ึนมากมาย และแพรกระจายผลกระทบไดใน           

วงกวางอยางรวดเร็ว จงึเปนหนาท่ีของส่ือในการรวบรวมพลังและผลักดันประชาชนจํานวนมากใหเกิดทศันคติ 

และพฤติกรรมท่ีสรางสรรคทางสังคมรวมกัน สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันหลักการสําคัญของทฤษฎี    

ความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสรุปไดดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2551, 150)

  5.1 สื่อมวลชนควรจะตองยอมรับและปฏิบัติใหลุลวงในภาระหนาที่ที่เปนพันธกิจตอสังคม

  5.2 ภาระหนาท่ีเหลาน้ี โดยหลักสําคัญจะตองบรรลถุงึมาตรฐานวชิาชพีในดานขาวสาร สจัธรรม    

ความถูกตอง ความเปนกลาง และความสมดุล

  5.3 ในการยอมรับและนําไปปฏิบัติของภาระหนาท่ีเหลาน้ี สื่อมวลชนควรจะควบคุมตนเอง

ภายใตกรอบแหงกฎหมายและสถาบันที่ธํารงอยู

  5.4 สื่อมวลชนควรจะตองหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจนําไปสูอาชญากรรม ความรุนแรง หรือ           

ความไมสงบ หรือแสดงความกาวราวตอเชื้อชาติหรือศาสนาของชนกลุมนอยในสังคม

  5.5 สื่อมวลชนโดยท่ัวไปควรจะเปดกวางและสะทอนความหลากหลายของสังคม เปดโอกาส

ใหความคิดเห็นของทุกฝายไดเขาถึงและใหสิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน

  5.6 สงัคมและสาธารณะมีสทิธิทีจ่ะคาดหวงัการปฏบิตัใินระดบัมาตรฐานทีส่งูของสือ่มวลชน 

และการเขาแทรกแซงอาจจะตองถือวาไมเปนเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ

  5.7 นักวารสารศาสตรและนักวิชาชีพส่ือมวลชนจะตองเปนท่ีวางใจหรือเช่ือถือไดของสังคม

เชนเดียวกับนายจางหรือตลาดผูบริโภคสื่อ

 จะเห็นไดวา มีนักวิชาการไดกลาวถึงขอปฏิบัติที่เปนแนวทางความรับผิดชอบของส่ือมวลชนอยู      

อยางมากมาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวเนนไปที่บทบาทหนาที่ที่เหมาะสมในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน

ภายใตเสรีภาพและความรับผิดชอบ นอกจากน้ีองคกรวิชาชีพส่ือมวลชนหลายองคกรตางก็มีการประกาศ

ระเบียบท่ีวาดวยจริยธรรมส่ือมวลชนออกมา เพื่อสรางบรรทัดฐานในการทํางานของสื่อ แตเมื่อใดก็ตาม             

ที่สื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการนําเสนอขาวสารที่ขาดซ่ึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ            

คําวาเสรีภาพ มักจะถูกนํามากลาวอางถึงอยูเสมอ ไมผิดหากจะกลาววา วิชาชีพส่ือมวลชนถือเปนวิชาชีพ       

ที่ไดรับสิทธิ เสรีภาพเปนพิเศษจากทุกสังคมนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเชื่อกันวา “เสรีภาพของสื่อ             

คือเสรีภาพของประชาชน” (ศิริวรรณ อนันตโท และ สันทัด ทองรินทร, 2559, 4-5) สื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ

ในการนําเสนอขาวสารไดอยางเสรี โดยส่ือมวลชนเปนผูทําหนาที่แสวงหาและนําเสนอขาวสารแกผูรับสาร     

จึงมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูรับสารในเรื่องตางๆ 
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 แตทั้งนี้ก็ไมอาจปฏิเสธไดวามีสื่อมวลชนบางกลุมที่ใชเสรีภาพของความเปนส่ือจนสงผลกระทบ        

ตอตัวส่ือมวลชนเอง อยางกรณีสื่อมวลชนในตางประเทศที่เกิดเหตการณบุกยิงสํานักงานหนังสือพิมพ               

ชารลี เอบโด ของฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. 2015 หรือในกรณีของสื่อมวลชนในประเทศไทยที่การนําเสนอขาวสาร

ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักในป พ.ศ. 2559 ถึงประเด็นการมีเสรีภาพโดยปราศจากความรับผิดชอบของ

สื่อมวลชน คือ กรณีการทําขาวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ และกรณีการถายทอดสด

เหตุการณการเกลี้ยกลอมอาจารย ดร. วันชัย ดนัยตโมนุท อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่กอคดียิง

เพื่อนรวมงานเสียชีวิต จนในทายสุด ดร. วันชัย ดนัยตโมนุทไดตัดสินใจฆาตัวตาย และกระสุนนัดดังกลาวได

ถูกถายทอดผานสื่อออกอากาศไปท่ัวประเทศ เหตุการณทั้งสองเหตุการณนี้ไดกอใหเกิดวิกฤตศรัทธาที่           

ผูรบัสารมตีอการนาํเสนอขาวของสือ่มวลชน และตอกย้ําถงึบทบาท หนาที ่และความรบัผิดชอบในการนําเสนอ

ขาวสารของส่ือมวลชนท่ีในปจจุบนักําลังถูกจับตามองจากสังคมถงึปญหาดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ

อยางหนักหนวง 

 ภายใตสถานการณสื่อในปจจุบัน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล การกาวเขามาของสื่อใหม         

รวมถึงระบบนายทุนส่ือ สงผลใหสื่อมวลชนตองมีการปรับตัวอยางมากในการนําเสนอขาว โดยสื่อมวลชน      

ในยุคปจจุบันไดมีการแขงขันกันนําเสนอขาวสารท่ีเนนเรื่องความรวดเร็ว แตบางคร้ังขาดซ่ึงการกล่ันกรอง

ขอมลูขาวสารกอนนาํเสนอ จนในบางคร้ังเราจะพบเห็นไดวามหีลายสาํนกัขาวรายงานขาวทีม่ขีอมลูผดิพลาด

จนตองออกมาขอโทษตอผูรับสาร รวมทั้งการนําเสนอขาวที่ละเลยจริยธรรม และความรับผิดชอบในการเปน

สือ่มวลชนทีด่ ีแตมุงเนนไปท่ีการตอบสนองตอความตองการของผูรบัสารและตอบสนองตอนโยบายขององคกร

สื่อที่ตนเองสังกัดอยู  ประเด็นหลักๆ ที่สื่อมวลชนไทยมักจะละเมิดจริยธรรมในการนําเสนอขาว มักจะเปน

ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานขาวท่ีมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน การเสนอภาพขาวท่ีไมเหมาะสม วิธีการหาขาว 

อคติสวนตัวของนักขาว และสิทธิสวนบุคคล (จักรกฤษ เพิ่มพูล, 2556, 1-3) ตัวอยางเชนในกรณีการทําขาว

การเสยีชวีติของดาราหนุม ปอ ทฤษฎ ีสหวงษทีส่ือ่มวลชนบางสวนแสดงพฤตกิรรมไมเหมาะสมตอการรายงาน

ขาวการเคล่ือนยายศพ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานขาวของผูสื่อขาวตางประเทศกลับมีมาตรฐาน        

การรายงานขาวที่เครงครัดตอจรรยาบรรณและใหเกียรติตอผูเสียชีวิต รวมถึงระมัดระวังความรูสึกของญาติ  

ผูเสียชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักถึงเปนอยางมาก

 จากการท่ีสื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการทํางานบนเสรีภาพท่ีขาดซ่ึงจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบมาเปนระยะเวลายาวนาน และดูเหมือนจะเปนแผลเรื้อรังที่ไมมีแนวทางแกไขไดนั้น ผูเขียน

มีความเห็นวา โดยภาพรวมไมควรกลาวโทษไปที่การทํางานของสื่อแตเพียงฝายเดียว แตควรมองในมุมมอง

หลายๆ ดาน ทั้งองคกรสื่อ สื่อมวลชน รวมถึงพฤติกรรมของผูรับสารที่ตางเปนปจจัยที่สงผลตอการนําเสนอ

ขาวของส่ือมวลชนท้ังสิ้น  แมวาจะมีองคกรดานสื่อตางๆ จะมีความพยายามในการกํากับดูแลกันเอง                 

โดยมีการออกแถลงการณจากสมาคมสื่อตางๆ เมื่อสื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณถึงการทํางานเสมือนเปน

สัญญาณเตือนใหทราบถึงบทบาท หนาที่ของสื่อ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติ

งานของส่ือใหอยู ภายใตจริยธรรม และบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม แตดูเหมือนระเบียบขอบังคับตางๆ                 
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ของสมาคมสือ่ในประเทศไทยยงัไมสามารถนาํมาบงัคบัใชไดอยางจรงิจงัเน่ืองจากไมไดเปนขอกฎหมาย และ

ไมสามารถบงัคบัใชไดกบัสือ่มวลชนทีไ่มไดมสีถานะเปนสมาชกิในสมาคมส่ือนัน้ๆ  จงึสงผลใหการกาํกบัดแูล

การทํางานของส่ือยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนี้การกาวเขามา                

ของนายทุนสื่อบางสํานักที่มีนโยบายในการนําเสนอขาวสารเพียงเพื่อเนนขายขาวใหมีผูรับสารจํานวนมาก 

เพ่ือความอยูรอดขององคกร กอ็าจจะเปนสวนหนึง่ทีส่งผลใหสือ่ทาํงานโดยละเลยจริยธรรมขาดความรับผดิชอบ

ตอสังคมการแกไขปญหาความรับผิดชอบของส่ือมวลชน ในทัศนะของผูเขียนมองวา ควรเริ่มต้ังแต                    

การวางรากฐานของสังคมโดยการใหความรูกับประชาชนตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูเทาทันส่ือ ซึ่งสามารถ         

สอดแทรกไวในบทเรียนตางๆ ได สถาบันการศึกษาที่ทําการผลิตบัณฑิตดานสื่อสารมวลชนออกไปสูการเปน

สือ่มวลชนมอือาชพีควรมกีารปลูกฝงเรือ่งเสรภีาพ และความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนใหนกัศกึษาไดตระหนกั

ถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว องคกรสื่อตางๆ ที่ควรรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและปรับปรุงระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ใหมชีดัเจน สอดคลองกับสภาพของเทคโนโลยีและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ และตองสามารถ

นําระเบียบขอบังคับตางๆ มาบังคับใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ กอปรกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่กํากับ

ดูแลสื่อตองเขามาควบคุมกลุ มนายทุนสื่อใหบริหารงานสื่ออยู ภายใตจริยธรรมและความรับผิดชอบ                    

ซึง่อาจจะเปนหนทางหน่ึงท่ีชวยแกไขปญหาทีถ่กูวิพากษวจิารณเร้ือรังมาอยางยาวนานของส่ือและยังสามารถ

ทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผดิชอบดวย

สรุป
 วชิาชีพสือ่มวลชนเปนวชิาชีพทีม่คีณุคาตอสงัคม เนือ่งจากเปนวชิาชีพทีท่าํหนาทีใ่นการเปนหเูปนตา

ใหแกสังคม และยังสามารถเปนกระบอกเสียงที่สะทอนความคิดของผูคนในสังคม การนําเสนอขาวของ

สื่อมวลชนในปจจุบัน ตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงพฤติกรรม      

การเปดรบัขาวสารของผูรบัสารทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูตลอดเวลา แตไมวาจะอยางไรกต็าม เสรีภาพเปนส่ิงชอบธรรม

ทีส่ือ่มวลชนพึงมใีนการนาํเสนอขาวสาร แตทัง้นีเ้สรีภาพของส่ือมวลชนจาํเปนตองมาควบคูกบัความรบัผิดชอบ

ของสื่อมวลชนดวย  ปญหาเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงมาอยางเรื้อรัง ยาวนาน 

ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนส่ือมวลชน 

หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัสือ่มวลชนตางๆ รวมถงึตวัผูรบัสาร โดยการใหความรูกบัผูรบัสารในเร่ืองการรูเทาทนัส่ือ 

การควบคมุการเขามาเปนเจาของสือ่ของนายทุน รวมถงึการสรางจติสํานกึดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ

ใหกบัสือ่มวลชน และมขีอบงัคบัทีช่ดัเจนในเร่ืองจรยิธรรมและความรบัผิดชอบของส่ือมวลชน โดยสมาคมตางๆ 

รวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและนําขอบังคับตางๆ มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากทุกฝายตางทําหนาที่       

ของตนเองอยางเหมาะสม อาจจะเปนหนทางหนึง่ทีช่วยแกไขปญหาท่ีถกูวพิากษวจิารณเรือ้รงัมาอยางยาวนาน

ของสื่อและยังสามารถทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผดิชอบดวย
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ไตรลักษณะปญหาในการจัดการภัยพิบัติของทองถิ่นที่สําคัญของไทย: 
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บทคัดยอ
 ขอถกเถียงในเรื่องของปญหาการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยจากนักวิชาการดานภัยพิบัติมีมา

อยางยาวนาน ถงึแมวาขอคนพบจากการวจิยัและการศกึษาแบบสหวทิยาการในประเด็นขางตนในหลายๆ คร้ัง      

พบวายังมีความสับสนในบางประเด็น ทั้งนี้หากจะรวบรวมปญหาในกระบวนการจัดการภัยพิบัติของไทยนั้น

การศึกษาโดยบทความฉบับน้ีไดมีการทบทวนและศึกษาจากงานเขียนในการจัดการภัยพิบัติทั้งในดาน           

การจดัการ การกําหนดนโยบาย และปญหาในการจัดการภัยพิบตัใินประเทศกาํลงัพัฒนา รวมถึงประเทศไทย

ในชวงระยะเวลาหนึง่ทศวรรษพบวา  ลกัษณะปญหาในการจดัการภัยพบิตัขิองไทย กาํลงัเผชญิกบั 3 ลกัษณะ

ปญหาทางโครงสรางการปกครองขององคการทองถ่ิน อันไดแก การรวมศูนยของรัฐไทย ปญหาดานผูนํา           

และนักการเมือง และความสํานึกทางสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน  

คําสําคัญ 
 การจัดการ   ภัยพิบัติภัยพิบัติทองถิ่น   ประเทศไทย
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Abstract
 Debate on fundamental problem of Thailand disaster management have been discussed 
by Thai disaster academic for long period of times. Although, recently these researches and study 
schemes have been done by several inter-disciplinary academia, the findings and conclusions are 
still muddling and confusing.  In order to identify the collective problem of Thailand disaster procedures 
in overall, this paper reviewed numerous literatures in regards with management, policy making, 
and problems of disaster management in developing countries and Thailand during a decade.    
The study reveals that Thailand disaster management in most levels and many areas have been 
confronting the three characteristics structural problems and traps. For instance, over centralization 
and bureaucracy problem, elite and leader problem, and public mind problem. These are              

originally chronic problem which have embedded in disaster management system of Thailand. 

Keywords
 Disaster Management,   Local Disaster, Thailand

บทนํา
 ในชวงกวาทศวรรษท่ีผานมา โลกไดมกีารเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่ไดทําการยกระดับความเปนอยูของมนุษยในหลายมิติ ทั้งทาง         

ดานการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต การเติบโตเหลาน้ีดูเหมือนวาจะเปนการใหสังคมมีความยั่งยืนมากขึ้นและ       

จะทําใหลดความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของมนุษยลง แตหาไดเปนเชนน้ันไม การพัฒนาขางตน          

กลับกลายทําใหเกิดผลเชิงลบตอโลกหลายประการ กอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว     

เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญที่โลกไมเคยเผชิญมากอน สิ่งเหลาน้ี                  

เปนผลมาจากขาดการวางแผนอยางไรทิศทางของตัวแสดงหลักในเรื่องสิ่งแวดลอมของโลกตอความยั่งยืน   

ในการใชทรัพยากรทั่วโลก แมในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (ตั้งแต ค.ศ. 1992) ตัวแสดงหลักระดับนานาชาติ

โดยสหประชาชาติเร่ิมใหความสนใจตอแนวคดิเร่ืองการพัฒนาสิง่แวดลอมในแตละประเทศใหมคีวามยัง่ยืน1  

(Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013) และสนใจการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศมากขึน้2  (Joyeeta, 2010)  

แตผลกระทบท่ีรุนแรงอยางภัยพิบัติทางธรรมชาติกลับทวีความรุนแรงและสรางความเสียหายกับทุกภูมิภาค

ของโลกอยางกาวกระโดดเชนกัน   เม่ือพจิารณาตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจและการสูญเสยีชีวติของประชากร

ในแตละภูมิภาคในชวงยี่สิบปที่ผานมาพบวาความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกจากภัยทางธรรมชาติเพ่ิม

1UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) 
2UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)  ป ค.ศ. 1991 เปนแกนนําในการทําขอตกลงลด
  กาซคารบอนไดออกไซด ประชุมครั้งนั้นทําใหเกิด Kyoto Protocol ในป ค.ศ. 1997
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ขึ้นกวาสองเทา3 (Center for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED), 2016) ในขณะเดียวกัน 

จํานวนผูเสียชีวิตจากเหตุการณภัยพิบัติก็เพิ่มขึ้นถึงกวาสามเทานับตั้งแตป ค.ศ. 2005  จึงถึงปจจุบัน4  

 ในขณะเดียวกันหากพิจารณาทั้งตัวเลขของความสูญเสียและความเสี่ยงตอเหตุการณภัยพิบัติใน   

รายภูมิภาค ปรากฏวาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตถือเปนกลุมที่มีความสูญเสียมากเปนอันดับตนๆ และ          

มีความพรอมของระบบบริหารความเสี่ยงการเผชิญหนาตอภัยธรรมชาติลาชามากที่สุดในเชิงเปรียบเทียบ

ประเทศกลุมภูมภิาคเอเชียดวยกันเอง (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 

2016) ; The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 

2016, 9) อาจเปนดวยเพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร5 (UNESCAP, 2016, 16-17) เหตุผลทางดานการจัดการ

ของผูกําหนดนโยบายของสถาบัน หรือเหตุผลในเรื่องการขาดการมีสวนรวมของประชาชน (ที่เปนลักษณะ

เฉพาะของภูมิภาคเหลานี้)  สิ่งเหลานี้ดูเหมือนวาจะอยูในความสนใจของนักวิชาการดานภัยพิบัติเสมอมา

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ชี้ใหเห็นชัดเจนวา ดวยลักษณะรวม เชน การทํางาน

แบบรวมศูนย การทํางานแบบระบบราชการ ความคับแคบในการมองปญหาภัยพิบัติของผูกําหนดนโยบาย 

สนใจเร่ืองเศรษฐกิจมากกวาสิง่แวดลอม การมมีมุมองเชิงลบตอประชาชนในเรือ่งสิง่แวดลอม การมุงมัน่เฉพาะ

เร่ืองประชานยิม อาํนาจนิยมของผูนาํ  รวมไปถงึเร่ืองของระบบอปุถัมภตางตอบแทน ฯลฯ  (Murdiyarso, 2004;  

Lebel, Manuta & Garden, 2011 ; Atkinson, 2015 ; Mori, 2013) ถือเปนคําอธิบายหลักของการดอยพัฒนา

ในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถงึประเทศไทยในหวงหลายปที่ผานมา6

 ถงึแมวาพัฒนาการทางกฎหมายภัยพิบตัขิองประเทศไทย จะเร่ิมวางตนแบบสาํหรบัการบริหารจัดการ

การทาํงานดานภยัพิบตัขิองหนวยงานทองถิน่ เพ่ือใหการสัง่การและประสานงานกนัไดอยางหลากหลายชองทาง

และเปนระบบมากยิง่ขึน้7  โดยใหสอดคลองกบัแนวทางการปฏบิตัเิฉกเชนนานาอารยประเทศ แตในทางกลับกนั 

ดูเหมือนวาการปฏิบัติงานจริงขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ        

ยังตกหลุมพรางแบบเดิม เห็นไดจากความลมเหลวในการแกปญหาภัยจากนํ้าทวมครั้งใหญในประเทศไทย

ในเม่ือป ค.ศ. 2013 และ เหตกุารณแผนดนิไหวในป ค.ศ. 2014 ภาคเหนือของไทย  (Meteorological Department 

3ในป ค.ศ.1990 โลกมีความเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวน 278 billion US. และในป ค.ศ. 2015 ความเสียหายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน            
  346 billion US.)
4จากสถิติของ Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (2016) ที่ปรากฏวา ป ค.ศ.2015 มีจํานวนผูเสียชีวิตจาก
  เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกถึง 22,773 คน เปนจํานวนกวาหน่ึงในสามของจํานวนสถิติผูเสียชีวิตในเหตุการณภัยพิบัติ              
  ทางธรรมชาติในชวงสิบป ตั้งแตป ค.ศ.2005 - ค.ศ. 2014 (ที่มีจํานวน 76,424 คน)
5การมีทีต่ัง้ใกลกบัพืน้ทีศ่นูยสตูร ตองเผชิญกบัพายุ ภยัจากน้ําทวมในแทบทกุฤดู, การมีทีต่ัง้บนแนวระนาบจากรอยแยกของแผนเปลือกโลก       
  (ประเทศฟลิปนส อินโดนีเซีย พมา) ทําใหตองเผชิญหนากับ ภัยจากภูเขาไฟ แผนดินไหว และ สึนามึ แบบคาดเดาไมได        
  มีประมาณการจาก UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ประเทศในกลุม
  เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ราวๆ 53 billion Us ตอป  (between 2010 and 2014) เฉพาะผลกระทบ   
  จากธรณีพิบัติภัยเพียงอยางเดียว (แผนดินไหว สึนามิ)
6นักวิชาการเชน Murdiyarso et al. (2004) ; Nikitani (2005) ; Lebel, Manuta & Garden (2011) ; Mishra (2012) อาจเรียกจุดรวม          
  ดังกลาววา “ Incapability Institution”  หรือ เปนกับดักของรัฐที่ตองเผชิญ “Institutional Traps” ในการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดลอม    
7พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 สะทอนใหเห็นถึงความพยายามท่ีสําคัญตอการแกปญหาตอประเด็น          
  ภัยพิบัติ กระจายอํานาจในการจัดการและเพ่ิมศักยภาพของการจัดการภัยพิบัติ
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of  Thailand (MDT), 2016 ; Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT), 2014) 

ซึ่งถือเปนภัยพิบัติระลอกลาสุดที่เกิดความเสียหายมหาศาล8 

 บทความนีม้เีปาประสงคสาํคญัในการเสาะหาลกัษณะปญหารวมทีเ่ปนตวัแปรหรอืกบัดกัอนัมอีทิธพิล 

ตอศักยภาพการจัดการภัยพิบัติของทองถิ่นท่ีลาชาและลมเหลวของประเทศไทย ศึกษาดานการจัดการ             

ภัยพิบัติที่ผานมาของนักวิชาการไทยและตางประเทศแบบภาพกวาง เพ่ือใหภาพปญหาชัดเจนขึ้นและ              

ถือเปนการกระตุนใหนักวิจัยทางการจัดการภาครัฐและการจัดการภัยพิบัติเขามาศึกษาในเชิงลึก

กับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา

 ทามกลางกระแสการกระจายอาํนาจทางการเมืองในรอบศตวรรษทีผ่านมาทัง้ในประเทศพฒันาแลว

และกําลังพัฒนา สงผลกระทบสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแทบทุกประเทศท่ัวโลกในหลายมิติ 

โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการ จากอดีตที่ทองถ่ินเคยทําหนาที่เปนเพียงผูรับและสงมอบทรัพยากรจาก     

สวนกลาง ปจจุบนัทองถิน่กลายเปนพ้ืนทีห่ลกัในการทาํหนาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนพลเมือง

ในทุกดานและทุกกระบวนการเองทั้งหมด (ทั้งดานการระดมทรัพยากร วางแผน จัดองคการ บริหาร และ        

สงมอบ) สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกันไปคือการเติบโตของโครงสรางองคการ สถาบัน ทําใหการจัดการของทองถ่ิน  

ตองมีความสอดคลองกับภาระที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 การเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติระดับโลกและนานาชาติ ไมเพียง

แตจะสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองการเตรียมรับมือตอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและ         

คาดการณไมไดของรัฐบาลกลางและระดับชาติ ยังสงผลกระทบโดยตรงตอทองถ่ินและสถาบันปกครอง        

สวนทองถิ่น (ในฐานะที่เปนพ้ืนท่ีอาศัยของประชาชน และเปนพ้ืนท่ีในการปฏิบัติโดยตรง) ที่ตองรับมือและ

สรางกลไกทางสถาบัน หาวิธีการจัดการในการปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนตอประชาชนและ

ทรัพยสินในอนาคต  (Neal & Phillips, 1995) Soloway (2004) เห็นไดวา สถาบันทองถิ่นตองทําหนาที่สําคัญ

ในการเปนผูนําทิศทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งทางดานการระบุความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นที่             

การสรางความตระหนักรูใหกบัประชาชน ชมุชน สถาบนัการศกึษาเก่ียวกับผลกระทบความรุนแรงของภัยพิบตัิ 

การใหคําปรึกษา การใหความรูเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในสถานการณภัยพิบัติ การสราง    

ความพรอมใหกับเจาหนาที่ การดูแลรักษาระบบการเตือนภัยใหสามารถใชงานไดอยางทันสถานการณ           

การพัฒนาบุคลากรทางดานภัยพิบัติอยางตอเนื่อง มีการซักซอมอยางสมํ่าเสมอ และทองถิ่นตองสามารถ      

ใชทรัพยากรและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทั้งทางดาน      

การอพยพ กูภัย และฟนฟูสถานการณซึ่งตองอาศัยการทํางานแบบบูรณาการในแนวระนาบ 

8แผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.08 น. มีจุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูที่บริเวณ ต.ทรายขาว 
  อ.พาน  มีระดับความลึก 7 กิโลเมตร ขนาดแรงสั่นสะเทือนอยูที่แมกนิจูด 6.3 (หรือขนาด 6.7 ริกเตอร) เปนแผนดินไหวขนาดใหญที่สุด
  ในรอบ 60 ปของประเทศไทย  ผูเสียชีวติ 1 คน บานเรือนประชาชนเสยีหายบางสวน  519 หลงัคาเรอืน ราษฎรไดรบัความเดอืดรอนประมาณ 
  89,100 คน โดยอําเภอที่ไดรับผลกระทบมาก คือ อําเภอแมสายและเชียงแสน ประมาณความเสียหายไมตํ่ากวา 25 ลานดอลลารสหรัฐ
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 แมวาจะมีการพยายามระบแุนวทางเพือ่พฒันาศักยภาพในวธิกีารบรหิารจัดการภยัพบิตัทิีม่ปีระสิทธภิาพ
ของทองถ่ินโดยนักวิชาการและองคการระหวางประเทศ แตดูเหมือนวาทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินการ         
ตามแนวทางดังกลาวได เพราะองคการปกครองทองถ่ินและสถาบันในทองถ่ินยังคงอยูภายใตรมเงาของ     
ระบบราชการ ที่ยังไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางอิสระอยางแทจริง อีกท้ังสถาบันบางสวนยังไดรับ
อิทธิพลและใชแนวทางการทํางานแบบราชการมาใชในการดําเนินการภายใตสถานการณภัยพิบัติอยูแมแต
ในประเทศทีพ่ฒันาแลว และหนวยงานทองถ่ินสามารถมอีาํนาจเดด็ขาดทางดานการจดัการ ยกตัวอยางกรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา Takeda & Helm (2006) ชี้ใหเห็นวา ความลมเหลวของการจัดการสถานการณ     
ภัยพิบัติของทองถิ่นอยางกรณีพายุเฮอริเคนแคทเทอรีนาน้ัน เปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลทองถิ่นและผูนํา          
ในองคการยังยึดแนวทางแบบการตัดสินใจที่เนนการรวมศูนยเปนไปตามชองทางที่เปนทางการ เชื่อมั่น            
ในตนเองโดยไมสนใจนําขอมูลจากภายนอกมาใชในการตัดสินใจสถานการณภัยพิบัติที่รุนแรง ทําใหเกิด      
การประเมินความเสียหายท่ีผิดพลาด ทายท่ีสุดกอใหเกิดความเสียหายในวงกวางและมากมายคร้ังหน่ึง          

ในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา 

 เชนเดยีวกบัการศกึษาในองคกรปกครองสวนทองถิน่หลายกรณใีนประเทศกําลงัพฒันายงัพบปญหา
และอปุสรรคสาํคญัตอการจดัการภัยพิบตัทิีเ่ปนผลจากระบบราชการแบบรวมศนูยอาํนาจ  (Charearnmunag, 
2006 ; Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013 ; Adefisoye, 2015) รวมไปถึงอิทธพิลทางการเมอืงของนักการเมอืง
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน (Atkinson, 2015) โดยสามารถสรุปปญหาท่ีเปนลักษณะรวมของ           

ประเทศตางๆ ไดดังตอนี้ 

 1. การขาดแคลนทรัพยากรท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการสถานการณ แมวาโดยโครงสรางของ
องคกรปกครองทองถ่ินในการกระจายอํานาจจะกําหนดใหแทบทุกองคกรปกครองทองถ่ินมีอํานาจหนาที่         
ทีส่าํคัญในการรบัผดิชอบดานภัยพิบตัอิยางเต็มท่ี แตในทางกลบักันรัฐสวนกลางกลับไมไดกระจายทรัพยากร
ดานคน เงิน ความรู ทรัพยากรตางๆ มาใหเทาเทียมกันกับอํานาจที่มอบหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะการณ     
การตดัสนิใจทีล่าชา ไมทนัตอสถานการณ  การพึง่พิงหนวยงานสวนกลางตองรอการสนบัสนนุและการตดัสินใจ

จากรัฐบาลกลาง (Nikitina, 2005 ; Murdiyarso et al., 2004 ; Adefisoye, 2015)

 2. การขาดการวางแผนดานการจดัการภัยพบิตัแิละแผนเผชิญเหตทุีส่อดคลองกบัสถานการณจริง  
หลายงานวจิยัช้ีใหเห็นวาทองถิน่สวนใหญไมมกีารวางแผนอยางเปนระบบ ไมมกีารจัดทํางบประมาณรองรบั
ทีเ่หมาะสม แผนไมสามารถปฏิบตัไิดเพราะไมเหมาะกบัพ้ืนทีห่รือไมสอดคลองกับทรัพยากรทีม่ ีการขาดความรู
ขององคกรปกครองทองถิ่น  ละเลยตอความสําคัญของกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยรวมของหนวยงานรัฐ 
(Mori, 2013) ไมมีการกระตุนจากสวนกลาง และการท่ีรัฐสวนกลางมีทัศนคติที่เห็นวาการจัดการภัยพิบัติเปน

งานทีต่นจะตองรบัผดิชอบ เพราะเปนถอืงานดานความมัน่คง (Wolensky & Wolensky, 1990 ;  Adefisoye, 2015 )   

 3. การทาํงานท่ียงัยึดติดแนวคิดแบบราชการของทองถิน่ สถาบนัท่ีเก่ียวของกบัการจัดการภัยพิบตัิ

ของระบบราชการ มักจะมีแนวโนมในการปฏิเสธแนวทางการทํางานใหมๆ ในเรื่องเทคโนโลยีและการรับรู

ขาวสารท่ีมาจากนอกระบบ ไมอยูในสายการบังคับบัญชาหรือมาจากองคการอ่ืนๆ ทําใหขาดการพัฒนา         

ตอระบบการจัดการ และขาดการเหลียวแลขาวสารจากองคการภาคเอกชนและองคการอื่นดานภัยพิบัติ      

ทําใหเหตุการณภัยพิบัติหลายครั้งเกิดการตัดสินใจที่ลาชา และนําไปสูความสูญเสียของประชาชน (Bussell, 

2013 ; Murdiyarsoet et al., 2004)
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 4. การแบงอํานาจที่ไมชัดเจนในการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจการจัดการภัยพิบัติกับทองถิ่นที่ไมสมบูรณ สงผลใหอํานาจการตัดสินใจ
ดานภัยพิบัติบางอํานาจยังคงกระจุกตัวอยู กับหลายหนวยงาน สงผลทําใหยากตอการบริหารจัดการ 
สถานการณ  อาํนาจการตดัสนิใจกระจัดกระจายไมรวมอยูทีเ่ดยีว สงผลใหการตดัสินใจเปนไปอยางลาชาและ
ขาดประสทิธิภาพ อกีท้ังหนวยงานบางทองถิน่ยังขาดความชัดเจนในหนาท่ีของตนเองโดยทีไ่มสามารถตดัสินใจ
เพราะเกรงวาจะไปกาวลํ้าอํานาจของหนวยงานอื่น โดยเฉพาะในบางประเทศเชน ประเทศไทย และ        
อินโดนีเซียพบวา มีหนวยงานในการตัดสินใจเรื่องภัยพิบัติจากอุทกภัยมากกวาย่ีสิบหนวยงาน (Manuta, 

Khurtmaung & Lebel, 2005 ; Lebel et al., 2011 ; Atkinson, 2014 ; Adefisoye, 2015)   

 5. คานิยมความเชื่อตอภัยพิบัติแบบเดิมของผู มีสวนเก่ียวของในการจัดการภัยพิบัติและ                    
ของประชาชน งานวิจัยหลายชิ้น เชนงานของ Manuta et al.(2005) Gopalakrishnan & Kulkarni (2007)
Adefisoye (2015) ชี้ใหเห็นวา ความดอยประสิทธิภาพและความตอเนื่องของการจัดการภัยพิบัติและ                
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหน่ึงเปนผลมาจากความเชื่อที่วาภัยพิบัติเปนเหตุการณ         
ทางธรรมชาติ เปนผลมาจากการกระทําของสิ่งศักดิ์สิทธิหรือพระเจาซึ่งเกิดขึ้นเปนคร้ังคราว ไมเกิดขึ้นแบบ
ประจําสมํา่เสมอ ดงัน้ันภัยพิบตัเิปนส่ิงท่ีไมสามารถควบคมุและจดัการได สงผลใหประชาชนและผูปฏิบตังิาน
ไมเหน็ความจําเปนของการทุมเททรัพยากรในการควบคมุผลจากภยัพบิตั ิโดยท่ีมกีารจัดการแบบภารกิจพเิศษ
ในแตละครัง้ไปและไมจาํเปนตองมแีผนในการเตรยีมการ อกีทัง้มแีนวโนมในการยอมรบัวาภยัพิบตัเิปนชะตากรรม 

 6. การขาดผูนําและผูกําหนดนโยบายที่มีทักษะในการทํางานในสถานการณภัยพิบัติและ
การขาดเจตจํานงทางการเมืองที่จะทําเพื่อประชาชน  ในสถานการณจัดการภัยพิบัตินั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
อาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เด็ดขาด อีกทั้งการประสานงานกับหลายหนวยงาน ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็น
วา ผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนา ยงัขาดทักษะในการทํางานในสถานการณ
ฉุกเฉิน ยังคงเนนเรื่องการทํางานแบบตามระบบระเบียบและเนนแกไขปญหาตามสถานการณสิ่งที่เกิดขึ้น    
(ไมวางแผนระยะยาว) ทาํใหการทาํงานไมสามารถแกปญหาได (Murdiyarso et al., 2004) อกีทัง้ยงัพบตอไปอกีวา 
ผูนาํสวนใหญในทองถิน่ขาดความจรงิใจในการแกปญหา ไมสนใจในเรือ่งทีเ่ปนความเดือดรอนของประชาชน 
สนใจเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่จะสรางความนิยม การอยูรอดในระบบของตัวเอง สงผลใหการแกปญหา

เปนไปอยางไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง9 (Manuta et al., 2005)

 7. องคการภาคประชาชนและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมอยางจํากัดในการเขาไปมีสวนรวม   
ตอการกําหนดแผนงานวิธีการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ บางทองถิ่นเปดโอกาสใหเขามา
มสีวนรวมในเชิงโครงสรางเชิงพ้ืนฐาน  แตในการดาํเนนิการรฐักลบัเปนผูถอืบทบาทหลกัในการนาํและดาํเนนิการ
ตดัสินใจดวยตนเอง ดวยคาํอธบิายท่ีวาภาคประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเรือ่งทางเทคนิคของระบบราชการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามระเบียบแบบแผนเปนตน (Lebel et al., 2011 ; Hai, 2010) เชน  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและขาราชการจาํนวนไมนอยยังมีระบบคดิเก่ียวกับองคการภาคประชาชนในเชงิลบอยู  สวนใหญ

9มองวาภัยพิบัติคือ โอกาสในการสรางความนิยม ในการสรางความรูจักกับประชาชน ดังนั้น การมีภัยพิบัติอยางตอเน่ืองเปนเร่ืองท่ีดี        
  ไมจําเปนตองสรางกลไกในการแกปญหา
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มีความเห็นไปในทางสอดคลองกันวาองคการภาคเอกชนมีแนวโนมจะขัดขวางการดําเนินงานตรวจสอบรัฐ 
กดดนัการดําเนนิงาน เปนภยัคกุคามตอระบบมากกวาจะชวยดาํเนนิการ10 กระบวนการสรางชองทางการมีสวนรวม
ทางนโยบายขององคการเหลาน้ีจึงมีแนวโนมท่ีจะปดก้ันหรือออกแบบระบบใหองคการภาคประชาชนมี          

สวนรวมนอยทีส่ดุ (Tonami & Mori, 2007; Lebel et al., 2011; Mori, 2013 ; Bussell, 2013 ; Adefisoye, 2015)

ตารางที่ 1

สรุปกับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา

10มุมมองของรัฐเชนนี้มักปรากฏในประเทศกําลังพัฒนา เชนประเทศหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย ฟลิปปนส  และ
   หลายประเทศในแอฟรกิา (โดยเฉพาะประเทศ Gambia, Zimbabwe) สวนใหญประเทศเหลาน้ีมรีะบบการปกครองท่ีไมใชประชาธิปไตย 
  หรือกึ่งประชาธิปไตยมากอน

1. Adefisoye (2015) 

2. Atkinson (2014)  

3. Bussell (2013) 

4. Gopalakrishnan & ,

    Kulkarni (2007) 
 

5. Hai Do (2010)  

6. Lebel, Manuta & Garden (2011) ) 

7. Mori (2013)

8. Manuta, Khurtmaung & Lebel 

(2005) 

9. Murdiyarso (2004) 

10. Nikitina (2005)  

11. Tonami & Mori (2007) 

12. Wolensky & Wolensky

(1990)
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ไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย 

 ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศกําลังพัฒนาท่ียังมีความพรอมและมีพัฒนาการในการจัดการ             
ภัยพิบัติ ความเสี่ยงการจัดการภัยพิบัติคอนขางลาชาหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เชน      
ประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส ฯลฯ แมวาจะมกีารพฒันาทางดานอ่ืนๆ ใกลเคยีงกัน เชน เศรษฐกจิ สงัคม 
การเมือง  แตความไดเปรยีบของประเทศไทย คอือยูในพืน้ท่ีทีป่ลอดภัยจากภัยพิบตัทิาํใหการขาดประสบการณ
ในการเผชิญเหตุ สงผลใหประเทศไมตองทุมเททรัพยากรกับนโยบายมากมายดังเชน ประเทศอื่นรอบขาง         
แตดูเหมือนวาคําอธิบายดังกลาวขางตนจะตื้นเขินเกินไปที่จะสามารถอธิบายการพัฒนาที่ลาชาของไทยได
 กวายี่สิบปที่ผานมา  นักวิชาการทางดานนโยบายการบริหารรัฐกิจและสิ่งแวดลอม พยายามคนหา
ตนเหตขุองความไมพรอมตอพัฒนาการจดัการภัยพิบตัใินหลายกรณีศกึษาและหลายมิต ิ ขอคนพบทีน่าสนใจ
และสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายกลุมชี้ใหเห็นวาเหตุผลของการไมพัฒนาทางดาน            
การจดัการภยัพบิตัใินไทย เปนผลมาจากการขาดศกัยภาพดานความพรอมของสถาบัน (Incapacity Institute)      
และกับดักการจัดการภัยพิบัติแบบไทย (Thailand Disaster Management Traps) (Tonami & Mori, 2007 

; Lebel et al., 2011; Tiyapairat, 2012 ; Mori, 2013 ; วรัทยา พรหมชาติ, 2556) ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้

 1. กักดักที่เปนผลของการรวมศูนยของรัฐไทยมาอยางยาวนาน (Over Centralization and 
Bureaucracy Trap) ทําใหการจัดการภัยพิบัติมีลักษณะ ดังนี้
  1.1 การท่ีรัฐมีการทํางานแบบรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ มีทํางานแบบแยกสวน                   
มีอาณาจักรเปนของตนเอง ตางหนวยงานตางทํา  (Fragmentation Centralization) แยกกันวางแผน                
ทุกหนวยงานมีแผนและเปาหมายเปนของตัวเองแมแตเปนปญหาเรื่องเดียวกัน  ไมยอมรับการประสานงาน
และคาํสัง่จากหนวยงานอืน่  ขาดการบรูณาการในแผน  เปนผลทาํใหเกดิความเสยีหายในการจดัการภัยพบิตัิ
ในหลายเรื่อง (Chareomuang, 2006 ; Tiyapairat, 2012 ;  Tonami & Mori, 2007; ศิริรักษ สิงหเสม, 2554) 
เชน นํ้าทวมในจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2005 เปนภาพชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานประสานงาน 
แบบตางหนวยตางทํา การท่ีกรมอุตนุยิมวทิยา (ทีท่าํหนาทีเ่ตอืนภัย) ไมแจงเตือนเร่ืองปริมาณน้ําฝนท่ีตกเกินกวา
ปกตแิกเทศบาลนครเชยีงใหม ทาํใหเทศบาลนครเชยีงใหมไมสามารถเตรยีมการระบายนํา้ไดทนั เชนเดยีวกบั
กรณีนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ในป ค.ศ. 2006 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (หนวยงานระดับทองถิ่น             
มีหนาท่ีปองกันพ้ืนท่ีในเขตเมืองหลวง) ไมสามารถผลักน้ําออกจากกรุงเทพฯ ไดเพราะไมมีอํานาจในการใช
ระบบระบายนํ้านอกเขตพื้นท่ีชานเมือง  เนื่องจากระบบระบายน้ําเปนอํานาจในเขตความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจส่ังกรมชลประทาน (ไมใชหนวยงานภายใตบังคับ
บัญชาของผูวาฯ และเปนหนวยงานระดับชาติ) (ทวิดา กมลเวชช, 2554 ; Manuta, Khrutmuang,                    
Huaisai & Lebel, 2009 ; Lebel , Manuta & Garden, 2011 ) ทั้งที่เปนผลประโยชนของประชาชนสวนรวม
  1.2 การเนนความเครงครัดตอกระบวนการปฏิบัติงาน การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน                 
การไมสนใจตอการปรับตัว ขาดความยืดหยุน คํานึงถึงการรักษาสถานะของตนเอง ไมอยากเร่ิมตนกับ             
การทํางานใหมๆ   การดาํเนนิงานในกระบวนการทีเ่ตม็ไปดวยนกัเทคนิคทีมุ่งเนนใหกระบวนการทางการบรหิาร
การตัดสินใจมากกวาการใชขอมูลความรูที่เปนประโยชนจากองคการภายนอก การดําเนินนโยบายเปนแบบ

ยดึแนวทางปฏบิตัแิบบเดิม (ใชตวัแบบ Incremental Model)  ปญหาน้ําทวมในจังหวดัอยธุยา พษิณโุลกและ
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ปญหาหมอกควนัในภาคเหนอืของไทยท่ีถอืเปนหลกัฐานเชงิประจกัษของคําอธบิายขางตนตอระบบราชการไทย
ตอกระบวนการจัดการภัยพิบัติ ที่แมจะมีการกระตุนจากองคการภายนอก หนวยงานระหวางประเทศ                  
ในเรื่องความรุนแรงข้ึนของปญหา รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมักอาศัยขอจํากัดเร่ืองการกระจายอํานาจ         
ที่จํากัดของหนวยงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ ลวนแลวแตเปนตนเหตุของการไมดําเนินการและ

การไมเปลี่ยนแปลงแนวทางการแกไขปญหา11  นั้น (Manuta et al., 2009 ; Tiyapairat, 2012) 

  1.3 การมองปญหาแบบไมบูรณาการและไมเห็นความสําคัญของความเช่ือมโยงของ                

การแกปญหา เห็นไดจากการแกไขปญหาเรื่องภัยพิบัติเร่ืองนํ้าทวมในไทย องคการที่เกี่ยวของจะมีแนวทาง           
แกปญหาแบบตามสถานการณในทกุป เกดิขึน้แลวจงึคอยแกไข โดยท่ีรฐัไมพยายามสบืเสาะหาความเชือ่มโยง
ของปญหาวามีตนเหตุมาจากผลกระทบเรื่องใด อยางเชนจะเปนการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตรในพื้นที่ของ
ไทย หรอืของสภาวะอากาศของโลกหรือไมอยางไร และหนวยงานใดทีเ่กีย่วของบางในการแกปญหา ผลก็ คอื
รฐัและหนวยงานดานสิง่แวดลอมและภยัพิบตัขิองไทยใหความสําคัญเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ
และการจัดการสิ่งแวดลอมนอยจนเกินไป  หนวยงานดานการจัดการภัยพิบัติมีการพัฒนาที่ลาชา เมื่อเกิด    
ภยัพิบตัขิึน้ในพืน้ท่ี ทาํใหการทาํงานแบบบูรณาการเปนไปดวยความยากลาํบาก (ไมคุนเคยกับการประสานงาน 
ไมเคยชินกับการทํางานแนวราบ ไมเห็นเปาหมายของการแกปญหารวมกัน) (Tonami & Mori, 2007 ; Lebel 

et al., 2011 ; Mori, 2013 ; Sirimongkonlertkun, 2014)

 2. กับดักที่เปนผลมาจากผูนํา และนักการเมือง (The Elite and LeaderTraps) สงผลใหเกิด

ปญหาทางการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้

  2.1 ผูนาํของไทย มกัมแีนวทางในการแกปญหาภยัพบิตัทิีส่อดคลองกับผลประโยชนของตัวเอง
หรือกลุมของตนเองเปนสําคัญ โดยการแกปญหาของภาครัฐในหลายกรณี ภาครัฐมักจะใชกลไกในการจาง  
ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการจากองคการที่เปนกลางมาเพ่ือสนับสนุนคําตอบและแนวทางของตนเองท่ีคิดไว
ตั้งแตเริ่มตน แทนที่จะตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกตอง   การดําเนินการดังกลาวยังถือเปนกลวิธีในการกีดกัน
และสรางอุปสรรคใหผูเชี่ยวชาญและผูรูในทองถ่ิน รวมท้ังประชาชนใหเขามามีสวนรวมไดยาก และยังเปน  
การหลีกเล่ียงการตรวจสอบการตัดสินใจของตนเองอีกดวย ซึ่งในการแกไขปญหานํ้าทวมในหลายจังหวัด    
ทองถิ่นจะตองเสียงบประมาณในการซื้อที่ดิน เตรียมพื้นที่รองรับนํ้าสวนเกิน (แกมลิง) ที่ไมเกิดประโยชนและ
ไมสามารถใชงานปองกันน้ําทวมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลวนแลวแตเปนผลมาจากนักการเมืองในพ้ืนท่ี  

บางสวนขายที่ดินตนเองใหกับรัฐและขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ (Lebel et al., 2011)

  2.2 การแกปญหา มกัตอบสนองจากแรงกดดันทางการเมืองและโอกาสทางการเมืองมากกวา       

ความจําเปนในการตอบสนองสถานการณฉุกเฉินและการแกปญหาระยะยาว การเกิดขึ้นของภัยพิบัติ                 

ในประเทศไทยจากการศึกษาของ Lebel at al. (2011) และ Manuta et al. (2009) Mishra (2012)                   

Raungratanaamporn (2014) ผูนําทางการเมืองและนักการเมือง มองวาภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในแตละครั้ง             

11นักวิชาการเชน  Lebel et al. (2011) และ Manuta et al. (2009) เห็นวา ระบบการจัดการภัยพิบัติที่ไดรับความชวยเหลือจากองคการ
  ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากําไร และภาคประชาชนโดยตรง มีแนวโนมวาจะสามารถมีประสิทธิภาพมากกวารัฐเขาดําเนินการเอง
   ทัง้หมด ในทางกลับกนั  Tonami & Mori (2007) กลบัมองวารฐัสามารถจดัการกระบวนการตางๆ ทาํไดดหีากมีความตอเน่ืองและจริงจงั
  โดยเฉพาะตองทําใหการบริหารจัดการมีความเปนสถาบันขึ้นมากอน  
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มาพรอมกับโอกาสทางการเมืองของนักการเมืองในการทําคะแนนนิยมจากประชาชน12  และการแสวงหา
ประโยชนจากการไดงบประมาณกอนใหญที่จะสนับสนุนแกหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
สิ่งที่พบตามมาก็ คือผูนําในหนวยงานราชการสวนใหญมักทําใหการชวยเหลือโครงการภัยพิบัติ มีลักษณะ
เปนการเฉพาะกิจหรือรายครั้ง13 มากกวาจะสนใจงานที่เปนแนวทางการแกปญหาระยะยาว งานที่กระทบตอ
ความสนใจของประชาชนจํานวนมาก ดังเชนตัวอยางของการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยน้ําทวมดินโคลน
ถลมในพื้นที่ภาคเหนือ ที่บานปาคา อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาการชวยเหลือฟนฟูเปนไปดวย
ความลาชา แตเม่ือเหตกุารณเร่ิมมีสือ่มวลชนนําเสนอขาว กลับกลายเปนวาหนวยงานทกุหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
รีบเขามาตอบสนองอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันเม่ือเหตุการณหายไปจากความสนใจของสื่อ การชวยเหลือ          
ก็นอยลงตามไปดวย ทั้งท่ีประชาชนในพื้นท่ียังมีปญหาในเรื่องความตองการฟ นฟูในเร่ืองจิตใจและ                   

การประกอบอาชีพ14 

 3.  กับดักท่ีเปนผลจากความสํานึกทางส่ิงแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน        
(Public Mind Traps) กลาวคือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน การมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม สังคม 
และความกระตอืรอืรนตอภยัพบิตัถิอืเปนสวนผลกัดนัความสําเร็จของนโยบายการจัดการภัยพบิตัขิององคการ
และสถาบันอยางมาก ดวยความซับซอนของปญหาที่มากขึ้น บทบาทของรัฐและสถาบันดานการจัดการ        
ภัยพิบัติของรัฐเปลี่ยนแปลงจากเดิม รัฐท่ีมุงเนนการจัดการมีอํานาจเต็มในการจัดการทุกกระบวนการ           
(Traditional Government in Disaster Management) สูการทํางานแบบเครือขายและขับเคลื่อนบน            
ความรวมมือของคนในพื้นที่ สงมอบทรัพยากรใหประชาชนบริหารจัดการเอง  (Governance Collaboration 
in Disaster Management) ประชาชนในกระบวนทัศนใหมตองเนนการมีสวนรวมแบบมืออาชีพ                       
(Professional Approach) ที่สามารถมองภาพทางส่ิงแวดลอมโดยรวม มองความสัมพันธของปญหาตางๆ
ดานสิง่แวดลอมอยางเปนระบบ มจีติสาธารณะ  มศีกัยภาพการทาํงานในการสรางเครอืขายกบัรฐั องคการเอกชน 
ภาคประชาชน และองคการทุกระดับ มีทัศนคติเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมภัยพิบัติ (McEntire, 2007;  Kapucu, 
2012) ในทางกลบักัน จากการศกึษาเกีย่วกบันโยบายภัยพิบตัแิละสิง่แวดลอมในไทย (ไพรชั  ตระการศิรนินท, 
2553 ; Tiyapairat, 2012 ; Sirimonkonlertkul, 2014) พบวา การมีสวนรวมและจิตสํานึกของประชาชน          
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความรูเรื่องภัยพิบัติของคนในประเทศไทยยังตํ่า มีลักษณะการมีสวนรวม    
แบบเดิม (Traditional Approach) ที่มองภาพไมเห็นความสัมพันธของปญหาสิ่งแวดลอมกับสิ่งที่ชุมชนหรือ
ตนเองกระทํา สนใจในการปกปองเรื่องของประโยชนสวนตนเปนหลัก ไมมองถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม      
ตอสังคมหรือชุมชนอ่ืนๆ  สนใจเพียงกระบวนการหรือแนวทางการตอบสนองจากภัยพิบัติเฉพาะหนา               
ตามสถานการณเทาน้ัน (ไมเนนการปองกนั ขาดการวางแผนระยะยาว) ขาดความรูในการเขาไปมสีวนรวมตอ

นโยบายภยัพิบตั ิไมไดมาจากความสาํนึกเรือ่งภยัพิบตัดิวยตนเอง เกิดข้ึนจากโครงสรางของสวนราชการดาํเนนิการ

12นักการเมืองมักจะไมตอบสนองอยางเต็มที่ หรือตอบสนองอยางรวดเร็วในพื้นที่ที่ตนเองไมไดผลประโยชน ไมออกสื่อ ไมมีขาว 
  หรือไมใชพื้นที่ฐานเสียงของตนเอง
13เพราะหากทําใหเปนโครงการตอเนื่องระยะยาวอาจไมเปนประโยชนตอคะแนนนิยม และการไดผลประโยชนที่ไดรับในแตละป
14มุมมองของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการฟนฟูภัยพิบัติของประเทศไทย มองวาการฟนฟูที่สําเร็จคือการซอมแซมบานพักที่อยูอาศัย
  ใหดีดังเดิม (สนใจในแงรูปธรรม) ในทางตรงกันขามกลับละเลยเรื่องของการฟนฟูทางดานจิตใจ การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ฯลฯ
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ใหดังตัวอยาง การดําเนินนโยบายเรื่องภัยพิบัติหมอกควันทางภาคเหนือที่รัฐพยายามชี้ใหเห็นถึงปญหา         
และผลกระทบอยางกวางขวางทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ จนนํามาสูการมีมาตรการหามเผาในพื้นที่ 
ผลปรากฏวาประชาชนก็ยังฝาฝนดวยเหตุผลในเร่ืองการทําเกษตรกรรมเร่ืองปากทอง โดยไมสนใจผลกระทบ
ตอสวนรวม การเกดิมลพิษเชนเดยีวกนักบัการวางแผนเหตกุารณนํา้ทวม แผนดนิถลมในหลายพืน้ที ่ทางภาคเหนอื 
(เชียงใหม เชียงราย อตุรดิถต) ทีพ่บวา ทัง้ท่ีรฐัเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ท่ีเขาไปมสีวนรวมในกระบวนการ             
แกปญหา แตสิ่งท่ีพบคือ ประชาชนไมสนใจเขารวมดวยเหตุผลที่วาตองทําภารกิจสวนตัว อีกท้ังเรื่อง                     
ภัยพิบัติเปนเรื่องของธรรมชาติมิอาจคาดเดาไดจึงปลอยใหเปนไปตามสภาพการณและการปองกันควรเปน

หนาที่ของรัฐที่ควรเขามาจัดการ15

ตารางที่ 2

สรุปไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

15Tonami & Mori (2007) Mori (2013) ใหเหตุผลของการขาดการมีสวนรวมของประชาชนวาเพราะความเปนสถาบันของหนวยงาน   
  ภาครัฐไทย เชน เทศบาล และองคการสวนกลางกระทรวงเกษตร สิง่แวดลอม ทีแ่มวาจะเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมอยางกวางขวาง 
  แตในทางปฏิบัติกลับไมนําความเห็นของประชาชน หรือ องคการภาคประชาชนเขามามีสวนในการตัดสินใจ ประชาชนจึงมีความรูสึก
  วาไมอยากเขาไปมีสวนรวม 

 Over Centralization and 

Bureaucracy Trap 

The Elite and     

eader Traps 

Public Mind Traps 

1. Chareomuang (2006)  

2. Kapucu (2012)   

3. Lebel, Manuta & Garden (2011) 
  

 

4. Manuta, Khrutmuang,  
    Huaisai & Lebel (2009)   

 

5. McEntire (2007)  

6. Mishra (2012)  
7. Mori (2013)  

8, Raungratanaamporn (2014)  
9. Sirimongkonlertkun (2014)  

10.Tiyapairat (2012)  

11. Tonami & Mori (2007)  
12 .  (2553)  
13.  (2554)  
14.  (2554)  
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16งานศึกษาของ Supajakwattana W. (2016) ทีท่าํการทบทวนวรรรณกรรมเก่ียวกับ การศึกษาวิจยัภยัพบิตัใินประเทศไทย ชีใ้หเหน็วา งานวิจยั 
  จาํนวนมากทีส่ดุท่ีนกัศึกษา และ นกัวิชาวิจยั ทาํมากท่ีสดุคือ เร่ืองความพรอมในการจดัการตอภัยพิบตั,ิ การศกึษาความรูความเขาใจ ฯลฯ   

สรุป
 ไตรลักษณะปญหาดังกลาว ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการกําหนดศักยภาพทาง               

การจดัการภยัพบิตัขิองสถาบนัและทองถิน่ของไทยในรอบหลายปทีผ่านมา หลายคร้ังตัวแปรเหลานีถ้กูหยบิยก

วาเปนตัวแปรทีส่งผลกระทบจรงิตอกระบวนการจดัการภยัพิบตั ิแตในรอบกวาทศวรรษ นบัต้ังแตป พ.ศ.2549  

จนถึงปจจุบนั การศกึษาเชงิลกึในประเด็นปญหาเหลานีก้ลับนอยกวาทีค่วรจะเปน (โดยเฉพาะวงวชิาการไทย)16   

ซึ่งขัดกับลักษณะของวิชาทางการจัดการภัยพิบัติที่มีแง มุมความเปนสหวิทยาการอยางมากที่สุด                        

(Sylves, 2015, 26-42)  แทจริงแลวการศึกษาภัยพิบัตินั้นมีแงมุม มีประเด็นและโจทยการวิจัยท่ียัง                    

ตองทําการศึกษาอยางมากมายทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง ยกตัวอยางเชน การศึกษามิติทางการเมือง             

การกระจายอํานาจกับผลกระทบการจัดการภัยพิบัติ การครอบงําทางการจัดการ  มิติทางผูนําทางการเมือง 

การครอบครองทรัพยากรทางการจัดการ และผลกระทบทางการจัดการภัยพิบัติของทองถ่ินรวมทั้ง                      

มติทิางสงัคม ความสัมพนัธระหวางรัฐ ภยัพบิตัใินเชงิเปรยีบเทยีบ ฯลฯ ทัง้นีแ้มขอคนพบในบทความเชิงสาํรวจ

ฉบับนี้ จะเปนเพียงภาพกวางของการระบุปญหา อยางไรก็ตามนาจะเปนการกระตุนครั้งสําคัญที่ทําให              

นักบรหิารจดัการภาครฐั นักสังคมศาสตรและผูที่สนใจการจดัการภยัพิบตัิหันมาขดุรากเหงาของไตรลกัษณะ

เหลานี้อีกครั้งเชนกัน     
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บทคัดยอ
  ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหาร        
การศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวเพ่ือสรางคุณภาพของผลผลิตและองคการ และหากลยุทธที่ทําใหองคกร          
อยูรอดไดวิทยาลัยพยาบาลเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดรับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว         
รวมท้ังมีขอจํากัดปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญคือ การขาดแคลนอาจารยซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาในการขับเคล่ือน
การพัฒนา ทําใหอาจารยตองพัฒนาบทบาทภาระหนาที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ         
จึงเปนความทาทายของผูบริหารท่ีตองเรงพัฒนาและสงเสริมอาจารยใหไดแสดงศักยภาพการทํางาน             
อยางเต็มท่ี ชวยใหสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานทั้งในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอยางเต็มศักยภาพ 
เพ่ือนําไปสูการทาํงานท่ีมปีระสทิธิผล  บทความนีผู้เขียนจงึเสนอแนวคดิการสงเสรมิพฤตกิรรมการทํางานของ
อาจารยพยาบาลใหมคีณุภาพสงู โดยสงเสรมิใหแสดงพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  (Alturism) ความสาํนกึ
ในหนาที่ (Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และ
การใหความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมนี้ เรียกวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ”              
เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเกินกวาบทบาทที่ตนรับผิดชอบ นําไปสูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการอยางดี

คําสําคัญ
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   อาจารยพยาบาล 

Abstract
 Nursing educational institutions have faced to changes in economy, politics, society and 
increased competition in education. This influenced in educational administration to be qualified 
nursing educational institutions. The institutions had to adapt to promote quality of products and 
institutions, strategies for maintaining organizations among competition and changes were needed. 
Furthermore, there were limitations in main factors, lack of nursing instructor, key resource in       
driving development. Therefore, it was challenge for administrators to drive improving and promote 
the nursing instructors to be competence, to be able to adjust performance related to roles and 
others, and promote factors influencing good manners of the instructors as members of the              
organization. This can encourages effective working within changing and competition situations. 
The article presented concepts of promoting working behaviors to be qualified by encouraging 
organizational citizenship behaviors, altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, and 
civic virtue. This is, the nursing instructors would like to work more wider than those mentioned as 
their roles. Consequently, there would be increased effectiveness and efficiencies of the organization.

Keywords
 Organizational Citizenship Behaviors, Nursing Instructors
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บทนํา 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ไดกําหนดหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ประการหนึ่งคือ ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  พัฒนาคน                     
ใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560,                 
4) จึงเปนท่ีตระหนักวาทุนมนุษยเปนทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคัญและมีคุณคามากท่ีสุดตอองคการ 
จําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลเพื่อสรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศประกอบกับ       
สภาพสังคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปสูสงัคมแหงการเรยีนรูเกิดความตองการผลผลติทางการศึกษาทีม่คีณุภาพ  สามารถ
แขงขันกบัท่ัวโลกได สถาบันการศึกษาจงึตองมคีวามรับผิดชอบตอสงัคมและประชาชนในการบรหิารองคการ
ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลประกอบกบัการเปลีย่นแปลงดานเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีและ
วชิาการอยางรวดเร็ว ทาํใหเขาสูสภาวการณแขงขนัขององคการเพิม่สงูมากขึน้ ความสามารถในการมองอนาคต
และการตัดสินใจเพื่ออนาคตจึงเปนเร่ืองสําคัญแตละองคการตองมีการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของ    
บุคลากร เพราะปจจัยสําคัญที่สุดตอการดําเนินงานขององคการยุคปจจุบัน คือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีตอองคการพรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการจะทําใหองคการ
สามารถเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และสรางความมัน่ใจในความสามารถท่ีจะรองรับการเปลีย่นแปลง 

และผลักดันใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ

 ปจจุบันสถาบันการศึกษาพยาบาล ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
ในการผลิตพยาบาลใหไดทันความตองการท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งจากนโยบายของภาครัฐในการขยาย
ความคุมครองดานสุขภาพ การสงเสริมนโยบายดานการเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)             
การขยายตัวของโรงพยาบาลขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน และปญหาการขาดแคลนพยาบาลท่ีจะเพ่ิม
ความรุนแรงข้ึนในอนาคต (จริยา วิทยะศุภร, 2555) สงผลใหสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแหง ตองเพิ่ม
จาํนวนการผลติพยาบาลวิชาชีพปรับการเรียนการสอนเพือ่เปดวิสยัทัศนใหนกัศึกษามีมมุมองท่ีกวางไกลมาก
ขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือการขาดแคลนอาจารยพยาบาลในการผลิตพยาบาลใหเพียงพอกับจํานวน       
ความตองการเพ่ิมข้ึน และอัตราการแขงขันในการผลิตนักศึกษาพยาบาลและคุณภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสูงมากข้ึน ดังนั้นในสภาวการณแขงขันดังกลาว การจัดการศึกษาพยาบาล       
จึงตองมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะวิชาชีพการพยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีคุณภาพรวมท้ังมีพฤติกรรมและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลตามความคาดหวังของสังคม อาจารยพยาบาล
จงึเปนปจจยัสาํคญัทีส่งผลตอคณุภาพการผลิตพยาบาล ตองแสดงบทบาทเปนทัง้ผูรบัผดิชอบการจดัการเรยีน
การสอนเปนผูสอนท่ีดีมีความรูความสามารถ แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยาง มีคุณลักษณะพยาบาลและ      
การเปนครูที่ดีพรอมท่ีจะทุมเทกําลังใจและกําลังกายเพ่ือการทํางานที่มีคุณภาพแสดงพฤติกรรมการทํางาน
ทั้งในบทบาทหนาท่ีเชิงวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีการงานภายใตขอบเขตการกระทําตามกฎหมาย               
และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่สงเสริมวิชาชีพตามท่ีสังคมคาดหวังและจากสามัญสํานึกของอาจารย
พยาบาลไรทและซาบลินสกิ  (Wright & Sablynski, 2008, 397-412) กลาววายุคที่มีการแขงขันอยางสูง      

การทํางานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรตามที่กําหนดไวเทานั้นไมเพียงพอ การท่ีบุคลากรปฏิบัติงาน         

นอกเหนอืจากบทบาทและหนาทีข่องตนยอมเปนคณุมหาศาลแกองคการ  บทบาทนอกเหนืองานทีต่องรบัผิดชอบ
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เปนพฤตกิรรมท่ีเกดิจากการใหความรวมมอืของสมาชิกไมไดกาํหนดไวในการทํางานแตบคุลากรเต็มใจปฏิบตัิ

เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองโดยตัวบุคคลนอกเหนือจากงานที่ไดรับ ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่          

คือ “พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ” (Organizational Citizenship Behavior) สมิทธ์ิและคณะ          

กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเปนพฤติกรรมท่ีชวยสนบัสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ

เปนพฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลทีก่ระทาํดวยความสมคัรใจ  ไมเกี่ยวกับระบบผลตอบแทนที่เปนทางการ

ขององคการและไมรวมอยูในลักษณะงานทีต่องทําตามท่ีไดรบัมอบหมาย (Smith, Organ & Near, 1983, 653- 663)

แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

 ออรแกน (Organ) ไดรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ พบวาเร่ิมจาก

พฤตกิรรมการกระทาํเพือ่สังคม (Prosocial Behaviors) และพฤตกิรรมการใหความชวยเหลอืสังคม (Altruism) 

โดยพฤติกรรมเกิดขึ้นเองในองคการ (Organizational Spontaneity) แตละบุคคล ไมไดคํานึงถึงระบบรางวัล

ทีเ่ปนทางการขององคการ และสงเสริมใหเกดิประสทิธภิาพและประสิทธผิลตอองคการ  (Organ,1988, 547-558) 

ชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิ่มผลผลิตในการจัดการเปนการเพ่ิมกําลังแรงงานในจํานวน    

คนงานทีไ่มเพิม่ขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางานไดหลายหนาทีเ่กดิการชวยเหลือกนัในการทาํงานทําใหองคการ

สามารถรกัษาคนดีใหคงอยูกบัองคการและสงเสรมิผลการปฏิบตังิานทีด่ขีึน้ รวมถงึการทํางานท่ีมปีระสทิธภิาพ

ขององคกร (Podsakoff & MacKenzie, 1977,135-139)

องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย พบวามีการกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมการ           

เปนสมาชิกที่ดีขององคการหลากหลาย ขึ้นอยูกับการนํามาประยุกตใชแตละบริบทและลักษณะเฉพาะ            

ของแตละองคการ ผูเขยีนนาํเสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการของอาจารยพยาบาล 

ตามแนวคิดของออรแกน (Organ) โดยบูรณาการกับพฤติกรรมของอาจารยพยาบาลที่ดี ตามทัศนะ              

นักการศึกษาไทย สรุปแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของอาจารยพยาบาล 5 ลักษณะ    

(ชุติมา มาลัย, 2552, 121) คือ

 1.  การใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง อาจารยใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานดวย            

ความเต็มใจและสมัครใจ แสดงพฤติกรรมท่ีสนับสนุนความสําเร็จของผูรวมงานและการพัฒนาองคการเปน  

การแสดงออกท้ังคําพูดและการกระทํา รวมท้ังการกระทําท่ีเปนการชวยเหลือ การปองกันและแกปญหาท่ี     

เกิดขึ้นระหวางบุคคล

 2.  ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง อาจารยแสดงดวยความเต็มใจในการอดทน    

ตอความขับของใจ การถูกรบกวน ความเครียด ความกดดัน การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เสียสละ      

ความสนใจของตนเองเพื่อใหเกิดผลดีในกลุมงาน
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 3.  การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) หมายถึง อาจารยแสดงถึงการคํานึงถึงผูอื่นเพื่อปองกันการเกิด
ปญหาการกระทบกระท่ังทีอ่าจจะเกิดขึน้ เนือ่งจากการปฏิบตังิานในองคการจําเปนตองอาศัยพึง่พาซ่ึงกนัและกัน 
การกระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบตอบุคคลอื่น จึงควรเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น 
 4.  ความสํานึกในหนาท่ี (Conscientiousness) หมายถึง อาจารยปฏิบัติตามกฎระเบียบ                
สนองนโยบายขององคการ ตรงตอเวลา ชวยดูแลและใชทรพัยากรอยางประหยัด บาํรงุรกัษาอุปกรณเคร่ืองมือ
เครื่องใชใหอยูในสภาพใชงานได และไมปฏิบัติภารกิจสวนตัวในเวลางาน 
 5. การใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง อาจารยแสดงความรับผิดชอบและสนใจการเขา
รวมกิจกรรมขององคการดวยความเต็มใจ การเก็บรักษาความลับขององคการ การใหขอเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอแนะทีส่รางสรรคและมีประโยชนตอองคการ รวมท้ังกระทาํเพ่ือความเจรญิกาวหนา และเผยแพร

ชื่อเสียงขององคการดวยความเหมาะสมและเต็มใจ

ผลของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ (Consequences of Organizational Citizenship Behavior) 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีผลทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานไดดีขึ้น สงผลตอ

ประสิทธิภาพขององคการ เนื่องจากทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังนี้ (Podsakoff et al., 1997,133-151)

 1. ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและบํารุงรักษาพนักงานในองคการ

 2. ใหอิสระพนักงานในการตั้งวัตถุประสงคในการผลิตไดมากขึ้น

 3. ผลิตภาพของผูรวมงานหรอืผลิตภาพทางการจัดการสูงข้ึนเน่ืองจากเมือ่เกิดการชวยเหลือผูรวมงาน

จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น

 4. เกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม

 5. สามารถดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงานที่ดีใหทํางานอยูในองคการไดมากขึ้น

  จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ชวยใหเกิดประสิทธิผลทั้งตอบุคคลและ 

สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอองคการตามมา หากผูบริหารสามารถ 

ทําใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะทําใหอาจารยทํางานอยางเต็มความสามารถ 

เกิดความเต็มใจรวมมือกันสรางผลงานเพื่อองคการ เกิดความพึงพอใจในการทํางานอยูในองคการ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของอาจารยพยาบาล

 ผูเขยีนนาํเสนอปจจยัครอบคลมุดานจติวทิยาและการรบัรูของบคุคลตอองคกรทัง้ในระดับบคุคลและ

ระดับองคกร จําแนกเปน 3 ดานดังนี้ (ชุติมา มาลัย, 2552, 34-104 ; เนติยา แจมทิม, 2557, 111-172)

 1.  ลักษณะของผูนํา  ผูนําสามารถทําใหเกิดอิทธิพลและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา รวมถึง

สรางโอกาสที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นผูบริหารตองสามารถใชอิทธิพล           

โนมนาวใหอาจารยพยาบาลแสดงพฤติกรรม เพื่อปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  ลักษณะของผูนําที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีลักษณะแตกตาง

กันออกไป ผูเขียนไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และนําเสนอลักษณะของผูนํา  ดังนี้
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  1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของอาจารย และ       
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น      
ตองแสดงพฤตกิรรมเปนตวัแบบสาํหรบัอาจารยทีจ่ะทําใหเกดิผลสําเรจ็การปฏบิตังิานสงูข้ึน สามารถควบคมุ
อารมณเม่ืออยูในภาวะวกิฤติ ทุมเทการปฏบิตังิานตามภารกจิ มวีสิยัทัศน จงูใจและสรางแรงบนัดาลใจใหกบั
อาจารยในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญขององคการมากกวาสวนตน อุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของ  
ผลการปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของอาจารยใหเห็นถึงวิธีหรือแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรค  
ใหอาจารยมีสวนรวมในการระบุปญหาและหาทางแกไขปญหา คํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคลของอาจารย

ดูแลเอาใจใสบุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ  

  1.2  การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนาํกับอาจารยเปนการแสดงพฤติกรรมผูนาํท่ีปฏิบตัิ
ตออาจารยแตละคนและพฤติกรรมของอาจารยที่ปฏิบัติตอผูนํา ดวยการแลกเปลี่ยนความสัมพันธแตละคน
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกัน เวนและกรีน (Wayne & 
Green,1993, 1431 - 1440) กลาววา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกเปนรูปแบบหนึ่งของการมี          
ปฎิสัมพันธภายในสังคมหรือภายในกลุม ซึ่งความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ (Trust)          
เมื่อฝายใดใหความชวยเหลืออีกฝายหนึ่งจะเช่ือใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับความสัมพันธดังกลาว เปน
บรรทดัฐานของการตอบแทนซึง่กนัและกนั (Norm of Reciprocity) เม่ือผูนาํเขาไปมสีวนรวมใหความชวยเหลือ 
ใหการสนบัสนนุการทาํงานใหขอมลูขาวสาร ใหอาํนาจการตดัสินใจในงานเพ่ิมข้ึน ในลักษณะการแลกเปล่ียน
แบบ “กลุมพวกเรา” อาจารยจะเกิดความรูสึกตองการตอบแทนผูนําโดยใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน       
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ แนวคิดน้ีแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคน          

เปนกระบวนการที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปนสําคัญ 

  1.3 การเสริมสรางพลงัอาํนาจ เปนการเพิม่ศกัยภาพบคุคลโดยผูบงัคบับญัชาถายโอนอาํนาจ 
ใหอิสระการตัดสินใจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบตังิาน สงเสริมใหอาจารย
เกิดความสามารถในการทํางานและแกปญหา ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตนเองและองคการ                  
ทาํใหอาจารยเกดิความรูสกึถงึคณุคา และพฒันาพฤตกิรรมการทาํงานทีต่อบสนองตอเปาหมายขององคการ 
สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ คอนเกอรและคานันโก (Conger & Kanungo, 1988, 471-475) อธิบาย
การเสริมสรางพลังอํานาจ วาเปนกระบวนการจูงใจใหบุคคลรับรูความสามารถตนเองทั้งในองคการที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เนนการรับรูของผูปฏิบัตงิานเกี่ยวกับความสําคัญของงานและตนเองที่มีตองาน 
เปนความรูสึกหรือมิติทางจิตท่ีมีหลายองคประกอบ ไดแก ความหมาย ความสามารถ ความเปนอิสระ              
และผลกระทบเปนมิติที่ไดจากการประเมินคางานดานการรูคิดโดยขจัดความรูสึกไรอํานาจของบุคคล                 
ใหมีความรูสึกมั่นใจในการทํางาน เนติยา แจมทิม (2557,150) พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจทั้งการไดรับ
อาํนาจและการไดรบัโอกาสมีความสมัพันธกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรของอาจารยพยาบาล 
โดยผูบริหารใหอํานาจแกอาจารยพยาบาลเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น มีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของวิทยาลัย จัดหาทรัพยากร ใหโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถจะชวยสราง          
ความม่ันใจในตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคาในงาน ดังน้ันผูบริหารควรนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช
ในการบริหารงาน โดยทําใหอาจารยเกิดความรูสึกมีอิสระในการทํางาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงาน
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ทีท่าํ ชวยสงเสรมิใหอาจารยเกิดความสามารถในทาํงานและแกปญหาตางๆ ไดบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย
ของตนเองและองคการและเช่ือวาตนเองมีความสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จไดหรือแกไขปญหา                  
ในงานนั้นได จะสงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในที่สุด 
 2. ทัศนคติที่มีตองานทําใหมนุษยมีพฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน ทัศนคติเชิงบวกจะสงผล        
ตอการแสดงพฤติกรรมเชิงสรางสรรคทําใหเต็มใจท่ีจะรวมมือและใหความชวยเหลือในระบบขององคการ      
ซึง่จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จากการศึกษา Meta Analysis ของออรแกน
และไรอนั (Organ & Ryan, 1995, 775-802) พบวาตัวแปรดานเจตคติทีม่ตีองานทีส่ามารถพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือความพึงพอใจ ความยุติธรรม ความยึดมั่นผูกพันตอองคการและออรแกน
และคณะ (Organ, Podsakoff & MacKenZie, 2006,93-105) พบวา ความพงึพอใจในงาน  ความไววางใจในผูนาํ 
การรับรูความยุติธรรมความผูกพันตอองคการเปนอิทธิพลคั่นกลางระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูเขียนไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และนําเสนอรายละเอียดดังนี้
  2.1 ความพึงพอใจในงาน มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ เมื่อผูปฏิบัติงานเกิด        
ความพึงพอใจจะสงผลทําใหผลงานมปีระสิทธภิาพ สอดคลองกบัออรแกนและ เบทแมน (Organ & Bateman) 
(Organ, 1988, 364) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานจากลักษณะงานที่ใหความสําคัญตอคุณคา             
ความเปนมนุษย การปฏิบัติงานท่ีมีผลตอจิตใจสุขภาพรางกายและคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบตังิานและพฤติกรรมการชวยเหลอืผูอืน่ ดงันัน้ความพึงพอใจในงานจงึมผีลตอความสําเร็จ
ของงานและองคการ ผูบรหิารควรใหความสําคญักบัองคประกอบทีม่ผีลตอความพึงพอใจในงานของอาจารย
  2.2  ความยุติธรรมในองคการเปนการรับรูของอาจารย ที่ไดรับการปฏิบัติจากองคการและ            
ผูบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมโดยมีความคาดหวังวาจะไดรับการแบงปนผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับ           
เม่ือเปรียบเทียบกับคนอื่นในงานลักษณะเดียวกัน และเกิดความพึงพอใจจากการไดรับการปฏิบัติอยาง
ยุติธรรมจากองคการรวมถึงการรับรูตอระบบการประเมินผลโดยองคการใชระบบการประเมินผลอยาง              
เทาเทียมกันทุกคนดวยหลักสําคัญคือ หลักความสมดุลและหลักความถูกตองใหครอบคลุมความยุติธรรม      
ในองคการทัง้ 3 ประเภท คอื ความยตุธิรรมดานผลตอบแทน ความยตุธิรรมดานกระบวนการ และความยตุธิรรม
ดานระบบ (Sheppard, Lewicki  & Minton, 1992, 12-14) เม่ือบุคคลรับรูถงึความยตุธิรรมท่ีไดรบัจากองคการ 
จะสงผลถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ รับรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง นําไปสูการ

แสดงออกของการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีตอบแทนองคการ ดวยการแสดงพฤตกิรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ

  2.3 ความยดึม่ันผูกพันตอองคการ เปนความมัน่คงทางสัมพันธภาพของบุคคลกับองคการเปน
ความผกูพันทางอารมณตอเปาหมายและคานิยมขององคการ  มคีวามรูสกึเปนอันหนึง่อันเดยีวกนักับองคการ
มีทัศนคติทางบวกตอองคการ ตองการเปนสมาชิกตอไปในองคการ และมีพฤติกรรมเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อ
องคการ ทั้งงานในหนาท่ีและงานที่นอกเหนือจากหนาท่ีเพ่ือชวยใหองคการประสบความสําเร็จและบรรลุ                       
เปาหมายความยดึม่ันผูกพันตอองคการ  มสีวนชวยธาํรงรักษาบุคลากร และรักษาผลประโยชนขององคการทําให
เกิดความพึงพอใจในงาน สงเสริมบรรยากาศองคการและเสริมสรางความผูกพันตอวิชาชีพ ดังน้ันผูบริหาร     
ควรหาทางเพิม่ระดบัความยดึมัน่ผกูพันตอองคการเน่ืองจากคนท่ีมคีวามยดึม่ันผูกพันตอองคการสูงมแีนวโนมจะ
คงอยูในองคการเปนระยะเวลานาน มีการทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานนําไปสูการแสดง
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ทําใหเพิ่มผลผลิตองคการสูงข้ึน สอดคลองกับ เนติยา แจมทิม 
(2557, 156) ทีพ่บวา ความยดึมัน่ผกูพันในงานมอีทิธิพลทางตรงตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ
ของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2.4 ความไววางใจในผูบรหิารเปนพืน้ฐานของการมสีมัพนัธภาพระหวางบคุลากรกับผูบรหิาร 
สงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติงาน (Genesan, 1994, 1-19) ดังนั้นความไววางใจใน
ผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญการดําเนินงานองคการ ในการทําใหอาจารยพยาบาลปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ดงันัน้ผูนาํตองเปนกาํลงัสาํคญัในการสรางความสําเร็จใหแกองคการ แสดงวิสยัทศันเพือ่พฒันา 
มคีวามรู ความสามารถ คาํนึงถึงการนาํองคการไปสูความสําเรจ็ คอืการสรางความเชือ่ถือ และความไววางใจ
ในผูบริหาร โดยแสดงดวยการกระทําหรือวาจาเพราะความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ          
ที่มีตอกันระหวางผูนําและบุคลากร จะสงผลใหอาจารยพยาบาลที่เปนสมาชิกองคการ เลือกแสดงพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพื่อตอบแทนผลประโยชนหรือสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารหรือองคการ

 3.  สภาพแวดลอมในการทํางาน

  สภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือทางสังคม ลวนมีผลตอ           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหอยากทํางานหรือเกิดความเบ่ือหนายในการทํางาน ออรแกนและ
คณะ (Organet al., 2006, 109-138) พบวาสภาพแวดลอมการทํางานดานลักษณะงาน ลักษณะกลุมงาน 
ลักษณะองคการ และบริบทวัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูใตบังคับบัญชา ทําใหเชื่อมั่นในตนเองและ
องคการ สงเสริมใหกลาแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการที่เปนประโยชนตอการทํางานในองคการจึงชวย             
สงเสรมิการเกิดพฤตกิรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการไดครอบคลุมยิง่ขึน้  ดงันัน้การดําเนนิงานขององคการ
เพื่อการบรรลุเปาหมายและสงเสริมใหอาจารยพยาบาลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ขึ้นกับ
ความสามารถของผูบริหารองคการในการกําหนดปจจัยที่สัมพันธกับงานใหอาจารยเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะ
สงผลตอการแสดงพฤตกิรรมเพ่ือการตอบแทนองคการ โดยมีพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ ผูเขียน
ไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎีนําเสนอสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้ 
  3.1 การสนับสนุนจากองคการเปนการรับรู ของบุคลากรตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน           
การมองเห็นคุณคาและความสําคัญของการใหมีสวนรวม การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและงาน          
การดูแลเอาใจใสความเปนอยูและสภาพการทํางาน การมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในงาน การตอบแทน
ผลการปฏิบัติงาน การเห็นคุณคาผลงานและการไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอโดยการสนับสนุน
จากองคการ มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสังคมของ บลาว (Blau)(Eisenberger & Huntington, 
1986, 500) เปนการกระทําดวยความสมัครใจ มีแรงเสริมจากผลตอบแทนท่ีบุคคลคาดหวังวาจะไดรับหรือ
เคยไดรับผลตอบแทนตามภาระความผูกพัน (Obligation) ของอีกฝายหน่ึง โดยที่ภาระความผูกพันที่มีของ
ฝายรับไมไดมีความเฉพาะเจาะจง แตขึ้นกับบรรทัดฐานการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of Reciprocity) 
ที่มีอยูในใจของบุคคลในกลุม เปนความคิดที่กําหนดพฤติกรรมสวนใหญของบุคคล เชน การแบงปนขอมูล
ขาวสารกนัภายในองคการ  การแสดงความเหน็อกเหน็ใจ การใหความรวมมอืกนั เปนตน ดงันัน้ผูบริหารตองแสดง
ใหเห็นถึง การแลกเปลี่ยนระหวางองคการกับอาจารยผูปฏิบัติงานเพื่อใหอาจารยรับรูไดวาองคการใหการ   

แลกเปลีย่นกับอาจารย เชน การใหผลตอบแทนหรอืรางวลัทีเ่กดิจากผลสัมฤทธ์ิในการปฏบิตังิาน  การสนับสนนุ
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โอกาสการพัฒนา การเอาใจใสความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบัติงาน และองคการเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน                

สงผลใหเกิดเจตคตทิีด่ตีอองคการ ทาํใหอาจารยเลือกตอบแทนองคการดวยการมพีฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคการ เกิดความทุมเททํางาน เพื่อองคการทั้งแรงกายและแรงใจ โดยไมมุงหวังผลตอบแทน

  3.2 บรรยากาศองคการ  มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล เพราะบุคคล          
ไมสามารถทาํงานไดเพียงลาํพัง แตทาํงานตองอยูภายใตการกํากบัควบคมุโครงสรางองคการกฎระเบียบรวมถึง
สภาพแวดลอมภายในองคการ ที่บุคคลอาจมองไมเห็นแตสามารถรับรูได สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอตัวบุคคล
องคการและการรับรูที่มีตอสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลดังที่สเตียร 
(Steers, 1977, 101) กลาววาบรรยากาศองคการเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญทําใหองคการเกิดประสิทธิผลและ
มปีระสทิธภิาพ เปนตวักาํหนดพฤตกิรรมสําคัญของบคุคลทีท่าํงานในองคการ ดงันัน้บรรยากาศองคการจงึเปน
ลกัษณะขององคการรวมทัง้สภาพแวดลอมของงานซึง่มคีวามเฉพาะเจาะจงแตละองคการ  อาจารยพยาบาล
สามารถรบัรูไดทัง้ทางตรงและทางออมทีจ่ะสงผลตอพฤตกิรรมการทาํงานตลอดจนมีปฏสิมัพนัธระหวางบคุคล
ภายในองคการและประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงการสรางบรรยากาศองคการของ           
สถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบดวยโครงสรางองคการ นโยบายและการบริหารงาน การติดตอสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการตดัสนิใจ การจัดการความขดัแยงในองคการ การรบัรูเกีย่วกบัการตอบแทนการปฏิบตังิาน 
โดยมีความยุติธรรมและอยู บนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน                              

การสนับสนุนจากองคการ และคานิยมในการทํางานตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

บทวิเคราะหการสงเสริมประยกุตใชพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคกรในการพฒันาคุณภาพอาจารย

 สถาบันการศึกษาพยาบาลเปนองคการทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบันทั้งดานการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ การปฏิรูประบบราชการ นโยบายการผลิตบุคลากร

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพทางสังคม และระบบการจัดการศึกษา

ของวิชาชีพการพยาบาลภายใตขอจํากัดและเงื่อนไขการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ             

การจัดการศกึษาของสภาการพยาบาล ทีต่องการผลผลติพยาบาลท่ีมคีณุภาพสงูตามความตองการของสังคม

และเกณฑคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาพยาบาล อาจารยพยาบาลตองมีประสบการณทางการพยาบาลสงู

และมีจํานวนมากพอที่จะทําการสอน รวมทั้งตองเปนตนแบบของพฤติกรรมที่ดีในการถายทอดคุณธรรม       

และจรยิธรรมสูผูเรยีนกระบวนการจดัการศึกษาพยาบาล เพ่ือสรางพยาบาลทีม่คีณุภาพ อาจารยพยาบาลจงึ

เปนกลไกสาํคญัในการดาํเนนิงานขององคกร ผูบรหิารองคกรจาํเปนตองพฒันาและสงเสริมอาจารยพยาบาล

ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน ใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายองคกรอยางมีประสิทธิภาพ                

พฒันาคณุภาพของบัณฑติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีเ่กีย่วของ ภายใตบรบิทท่ีสถาบนัการศึกษาพยาบาล      

สวนใหญกาํลังเผชิญ คอืสภาพการณขาดแคลนอาจารยทัง้จํานวนและคณุสมบัตติามเกณฑมาตรฐานวชิาชพี 

และมขีอจาํกดัทีท่าํใหการเพิม่จาํนวนของอาจารยในระยะเวลารวดเรว็เพือ่ทดแทนใหเพยีงพอตอความตองการ

เปนไปไดยาก ซึ่งหากสภาพการณดังกลาวไมไดรับการแกไขในระยะยาวอาจสงผลกระทบกอใหเกิด                  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพงานที่ลดลงของอาจารย 
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 จากสภาพการณจงึเปนความทาทายในการบริหารของผูนาํองคกร เน่ืองจากสภาพการจดัการศกึษา
พยาบาลในปจจุบัน ที่ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา ความพยายาม                    
ในการรกัษาอาจารยพยาบาลท่ีมคีณุภาพใหอยูกบัองคกร นโยบายการจดัสรรอตัรากําลังดานวชิาชพีพยาบาล
ทีเ่ขาสูระบบราชการลดนอยลง  การขาดแคลนอาจารยพยาบาลของสถาบันการศกึษาพยาบาลอยางตอเนือ่ง
ตลอดมา แมจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เพ่ือชวยในการพัฒนาวิธีการสอน              
โดยทดแทนการใชจํานวนครูที่ตองเพ่ิมมากข้ึนแลวก็ตามทําใหความพึงพอใจที่มีตอระบบการทํางานและ  
ความรูสึกม่ันคงของอาจารยพยาบาล ไมเพียงพอท่ีจะนํามาซึ่งผลลัพธการปฏิบัติงานที่ดี ความพึงพอใจ          
ของอาจารยพยาบาลอาจตอบสนองไดเพียงความตองการในการทํางานเทานั้น แตการนําไปสูประสิทธิภาพ
ผูบริหารตองทําใหอาจารยพยาบาลมีมากกวาความพึงพอใจซ่ึงปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลตองการอาจารย
พยาบาลที่มีความกระตือรือรน รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง มุงมั่นคุณภาพในการงานสูง ทุมเทกับงาน      
ทีท่าํ มทีศันคตทิีต่ตีอการทํางาน จงึเปนความทาทายท่ีผูบริหารองคกรทีถ่อืเปน Organization Change Agent 

ที่ตองมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดคุณภาพของงาน

 ผูบรหิารองคการจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองปรับกลยุทธการดําเนินงานขององคการ โดยผูเขยีนเสนอกลยทุธ
สําคัญที่ควรนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพอาจารย คือ “การสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของอาจารย        
ในองคการ” เพราะอาจารยคือ ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุด เปนผูปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่สงผลตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพขององคการหากองคกรมีอาจารยที่ดีมีคุณภาพ พรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการ
สถาบันการศึกษาจะสามารถฝาฟนอุปสรรคและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนไดโดยมาตรการ
สําคัญอยางหน่ึงคือ การพัฒนาคุณภาพของอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ              
การสนับสนุนใหอาจารยสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานท้ังในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอยาง                    
เต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรสอดคลองกับ ออรแกน 
(Organ) ที่จําแนกพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน ไดแก การใหความชวยเหลอื (Alturism) ความสาํนึกในหนาท่ี                           
(Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy)  และการให               
ความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่เกินกวาบทบาทที่                   

ตนรับผิดชอบ นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ

 ผูเขียนวิเคราะหวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เปนพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทและบทบาทของอาจารยพยาบาล ที่ควรพัฒนาอาจารยพยาบาลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Changing) เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเชิงบวกของปจเจกบุคคลที่กระทําดวย           
ความสมัครใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละอาสาชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและจริงใจ ไมเกี่ยวของกับระบบ
ผลตอบแทนท่ีเปนทางการขององคการ และไมรวมอยูในงานทีต่องทําตามทีไ่ดรบัมอบหมาย สงผลใหอาจารย
เกิดความรวมมือชวยเหลืองานในหนาที่อยางเต็มที่และมากกวาที่ไดรับมอบหมาย  นําไปสูผลลัพธองคการ 
และชวยแกปญหาองคการเรื่องอัตรากําลังท่ีไมเพียงพอ ใหอาจารยสามารถทํางานไดคุณภาพในจํานวน
อาจารยที่ไมสามารถเพ่ิมข้ึนไดทันกับความตองการสอดคลองกับแนวคิดนักวิชาการที่สรุปไดวา พฤติกรรม
การเปนสมาชกิท่ีดขีององคการชวยสนับสนนุใหบคุคลและองคกรปรับตัวเขาหากันและปรบัตัวเขาสูองคกรได
มากข้ึน ชวยใหบคุลากรทาํงานเตม็ความสามารถเพราะมีแรงจูงใจภายในท่ีด ี (Internal Motivation) ผูบริหาร
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คอยใหความสนับสนนุชวยเหลอืใหสมาชิกไดแสดงพฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดตีอองคการท้ัง 5 ดาน สดุทาย
การแสดงพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ จะนาํไปสูความสอดคลองของความตองการทัง้ขององคกร
และพนักงาน สรางคุณประโยชนใหทั้งองคกรและผูปฏิบัติงาน (Win Win) ทําใหสมาชิกเห็นคุณคาของ              
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกร จนกลายเปนวัฒนาธรรมองคกรนําไปสูการพัฒนา              
อยางยัง่ยนื  (เนตยิา  แจมทมิ, 2557, 3 ;  สฎายุ ธรีะวณชิตระกลู, 2547, 21-25) ผูเขียนไดวเิคราะหวธิกีารสงเสรมิ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย โดยเสนอแนวทางดังนี้ 

 1. เตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) การเริ่มตนพัฒนาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ผูบริหารตองเขาใจในการบริหารบุคลากรวาเปนส่ิงสําคัญ การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรเปนสิ่งจําเปนเพื่อการทํางานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร ผูบริหารตองอาศัยความรู                  
ความเขาใจและพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนา ปรับมุมมองบุคคล
วาทุกคนพรอมที่จะพัฒนาและเปล่ียนแปลงไดเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานและ         
เพิ่มมูลคาใหแกองคการ องคการจะไดประโยชนในแงของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและผลิตภาพสูงขึ้น
 2. การพัฒนาสมาชิกองคการ โดยใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร 
(Changing) ทําใหสมาชิกเกิดการรับรูและเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิก ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ซึ่งจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกเกิด                    
เปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรหลักการสําคัญในการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี          
ขององคกร เพือ่สงเสรมิพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาล โดยผูบริหารประยกุตหลักสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร รวมกับลักษณะของภาวะผูนําในการใชอิทธิพลโนมนาวเพื่อสรางความเขาใจและแรงจูงใจให
เกิดกับอาจารย จนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ขณะเดียวกัน      
ผูบริหารจําเปนตองใหการสนับสนุนอาจารย โดยพัฒนาระบบการสนับสนุนจากองคกรอยางเหมาะสม                 
ระบบของความยตุธิรรมจนอาจารยสามารถรบัรู สรางโอกาสทีส่งเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีอง
องคการ เสริมสรางพลังอํานาจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย จัดระบบงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน       
สรางบรรยากาศองคการ ความยดึม่ันผูกพัน สรางความพอใจในงาน ความไววางใจในผูบริหาร รวมทัง้โอกาส
กาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

 3. การคงพฤติกรรมไวอยางตอเนื่อง (Refreezing) เมื่ออาจารยเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม    
การเปนสมาชกิทีด่ขีององคกร จนกลายเปนคานยิมและวฒันธรรมระดบับคุคลข้ึนส่ิงสําคญัในการพฒันาตอมา 
คือ ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนปจจัยท่ีจะทําใหสามารถคงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรไว              
อยางตอเนือ่ง โดยวางแผนการพฒันาพฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรในระยะยาว เพ่ือใหเกิดการยอมรับ
ของอาจารยทัว่ทัง้องคกรและแสดงพฤตกิรรมจนเปนคานยิมและวัฒนธรรมระดบัองคกร เกดิการเปลีย่นแปลง
คุณลักษณะของอาจารย นําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันเกิดการพัฒนาอยาง           
ตอเนื่อง (Sustainable Growth) และยั่งยืน (Sustainable Development)  
 การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ผูเขียนมีความคิดเห็นวาเปนความทาทายของ           
ผูบรหิารองคกรในการพัฒนาคณุภาพของอาจารยพยาบาล เพ่ือใหอาจารยสามารถทํางานไดอยางมีคณุภาพ 
ทําใหผูบริหารสามารถฝาวิกฤติขององคกรในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะหากองคการใดสามารถทําให
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อาจารยพยาบาลทีด่มีคีณุภาพ ทาํงานดวยความเตม็ใจทุมเทใหกบัองคกร ทาํงานนอกเหนอืจากบทบาทหนาท่ี
กาํหนดไวดวยความสมคัรใจ แมอยูในสภาพของภาระงานทีม่ขีอจาํกดัเรือ่งอตัรากําลงัทีไ่มเพยีงพอ จะสงเสริม
ใหองคกรนั้นบรรลุเปาหมาย เกิดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในทุกระดับ ผูเขียนจึงคิดวาพฤติกรรม                          
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร มีความสําคัญในการชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดมากนอยแตกตางกัน                  
หากผูบริหารสามารถสรางกลวิธีในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาลใหสามารถทํางาน
รวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว จะทําใหองคกรเกิดผลลัพธไดผลงานตามเปาหมายที่ตั้งไว 

สรุป
 การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ  เปนกลยุทธสําคัญท่ีชวยพัฒนาองคกร                  
ในการเผชญิกบัภาวการณเปลีย่นแปลงดานการจดัการศึกษาพยาบาล ใหองคกรสามารถหาทางออกทีจ่ะชวย
แกไขสถานการณวิกฤต โดยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย คืออาจารยพยาบาล                       
ที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหมีพฤติกรรมการทํางานที่ตอบสนองตอ
ประสทิธิภาพขององคกร  เพ่ือยกระดบัการจัดการศึกษาพยาบาลใหมคีณุภาพในระดับสากลและผลติบัณฑิต
พยาบาลคณุภาพทีส่ามารถตอบสนองความตองการของประเทศและสงัคม  ผูบริหารตองตระหนกัความสาํคัญ
ของสถานการณการเปล่ียนแปลงปจจบุนัทีม่ผีลกระทบตอคณุภาพการจดัการศกึษา และวเิคราะหหาแนวทาง
หรือกลยุทธในการที่จะนําองคไปสูคุณภาพหรือดํารงอยูรอดในสภาพการณเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบ            
ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตปจจุบันการบริหารองคกรจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะมนุษยจะชวยขับเคล่ือนการทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย                
ดังน้ันในภาวะวิกฤตของการจัดการศึกษาพยาบาลที่ตองเผชิญกับการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
และการขาดแคลนอาจารยพยาบาล และภายใตขอจํากัดที่ทําใหการเพิ่มจํานวนของอาจารยในระยะเวลา
รวดเรว็ เปนไปไดยาก กลยทุธทีส่าํคัญอยางหน่ึงคือการเพ่ิมคุณภาพของอาจารยทีม่อียูใหสามารถปฏบิตังิาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพขององคกร แนวคิดสําคัญที่นําเสนอในบทความน้ีคือการสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรของอาจารยพยาบาล เปนพฤตกิรรมท่ีสงผลทางบวกตอประสิทธิภาพ
ขององคการ ชวยสนบัสนนุใหคนงานตองการทาํงานและเพ่ิมผลผลิตในการจดัการ เปนการเพิม่กาํลงัแรงงาน
ในจํานวนคนงานทีไ่มเพ่ิมขึน้ โดยบคุคลสามารถทาํงานไดหลายหนาทีเ่กดิการชวยเหลอืกนัในการทาํงานทาํให
องคการสามารถรักษาคนดีใหคงอยูกับองคการและเพิ่มเสถียรภาพในการทํางาน 
 การนําแนวคิดการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลน้ัน ขัน้แรกควรใหความสําคญัและทําความเขาใจบุคลากร คอือาจารยพยาบาลทีป่ฏบิตังิาน
ในสถาบัน วิเคราะหบุคลากรใหเห็นจุดออน จุดแข็ง สิ่งที่ตองการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ในสภาพการณ
บรบิทของสถาบนัและสถานการณทีส่ถาบันเผชิญ เนือ่งจากจะทาํใหสามารถระบปุจจยัหรือสิง่สนบัสนนุทีจ่ะ
สงเสริมใหอาจารยแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ซึ่งเม่ือสามารถระบุปจจัยในการสงเสริม
การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของอาจารยได องคการก็จะสามารถสงเสริมและรักษาระดับของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกลาวไดตอไป สงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรที่ยั่งยืนของอาจารย
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 การประยุกตใชปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดการแสดง
พฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีด ีผูบริหารควรเนนการสงเสริมปจจัยเพ่ือกอใหเกดิการเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) ดวยวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะของอาจารยแตละคนหรือออกแบบการสงเสริม
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความทาทายสรางคณุคาในงานใหกบัอาจารย เพ่ือทําใหอาจารยเกดิความภาคภมูใิจในงาน 
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดงายขึ้น เชน ปจจัยคุณลักษณะงาน จําเปนตอง
ทาํใหเกิดความทาทายและมอบหมายใหตรงกับลักษณะของอาจารย เพ่ือใหอาจารยเกิดความพงึพอใจในงาน 
โดยผูบริหารตองใหความสําคัญตองาน ใหความใสใจคุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารย สรางบันได   
ความกาวหนาในอาชีพ สนับสนุนเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน 
เพ่ือใหบคุลากรเกดิความพึงพอใจในงาน และสงเสรมิใหเกิดพฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรไดอยาง
ยั่งยืน เปนตน นอกจากนี้ผูบริหารควรพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทํางานของอาจารยพยาบาล               
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปกับการสรางปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร           
โดยอาจใหสิง่เสริมแรงทีเ่ปนผลตอบแทนในรปูแบบของเงนิหรืออาจใชทางเลือกอ่ืนเชน   โอกาสความกาวหนา
ในหนาที่ การมอบหมายงานที่มีความสําคัญ การใหโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งผูบริหารควรสรางระบบ
ที่แสดงถึงการเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนท่ีไดรับท่ีสะทอนความยุติธรรม และการให                             

ผลตอบแทนและความกาวหนาในสายอาชีพไปพรอมกัน
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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคการวิจัยครั้งน้ี  คือ  (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ           

ผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการบริหารความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)                   

กลุมตวัอยาง คอื ผูบรหิารหรอืเจาของธรุกจิ SMEs ทีจ่ดทะเบยีนเปนนติบิคุคลในจงัหวดัปทมุธาน ีจาํนวน 218 ราย 

ใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบชวงช้ัน (Stratified Random Sampling) แบงตามประเภทของธุรกิจ ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  

สถิติอนุมานทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหความถดถอยแบบ

พหุคูณ 

 ผลการวจิยัพบวา ธรุกิจ SMEs ในจงัหวดัปทมุธาน ีสวนใหญมรีปูแบบธรุกิจเปน บริษทั จาํกัด ประกอบ

ธุรกิจดานตางๆ ไดแก ขนสง ประกัน นําเขา-สงออก ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป        
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ทุนจดทะเบียนปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และสวนใหญมีจาํนวนพนักงานตํ่ากวา 50 คน          

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียได ดังนี้             

(1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค (  = 4.02) (2) ดานการระบุความเสี่ยง (  = 3.91) (3) ดานการจัดการ       

ความเสี่ยง (  = 3.89) (4) ดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน (  = 3.88) และ (5) ดานการประเมิน

ความเสี่ยง (  = 3.78) ตามลําดับ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ (1) ดานลูกคา (  = 4.10) (2) ดานการเรียนรูและพัฒนา                     

(  = 3.88) (3) ดานกระบวนการภายใน (  = 3.87) และ (4) ดานการเงิน (  = 3.61) ตามลําดับ นอกจากนี้

ผลการวิจัยยังพบวา การบริหารความเสี่ยงในดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการ

จัดการความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวก

กับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเสี่ยง

ในทุกๆ ดานไดดี ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวย เชนเดียวกัน

คําสําคัญ
 การบริหารความเสี่ยง   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Abstract
 The purpose of this research is: (1) To study the opinion of the risk management and      

performance of small and medium enterprises (SMEs) in Pathumthani province; and (2) To study 

the relationship between risk management and the performance results of the SMEs. The samples 

were SMEs entrepreneurs or owners registered as company or partnership in Pathumthani province, 

218 samples by stratified random sampling with classified by type of business. Questionnaires were 

used to collect data.  Statistics used in data analysis were descriptive statistics were mean,         

standard deviation and statistics for hypothesis testing were Multiple Correlation Analysis and 

Multiple Regression Analysis.

 The results found that, most of SMEs in Pathumthani province had business type as                  

a company limited operating in many section including transportation, insurance, import-export. 

Most of the companies established over 15 years and had their registered capital less than     

30,000,000 Baht and the number of employees was less than 50. The opinions on risk management 

in all five aspects were at a high level which could be ranked by mean as  (1) Objectives Setting     

(  = 4.02) (2) Risk Identification (  = 3.91)  (3) Risk Management (  = 3.89) (4) Monitoring             

Evaluating and Reporting (  = 3.88) and (5) Risk Assessment (  = 3.78) respectively. The opinions 

on the performance of the four aspects were at a high level too which could be ranked by mean as 
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(1) Customer Perspective (  = 4.10) (2) Learning and Growth Perspective (  = 3.88) (3) Internal 

Process Perspective (  = 3.87) and (4) Financial Perspective (  = 3.61) respectively. Moreover, 

the results were found that Risk management in Risk Identification, Risk Assessment, Risk Management, 

Monitoring Evaluating and Reporting had a positive relationship and had a positive impact on the 

overall performance of small and medium enterprises. This means if SMEs could manage well risk 

in all aspects, it would also improve the performance of SMEs as well.

Keywords
 Risk Management, Small and Medium Enterprises

บทนํา
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เปนหนวยธุรกิจท่ีมี  

ความคลองตัวในการดําเนินงาน และยังสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทั่วไปของประเทศไดดี ในชวง

ระยะเวลาท่ีผานมาหลายป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการแขงขันสูงมาก และมีการเติบโตคอนขาง

รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก  ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2559 นั้น GDP ของประเทศขยายตัวไดในอัตราที่

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.2 และ GDP SMEs ขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 5.1  โดยมีสัดสวนตอ GDP ของประเทศ

เพิม่ขึน้เปนรอยละ 42.3 (สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม: (สสว.), 2560) และจากรายงาน

สถานการณ SMEs ในป พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังรายงาน     

ไวดวยวา จังหวัดปทุมธานีเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนมากถึง 26,365 ราย 

ในป พ.ศ 2558 ในขณะทีจ่งัหวดัใกลเคียงในกลุมภาคกลางตอนบน 1 ไดแก นนทบรุ ีมจีาํนวนเพยีง 23,749 ราย 

พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนเพียง 15,601 ราย และจังหวัดสระบุรี มีจํานวนเพียง 8,387 ราย ทั้งนี้เพราะเปน

จังหวัดหนึ่งที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมตางๆ ก็สะดวก ประชาชนก็ใหความสนใจยายไป

อยูอาศัยกันในจังหวัดนี้กันมากข้ึน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนี้มากข้ึน

ดวย แตในขณะเดียวกัน ธุรกิจ SMEs ก็มีปญหาอุปสรรคมากมายเชนกัน ในการบริหารจัดการความรู            

ความสามารถดานเงนิทนุและทรพัยากร ทาํใหบางธรุกจิ SMEs ประสบผลสาํเรจ็ แตบางธุรกจิ SMEs กล็มเหลว  

ดังนั้น ผูบริหารธุรกิจ SMEs จําเปนจะตองมีการบริหารกับความเส่ียงในดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนภายใน          

องคกร ซึง่การบรหิารความเสีย่งเปนเคร่ืองมือทีส่าํคญัทีท่าํใหเกดิความม่ันใจวา ความเสีย่งท้ังหมดทีมี่ผลกระทบ

สําคัญทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ จะไดรับการพิจารณาและ

จัดการใหหมดไปหรือลดนอยลง การบริหารความเสี่ยงจะตองมีการดําเนินการทั่วทั้งองคการแบบบูรณาการ

โดยตองใหความสําคัญในการกําหนดผูรับผิดชอบตอกิจกรรมการควบคุม เพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของ        

การจัดการความเส่ียงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน และ/หรือพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยง 
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มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได นําไปใชในทุกระดับขององคการ มีการรายงาน

ความเส่ียงทั้งหมด ที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการตอผูบริหารท่ีรับผิดชอบ              

และทายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก บุคลากรทุกคนใหไดรับรู     

และเขาใจอยางท่ัวถึง จะสามารถชวยใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Godfrey, Merrill, Hansen & Godfrey, 2009) การเตรียมความพรอมสําหรับ    

ความเสีย่งตางๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนกับธุรกิจเพือ่เปนการลดมูลเหตุแตละโอกาสทีอ่งคกรจะเกิด ความเสยีหายเพือ่ให

ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได โดยระดับของ

ความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรรับได ประเมินได ควบคุมได

และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ              

ดงัน้ัน ธรุกิจ SMEs จงึจําเปนตองมกีารบรหิารความเส่ียงทีม่ปีระสทิธิภาพซึง่เปนเครือ่งมือสําคัญในการควบคมุ

ภายในองคกรที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวา ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย การนําการบริหาร           

ความเสีย่งทีน่าํมาปรบัใชกบัธรุกจิ ประกอบดวยดานการกาํหนดวตัถปุระสงค (Objective Setting) ดานการระบุ

ความเส่ียง (Risk Identification) ดานการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ดานการจัดการความเส่ียง 

(Risk Treatment) และดานการติดตามประเมนิผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting) 

(อุษณา ภัทรมนตรี, 2547, 5-17) ซึ่งสามารถสะทอนตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ธุรกิจ SMEs 

กม็คีวามเสีย่งทัง้ในดานลกูคา ดานการเงิน ตลอดจนดานการเรยีนรูและการพฒันาไมนอยกวาธรุกจิขนาดใหญ 

หากมคีวามเสีย่งเกดิขึน้แลว กย็อมสงผลตอการดําเนินงานของธุรกจิเปนอยางมากเชนกนั จากเหตผุลท่ีกลาว

มาแลวข างต น ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารความเส่ียงของธุรกิจ SMEs                                                    

ในจังหวัดปทุมธานี โดยมุงทดสอบวา การบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

SMEs อยางไร ซึ่งทําการเก็บขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย             

สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการกําหนดแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ        

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ใหประสบผลสําเร็จตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดปทุมธานี

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดปทุมธานี

สมมติฐานการวิจัย  
 การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
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ทบทวนวรรณกรรม   
 1. การบริหารความเสี่ยง   

               อุษณา ภัทรมนตรี (2547) ไดกลาวถึง กระบวนการการบริหารความเสี่ยงวาจะตองประกอบไป   

ดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้   

  1.1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)   

   เพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่จะ   

เกิดข้ึนไดครบถวน การกําหนดวัตถุประสงคขององคกร ควรมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและ   

ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

  1.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

           เปนการคนหาวามีความเสี่ยงใดบาง ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขององคการโดยดูจาก

ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปกติการระบุความเสี่ยงจะดูจากประวัติการเกิดเหตุการณในอดีต       

ที่ผานมา หรือการคาดเดาเหตุการณที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

  1.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

         เปนการประเมินปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนมากนอยแคไหน และ       

หากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนํามาจัดสําดับวาปจจัยใดมีความสําคัญมาก

นอยกวากันเพื่อจะไดกําหนดมาตรการในการรับความเสี่ยงนั้นไดอยางเหมาะสม

 2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 

  เปนการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งพิจารณาจาก      

ความนาจะเกิดและผลกระทบ โดยเปรียบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได           

(Risk Appetite) และความคุมคาในการทีจ่ะบรหิารความเสีย่งทีเ่หลืออยู (Residual Risk) วธิกีารจัดการความเสีย่ง 

(นฤมล สะอาดโฉม, 2550) ประกอบดวย

  2.1 การหลกีเลีย่งความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถงึ การเลกิ หรือหลีกเล่ียงการกระทาํ 

หรือลดการกระทํา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค เปนตน 

  2.2  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิด หรือ             

ลดความเสยีหาย โดยการจัดระบบการควบคมุเพือ่ปองกนั การปรบัปรงุแกไขกระบวนการ รวมกับการกาํหนด

แผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning) 

  2.3 การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิด

หรอืลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรบัผดิชอบในความเส่ียง  การจางบคุคลภายนอกเปนผูดาํเนนิการ

แทน การจัดประกันภัย เปนตน 

  2.4 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําการใด ๆ เพิ่มเติม

กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอย ความนาจะเกิดนอย หรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดยขอ

อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว
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 3. การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting) 

  การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จะมีขั้นตอนและระยะเวลา               

ในการดาํเนินการตามความเหมาะสม โดยจะเปนการประเมนิผลเปนระยะๆ แทนทีจ่ะรอใหสิน้สดุภารกิจกอน

 4. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

  พสุ เตชะวรินทร (2548, 46) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง Balance Score Card ไววา เปนเสมือน

เครื่องมือท่ีชวยผูบริหารในการประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน หรือผลการดําเนินงานในดานตางๆ                 

ซึ่งจะทําใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมไดโดยตองมีการช้ึวัดผลการดําเนินงานใน      

4 ดานตอไปนี้        

  4.1 ดานลูกคา (Customer Perspective) ในปจจุบันการแขงขันในเชิงธุรกิจ เกิดข้ึนอยาง

รนุแรงท้ังจากคูแขงภายในประเทศและตางประเทศ ทาํใหกจิการตองปรบัสภาพวธิกีารหรือกลยทุธการดาํเนินงาน

โดยใหความสนใจกับลูกคาที่เปนลูกคาเปาหมายในปจจุบันและในอนาคต

  4.2 ดานการเงิน (Financial Perspective) การวัดผลการปฏิบัตงิานของกิจการท่ีแสวงหา

กาํไรจะใชผลการดาํเนนิงานทางดานการเงนิเปนหลกัทีจ่ะบงชีว้า กจิการประสบความสาํเร็จหรือไม เชน กาํไรสทุธิ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายไดที่เพิ่มขึ้น เปนตน 

  4.3  ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) การวัดผล                

การปฏบิตังิานแบบดลุยภาพจะพิจารณามมุมองทัง้ 4 ดาน ไดแก มมุมองทางดานการเงนิ มมุมองทางดานลกูคา  

มมุมองทางดานกระบวนการภายใน และมมุมองทางดานการเรียนรูและพฒันาซึง่มุมมองทางดานการเรียนรู

และพัฒนาจะตองระบุถึงกิจกรรมที่กิจการตองบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว     

  4.4 ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) นอกเหนือจากมุมมอง       

ทางดานลกูคาแลว การวดัผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพกย็งัใหความสาํคญักบักระบวนการพฒันาภายใน

องคกรซ่ึง ถือวาความสําเร็จของกิจการตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน คุณภาพของ     

การทํางาน และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคกร 

    พรตพร อาฒยะพันธุ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพ      

การบริหารความเสีย่งทีม่ตีอผลการดําเนนิงานของธุรกจิ SMEs ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา 

ผูบริหารธุรกิจ SMEs   มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงโดยรวม และ     

เปนรายดานอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมและเปน              

รายดานอยูในระดับมาก SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ จํานวน

พนกังานแตกตางกนั จะมคีวามคดิเหน็ดวยเกีย่วกบัการมปีระสทิธภิาพการบริหารความเส่ียงโดยรวมแตกตาง 

ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา (1) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมิน

ความเสีย่ง และดานการตดิตามประเมนิผลและการรายงานมคีวามสมัพันธและผลกระทบเชงิบวกกบัผลการ

ดําเนินงานโดยรวม และดานลูกคา (2) ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง  ดานการระบุความเสี่ยง                       
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มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานกระบวนการภายใน และ (3) ประสิทธิภาพ  

การบรหิารความเสีย่ง ดานการประเมินความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธและผลกระทบเชงิบวกกับผลการดาํเนนิงาน 

ดานการเรียนรูและพัฒนา   

 นิธินันท ทองอุน (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง  

ทางการเงินท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ประสิทธิภาพ  

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ดานลดความสูญเสีย มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ                          

ผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเจรญิเติบโตของกาํไร ดานการบรรลุวตัถุประสงคของธุรกิจและดานความพงึพอใจ

ของผูบรหิาร ขณะทีป่ระสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิดานเสริมสรางความมัน่ใจในผลการดาํเนนิงาน

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน

 จันทนา สาขากร  นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจันเพชร (2550) ไดศึกษาเรื่อง Committee 

of Sponsoring Organization of The Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO 

EMR)  กับงานตรวจสอบภายในโดยศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ COSO EMR ทั้งความเปนมา ความหมาย 

วัตถุประสงคและองคประกอบของ COSO EMR ซึ่งมีองคประกอบ 8 ดาน คือ (1) สภาพแวดลอมในองคกร 

(2) การกําหนดวัตถุประสงค (3) การระบุเหตุการณ (4) การประเมินความเสี่ยง (5) การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) กิจกรรมควบคุม (7) สารสนเทศและการสื่อสาร และ (8) การติดตามและประเมินผล พบวา COSO EMR 

เปนกรอบการบรหิารและการจดัการความเสีย่งเปนกระบวนการทีเ่ก่ียวของกับทุกคน ใชปฎิบตัใินระดบัองคกร 

COSO EMR ไมไดมาทดแทน COSO เดิม แตเปนการนํามาพัฒนาเพิ่มเติม เพ่ือใหกรอบการบริหาร                

ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมาก

 Beasley, Clune & Hermanson (2005) ไดสํารวจสัดสวนของบริษัทช้ันนําของโลกท่ีอยูในแตละ      

ขั้นตอนของการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในองคกร “Enterprise Risk Management” พบวา มากกวา     

ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมดท่ีมีการนํา ERM มาใชในองคกรแลวและมีบางองคกรไดมีการนํามาใช         

อยางเต็มรูปแบบ และจากการวิจัยที่ กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวานับจากป ค.ศ. 2005 เปนตนมาองคกร

ทั่วโลกไดใหความสนใจกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย  

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1  ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย   ไดแก   ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs          

ที่จดทะเบียนเปน นิติบุคคล ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 26,365 ราย ณ ป พ.ศ. 2558 (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2560)

  1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs            

ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในจังหวัดปทุมธานีโดยเปดตารางของ Taro Yamanae และเผื่อสํารองขอมูลไว

ดวย จํานวนหนึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชวงช้ัน (Stratified Random 

Sampling) แบงตามประเภทของธุรกิจ ดังตารางที่ 1

ผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจ SMEs
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ตารางที่ 1

สัดสวนการสุมตัวอยางตามประเภทธุรกิจ
 

   

1.  471 7 
2.  1,498 22 
3.  514 7 
4.  471 7 
5.  171 3 
6.  428 7 
7.  770 12 
8.  856 14 
9.   342 5 
10.  492 7 
11.  321 4 
12.  471 7 
13.  706 12 
14.  514 8 
15.  364 5 
16.  556 8 
17.  449 7 
18.  278 4 
19.  535 8 
20.     /  16,157 245 

 26,365 400 
 

หมายเหตุ: การวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางกลับมาไดเพียง 218 ราย

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบบสอบถาม

ประกอบไปดวยคําถามทั้งสิ้น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี  

ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร               

ความเสีย่งของธรุกจิ SMEs ในจังหวดัปทมุธานี  ตอนที ่4 ผลการดําเนนิงานของธรุกจิ SMEs ในจังหวดัปทมุธานี  

และ ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 57

 มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out) กับผูบริหารของ

ธุรกิจ SMEs ที่เปนบริษัทท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูลท่ีไดมาหาคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliabilityโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)) ตามวิธีของครอนบาค              

(Cronbach) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทุกขอเกิน 0.7 ขึ้นไป คาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

ของหมวดการบริหารความเสี่ยง มีคาเทากับ 0.919 ของหมวดผลการดําเนินงานของธุรกิจ มีคาเทากับ 

0.911และรวมของทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.915

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard –Deviation)

            เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)

   คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด

   คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

   คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

   คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย

   คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

  3.2 สถติทิีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคณู (Multiple 

Correlation Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) แบบ All Enter

ผลการวิจัย
 ธรุกิจ SMEs ในจงัหวดัปทมุธานี สวนใหญมรีปูแบบธรุกิจเปน บริษทัจํากัด ประกอบธรุกิจตางๆ ไดแก 

ขนสง  ประกันภัย  นําเขา-สงออก เปนตน ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป ทุนจดทะเบียน

ปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และมีจํานวนพนักงานสวนใหญตํ่ากวา 50 คน

ตารางที่ 2

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเสีย่งโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี

 S.D. 
 

 

1.   4.02 0.57  
2.  3.91 0.59  
3.  3.78 0.56  
4.  3.89 0.47  
5.  3.88 0.55  

 3.87 0.54  
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงโดยรวม      

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54 หากพิจารณาเปนรายดาน        

โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังน้ี (1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค  (  = 4.02,         

S.D. = 0.57) (2) ดานระบุความเสีย่ง (  = 3.91, S.D. = 0.59) และ (3) ดานการจดัการความเสีย่ง (  = 3.89, 

S.D. = 0.47)

ตารางที่ 3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
 

 S.D.  

1.  4.10 0.50  
2.  3.87 0.43  
3.  3.88 0.42  
4.  3.61 0.56  

3.86 0.43  
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมอยูใน

ระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.86 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 0.43 เม่ือพจิารณาเปนรายดาน อยูในระดบัมาก

ทกุดาน หากพจิารณาจากคาเฉลีย่จากมากไปนอย 3 ลาํดบัแรก เปนดงันี ้(1) ดานลกูคา ( = 4.10, S.D. = 0.59)  

(2) ดานการเรยีนรูและพัฒนา ( = 3.88, S.D. = 0.42)  และ (3) ดานกระบวนการภายใน ( = 3.87, S.D. = 0.43)

ตารางที่ 4 

การวิเคราะหสหสัมพันธของการบริหารความเส่ียงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ใน            

จังหวัดปทุมธานี
 

  

  

(PER) 

 

(OB) 

 

(RI) 

 

(RA) 

 

(RM)  

(MP) 

VIFs

 3.86 3.95 3.92 3.79 3.84 3.80 
S.D. 0.40 0.51 0.45 0.48 0.44 0.50 
PER - 0.552* 0.722* 0.738* 0.651* 0.694* 
OB  - 0.517* 0.461* 0.532* 0.481* 1.622
RI   - 0.531* 0.674* 0.651* 2.377
RA   - 0.391* 0.503* 1.524
RM   - 0.557 2.043
MP   - 1.878

*  0.05 
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 จากตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามโดยคาสหสัมพันธอยูระหวาง 

0.552 – 0.738  ตอมาจงึไดทาํการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIFs ปรากฏวา คา VIFs ของตวัแปรอสิระ

การบริหารความเสี่ยงมีคาตั้งแต 1.524 – 2.377 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา  ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

กันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2014)

ตารางที่ 5

การทดสอบความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs                        

ในจังหวัดปทุมธานี

 จากตารางที ่5 พบวา การบริหารความเส่ียง ดานการประเมนิความเสีย่ง  มคีาสัมประสทิธิก์ารถดถอย

สูงสุด 0.303 รองลงมาคือ ดานการระบุความเส่ียง มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย 0.178 ดานการจัดการ         

ความเส่ียงมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.144   และสุดทาย ดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน        

มคีาสัมประสทิธ์ิการถดถอย 0.116 ตามลาํดับโดยมคีวามสมัพันธและผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนนิงาน

โดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถ บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน

ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผลและการรายงานความเส่ียงได         

อยางชัดเจน ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวยเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

t P- Value  
 

 
 

 (a) 0.822 0.345 3.773 0.002 
 (OB) 0.045 0.053 0.912 0.254 

 (RI) 0.178 0.056 2.351 0.017* 
 (RA) 0.303 0.048 5.004 0.000* 

 (RM) 0.144 0.051 2.598 0.012* 
 

 (MP) 
0.116 0.049 2.045 0.041* 

Adjust R2 = 0.463   SEE = 0.289   F = 8.257   p-value = .003 
*  0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา การบรหิารความเสีย่งในดานการประเมนิความเส่ียง ดานการระบุความเสีย่ง  

ดานการจัดการความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน มีความสัมพันธและมีผลกระทบ

เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรตพร อาฒยะพันธุ  

(2550) ซึง่ไดทาํการศกึษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธภิาพการบรหิารความเสีย่งท่ีมตีอผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผลการวิจัยพบวาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร         

ความเสี่ยงท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา (1) ประสิทธิภาพ                 

การบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเส่ียงและดานการติดตามประเมินผล

และการรายงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม (2) ประสิทธิภาพ            

การบริหารความเสี่ยง  ดานการระบุความเสี่ยง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน 

ดานกระบวนการภายใน และ (3) ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ดานการประเมินความเสี่ยงมี               

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและพัฒนา  นอกจากนี้ผลการวิจัย

คร้ังน้ียงัสอดคลลองกบังานวจิยัของนธินินัท ทองอุน (2553) ซึง่ไดศกึษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบรหิาร

ความเสี่ยงทางการเงินท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา

ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงทางการเงิน ดานการลดความสูญเสีย มีความสัมพันธและผลกระทบ         

เชงิบวกกบัผลการดาํเนนิงานโดยรวมทัง้ในดานการเจริญเตบิโตของกาํไร ดานการบรรลุวตัถปุระสงคของธรุกจิ

และดานความพึงพอใจของผูบริหารดวย

สรุป
 ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีรูปแบบธุรกิจเปน บริษัทจํากัด ประกอบธุรกิจดานตางๆ 

ไดแก ขนสง ประกันภัย นําเขา-สงออก เปนตน ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป                     

ทุนจดทะเบียนปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และมีจาํนวนพนักงานสวนใหญตํ่ากวา 50 คน            

การบริหารความเส่ียงในดานการระบุความเส่ียง ดานการประเมินความเส่ียง ดานการจัดการความเส่ียง และ 

ดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน    

โดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเส่ียง โดย สามารถระบุ

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง         

ไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวยเชนเดียวกัน  

 ประโยชนทีไ่ดรบัของการวจิยัครัง้นี ้เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาศกัยภาพและความรู ความสามารถ

ของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เพื่อเปนสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุง                 

การวางแผนพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs รวมทั้งเพ่ือเปนแนวทางใน       

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยตอไป                       

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูบริหารธุรกิจ SMEs จะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง             
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อยางจริงจังโดยตองมีการกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจนและตองเนนใหบุคลากรทุกคนตองมีสวนรวม          

ในการบรหิารความเสี่ยงจึงจะทําใหผลการดําเนินธุรกิจดีขึ้น สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะ เปนเชิงนโยบาย

และเชิงปฏิบัติการได ดังนี้ 

 1. เชิงนโยบาย 

  1.1 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs จะตองใหความสาํคัญกับการบรหิารความเส่ียงโดยมีการกําหนด

เปนนโยบายของธุรกิจอยางชัดเจน    

  1.2 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs ตองเขาไปมีสวนรวมในการบรหิารความเสีย่งของธรุกิจทุกข้ันตอน

จึงจะสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  1.3 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs จะตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงของ

ธุรกิจอยางเปนทางการและตองมอบหมายอํานาจหนาที่ในการดูแลและตัดสนิใจใหชัดเจน

 2.  เชิงปฏิบัติการ  

  2.1 ผูบริหารหรอืเจาของธรุกิจ SMEs ใหความสาํคัญกับการบรหิารความเส่ียงในดานการประเมนิ

ความเสี่ยงนอยที่สุด แตดานนี้มีผลตอการดําเนินงานมากที่สุด ดังนั้นถาผูบริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs      

ในจังหวัดปทุมธานี มุงเนนใหความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงใหมากขึ้น โดยพยายามหาวิธีการ              

ในการประเมินความเสี่ยงใหชัดเจนและถูกตองมากที่สุด ผลการดําเนินงานก็จะดีมากขึ้นเทานั้น

  2.2  ผู บริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงทีมีตอ                   

ผลการดําเนินงานในดานการเงินนอยที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ ดังน้ัน ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs           

ควรใหความสาํคัญกับผลการดาํเนินงานดานการเงนิใหมากข้ึนโดยเฉพาะเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทนุ

หรือการใชเงินทุนซึ่งจะทําใหผลการดําเนินงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นได

                           สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้  

   2.2.1  ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในจังหวดัปทุมธานีในเชิงคุณภาพ     

   2.2.2 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะ 

ในจังหวดปทุมธานี

   2.2.3  ศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีต อความสําเร็จของธุรกิจ  SMEs                            

ในจังหวัดปทุมธานี
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กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย*

Factors Influencing Entrepreneur’s Knowledge on Business Performance 
of SMEs: The Case of Northern Thailand

ภาคภูมิ ภัควิภาส1**   ,   ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา2***

   Pakphum Pakvipas1**   ,   Chanchai Bunchapattanasakda2***

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการ  มหาวิทยาลัยชินวัตร

เลขที่ 99 หมู 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
1Doctor of Business Administration Program in Management, School of Management,  

Shinawatra University,

99 Moo 10 Bang Toey, Sam Khok District, Pathum Thani 12160

2หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
เลขที่ 99 หมู 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

2Doctor of Business Administration Program in Management, School of Management, Shinawatra University,
99 Moo 10 Bang Toey, Sam Khok District, Pathum Thani 12160

*เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ เรื่อง “ปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
  และขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย”
**ผูเขียนหลัก
  อีเมล: artpakphum@gmail.com
***อาจารยที่ปรึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร)

บทคัดยอ
 การวิจยัคร้ังนีเ้พ่ือศึกษาองคประกอบอิทธพิลปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการดําเนนิงาน

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุมตัวอยาง

ของผูประกอบการธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทยท้ังหมด 17 จังหวัด ซึ่งกลุมตัวอยางทําการ        

คัดเลือกโดยใชวิธีการแบบไมใชความนาจะเปน การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือก        

แบบเจาะจง เน่ืองจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสาํคัญและตองใหผูประกอบการสมคัรใจ จาํนวน 400 ราย 

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและ                 

การวิเคราะหสถิติพหุตัวแปรโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)      

เพื่อตองการพิสูจน ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของอิทธิปจจัยดานความรูของ         
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ผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของ

ประเทศไทยใน 4 ปจจัย ไดแก 1) องคกรแหงการเรียนรู  2) บรรยากาศการเรียนรู 3) การจัดการความรู               

4) ผลการดาํเนนิงานขององคการโดยผลการวิจยัพบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลกบั

ขอมูลเชงิประจักษนัน้ผานและอยูในระดับดี (2test) ความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.036, (2/df) เทากับ 

1.27, CFI  เทากับ 0.95, GFI เทากับ 0.97, AGFI เทากับ 0.96, RMSEA เทากับ 0.04, SRMR เทากับ 0.03  

และ 0.02  แสดงวาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอผลการดําเนินงานที่มี      

ผลเชงิบวกของปจจัยดานความรู 3 ประการ อนัประกอบดวยองคการแหงการเรยีนรู บรรยากาศแหงการเรยีน

รู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัด    

ถึงผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพัฒนาดานความรู ผูประกอบการควรมุงเนน

ความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอปจจัยดานความรูของผูประกอบการ โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของท่ีสงเสริม               

กลุมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทัง้หนวยงานภาครัฐและเอกชนหรอืหนวยงานอ่ืนๆ ชวยกันสรางความรู

ความเขาใจและนําปจจัยดานความรูเหลานี้ไปปฏิบัติเพื่อความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคประชาชน     

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประเทศชาติเปนลําดับตอไปในอนาคต

คําสําคัญ
 ความรู   ผูประกอบการ   ผลการดําเนินงาน   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Abstract
 This research aims to study the factors influencing entrepreneur’s knowledge on Business 

performance of SMEs of Northern Thailand. The sample and population of the entrepreneurs were 

from 17 provinces of Northern Thailand, which were selected by Nonprobability Sampling.                  

The sampling was selected by a Purposive Sampling method because the information about business 

operation is important and requires 400 voluntary respondents, which the questionnaire is a tool to 

collect data. The data were analyzed with descriptive statistics and multivariate statistical analysis 

by using Confirmatory Factor Analysis (CFA) in order to prove and examine the appropriateness 

and accuracy of the composition of the factors influencing entrepreneur’s knowledge that affect 

the performance of SMEs of Northern Thailand in four factors, which are 1) Learning organization, 

2) Learning environment 3) Knowledge management 4) Performance of the organization. The result 

showed that the examination of the model fits with the empirical data at a good level (2test),       

probability (p-value) equaled 0.036, (2/df)  equaled 1.27, CFI equaled 0.95, GFI equaled 0.97, 

AGFI equaled 0.96, RMSEA equaled 0.04, SRMR equaled 0.03 and 0.02. These results showed 

that the factors influencing entrepreneur’s knowledge that affect the performance had the positive 
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effect on three aspects of knowledge which were learning organization, learning environment, and 

knowledge management that all of them shared the significant positive impact on the performance 

by using the theory of BSC as the measurement of the performance of the community enterprise. 

The approach of knowledge development for the entrepreneur should focus on truly understanding 

of the entrepreneur by allowing the agencies that involved in the promotion of SMEs for both        

government agencies and private organizations to support in building the better understanding 

and knowledge as well as applied these aspects to use in practice in order to create the stability 

and sustainability of people, SMEs, and then the country respectively in the future. 

Keywords
 Knowledge,   Entrepreneur,  Business Performance, Small and Medium Enterprise 

บทนํา
 ในหลายทศวรรษทีผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (Small and Medium-Sized Enterprise 

- SME) ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจที่มีจํานวนมากที่สุดในทุกประเทศ และยังเปนประชากรดานเศรษฐกิจ     

ที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกอีกดวยเชนกัน และจากการสรุปรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ     

ขนาดยอมป พ.ศ. 2550 วิสาหกิจกลุมนี้เปนแหลงสําคัญของระบบเศรษฐกิจในการสรางผลผลิตและทําให   

เกดิการจางงานเปนจาํนวนมากในทกุๆ ประเทศ อยางไรกต็ามภายใตความสาํคญัทางเศรษฐกจิดงักลาว วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมไดมลีกัษณะและขอจํากัดในการดาํเนนิธุรกิจทีแ่ตกตางไปจากวสิาหกจิขนาดใหญ

จากขอไดเปรยีบในการแขงขันบางประการ เชน การเริม่ตนทาํธุรกิจไดรวดเร็ว ความยดืหยุนในการประกอบธุรกิจ

และความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market)  เปนตน แตวิสาหกิจที่

มีขนาดเล็กเหลาน้ีสวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดาน ตั้งแตเร่ืองการ

ขาดแคลนเทคโนโลยี การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุนและท่ีสําคัญก็คือ             

การบริหารจัดการกิจการที่ขาดแคลนบุคลากร สงผลใหสวนมากไมสามารถรักษาธุรกิจในระยะยาวและกาว

ไปสูการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนไปได วสิาหกิจในระดับน้ีจํานวนมากจึงมีผลการประกอบการอยูในระดับท่ีไม

คอยดีและในที่สุดก็ตองเลิกกิจการไปหลังจากที่เร่ิมดําเนินกิจการไดไมนาน  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          

ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพควบคูกันไป เชนเดียวกับประเทศไทยซึ่งไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการสรางผูประกอบการรายใหม ขณะที่กระบวนการในการพัฒนา       

ผูประกอบการใหเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิผลก็ไดมีการเพ่ิมแผนการดําเนินการมากย่ิงขึ้นจากสถิติของ         

การจัดต้ังวิสาหกิจในประเทศไทยในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวนการจัดต้ังวิสาหกิจใหมเฉล่ียปละกวา        

45,000 ราย และจากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ประจําป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยเปน
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ประเทศท่ีมีประชากรวัยทํางานท่ีมีสวนรวมในการกอต้ังธุรกิจใหมหรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ 

(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) อยูในระดับคอนขางสูง หากวิสาหกิจที่เลิกกิจการนี้มีจํานวน

มากข้ึนยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ดานการจางงาน (Bosma & Harding, 2013) การกอตั้งและการอยูรอดของวิสาหกิจทําใหเห็นวาแมจะมี

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนหนึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี ทําใหกิจการสามารถอยูรอด เติบโต

เจรญิกาวหนาได แตกม็วีสิาหกิจอกีจาํนวนไมนอยทีต่องลมเหลวทัง้ๆ ทีว่สิาหกิจเหลานัน้ บางกลุมประกอบธรุกจิ

อยูในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเคียงกนั ปจจัยการดาํเนนิงานหลักดานใดของวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิดความอยูรอด  ผลการศึกษาวิจัย       

ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเด็นน้ีของประเทศไทยยังมีจํานวนนอย            

สวนมากเปนการศกึษาในตางประเทศและจากผลการวิจยัสวนใหญพบขอสรุปทีเ่หมือนๆ กนั ประการหน่ึงคอื 

ผลการประกอบการนัน้ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญท่ีเช่ือมโยงกบัตัวผูประกอบการ (Raymond & St-Pierre, 2003) 

ซึง่ลกัษณะของการเปนผูประกอบการน้ีทีท่าํใหตองตดัสินใจใชกลยุทธทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุและมีสวนรบัผิดชอบ

อยางมากตอผลการประกอบการภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรัพยากรการท่ีจะสงเสริมองคกรใหมี

ประสทิธภิาพควรจะมุงเนนองคการแหงการเรียนรูซึง่มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานขององคการ (Harnandaz, 

2000 ; Collie, 2002 ; Davis, 2005 ; Chajnacki, 2007 ; Herrera, 2007) โดยแนวคิดองคการแหงการเรียนรู   

นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากกับทุกองคการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่จะชวยพัฒนาปรับเปล่ียนองคการอยางตอเน่ืองและชวยให

องคการเกิดการพัฒนาระดบัผลการดาํเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการแขงขนัและความสําเร็จขององคการ 

(วรภทัร ภูเจริญ, 2548) จากการที่องคการไดนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูมาใชดวยการสงเสริม

ใหสมาชิกเพ่ิมพนูทกัษะความรูและต่ืนตวัในการเรยีนรูดวยตนเองตลอดเวลา สงเสริมใหมกีารถายทอดความ

รู ตลอดจนมีการเรียนรูรวมกนัท้ังในระดบับุคคล ทมีงานและระดับองคการ สมาชกิมีความกระตือรือรนในการ

พัฒนาตนเอง ทีมงาน และองคการ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) ขึ้นในองคการ       

(Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991 ; Watkins & Marsick, 1993 ; Honey & Mumford, 1996 ; Garvin, 

Edmondson & Gino, 2008) และจากการศึกษาวิจัยพบวา การใหความสําคัญกับการเรียนรูมีความสัมพันธ

กับผลการดําเนินงานขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Narver & Slater (1990)  ที่กลาววา การเรียนรู

ในองคการสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม การเติบโตของยอดขาย และ    

ผลกําไร นอกจากแนวคิดองคการแหงการเรียนรู และบรรยากาศการเรียนรู องคการไดนําแนวคิดการจัดการ

ความรู จากผลการศกึษาของ Sinkula (1994) พบวา การจัดการความรูโดยเฉพาะการใหความสาํคัญกับตลาด 

หมายถึง การดําเนินกิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาดซึ่งเกี่ยวของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแขง              

การแสวงหาขอมูล การถายโอนแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ   

ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ         

สวนแบงทางการตลาด และความสาํเรจ็ของผลติภัณฑใหม นอกจากน้ีปฏิสมัพันธระหวางการใหความสาํคัญ
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กับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับการเรียนรู (ตัวแทนของบรรยากาศ        

การเรียนรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาดซึ่งการวัดผลของธุรกิจจะใชแนวคิดการวัดผล

การปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced scorecard: BSC) ตามแนวคิดของ Kaplan & Norton (2004)          

ในการศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการประเมินผล    

การดาํเนินงาน โดยการประเมินในรปูของผลการดาํเนินงานดานการเงินและผลการดาํเนินงานทีไ่มใชดานการเงิน  

4 มิติ คือ ผลการดําเนินงานดานการเงิน ผลการดําเนินงานดานลูกคา ผลการดําเนินงานดานกระบวนการ

ภายในและผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต เนื่องจากแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงาน

แบบดลุยภาพซึง่เปนเครือ่งมอืท่ีสามารถใหรายละเอยีดชดัเจนถึงส่ิงท่ีธุรกิจตองการจะวัดในแนวทางทีส่มดลุ

ทัง้ทางดานมุมมองการวัดผลการดาํเนินงานทางการเงินและมุมมองการวัดผลการดาํเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน 

นอกจากนี้ยังชวยใหธุรกิจมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศนและกลยุทธสูการปฏิบัติงานของธุรกิจ         

รวมถึงการวัดผลการดาํเนนิงานตามแนวคดิการวัดผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพเปนเคร่ืองมอืในการวดัผล

การดําเนินงานของธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจไดครอบคลุมทั้งหมด

 ดังน้ันในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากจะตองทําความเขาใจวา                               

ผลการประกอบการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมวามีลกัษณะเปนอยางไรแลว ควรจะตองทาํการศกึษา

ภาวะในการเปนผูประกอบการวามีองคประกอบอะไรบาง จากบริบทขางตนทําใหผู วิจัยสนใจที่จะทํา            

ความเขาใจตอปญหาในการวิจัยวา ภาวะผูประกอบการน้ันคืออะไร มีองคประกอบใดท่ีแสดงถึงการมี          

ภาวะผูประกอบการและองคประกอบของภาวะผูประกอบการดังกลาวมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงาน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรเพือ่การคนควาวิจยัภายใตบริบทของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ไดแก 1) ปจจัยดานความรูของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ   

ขนาดยอม มอีงคประกอบอะไรบาง 2) อทิธพิลของปจจยัดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดาํเนนิงาน

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนอยางไรเพ่ือที่จะหาแนวทาง

ในการพัฒนาธุรกิจองคกรใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาองคประกอบอิทธพิลปจจยัดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการดําเนินงานของกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การพัฒนากรอบแนวคิด

  ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ       

การวิจัยในระดับองคการโดยมีกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย            

เปนหนวยในการวิเคราะห การวิจัยเปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอ         
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ผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยให            

ความสําคัญไปท่ีการคนหาองคประกอบของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ ในการดําเนินธุรกิจ                

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาประกอบดวยอะไรและมีผลกระทบอยางไรตอผลการประกอบการ

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับอทิธพิลของปจจยัดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการเนินงานของ

กลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนอืของประเทศไทย มปีจจัยดานความรู  (Bosma & Harding, 

2013 ; Chajnacki, 2007 ; Collie, 2002 ; Harnandaz, 2000 ; Jones, 2007 ; Kaplan & Norton, 2004 ; 

Narver & Slater, 1990 ; Raymond & St-Pierre,  2003 ; Watkins & Marsick, 1993 ; Davis, 2005) ดังนี้ 

  1.1 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ประกอบดวย พลวัตการเรียนรู (Learning    

Dynamic) การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี (Technology Support for Learning) และแรงจูงใจ                

ในการเรียนรู (Motivation to Learn)   

  1.2   บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) ประกอบดวย การเรียนรูและแลกเปล่ียน     

ความรู (Learning and Knowledge Sharing) และการสื่อสาร (Communication) 

  1.3  การจัดการความรู (Knowledge Management: KMA) ประกอบดวย การแสวงหา         

ความรู (Knowledge Acquisition: KNAC) การสรางความรู (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู 

(Knowledge Storage) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) การประยุกตใชความรู (Knowledge    

Application: KNAP) ผลการดําเนินงานขององคการ (Business Performance) ประกอบดวยผลการดาํเนนิงาน

ดานการเงนิ (Financial Performance) ผลการดําเนนิงานดานลูกคา (Customer Performance) ผลการดําเนนิงาน

ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและ                    

การเจรญิเติบโต (Learning and Growth Performance) สามารถสรุปตัวแปรไดที่จะใชในศึกษาได  

ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 5 สมมติฐานดังนี้

 สมมติฐานท่ี 1: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 2: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอบรรยากาศการเรียนรูของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 3: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความรูของกลุมวิสาหกิจ     

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 4: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 5: การจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
 รปูแบบการวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวจิยัไดเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามกับผูบรหิาร

ของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพ่ือใหไดขอสรุปทีส่ามารถนําไปประยุกต

ใชไดกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยทั่วไปโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนอื

ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 17 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แพร นาน พะเยา ลําปาง 

แมฮองสอน ลาํพูน ตาก กาํแพงเพชร สโุขทัย อตุรดิตถ นครสรรค อทุยัธาน ีพษิณุโลก เพชรบรูณ พจิติร จาํนวน

ทั้งหมด 3,283 ราย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) จากโครงการสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ        

ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ขนาดกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมกับการวเิคราะหขอมูลโดยใชเครือ่งมอื

ทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ซึ่งกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ 

จาํนวน 400 ราย เปนกลุมตวัทีท่าํการคัดเลอืกโดยใชวธิกีารเลือกตวัอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือก

กลุมตัวอยางดวยวธิกีารสุมโดยใชวธิกีารเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากขอมูลในการประกอบธรุกิจมีความสําคัญ

และตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการดังกลาว

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 5 สวน ไดแก สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัองคการแหงการเรยีนรู สวนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบับรรยากาศ

การเรยีนรู สวนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัการความรู และสวนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัผลการดําเนนิงาน

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงสวนที่ 2  ถึงสวนที่ 5 ใช             

มาตรวัด 5 ระดับ คอื สอดคลองกบัการปฏิบตังิานจรงิมากทีส่ดุ ระดบัคะแนน 5 จนถึงสอดคลองกบัการปฏิบตัิ

งานจริงนอยที่สุด ระดับคะแนน 1 สําหรับประเมินผลลัพธดานการเงินใชมาตรวัดไดแก คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 

แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด/เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเปาหมายจนถึงคาเฉลี่ย 1.00 – 

1.80 แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงนอยที่สุด/ลดลงมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย 

 3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื ผูวจิยัไดทําการตรวจสอบคุณของเคร่ืองมือ ไดแก การตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธีดัชนีความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคจากผูเช่ียวชาญ และ         

ทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง (n = 20) และตัวแปรแฝงทุกตัว

มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มากกวา 0.5 และคาอํานาจจําแนกรายขอทุกขอคําถาม (Corrected 

Item-Total Correlation) มีคามากกวา 0.3 (Low & MacMillan, 1988)

 4. การวิเคราะหขอมูล ใชวธิกีารวเิคราะหขอมูลดวยสถติเชงิพรรณาและการวเิคราะหสถิตพิหุตวัแปร

โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือพิสูจน ตรวจสอบ        

ความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น    

ไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมมาจากตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรภาวะผูนํา
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อยางผูประกอบการ ตัวแปรการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ตัวแปรการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง      

ผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการและเน่ืองจากตัวแปรท้ังหมด  

เปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือเปนตัวแปรท่ีไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตัวแปรแฝงเหลานี้          

มคีวามเปนนามธรรมและมคีวามซับซอน ไมสามารถเก็บขอมลูดวยขอคาํถามในการสาํรวจเพียงคาํถามเดียว 

แตจําเปนตองมีตัวแบบการวัด (Measurement Model) ที่ประกอบดวยตัวแปรสังเกต (Manifest Variables) 

หลายๆ ตัวท่ีเปนตัวแปรท่ีสามารถสังเกตและเก็บขอมูลไดจํานวนละ 3-4  ตัวแปรสังเกตตอตัวแปรแฝง              

เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาดัชนีที่ใชประกอบดวย              

คาไค-สแควร คาไค-สแควรสัมพัทธ, CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index), AGFI           

(Adjusted Goodness of Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) และ SRMR 

(Standard Root Mean Square Residual)

ผลการวิจัย
 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 50.70 และเพศหญงิ รอยละ 49.30 

มีอายุมากกวา 25 – 45 ป รอยละ 88.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท รอยละ 70.60 และ              

มปีระสบการณทาํงาน มากกวา 5 – 15 ป รอยละ 80.30 ในบริษทัของกลุมผูตอบแบบสอบถามประกอบกจิการ

บริการ รอยละ 45.30 จําหนาย รอยละ  50.50 และผลิตมีจํานวนนอยที่สุดคือรอยละ 4.30 ดานความรูและ

อิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยมีทั้งหมด 12 ปจจัยซึ่งในแตละปจจัยมี ดังนี้

 1. พลวัตการเรียนรู สวนใหญผูบริหารองคการมีการสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบตางๆ สอดคลอง

กบัการปฏบิตังิานจริงมาก (คาเฉลีย่ 3.99) โดยในรายดานพบวา ดานบุคลากรในองคการสามารถปรบัเปลีย่น

ตนเองเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด 

(คาเฉลีย่ 4.31) ผูบรหิารองคการมกีารสงเสรมิใหบคุลากรคดิอยางเปนระบบ มคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตัิ

งานจริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.29) บุคลากรในองคการมองวาการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง               

ความไดเปรียบในการแขงขันมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)  

 2. การสงเสรมิการเรียนรูดวยเทคโนโลยมีคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.01) 

โดยในรายดาน พบวา ผูบริหารองคการสนับสนุนการฝกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใชเทคโนโลยี

อยางตอเน่ือง มคีวามสอดคลองกับการปฏิบตังิานจรงิมากทีส่ดุ (คาเฉล่ีย 4.19) โดยผูบรหิารองคการสนบัสนุน

ใหบคุลากรใชเทคโนโลยเีปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูใหม มคีวามสอดคลองกับการปฏิบตังิานจรงิมาก 

(คาเฉล่ีย 4.13) และผูบริหารองคการสนับสนุนใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีทีห่ลากหลายมคีวามสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)
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 3. แรงจูงใจในการเรียนรูมคีวามสอดคลองกบัการปฏิบตังิานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.00) โดยในรายดาน 

พบวา ผูบริหารองคการมีนโยบายเพิ่มคาตอบแทนเม่ือพนักงานสามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอ

องคการ ผูบริหารองคการมีนโยบายในการยกยอง ใหรางวัลแกพนักงานท่ีสรางประโยชนดวยการพัฒนา

กระบวนการใหมๆ  ตอองคการ มคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ผูบริหารระดบัสูง

ใหความสําคัญกับพนักงานที่หาความรู กระบวนการใหมๆ ที่มีมาใช/สรางประโยชนในการทํางาน มี                 

ความสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.01) เพือ่นรวมงานใหความสาํคญัดวยการแสดงความยนิดี

กับพนักงานที่สรางประโยชนใหกับหนวยงาน มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.76)

 4. การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรู มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 3.76) 

โดยในรายดาน พบวา บคุลากรในแผนกงานทกุฝายในองคการใหความรวมมอืในการสรางบรรยากาศการเรยีนรู       

ในการทาํงานเพือ่บรรลุถงึความตองการของลกูคามคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิานจริงมากท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 

4.36) บคุลากรในองคการมกีารประเมนิความพงึพอใจของลกูคาทีม่าใชบริการมีความสอดคลองกบัการปฏิบตังิาน

จริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.31) และบริหารองคการโดยจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหพนักงานทํางานเปนทีมมี           

ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)

 5. การส่ือสารมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.15) โดยในรายดาน พบวา      

ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชน เชน รายงานการประชุม บันทึกชวยจํามี

สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.31) โดยผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการคัดเลือก      

ความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากรอื่นๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.27) และบุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและนํามาใชในการทํางานมีความสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.10)

 6. การแสวงหาความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03) โดยในรายดาน 

พบวา ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนสอดคลองกับการปฏิบัติจริงมากที่สุด  

(คาเฉล่ีย 4.31) ผูบริหารองคการสงเสริมการคัดเลือกความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากร

อื่นๆ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย4.27)  บุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและ     

นํามาใชในการทํางานสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)

 7. การสรางความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.59) โดยในรายดาน         

พบวาผูประกอบการสามารถสรางความรูใหมโดยบันทึกเปนเอกสารทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรมีความสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.82) ผูบริหารองคการนําประสบการณที่เคยประสบมาถายทอด       

ใหพนกังานรบัรูมคีวามสอดคลองกบัการปฏิบตังิานจริงมากท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 3.64) ผูประกอบการสามารถสราง

ความรูโดยถายทอดผานสื่อตางๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.63)

 8. การจัดเก็บความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.93) โดยในรายดาน 

พบวาผูประกอบการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลตางๆ                
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มสีอดคลองกับการปฏิบตังิานจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.03) ผูประกอบการสามารถจดัเก็บองคความรูผานส่ือตางๆ 

ในระบบฐานขอมูล เชน การแชรลิงคขององคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด                      

(คาเฉล่ีย 4.27) และผูประกอบการไดรับความสะดวกในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลขององคการ     

มีสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.04)

 9. การแบงปนความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 3.99) โดยในรายดาน 

พบวาพนักงานในองคการมีการแบงปนความรูระหวางกันภายในองคการมีความสอดคลองกับการปฏบิตังิานจริง

มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.33) ผูบริหารระดับสูงในองคการใหความสําคัญกับการแบงปนความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคการมคีวามสอดคลองกบัการปฏิบตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.13) พนักงานในองคการมกีารแบงปน

สิ่งท่ีไดเรียนรูและประสบการณของพนักงานผานระบบในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.99)  

 10. การประยุกตใชความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.14) โดยใน          

รายดาน พบวาผูประกอบการสามารถใชการสือ่สาร/แบงปนส่ิงท่ีเรียนรูรวมกนัจากขอผิดพลาดในการปฏบิตังิาน

แกบุคลากรอื่นๆ ในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัตงิานจริงมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.27) โดยผูบริหาร

สามารถวิเคราะหไดวาแผนกงาน/องคการขาดความรูใดที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง

กบัการปฏบิตังิานจรงิมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.24) และผูประกอบการสามารถนาํความรูในองคการมาประยกุตใช

ในการทํางานมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.17)

 11. ผลการดําเนินงานดานการเงินมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 3.99)        

โดยในรายดาน พบวาความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด           

(คาเฉล่ีย 4.30) โดยความสามารถในการรักษาลูกคาเกาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง        

มากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ซึง่ความสามารถในการทาํกาํไรจากลกูคาเพิม่ขึน้มคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิาน

จริงมาก (คาเฉลี่ย 4.01) 

 12. ผลการดาํเนนิงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.10) 

โดยในรายดาน พบวาการบริการมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด           

(คาเฉลี่ย 4.26) การบริการมีการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ิมขึ้นมีความสอดคลองกับ             

การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ       

การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)  

 13. ผลงานดานการเรียนรูและการเติบโตมคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.06) 

โดยในรายดาน พบวาความมุงม่ัน กระตือรือรนในการบริการของพนักงานเพิ่มข้ึนมีความสอดคลองกับ           

การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึนมีความสอดคลองกับ     

การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.25) และองคการมีระบบการฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง                   

มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.19)
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 14. ผลการดําเนินงานดานลูกคามีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.30) 

โดยในรายดานพบวา ความสามารถในการรกัษาลกูคาเกาเพ่ิมขึน้มคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิานจริงมาก 

(คาเฉลี่ย 4.25) ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาเพ่ิมข้ึนมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก 

(คาเฉลี่ย 4.01) การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.10)

 15. ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกับการปฏิบตังิานจรงิมาก (คาเฉล่ีย 

4.26) โดยในรายดานพบวา การบริการมีการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ิมข้ึนมี                   

ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมี

ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)

 การวิเคราะหแบบจําลองสมการเชงิโครงสรางโดยสถิตกิารวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง (โมเดล) 

สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling: SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Onyx จาก University of 

Virginia & Max Planck Institute for Human Development เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน            

ของแบบจาํลองกบัขอมลูเชงิประจกัษไดทดสอบดชันคีวามกลมกลนืโดยไดผลจากการตรวจสอบดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1

การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน

 *  

( 2-test)  (p >0.05)  (p = 0.036) 
( 2/df) < 2.00 1.27 

 
2.00 –
5.00  

CFI (Comparative Fit Index) > 0.95 0.95 
 

0.90 –
0.95  

GFI (Goodness of Fit Index) > 0.95

0.90 – 
0.95  

0.97 
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 จากตารางที ่1 พบวา ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลกบัขอมลูเชิงประจกัษนัน้ 

จะเห็นไดวาดัชนีมีระดับที่ดีและอยูในเกณฑที่ผานทุกตัวแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหตัวแบบของปจจัย                  

ดานความรู ของผู ประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม                   

ทางภาคเหนอืของประเทศไทย ไดแก 1) องคการแหงการเรียนรู  2) บรรยากาศการเรยีนรู 3) การจัดการความรู 

และ 4) ผลการดําเนินงานขององคการ ปรากฏผลดังภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสราง      

ของปจจยัดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการดาํเนนิงานของกลุมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ทางภาคเหนือของประเทศไทย

 

ตารางที่ 1

การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน 

(ตอ) 
 *  

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) > 0.95

0.90 –
0.95  

0.96 
 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

< 0.05 0.04 
 

0.05 –
0.08  

0.08 –
0.10  

> 0.10

SRMR ( Standard Root Mean Square 
Residual)  

< 0.05 
< 0.08 

 
 

0.03 
0.02     

 
 

*เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)
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ภาพที ่2:  ผลการวเิคราะหตวัแบบสมการเชงิโครงสรางของปจจยัดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดําเนนิงาน 

  ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

หมายเหตุ X1 = องคการแหงการเรียนรู  X2 = บรรยากาศการเรียนรู  X3  = การจัดการความรู     Y4  = ผลการดําเนินงานขององคการ

 

 การทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ            
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยสามารถสรุปได ดังนี้
 สมมตฐิานที ่ 1: X

1Y
4  
องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั 0.03) สงผลบวก (เทากบั 1+)              

ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวม เทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
 สมมตฐิานที ่ 2:  X

1X
2  
องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)            

ตอบรรยากาศการเรยีนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.01) ของกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนอื
ของประเทศไทย
 สมมตฐิานที ่3:  X

1X
3
 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั 0.03) สงผลบวก (เทากบั 1+) 

ตอการจัดการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.02)ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
 สมมติฐานท่ี 4:  X

2Y
4
  บรรยากาศการเรยีนรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั -0.01) สงผลบวก (เทากบั 1+) 

ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
 สมมตฐิานที ่ 5:  X

3Y
4  
การจดัการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั -0.02) สงผลบวก (เทากับ 1+)             

ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ

ของประเทศไทย
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อภิปรายผลการวิจัย
 อทิธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมจากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสรางของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ            

ทีม่ตีอผลการดาํเนินงานของกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนอืของประเทศไทยประกอบดวย 

4 ปจจัยไดแก ปจจัยที่ 1 องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ีเอื้อใหบุคลากรทุกคนในองคการมีโอกาส         

ที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาโดยใชแนวทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการเช่ือมโยงความสัมพันธของ

บคุลากรทกุคนในองคการ กระตุนใหเกดิการพัฒนารวมกนัในการเรียนรูรวมกบัผูอ่ืน มกีารแบงปนและถายทอด

ความรูซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขายทามกลางสภาพแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด           

การเรยีนรูทีจ่ะนําไปสูวถิทีางแหงการพฒันาท่ียัง่ยืนซ่ึงสอดคลองกับ  Hargreaves & Jarvis (1998) กลาววา 

องคการแหงการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะเกิดข้ึนกับ

บุคคล กลุม หรือองคการ หรือกลุมที่องคการมีการทํางานรวมกัน องคการจะตองเปนองคการแหงการเรียนรู

เพ่ือท่ีจะพฒันาสูความเปนเลศิ โดยจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูล และการบรกิารอยางตอเนือ่ง ขณะเดยีวกนั

ก็ตองพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยเชนกัน ปจจัยที่ 2  บรรยากาศการเรียนรู คือ การเรียนรูและ         

แลกเปลี่ยนความรู ขอบเขตของการใหความสําคัญตอการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรู และการสื่อสาร 

การประสานงานระหวางกนัภายในองคการเพ่ือใหบรรลเุปาหมายตามความตองการของลกูคา โดยทุกแผนกงาน

ในองคการมีการแลกเปล่ียนขอมูลและติดตอส่ือสารภายในองคการผานระบบการทํางาน ซึ่งสอดคลอง            

กับ Honey & Mumford (1996) ไดกลาวไววา บรรยากาศในการเรียนรูเปนสวนหนึ่งในหลากหลายพฤติกรรม

และแนวปฏิบัติ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องภายในองคการ นอกจากนี้

ผูบริหารตองมีหนาที่รับผิดชอบ 4 ประการในการสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในองคการใหเกิดขึ้น ไดแก 

1) การสรางบทบาทตนแบบในเชิงพฤติกรรมและแนวปฏิบัติ 2) การวางแผนและการจัดเตรียมโอกาสใน        

การเรียนรู 3) การสรางการเรียนรูในทุกการดําเนินการขององคการ และ 4) การแสดงบทบาทในฐานะผูให   

การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่ 3 การจัดการความรูคือ องคการแหงการเรียนรู  การจัดการความรู 

และบรรยากาศการเรียนรู โดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะปจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน

ขององคการ การจัดการความรูโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับตลาด (Market Orientation) เปนการดําเนิน

กจิกรรมวางแผนขอมลูทางการตลาด ซึง่เกีย่วของกบัการคํานงึถงึลกูคาและคูแขง การแสวงหาขอมลู การถายโอน

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ ความสามารถในการตอบสนอง      

ตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ สวนแบงทางการตลาด และ            

ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Makino & Montgomery (2008) ที่กลาวไววา 

ปฏิสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับ

การเรียนรู (การจัดการความรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาด แตมีความสัมพันธเชิงลบ

กบัความสําเรจ็ของผลติภณัฑใหม รวมถงึการศึกษาในประเทศญ่ีปุน พบวา กลุมตวัอยางของบริษทัขนาดกลาง

และขนาดยอมในประเทศญี่ปุนที่มีความสามารถในการใชความรู (Knowledge Exploitation) จะบรรลุ
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operational Efficiency) ประกอบดวย 1) ผลกําไรที่เหนือกวาคูแขง และ     

2) กระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพเหนอืคูแขง ในขณะทีบ่ริษทัทีม่คีวามสามารถในการสรางความรู  (Knowledge 

Exploration) จะมีผลการดําเนินการเชิงกลยุทธ (Strategic Performance) อันไดแก ความสามารถใน            

การพฒันาผลิตภัณฑ/เทคโนโลยีใหมๆ  ไดเหนอืกวาคูแขง และสมรรถนะทางดานเทคโนโลยขีองสมาชกิองคการ

ที่ดีกวา และปจจัยที่ 4 ผลการดําเนินงานขององคการคือ ผลการดําเนินการในขั้นตอนสุดทายขององคการ 

(Ultimate Performance) เปนเสมือนการมองผลทีเ่กดิขึน้จากภายนอกทีค่รอบคลมุมติ ิ3 ดานคือ ดานแรกคอื

ผลการดําเนินการดานการเงิน ไดแก กําไร ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนตอสินทรัพย เปนตน                   

ดานที่สองคือผลการดําเนินการดานการตลาด ไดแก ยอดขาย สัดสวนการตลาด เปนตน และดานที่สามคือ

ผลตอบแทนของผูที่มีสวนไดเสียกับองคการหรือผูถือหุน ไดแก ผลตอบแทนรวม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

(Economic Value Added) ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ Jones (2007) ทีก่ลาวไววา ประสทิธผิลองคการหมายถงึ

ผลการดําเนินงานทีม่คีวามหมายท่ีกวางกวา ครอบคลมุผลการดําเนินงานองคการพรอมท้ังผลการดําเนินการ

ภายในดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหนวยงานในองคการ                

รวมท้ังผลการดําเนินการจากมุมมองภายนอกที่นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ดังน้ัน                      

ผลการดําเนินงานจึงเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลองคการ

สรุป
 อทิธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ปจจัยดานความรู 3 ประการ            

อันประกอบดวย องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียนรู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญ

ที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานถึงแมงานวิจัยนี้จะ

สามารถสรุปและอภิปรายถึงอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ  

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแตผูประกอบการยังมีความไมเขาใจ        

อยางลึกซึ้งตอปจจัยดานความรูที่สงผลดีตอผลการดําเนินงานจึงตองใหฝายหนวยงานท่ีเกี่ยวของที่สงเสริม

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่รวมกันเปน

ประชารฐัจะไดชวยกันสรางความรูความเขาใจและนาํปจจยัดานความรูเหลานีไ้ปปฏิบตัเิพือ่ความม่ันคง มัง่คัง่ และ

ยัง่ยืนของภาคประชาชน กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประเทศชาติเปนลําดับตอไปในอนาคต

 ความรู ในเชิงวิชาการที่จะเกิดขึ้นใหมในงานวิจัยนี้คือ สามารถพัฒนาปจจัยดานความรู ของ               

กลุมวิสาหกจิชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมโดยใชตัวช้ีวดัผลการดําเนนิงานแบบ  BSC (Balanced Scorecard)

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหปจจัยดานความรูที่มีผลตอความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน         

โดยสามารถพฒันาอิทธิพลของปจจัยดานความรูทีม่ตีอผลการดาํเนินงานของกลุมองคการท่ีไมแสวงหากาํไร

และบริษัทเพื่อสังคม (Social Enterprise) ความจงรักภักดีของผูมีสวนไดเสียขององคการและความสัมพันธ

ระหวางองคการแหงการเรียนรูกับความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
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บทคัดยอ
 โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวเปาหมาย 2) พัฒนากิจกรรม            

การทองเทีย่วและโปรแกรมนาํเทีย่วทีเ่หมาะสมกบักลุมเปาหมาย 3) เสนอแผนการตลาดท่ีเหมาะสม และ 4) เสนอ

รปูแบบศนูยบริการการทองเทีย่วโดยชมุชน อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย ใชวธิกีารวจิยัแบบผสมผสาน 

กลุมตัวอยางเพ่ือรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเท่ียว (ศูนยประสานงานการทองเท่ียวโดยชุมชนแมฟาหลวง) 

จะเลือกแบบเจาะจง ไดแก ตวัแทนจากศนูยการเรียนบานนาโต 5 คน ตวัแทนจากบานนาโต 3 คน บานโปงไฮ  

3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งน้ีกระบวนการไดมาซ่ึงรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน       

แมฟาหลวงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) สวนการสุม

ตวัอยางนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และเคยมปีระสบการณ

ทองเท่ียวตามสถานทีท่องเท่ียวโดยชมุชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญซ่ึงใชวธิกีารคํานวณ

ตวัอยางตามวธิคีาํนวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเกบ็ จาํนวน 400 ตวัอยาง นอกจากน้ียงัไดสมัภาษณ

กลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (Focus Group) นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน และการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) กับผูนําเท่ียวและผูประกอบการ จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวานักทองเท่ียว                     

สวนใหญเปนนกัศกึษา อายเุฉลีย่ 20-29 ป มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนั 

ตามลําดับ เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพ่ือคนหาตนเอง 

เดนิทางโดยรถยนตสวนบคุคลมากทีส่ดุรองลงมาคอื  ระบบขนสงสาธารณะ ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจมากทีส่ดุ 

คือ ความสนใจสวนบุคคลและการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก ชวงเวลาท่ีเดินทางคือพฤษภาคม 

มิถุนายน กรกฎาคม ใชจายในการทองเที่ยวตั้งแต US$ 1,000 - US$ 3,000  สวนใหญเดินทางคนเดียว         

รองลงมา คือ เดินทางกับเพื่อน กิจกรรมที่ใหความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ และการเรียนรูวิถีชีวิต 

ขนบประเพณีและความเช่ือ สวนใหญรบัขอมลูขาวสารทางเว็บไซตมากท่ีสดุ ตดิตามขอมลูจาก Trip Advisor 

และ Google   ดานแผนการตลาดวางแผนรับนักทองเท่ียวประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจาก       

การทองเทีย่ว 280,000 บาทตอป  ดานการแบงกลุมเปาหมายแบงตามกลุมผูไดรบัประโยชน ไดแก ชมุชนเปาหมาย 

และลูกคา คือ นักศึกษาชาวตางชาติ ผลการสรางกิจกรรมการทองเท่ียวและโปรแกรมนําเท่ียวไดโปรแกรม

ตัวอยาง 12 รายการใน 3 ชุมชน และ 1 ชมรมโดยสินคาและบริการหลัก ไดแก วิถีชีวิต ธรรมชาติ พิธีกรรม

ความเช่ือ และการเกษตรพืน้ทีส่งู ดานการสรางประสบการณพเิศษ คอื วถิชีวีติ การหาอาหาร กจิกรรมอาสาสมคัร 

กิจกรรมการแสดง  การศึกษาชีววิทยาในนํ้า ดานการนําสงคุณคา ควรเนนการส่ือสารประสบการณ                   

และสิง่ทีช่มุชนไดประโยชนจากการทองเทีย่ว ดานการวดัผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเทีย่ว 

รวมถงึผลกระทบทางสังคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอม ราคาขายอิงตามตนทุน รายรบัของศูนยประสานงาน  

การทองเที่ยวมาจากคาคอมมิชชันรอยละ 20 ของราคาขาย ดานการลงทุนตอยอด ในปแรกจะนําผลกําไร       

ทีไ่ดไปลงทุนพัฒนาศักยภาพบคุลากร  ดานกลยุทธทางการตลาด ควรเนนกลยุทธดานชองทางการจดัจําหนาย  

ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เนนกิจกรรมอาสาสมัคร ควรใชเทคโนโลยี       

เพื่อการสื่อสารและเขาถึงลูกคา ผานชองทางสังคมออนไลน ไดแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ งบประมาณรวม 
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40,000 บาท ดานการควบคมุใหคณะกรรมการทาํการประเมินผลการดาํเนนิ  การทาํการตลาดตามแผนการตลาด

เพื่อจะไดปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการควรดําเนินการในรูปแบบเครือขาย           

ความรวมมือโดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม มีหนาท่ีจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว เปน    

ศนูยบริการขอมูลนักทองเท่ียว อาํนวยความสะดวกแกนกัทองเท่ียว ประสานงาน จดัอบรมใหความรูแกชมุชน 

ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ และทําหนาที่ประชาสัมพันธและการตลาด

คําสําคัญ
 การตลาดการทองเที่ยว   การทองเที่ยวโดยชุมชน   พฤติกรรมนักทองเที่ยวโดยชุมชน   

ศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน   ศูนยการเรียนบานนาโต    จังหวัดเชียงราย 

Abstract   
 The research aims to 1) investigate behaviors of target tourists; 2) develop appropriate 

tourism activities and programs for the target groups 3) propose a marketing plan and 4) propose 

a working platform for the Community-Based Tourism Center at Baan Natoe Learning Center,         

Mae FahLuang District, Chiang Rai Province. Mixed methods research was deployed in the study.  

The sample groups were selected by using purposive sampling technique. They were 5                       

representatives from Natoe Study Center, 3 from Ba Natoe, 3 from Ban Pong Hai and 3 from Ban 

HuayKra. The formation of Mae Fah Luang Communiy-Based Tourism Coordination Center was 

undertaken through the process of Participatory Action Research. The tourist samples were             

selected based on their experience on community-based tourism in Chiang Mai and Chiang Rai. 

Questionnaires were used to collect information from 400 tourists—the number is based on Yamane 

(1973, 727). 10 tourists were asked to participate in a focus group. Moreover, an in-depth interview 

was used to collect data from 10 tour leaders and tourism entrepreneurs.  Results revealed that 

most target tourists were university students aged 20-29 years from USA, England and Germany, 

respectively. The purposes of their travel were recreation, cultural study, experience exchange and 

self-discovery. Most tourists traveled by private cars and public transportation. The factors                  

affected tourists’ decision were personal interests and the need to escape from the mainstream 

tourism. Most tourists traveled to the destinations during May, June and July and spent from            

US$ 1000 - US$ 3000 per trip. They were mostly solo travelers and groups of friends, respectively.        

The activities that interested the most were nature appreciation, local way of life, tradition and    

belief study. Most tourists obtained information from websites, especially Trip Adviser and Google 

Search. Based on the interview, most tourists were impressed with hospitality of local people, and 
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some were impressed with nature around the community. All tourists shared their travel experiences 

using Facebook posts. For marketing plan, the center expects to welcome approximately 400 

visitors/year with an expected income of 280,000 Baht/year. In terms of segmentation, the                 

beneficiaries were target communities and the clients. The study yielded 12 tourism programs for three 

communities plus one club. The main products and services were ways of life, nature, ritual beliefs 

and highland agriculture. The experiential activities provided were local snack cooking, baby 

dragonfly fishing, trap making, forest cooking, embroidering, volunteering, performance, animal 

food making, insect study. In terms of value proposition, the center emphasizes the communication 

of experience and tourism benefits for the communities. For impact measurement, the center         

focuses on additional incomes from tourism, youth’s knowledge of tribal people, fertility of forest, 

biodiversity, sanitation of the attraction. Regarding pricing, the center calculates prices based on 

its cost with 20 percent commission. The marketing cost for the first year is approximately 40,000 

Baht. For surplus dimension, the profit from the first year are reinvested in human resources             

development. In terms of marketing strategies, distribution channel was viewed as the most effective 

strategy to practice. Networking with foreign organizations and the center, focusing on                             

volunteering activities; cooperating with domestic organizations; networking with schools and   

educational institutions. To reach the target clients, information technology and social media are 

used. The action plans for the center include three projects:  direct marketing training, online     

marketing training and practicing marketing operation. The projects are planned to execute in 

January-May with a total budget of 40,000 Baht. Regarding the control dimension, the committee 

evaluates the project implementation for further improvement. The center should be operated in a 

form of network with responsibility of tourism database making, providing tourist information, and 

facilitating tourism activities, cooperating with members, providing trainings for members, expanding 

ideas to other area, and doing public relations and marketing.

Keywords
 Tourism Marketing, Community Based Tourism, Tourist Behavior,  The Community-Based 

Tourism Center, Baan Natoe Learning Center, Chiang Rai
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บทนํา
 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555– พ.ศ. 2559 ที่ไดระบุวา “อุตสาหกรรม

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดทีส่าํคญันาํมาซึง่เงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาค...” (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2554) โดยในแผนการพัฒนาการทองเท่ียว       

แหงชาติดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญไว 5 ประการ และไดใหความสําคัญกับชุมชนในการมีสวนรวม

ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศมากขึ้น

 จากทศิทางการทองเทีย่วและพฤติกรรมของนักทองเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ทําใหหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของกับการทองเทีย่วของประเทศไมสามารถหยุดน่ิงได จาํเปนตองพัฒนาการทองเทีย่วของประเทศให

กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จุฑามาศ วิศาลสิงห (2556) ไดชี้ใหเห็นวา “การทองเที่ยวที่กําลังไดรับ

ความนยิมในยคุนีค้อืการทองเทีย่วแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) เนือ่งจากนกัทองเท่ียวมคีวามรบัผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอมและชุมชนมากขึ้น  นักทองเที่ยวตองการแสวงหาความดั้งเดิมที่เปนของแท (Authenticity)  

ไมใชการสรางสรรคหรอืปรุงแตงขึน้มา รวมทัง้ตองการประสบการณทีม่เีอกลกัษณพเิศษเฉพาะตวั (Unique)” 

นอกจากนี้ Krantz et al. (2009) ไดเห็นการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนมาตั้งแตป ค.ศ. 2008 และทิศทางการเติบโตของการทองเที่ยวรูปแบบใหมในสถานที่ทองเที่ยว        

ที่มีเอกลักษณมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง  

 ในประเทศไทยมีการปรับตัวสอดรับกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่ตองการแสวงหาความด้ังเดิมที่

เปนของแทและความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น จึงมีการจัดการรณรงคปแหงการทองเท่ียววิถีไทย 

(Discover Thainess) ขึ้นในปพ.ศ. 2558 (TAT Review, 2558) โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดกําหนด

แผนการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวในประเดน็น้ีเอาไวภายใต “แคมเปญ “Discover Thainess” มุงส่ือสาร

ภาพลักษณที่สามารถเสริมความเขมแข็งใหแบรนดประเทศไทยดวยการนําสงความสุข สนุกแบบไทยๆ           

เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ เสนอขายแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน เนนในเรื่อง

ของความเปนไทย (Thainess) และภมูปิญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน มเีอกลักษณ ผสานกบัความหลากหลายของ

สนิคาและบริการทางการทองเทีย่วทีส่ามารถตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่วไดหลากหลายรูปแบบ

การใชชีวิต (Lifestyle) และหลากหลายโอกาส นํามาตอยอด รวมเปนเนื้อหาในการส่ือสาร โดยนําเสนอ

ประสบการณทองเที่ยวที่มีคุณคาทางจิตใจ (Value) ที่จับจิตและประทับใจ (Emotional Marketing) เนนการ

สงอารมณและน้ําเสียง (Mood and Tone) ทางการส่ือสารทีส่ามารถเขาถงึอารมณ ความรูสกึและความตองการ

ของนกัทองเท่ียวเปาหมายใหมากขึน้ มุงหวงัใหภาพของความประทบัใจนี ้เกิดการรับรูในวงกวาง เกิดการบอก

ตอ (Word of Mouth) เพ่ือสงตอประสบการณ (Share) ผานชองทางการส่ือสาร ทัง้ส่ือออนไลนและสือ่ออฟไลน 

 กจิกรรมการสงเสรมิการทองเทีย่ววิถไีทยดงักลาวทําใหจงัหวัดตางๆ ในประเทศไทยตางหาเอกลักษณ

ความแทและดั้งเดิมของตนออกมาเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว มีการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด         

ทองเที่ยวรอง เชน รายการ 12 เมืองตองหาม...พลาด เปนตน
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 จังหวัดเชียงรายมีการสงเสริมการทองเท่ียวของตนภายใตแคมเปญ “ปแหงการทองเท่ียววิถีไทย”     

ในวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงรายไดจัดงาน “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย      

วิถีไทยลานนา” เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนอกฤดูกาลของจังหวัดและตอกย้ําความเปนเมืองเกษตร                    

ของเชียงราย (สมชาย เกิงฝาก, 2558) แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายนั้นมีอยูมากมาย                 

แตที่โดดเดนมากของพื้นที่จังหวัดเชียงรายคือ การทองเที่ยวเกษตรท่ีสูง ไมวาจะเปนยานดอยชาง-ดอยวาวี     

ทีเ่ปนแหลงปลกูกาแฟทีม่ชีือ่เสียงของประเทศ ยานดอยตุงท่ีมชีือ่เสียงจากโครงการพฒันาดอยตุงจนมผีูกลาว

วาเปนสวิตเซอรแลนดแหงเมืองไทย และอีกแหงหน่ึงท่ีมีชื่อเสียงไมแพกันคือยานดอยแมสลองซึ่งเปนแหลง

ปลูกชาที่มีคุณภาพแหงหนึ่งของไทย โดยในป พ.ศ. 2557 ที่ผานมามีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน

จังหวัดเชียงรายสูงถงึ 2,909,804 คน สรางรายได 20,728.69 ลานบาท  (กรมการทองเที่ยว, 2557) ทั้งนี้โดย

เฉพาะในยานดอยแมสลองนั้นมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมากในทุกป เน่ืองจากมี    

สภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามและมีสถานที่ทองเที่ยวท่ีนาสนใจหลายแหง โดยเฉพาะการทองเที่ยววิถีชีวิต         

ในชุมชน ซึง่หนึง่ชมุชนท่ีมคีวามนาสนใจยานแมสลอง คอื ชมุชนบานนาโตตาํบลแมสลองใน อาํเภอแมฟาหลวง       

จังหวัดเชียงราย 

 บานนาโตเปนหมูบานเลก็ๆ ในอําเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชยีงราย ตัง้อยูหางจากชายแดนประมาณ 

5 กิโลเมตร ผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนคนไทยที่มาจากชนเผาตางๆ รวม 6 ชนเผา มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้นเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไดไปเยี่ยม

พื้นท่ีไดมีพระราชดําริใหมีการสอนในระดับอาชีวศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่เพื่อใหมีความรูทาง           

ดานการเกษตร และสามารถประกอบอาชีพอยูในพ้ืนท่ีของตนเองไดโดยไมตองยายถ่ินฐาน วิทยาลัยเกษตร       

และเทคโนโลยีเชียงราย จึงไดสนองพระราชดําริ โดยสรางศูนยการเรียนบานนาโตขึ้นเพื่อสอนใน                                              

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดานการเกษตร                  

ซึง่ศนูยการเรียนแหงนีเ้ปนสถาบนัอาชวีศึกษาบนพืน้ทีส่งูเพยีงแหงเดยีวในประเทศไทยและไดรบัการยอมรบั

ใหเปนสถาบันตนแบบท่ีรูจกักันในนาม “นาโตโมเดล” และเน่ืองจากศูนยการเรียนบานนาโตตัง้อยูบนภเูขาสูง             

จึงมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะแกการเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงบริเวณโดยรอบของศูนยการเรียนแหงน้ี     

มีกลุมชาติพันธุที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนอยูหลายกลุมท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนาให

เปนแหลงกิจกรรมการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมหรือการทองเท่ียวชาติพนัธุ นอกจากนีพ้ืน้ท่ีดงักลาวยังเปนแหลง

ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของกลุมนักศึกษาตางชาติจํานวนหนึ่ง การทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน            

อาจเปนกิจกรรมการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสําหรับพื้นที่แหงนี้ 

 จากการประชุมหารือรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบวา

ชมุชนในพืน้ท่ีเขตบริการของศนูยการเรยีนบานนาโตมศีกัยภาพทางการทองเท่ียวอยางมาก มกีจิกรรมทีโ่ดดเดน 

เชน การปลูกฟกทองเขาแถว การผลิตพืชผักเมืองหนาว วิถีชีวิตชนเผา มีสถานที่ทองเท่ียวที่นาสนใจ                  

เชน วัดไทยใหญ นํ้าตก ปาไม เปนตน นอกจากนี้ศักยภาพดานบุคคลากรของพื้นที่ถือวามีความพรอมมาก    

มนีกัเรยีนในศูนยการเรียนบานนาโตทีส่ามารถดาํเนินกจิกรรมตางๆ ในชุมชนไดด ีสมควรไดรบัการสงเสรมิให

เปนพื้นที่ทองเที่ยวทางเลือกของจังหวัดเชียงรายอีกแหงหนึ่ง 
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 อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เขตบริการของศูนยการเรียน     

บานนาโตใหดําเนินไปไดอยางย่ังยืนน้ัน จําเปนตองมีขอมูลการตลาดท่ีเหมาะสมกับการทองเที่ยวในพ้ืนท่ี   

โดยเฉพาะการตลาดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเร็วในปจจุบัน ขอมูลดานอุปสงคหรือความตองการของ

ลกูคาและขอมูลดานอปุทานหรือสินคาและบริการท่ีมอียูจาํเปนตองมีการศึกษาเพือ่นําไปพัฒนาแผนการตลาด

ที่เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ีเขตบริการของศูนยการเรียนบานนาโตและชุมชนใกลเคียง ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิด           

การทองเทีย่วในรปูแบบทีเ่หมาะสมไมขดัแยงกบัความเปนอยู  วถิชีวีติชุมชน การศกึษานีจ้งึมุงหาจุดสนใจรวม

ระหวางฝงอุปสงคและฝงอุปทานเพ่ือใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแผนการตลาดอันจะนําไปสู           

การขับเคลื่อนดานการทองเที่ยวในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมตอไป 

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุมนกัทองเท่ียวทีค่าดวาจะเขามาใชบริการของศนูยบริการการทองเท่ียว

โดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

 2.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคา          

เปาหมายเพือ่สรางรายไดเสริมแกชมุชน ในเขตบรกิารศูนยการเรียนบานนาโต อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย

 3.  เพื่อเสนอแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ        

ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

 4.  เพือ่นาํเสนอรปูแบบศูนยบรกิารนกัทองเทีย่วของศูนยบรกิารการทองเทีย่วโดยชมุชนในเขตบริการ

ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมุงเนนการพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

บริบทของชุมชนที่ชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดเองอยางยั่งยืน  ทั้งนี้แผนการตลาดมุงเนนความสําคัญใน   

การพัฒนาแผนการตลาดที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่มีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยว      

เพื่อมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยแนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาสกัดตัวแปร

ในการพฒันาแผนการตลาด ไดแก แนวคดิการตลาด 4.0 พฤติกรรมผูบรโิภค สวนประสมทางการตลาด แนวคดิ 

SPECIALโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas)  และแนวคิดเกี่ยวกับ      

การบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด

 แนวคิดการตลาด 4.0

 การตลาด 4.0 เปนการพัฒนาตอเน่ืองมาจากการตลาดในยุค 3.0 โดยจะเนนการสรางการเขาถึง    

หรือการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาทางสื่อสังคมออนไลน โดยในยุคนี้จะบูรณาการท้ังสื่อ Online และ                  

Offline เขาดวยกัน และสิ่งที่จะสรางความยั่งยืนทางการตลาดในยุคนี้จะเนนการดึงลูกคาเขามามีสวนรวม 

(Engagement Marketing) เสนอแนะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยื่นขอเสนอทางการตลาดไมวาจะเปน
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ผลติภณัฑการสงเสรมิการตลาดหรอืการใหบรกิารใหลกูคาแตละคนท่ีแตกตางกัน  (Customization) การบรูณาการ

การตลาด 4.0 คือการใชเคร่ืองมือผสานกันระหวางเคร่ืองมือตลาดและเครื่องมือขาย เพ่ือขับเคล่ือนลูกคา     

ตาม Customer Journey คือจากรูจักวามีเรานําเสนอตัวตนในตลาดแลว เราจะดึงดูดใหลูกคาคาดหวัง              

ถูกดึงดูดเขามาในระบบการตลาดของเรา แลวแปรเปล่ียนเปนลูกคา สรางความสัมพันธกับลูกคาจนกระท่ัง

ลูกคากลายเปลี่ยนมาเปนแฟนพันธุแท (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2558)                

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงการตัดสินใจที่จะซื้อ จะใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอัน

นําไปสูความพึงพอใจตามความตองการ ความคิด และประสบการณของผูบริโภค โดยสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคคือ รูปแบบการรับรูตอสิ่งเรา สิ่งเราภายนอก สภาวะแวดลอมทางการตลาด จะเขาไปสู

สภาวะจิตใจของผูซื้อ คุณลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2000, 160) จากการนํา

เสนอการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (1997, 105) สรุปไดวาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

เปนการคนหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคคําถามท่ีชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หรือ 6Ws1H             

เพ่ือคนหาคําตอบของพฤตกิรรมผูบริโภคหรอื 7Os นัน้ สามารถชวยใหกาํหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนแนวคดิทางการตลาดทีไ่ดรบัการยอมรับอยางกวางขวาง 

อยางไรก็ตาม มีการเสนอแนวคิดเรื่อง สวนประสมทางการตลาดนี้แตกตางกันออกไป แนวคิดที่มี                          

การกลาวถึงมากที่สุดนาจะเปนแนวคิด 4 P’s (Kotler, 1997, 98) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานที่  

การจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแนวคิด 4P’s ที่กลาวมาสวนใหญจะมองเฉพาะสินคาท่ีจับตองได      

จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชกับสินคาทางการทองเที่ยวที่ถือวาเปนสินคาที่จับตองไมไดแนวคิดของ Zeithaml & 

Bitner (1996) ที่ไดเสนอสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ไวดงันี้ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ 

สินคาและบริการที่ตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูใชบริการ 2) ดานราคา (Price) หมายถงึ 

คณุคาผลติภณัฑทีผู่ใชบรกิารสามารถรับรูไดในรปูตวัเงนิ 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คอื ชองทาง

หรือวิธีการที่ผูใชบริการสามารถซื้อสินคาหรือบริการได 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 

การสื่อสารกับผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช

บริการ 5) ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงาน เจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร       

6) ดานลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) คอื ลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอใหกบัลกูคาใหเหน็

เปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 7) ดานกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีปฏิบัติในดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว   

และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
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 แนวคิด “SPECIAL”

 พจนา สวนศรี, ฐิติ ฐิติจําเริญพร และ กฤศดาธีราทิตยกุล (2559) ไดนําเสนอแนวคิด SPECIAL              

เปนเครื่องมือทางการตลาดเชิงรุกของการทองเที่ยวโดยชุมชน โดย S = Segment คือ การทําความเขาใจ     

กลุมเปาหมายทางการตลาด และการประยุกตประสบการณในการเขาถึงความตองการของกลุมเปาหมาย      

P = Place เปนตัวแทนของคําวา “Sense of Place” คือ การสรางสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว                   

E = Experience เปนการสรางประสบการณผานการลงมือ หรือสรางความทรงจําท่ีดีใหแกนักทองเท่ียว            

C = Communication การสือ่สารประสบการณและส่ิงท่ีชมุชนและนกัทองเท่ียวไดประโยชนจากการทองเท่ียว 

I = Information Technology การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเขาถึงนักทองเที่ยว A = Access การเขา

ถึงตลาดกลุมเปาหมายผานกลุมคนที่หลากหลายและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของตลาดกลุมเปาหมาย           

L = Linkages การทํางานรวมกันกับพันธมิตรทางการตลาด

 โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas)

 แนวคิดโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas) เปนเสมือนการ

วางแผนภาพรวมทางการตลาด หรอืเปรยีบไดกบัพมิพเขยีวในการสรางบานซึง่นบัเปนสิง่สาํคญัในการวางแผน

การสรางความสมดุลระหวางการสรางคุณคาทางสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางความยั่งยืน

ทางการเงนิ  องคประกอบท่ีสาํคัญในการวางแผนธุรกิจเพ่ือสังคมแคนวาสประกอบไปดวย 1) การแบงสวนตลาด 

(Segments) ซึง่จะประกอบไปดวยผูไดรบัผลประโยชนโดยตรง (Beneficiary) และกลุมลกูคาทีม่อีาํนาจการซือ้ 

(Customer) 2) ชนิดของสินคาหรือบริการ (Type of Intervention) 3) การนําสงคุณคา (Value Proposition) 

ซึง่ประกอบไปดวยการนําสงคุณคา ทางสังคม (Social Value Proposition) การวัดผลกระทบ  (Impact  Measure)

การนําสงคุณคาใหแกลูกคา (Customer Value Proposition) 4) ชองทาง (Channels) 5) ทรัพยากรหลัก       

(Key Resources) 6) กิจกรรมหลัก  (Key Activities)  7) หุนสวนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ (Partner + 

Key Stakeholders) 8) ตนทุนหลัก (Cost Structure)  9) รายรับ (Revenue) 10) การลงทุนตอยอด (Surplus) 

(Social Innovation Lab, 2013)

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด

 การบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาดจากมุมมองของอดุลย  จาตุรงคกลุ (2546) ศริวิรรณ                   

เสรีรตัน,ศกุร เสรีรตัน, องอาจ ปทะวานิช, ปรญิ ลกัษติานนท และ สพุรี  ลิม่ไทย  (2543)  ธนวรรณ  แสงสุวรรณ 

(2545) สุวิมล  แมนจริง (2546) และ Kotler (2000) สามารถสรุปไดดังนี้  

 การบริหารการตลาด – Marketing Management คือ กระบวนการในการวางแผนและบริหาร             

ราคา ชองทาง การจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพือ่ใหเกดิการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ แนวคิด หรอืบรกิาร

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และบรรลุเปาหมายขององคกร ประกอบดวย 3 กระบวนการคือ           

การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม

 การวางแผนการตลาด เปนการกาํหนดจดุมุงหมายและกลยทุธในการใชความพยายามทางการตลาด

ขององคการ งานในการวางแผนการตลาด คือ การเตรียมการวาจะดําเนินการตามขั้นตอนการบริหาร               
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การตลาดอยางไร ซึ่งการวางแผนการตลาดจะประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้  1) กลยุทธการตลาด 

(Marketing Strategy) 2) การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย (Identifying Market Segments 

and Selecting Target Market)   3) องคประกอบของแผนการตลาด (Marketing Plan) ไดแก บทสรุปผูบริหาร 

หรอืบทคดัยอ  (Executive  Summary)  สถานการณทางการตลาดในปจจบุนั  (Current Market Situation)                

การวเิคราะหโอกาสทางการตลาด (Opportunity and Issue Analysis) วัตถุประสงค (Objectives) กลยุทธ

ทางการตลาด (Marketing Strategy) แผนปฏิบัติการ (Action Programs) ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

(Projected Profit and Loss Statement) การควบคุม (Controls) และแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

วิธีการวิจัย
 ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งเชิงคุณภาพ ไดแกการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ในการศึกษารูปแบบศูนยบริการนักทองเท่ียวของ       

ศูนยบริการการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต  (ศูนยประสานงานการทองเท่ียว               

โดยชุมชนแมฟาหลวง) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยกับ            

กลุมนกัทองเทีย่วและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในสวนของการเก็บขอมูลนักทองเที่ยว 

 1. ประชากรในการวิจัยประกอบไปดวย 2 กลุม คือ 

  1.1  ตัวแทนศูนยการเรียนบานนาโต และคนในชุมชน 3 ชุมชนในเขตบริการของศูนยการเรียน

บานนาโต ไดแก ชุมชนจากบานนาโต บานโปงไฮ และบานหวยกระ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 2,156คน และ

  1.2  กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม โดยจะเนน

กลุมทีเ่คยมปีระสบการณเดินทางทองเทีย่วยงัสถานทีท่องเทีย่วโดยชุมชนตางๆ (Community Based Tourism) 

ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 

ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 315,748 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) และ

ผูนําเที่ยวและผูประกอบการที่เกี่ยวของ

 2. กลุมตัวอยางเพื่อรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเที่ยว (ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน    

แมฟาหลวง) จะเลอืกแบบเจาะจง ไดแก ตวัแทนจากศูนยการเรยีนบานนาโต 5 คน ตวัแทนจากบานนาโต 3 คน 

บานโปงไฮ 3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการไดมาซึ่งรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยว

โดยชุมชนแมฟาหลวง ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)

สวนการสุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่เดินทางทองเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และ          

เคยมีประสบการณทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวโดยชุมชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญ

ซึ่งใชวิธีการคํานวณตัวอยางตามวิธีคํานวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บจํานวน 400 ตัวอยาง 

นอกจากน้ีจึงสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (Focus Group) นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน 

และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูนําเที่ยว และผูประกอบการประมาณ จํานวน 10 คน  
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 3. การวิเคราะหเชิงปริมาณใชสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)             

ในการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา (Description)  

 4.  การวเิคราะหขอมลูในเชงิคณุภาพ คณะผูวจิยันาํขอมูลทีไ่ดจากการระดมความเหน็ มาจดัหมวดหมู

และจัดเชือ่มโยงตามข้ันตอนและลําดบัเวลา วเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) และทําการตรวจสอบขอมลู

แบบสามเสา (Triangulation) เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการทําการตรวจสอบดวยวิธีการเก็บขอมูล เชน 

ประเด็นการจดัทําแผนการตลาดไดนาํเอาขอมูลจากการเก็บขอมูลจากนกัทองเทีย่วในดานกจิกรรมท่ีชืน่ชอบ 

มารวมวิเคราะหกับจุดแข็งของกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนซึ่งทําการเก็บขอมูลดวยการประชุมกลุมยอย

เปนตน และทําการสังเคราะหและเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดตามระบบเหตุผล ตามขั้นตอนพฤติกรรม                     

การแสดงความคิดเห็นในดานการวางแผนการดําเนินการเก็บขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล            

ในเชิงพรรณนา (Description)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุมนักทองเที่ยวท่ีคาดวาจะเขามาใชบริการ     

ของศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

  ผลการวิจยัพบวา นกัทองเทีย่วกลุมเปาหมายสวนใหญเปนนักศึกษา อายุเฉล่ีย 20-29 ป คดิเปน

รอยละ 57 รองลงมาคือ ชวงอายรุะหวาง 30-39 ป คดิเปนรอยละ 20 มาจากประเทศสหรัฐอเมรกิา คดิเปนรอยละ 

27 รองลงมาคือ ประเทศอังกฤษคิดเปนรอยละ 8.3 และประเทศเยอรมนี คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ         

ดานระดบัการศกึษาสวนมากศึกษาอยูในระดบัอุดมศกึษา คดิเปนรอยละ 27 รายไดเฉล่ีย ตอปของกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูที ่US$ 20,000 คดิเปนรอยละ 5.5 รองลงมาคือ มรีายไดตอปเฉลีย่ US$ 30,000 คดิเปนรอยละ 4.3  

วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว เพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพื่อคนหา

ตนเอง โดยคิดเปนรอยละ 21.1 รอยละ 13.8 มีรอยละ 8.8 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ เดินทางโดยรถยนต

มากท่ีสดุ รองลงมาคอืระบบขนสงสาธารณะ ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจมากท่ีสดุ คอื ความสนใจสวนบุคคล

และการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก คิดเปนรอยละ 12.5 รองลงมาคือ ความสนใจสวนบุคคล            

และการเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน รอยละ 4 ชวงเวลาที่เดินทางคือพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม คิดเปน

รอยละ 46.9 รอยละ 34.1 และรอยละ 24.9 และชวงเวลาที่กลุมตัวอยางใหความสนใจในการจองโปรแกรม

ทองเท่ียวมากทีส่ดุ คอื เดือนพฤษภาคม รอยละ 25 รองลงมาคือเดอืนเมษายน รอยละ 17.9 และเดอืนมนีาคม 

รอยละ 15.5 ตามลําดับ ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชในการทองเท่ียวมากที่สุดคือ 30 วัน 21 วัน 14 วัน             

คิดเปนรอยละ 16.3 รอยละ 10.3 และ รอยละ 9.3 ตามลําดับ สวนใหญเดินทางคนเดียว คิดเปนรอยละ 21.3 

รองลงมา  คอืเดนิทางกบัเพือ่น รอยละ 19  กจิกรรมทีใ่หความสนใจมากทีส่ดุ คอื การชมธรรมชาต ิรอยละ 94.2 

รองลงมา คือ การเรียนรูวิถีชีวิต รอยละ 86.7 และขนบประเพณีและความเชื่อ รอยละ 52.9 ใชจายใน               
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การทองเทีย่วตัง้แต US$ 1,000 รอยละ 11.8 รองลงมาคือ US$ 2,000 รอยละ 8.8 และ US$ 3,000 รอยละ 7.8 

ยานพาหนะที่กลุมตัวอยางเลือกใชมากที่สุดคือ รถยนต  คิดเปนรอยละ 18  สวนใหญรับขอมูลขาวสารทาง

เวบ็ไซตมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 77 และรอยละ 13.3 ตดิตามขอมูลจาก Trip Advisor และ Google รอยละ 12  

  จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญประทับใจในอัธยาศัยของคนในชุมชน          

และบางสวนประทับใจในธรรมชาติของหมูบาน นักทองเที่ยวทุกคนบอกตอประสบการณของตนผานการ   

โพสตขอความทาง Facebook 

 2. ผลการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ

กลุมลูกคาเปาหมายเพ่ือสรางรายไดเสริมแกชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต              

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

  กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย         

เพื่อสรางรายไดเสริมแกชุมชน ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย นั้น 

ประกอบไปดวย 12 โปรแกรมใน 3 ชุมชน (บานนาโต บานหวยกระ และบานโปงไฮ) และ 1 ชมรม โดยแตละ

ชุมชนประกอบไปดวย 3 โปรแกรม ไดแก โปรแกรมครึ่งวัน โปรแกรม 1 วัน และโปรแกรม 2 วัน โดยแตละ

ชุมชนมีลักษณะเดนของตนเอง ไดแก 1) การศึกษาและเรียนรูวิถีชีวิตไทยใหญ บานนาโต (ปจจัย 4)                       

2) การศึกษาและเรียนรูธรรมชาติในปาบานโปงไฮ   3) การศึกษาและเรียนรูพิธีกรรมความเชื่อบานหวยกระ 

และ 4) การศึกษาเรียนรูการเกษตรพื้นที่สูงและกิจกรรมในโครงการของนักเรียน โดยแตละชุมชนมีการสราง

ประสบการณพเิศษ (Experiential Activities) ไดแก 1) บานนาโต การทาํขาวยาคู ขาวแคบ ซอนอีนิว่ทําอาหาร 

2) บานโปงไฮการทําที่ดักสัตว หุงหาอาหารในปา รวมการแสดง 3) บานหวยกระ การปกผา กิจกรรมอาสา 

กิจกรรมการแสดง  และ 4) ชมรมชีววิถี การทําอาหารหมู ปลา ไก เก็บผักทํากับขาว ศึกษาแมลงในนํ้า

  จากการทําทัวรนํารอง นักทองเท่ียวเห็นวากิจกรรมที่เก่ียวของกับความเชื่อและวิถีชีวิตมี           

ความนาสนใจมาก นักทองเท่ียวมีความสนใจอยากพักแบบโฮมสเตย โดยเฉพาะบานไมไผแบบอาขา      

นอกจากนี ้กจิกรรมท่ีเปดโอกาสใหนกัทองเทีย่วมสีวนรวม เชน การเลนเกม การตาํขาว การหาปลา เปนกิจกรรม

ที่สรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวไดดี  นอกจากน้ีควรมีการวางแผนโปรแกรมใหสอดคลองกับจํานวน   

นักทองเที่ยวที่มากลุมเล็กๆ และควรมีการเชื่อมเสนทางระหวางหมูบาน

 3.  ผลการพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนใน

เขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

  ดานแผนการตลาดใชหลักการพัฒนาแผนการตลาดแบบ SPECIAL แนวคิดโมเดลธุรกิจ            

เพ่ือสังคมแคนวาส (Social Business Model Canvas) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7 Ps และ                 

การบรหิารและการวางแผนการตลาด วางแผนรบันกัทองเท่ียวประมาณ จาํนวน 400 คนตอป คาดการณรายได

จากการทองเที่ยวในชุมชน 280,000 บาท ตอป  ดานการแบงกลุมเปาหมาย แบงออกเปนผูไดรับประโยชน 

ไดแก ชุมชนบานนาโต ชุมชนบานหวยกระ ชุมชนบานโปงไฮและชมรมชีววิถี  และลูกคา คือ นักศึกษา           

ชาวตางชาติ ดานสินคาและบริการหลัก ไดแก วิถีชีวิตไทยใหญ  บานนาโต  ธรรมชาติในปา  บานโปงไฮ 

พิธีกรรมความเชื่อบานหวยกระ การเกษตรพื้นที่สูงและกิจกรรมในโครงการของนักเรียน 
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  ดานการสรางประสบการณพิเศษ คือ การทําขาวยาคู ซอนอีนิ้วทําอาหาร การทําที่ดักสัตว           

หุงหาอาหารในปา การปกผา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมการแสดง การทําอาหารหมู เก็บผักทํากับขาว 

ศกึษาแมลงในน้ํา ดานการนาํสงคุณคา ควรเนนการสือ่สารประสบการณและสิง่ท่ีชมุชนไดประโยชนจากการ

ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดานการวัดผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสรมิจากการทองเทีย่ว เยาวชนมีความรูเกีย่วกบัชนเผา

มากขึน้ ความอุดมสมบรูณของปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเทีย่ว ราคาขาย

อิงตามตนทุน รายรับของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนมาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยว   

โดยหักกําไรรอยละ 20 ตนทุนการตลาดในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทุนตอยอด ในปแรก

จะนําผลกําไรที่ไดไปลงทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธที่สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดาน

ชองทางโดยเฉพาะการทําบนัทกึขอตกลงรวมกนักบัองคกร สถาบนัการศึกษาในตางประเทศในรูปแบบกิจกรรม

อาสาสมัคร และการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ชองทางและวิธีการเขาถึงลูกคา   

ควรสรางพันธมิตรกับหนวยงาน โรงเรยีน สถาบันการศกึษา และใชเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและเขาถงึลกูคา 

ผานชองทางสังคมออนไลน ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ไดแก การฝกการทําการตลาดทางตรง                 

การอบรมดานการทําการตลาดการทองเท่ียวออนไลน และทดลองการทําตลาดดวยตนเอง โดยจัดทําใน        

ชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ดวยงบประมาณรวม 40,000 บาท ดานการควบคุมใหคณะกรรมการ

ทําการประเมินผลการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะไดทําการปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป

 4. ผลการพฒันารูปแบบศนูยบริการนักทองเท่ียวของศนูยบริการการทองเท่ียวโดยชมุชน

ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

  ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนดําเนินการในรูปแบบเครือขายความรวมมือ     

โดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรมชีววิถี มีเปาหมายเพื่อ 1) สรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวใหชุมชนผานกระบวนการการเรียนรูรวมกัน 2) เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน   

ในพื้นท่ี และ 3) พัฒนาการตลาดรวมกัน โดยวางแผนจัดทําโครงการเพ่ือบรรลุเปาหมาย คือ 1) เขารวม        

การฝกอบรมการบริหารจดัการการทองเทีย่วโดยชุมชนอยางนอยปละ 2 คร้ัง 2) จดัทาํฐานขอมลูทีเ่ปนปจจบุนั

ของสมาชกิเครอืขาย และ 3) อบรมดานการทาํการตลาด  ศนูยประสานงานการทองเท่ียวโดยชุมชนแมฟาหลวง

มหีนาท่ีจดัทําฐานขอมูลการทองเทีย่ว เปนศูนยบริการขอมูลนักทองเทีย่ว อาํนวยความสะดวกแกนกัทองเทีย่ว 

ประสานงาน จัดอบรมใหความรูแกชุมชน ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ และการตลาด  

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ

ศนูยการเรยีนบานนาโต อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย” ถอืเปนความทาทายของคณะผูวจิยัในการทาํงาน

รวมกับชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิธีคิดในการทํางานท่ีแตกตางกัน ทั้งน้ีการดําเนินการ
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วิจัยในระยะนี้ยังคงเปนการดําเนินการในระยะเริ่มตน คือการวางแผน ยังไมไดมีการนําแผนการตลาดไปใช

อยางเต็มรูปแบบ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาในครัง้น้ีสามารถอภปิรายผลโดยแบงเปนประเด็นท่ีนาสนใจ 

ดังนี้

 1. พฤติกรรมนักทองเท่ียวยุคใหมกับการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการทองเท่ียวของ       

ศูนยบริการการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงาน            

การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวง)

  แมการเดินทางในยคุปจจบุนัจะสะดวกและรวดเรว็กวาเมือ่สบิปกอน มเีทีย่วบนิตนทนุตํา่ทีน่าํพา

นกัทองเท่ียวเขามาในจังหวัดเชียงรายมากข้ึน แตดวยระยะเวลาในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมจีาํกดั

และนักทองเท่ียวเสียเวลาสวนใหญไปกับการเดินทาง จึงมีแนวโนมวานักทองเท่ียวจะใชเวลาในแตละ          

ชุมชนสั้นลงแตตองการประสบการณในแบบลึกซ้ึงเพราะผูที่เลือกทองเที่ยวในรูปแบบนี้คือ กลุมท่ีตองการ 

หลีกเลีย่งแหลงทองเท่ียวกระแสหลกั การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวจึงตองเนนการสรางประสบการณทีแ่ปลกใหม

แกนกัทองเทีย่ว นอกจากน้ีพฤติกรรมในการตัดสนิใจเดินทางแบบกระช้ันชดิ กลาวคอื การจองแลวเดนิทางเลย 

หรือมีการวางแผนไมนานแลวตัดสินใจเดินทางเลยน้ัน เปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีชุมชนทองเที่ยวตองให                

ความสาํคญั   หากนกัทองเท่ียวตดิตอเขามาในเวลากระชัน้ชดิ ชมุชนควรมีระบบการบริหารจัดการในเร่ืองนีใ้หดี   

เพื่อไมใหเปนการเสียโอกาสในการตอนรับนักทองเที่ยว  การจัดโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถใหบริการไดเลย

จึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกชุมชนตองมี  จากผลการศึกษายังสังเกตไดอีกวานักทองเท่ียวมีพฤติกรรมการเดินทาง

คนเดียว การใหความม่ันใจกับเรื่องความปลอดภัยของนักทองเท่ียวจึงเปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่ชุมชน

ควรใหความสนใจ  กิจกรรมที่จัดใหนักทองเที่ยวควรเปนกิจกรรมที่ไมเสี่ยงอันตรายจนเกินไป  เมื่อพิจารณา

ดานกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชื่นชอบมากที่สุดจะเปนเรื่องของการชื่นชมธรรมชาติและรองลงมาคือ การศึกษา

วฒันธรรมซ่ึงสอดคลองกับการศกึษาของพจนา  สวนศรี ฐติ ิฐติจิาํเริญพร และ นายกฤศดา ธรีาทิตยกุล (2559)  

ที่พบวาตลาดที่มีศักยภาพเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ กลุมคนที่มีความสนใจในการเรียนรูวิถีและ

วฒันธรรมทองถ่ิน สนใจเร่ืองส่ิงแวดลอมซ่ึงมีแนวโนมเติบโตข้ึน ดงัน้ันการจัดกิจกรรมทีน่กัทองเท่ียวจะประทบัใจ 

ควรประกอบไปดวยกิจกรรมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนอยางนอย

 2.  พฤติกรรมการทองเที่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการ              

การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว        

โดยชุมชนแมฟาหลวง)

  จากการศึกษาพฤติกรรมการหาขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย สามารถ

สังเกตไดวานักทองเที่ยวนิยมศึกษาขอมูลจากเว็บไซตรีวิวที่นาเชื่อถือ คือ Trip Advisor และการคนหาขอมูล

ผาน Search Engine อยาง Google นอกจากนี้นักทองเที่ยวจะมีพฤติกรรมการสงตอขอมูลผาน Facebook 

สวนตัวดวย จากพฤติกรรมดังกลาวสามารถพิจารณาไดวาส่ือท่ีศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน       

แมฟาหลวงควรใหความสาํคญัคอื  การรีววิของนกัทองเทีย่ว ชมุชนทองเทีย่วอาจขอความรวมมอืจากนกัทองเทีย่ว

ใหชวยเขียนรวีวิเกีย่วกบัประสบการณทีเ่ขาไดรบัจากการเดนิทางเขามาทองเท่ียวในชุมชน เพ่ือใหชือ่เสยีงทีด่ี
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ของชุมชนปรากฏบนส่ือออนไลนหรือสามารถคนเจอไดใน Search Engine ที่นักทองเท่ียวนิยมใช  และคนใน

ชุมชนเองอาจตองสงเสริมใหคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนใหมีสวนรวมในการผลิตส่ือหรือแชรขอมูล

ของชุมชนผานเครือขายสังคมออนไลนดวย ซึ่งนอกจากจะทําใหคนภายนอกชุมชนรับทราบขอมูลแลว                

ยังเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นคุณคาในทรัพยากรตางๆ ที่ชุมชนเปนเจาของอันจะนําไปสูการอนุรักษ

และใชประโยชนอยางย่ังยืนตอไป ทั้งน้ียังสอดคลองกับ พจนา  สวนศรี  ฐิติ ฐิติจําเริญพร และกฤศดา               

ธรีาทติยกลุ (2559) กรณศีกึษาทีป่ระสบผลสําเรจ็ในการทาํงานเร่ืองการตลาดในประเทศไทยและ กลุมประเทศ

อาเซียน พบวา ชุมชนในประเทศไทยและในประเทศที่คัดเลือกมามีปจจัยความสําเร็จ ทางการตลาดที่เปน

ปจจัยรวมกันอยูหลายประการในดานตาง ๆ ตามหลักการสวนประสมทางการตลาด 7P แตเมื่อจําแนก          

ตามลักษณะของการจัดการทางการตลาดสามารถจัดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ชุมชนสามารถทําการตลาด

ไดดวยตัวเองและมีชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย กลุมนี้มีแนวโนมวาจะมีความยั่งยืนทางการตลาดสูง        

2) กลุมท่ีทําการตลาดโดยการพ่ึงพิงองคกรพ่ีเล้ียงแมจะประสบความสําเร็จจากการมีสื่อและชองทาง              

ทางการตลาดที่ทันสมัย แตหากชุมชนไมขยับ เขามาเรียนรูและจัดการดวยตัวเองใหมีความรอบรูเทาทัน       

และเพิ่มความหลากหลายของชองทางก็จะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเรื่องความยั่งยืนในการทําการตลาด

 3. การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนกับอุปสรรคทางธรรมชาติและการประกอบ

อาชีพหลักในชุมชน

  การศกึษาดานการพัฒนากจิกรรมการทองเทีย่วโดยชุมชนและโปรแกรมนาํเท่ียวท่ีเหมาะสมนัน้

พบปญหาสําคัญประการหนึง่คือ ขอจํากัดทางธรรมชาตขิองพ้ืนท่ี เน่ืองจากพืน้ทีช่มุชนเปาหมายตัง้อยูบนภูเขาสูง 

แหลงกิจกรรมหลายอยางจะอยูในพื้นที่ที่เขาถึงยากในฤดูฝน กิจกรรมที่นาสนใจหลายกิจกรรม เชน กิจกรรม

การเดินปา การสํารวจลํานํ้า เปนตน จะไมสามารถทําไดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเดือนที่

นกัทองเทีย่วกลุมเปาหมายนิยมเดนิทางมาทองเทีย่ว นอกจากนีใ้นชวงฤดกูาลเพาะปลกูหรือฤดูกาลเกบ็เก่ียว

พชืผลของชาวบานในชุมชน รวมถึงชวงปดภาคเรียนของศูนยการเรียนนาโต ก็จะเปนอีกชวงหน่ึงท่ีชุมชนและ

ศนูยการเรียนนาโตไมสามารถใหบรกิารกจิกรรมการทองเทีย่วได  ซึง่ในประเด็นนีค้ณะกรรมการศนูยประสานงาน  

การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงจะดําเนินการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขตอไป

 4. รูปแบบการบริหารจัดการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงกับ

ประสิทธิภาพการทํางานจริง

  การศกึษาในระยะทีผ่านมาสามารถจดัตัง้ศนูยบรกิารการทองเทีย่วโดยชมุชนขึน้มาได โดยจดัการ

ในรูปแบบศูนยประสานงาน มีคณะกรรมการจาก 3 หมูบานและ 1 ชมรม  มีการทดลองการทํางาน                     

ดานการวางแผนรวมกนัโดยมคีณะผูวจิยัเปนพ่ีเล้ียงมาระยะหนึง่ซ่ึงรูปแบบการบริหารจัดการศนูยนัน้นับไดวา

สอดคลองกบับรบิทชมุชนในสภาพปจจุบนัซ่ึงอาศยัการมีสวนรวมและจุดแขง็ในการทาํงานจากตัวแทนชุมชน 

อยางไรกต็ามในการขบัเคล่ือนการทํางานของศนูยยงัไมสามารถเหน็ประสทิธภิาพการทํางานของระบบบริหาร

จัดการได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน

แมฟาหลวงอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
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 5.  แผนการตลาดที่เหมาะสมกับความทาทายในการนําแผนไปใช

  คณะกรรมการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงรวมกับคณะผูวิจัยไดรวม

กนัพัฒนาแผนการตลาดทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนนิงานทางการตลาดของศูนยขึน้ โดยแผนดงักลาวพฒันา

มาจากผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และจุดเดนทางดานทรัพยากร รวมทั้งความพรอมของชุมชน  

อยางไรก็ตามแผนการตลาดน้ียงัอยูในข้ันจดัทาํยงัไมไดถกูนาํไปใช อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  

ในระยะตอไป ความทาทายในการนําแผนการตลาดไปใชจะอยูที่การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ      

ศนูยประสานงานการทองเทีย่วโดยชุมชนแมฟาหลวงใหสามารถเขาใจกลยทุธและวธิกีารดาํเนนิงานตามแผน

อยางถูกตองเหมาะสม

สรุป
 จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดจดัทําแผนการตลาดทีเ่หมาะสมสําหรบัศูนยบริการการทองเทีย่วโดยชมุชน

ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ศูนยประสานงานการทองเท่ียว   

โดยชุมชนแมฟาหลวง) โดยการจัดทําแผนการตลาด และรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน              

(ศนูยประสานงานการทองเทีย่วโดยชุมชนแมฟาหลวง) นัน้ไดพฒันาจากผลการศกึษาพฤตกิรรมนกัทองเทีย่ว

กลุมท่ีคาดวาจะเขามาใชบริการของศนูยประสานงานการทองเท่ียวโดยชุมชนแมฟาหลวงโดยแผนการตลาด

มุงไปสูกลุมเปาหมายนักศึกษาจากตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา  ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน 

ที่เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ จากกิจกรรมที่นักทองเที่ยวให

ความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ รองลงมาคือการเรียนรูวิถีชีวิต ขนบประเพณีและความเชื่อนั้นได

นาํมาวิเคราะหรวมกับจุดแข็งของชมุชนเปาหมายทีม่ทีรัพยากรดงักลาวสอดคลองกัน โดยพัฒนาเปนกิจกรรม 

ของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงดานการสรางประสบการณพิเศษ คือกิจกรรมตาม

วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัคร และการแสดงดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสื่อสาร

ประสบการณและส่ิงท่ีชุมชนไดประโยชนจากการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะหศักยภาพ

และความตองการของชุมชน ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงวางแผนรับนักทองเที่ยว

ประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจากการทองเทีย่วในชุมชน 280,000 บาทตอป ดานการวัดผลกระทบ 

เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเท่ียว เยาวชนมีความรูเกี่ยวกับชนเผามากขึ้น ความอุดมสมบรูณของปา

และความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ราคาขายอิงตามตนทุน ตนทนุการตลาด

ในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทนุตอยอด ในปแรกจะนาํผลกําไรท่ีไดไปลงทุนในการพฒันา

ศักยภาพบุคลากร จากการระดมความเห็นจากผูประกอบการ ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธ             

ทีส่ามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดานชองทางโดยเฉพาะการทาํบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกร

สถาบันการศึกษาในตางประเทศและในประเทศในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ชองทางและวิธีการเขาถึง

ลูกคา ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาดวยการตลาดทางตรง และใชเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารและ

เขาถึงลูกคาในกลุมเปาหมายขางตนผานชองทางสังคมออนไลนซึ่งสอดคลองกับชองทางสวนใหญในการรับ
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ขอมูลขาวสารของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ดานการควบคุมให                 

คณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนินการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพ่ือจะไดทําการปรับปรุง

กลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว       

โดยชมุชนแมฟาหลวง) ดาํเนินการในรูปแบบเครอืขายความรวมมือซึง่รปูแบบดงักลาวเปนผลมาจากการศกึษา

รูปแบบที่เหมาะสมของการรวมกลุมการทําทองเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จโดยระยะแรกประกอบ

ดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเขมแข็ง พัฒนาฐานขอมูล 

เชื่อมโยงขอมูลการทองเท่ียวในพื้นที่ พัฒนาการตลาดรวมกัน ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

ชุมชนโดยรายรับของศูนยประสานงานฯ มาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยวโดยบวกจากโปรแกรม              

การทองเที่ยวของชุมชนรอยละ 20

 งานวิจัยน้ียังคงมีขอจํากัดในการนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ การทํางานของศูนยประสานงาน       

การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงยังไมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทํางานของระบบบริหารจัดการ               

ได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับ

การทํางานท่ีจะเกิดข้ึนจริง ในอนาคตและแผนการตลาดนี้ยังอยูในข้ันจัดทํายังไมไดถูกนําไปใช อาจมีการ   

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในงานวิจัยระยะตอไป
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เปาหมายในการติดตามขาวและการใหความนาเชื่อถือขาว
ที่นําเสนอผานส่ือตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปาหมายในการติดตามขาว และ   

ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ  ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชกลุมตัวอยาง คือ 

ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน

โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบสะดวก ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ผลการวิจัย พบวา 1) เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ คือ     

เพ่ือใหทันเหตุการณมากท่ีสุด 2) เชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด 3) สวนปจจัย                                  

ดานประชากรศาสตรกับเปาหมายในการติดตามขาวของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุ รายได 

การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกัน มีเปาหมายในการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน 

และ 4) ปจจัยดานประชากรศาสตรกับความนาเชื่อถือของขาว พบวา  อายุ การพักอาศัย และชองทาง              

ในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันมีความนาเชื่อถือขาวผานสื่อตางๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

คําสําคัญ
 เปาหมายการติดตามขาว   ความนาเชือ่ถือของขาว   การติดตามขาว   เยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
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Abstract
 This survey research aims to study Objective in News Exposure and News Credibility of 

youth in Bangkok metropolitan area. The sample group in this research was 400 people information 

from males and females aged between 18 – 25 years old who live in Bangkok. Questionnaires were 

used to collect data by convenience sampling method. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA).          

The findings were as follows: 1) Youths in Bangkok were exposed to news. 2) Youths seek for news 

to follow up with daily updates. 3) Youths in Bangkok who where different in terms of age, income, 

and etc. no difference objective in news exposure. And 4) The results also showed youths in Bangkok 

who where different in terms of age, income, and etc. no difference in news credibility.

Keywords
 Objective in News Exposure, News Credibility, News Following, Youths in Bangkok

บทนํา
 สังคมขาวสาร (Information Age) คือ การที่มนุษยจําเปนตองรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ             

ที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อใหสามารถรูไดถึงความเคลื่อนไหว เปล่ียนแปลง และนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน          

ตอตนเองและสังคม ทาํใหประชาชนในยคุน้ีมคีวามตืน่ตัวในการเปดรับขาวสารมากขึน้ โดยเฉพาะเม่ือมีสงัคม

ไรพรมแดนเขามา และดวยความรวดเร็วของขอมูลขาวสารที่ไมวาอยูที่ใดก็สามารถสงผานถึงกันได ทําให

มนุษยสามารถสื่อสารกันไดแมจะอยูหางไกลกันคนละซีกโลก 

 สือ่ใหม (News Media) ไดเขามามบีทบาทและทาทายส่ือดัง้เดิม (Traditional Media) เพราะสามารถ

ตอบสนองผูรบัสารในเรือ่งของความสะดวกและรวดเรว็ อกีทัง้ยงัเปนลักษณะการสือ่สารแบบ 2 ทางท่ีผูรบัสาร

สามารถแสดงความคิดเห็นได (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2557) 

 นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน ปาริชาต สถาปตานนท อาจารยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มองวายุคนี้สื่อมวลชนมีการแขงขันกันระหวางสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม ซึ่งสื่อดั้งเดิมเองก็ปรับตัว

เขามาใชพืน้ท่ีการส่ือสารไรพรมแดนมากข้ึน การทํางานของส่ือมวลชนในยุคน้ีเนนความรวดเร็วในการรายงานขาว 

แตจะรักษาความนาเชื่อถือของวิชาชีพสื่อมวลชนไดมากนอยขนาดไหน   นั่นเปนสิ่งที่ทาทาย ซึ่งก็ตองวัดกัน

ที่เนื้อหาสาระ ความเปนกลางและจุดยืนของการทําเสนอขาว (วอยซทีวี, 2554)

 สอดคลองกบัรายงานขาวดจิทิลั ประจาํป พ.ศ. 2559 จากสถาบันรอยเตอรเพือ่การศึกษาดานสือ่สาร

มวลชนที่ระบุวา การเสพขาวทุกวันนี้ตางจากอดีต เพราะถึงแมแหลงขาวสารในปจจุบันจะมีใหเลือก              

หลากหลายมากข้ึน แตความนาเชื่อถือกลับลดลง โดยผลการสํารวจความคิดเห็นทางออนไลน 26 ประเทศ             

แสดงใหเห็นวาส่ือโซเซียลมีเดีย หรือส่ือสังคมออนไลน เร่ิมกลายเปนแหลงขอมูลขาวสารหลักสําหรับกลุม         



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 101

ผูใชสมารทโฟนมากขึ้น ซึ่งกลายเปนปญหาที่ทาทายของวงการสํานักพิมพ และสิ่งที่นาเปนกังวลอีกประเด็น

หนึ่งคือ ขาวสารในโซเชียลมีเดียยังขาดการคัดกรองที่ดีพออีกดวย (แฟรกฟอรก, 2559) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พฤติกรรมในการเสพส่ือของคนรุนใหม ที่มีทางเลือกและมีอิสระในการกําหนดวิธีการ ตองการความรวดเร็ว

และมีชองทางในการเลือกที่จะรับชมสื่อตางๆ มากยิ่งข้ึน ตามแนวคิดเร่ืองการเปดรับส่ือของผูรับสาร           

วาผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อตามลักษณะ ดังนี้ (บุษราคัม เอี่ยมอําไพ, 2539) 

 1. เลือกสื่อท่ีจัดหามาได (Availability) โดยธรรมชาติของผูรับสารนั้นจะเลือกใชสื่อท่ีไมตองมี       

ความพยายามมากนัก โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม มักจะเลือกเปดรับส่ือท่ีอยูใกลตัว เชน เปดรับขาวจาก     

สมารทโฟนแทนที่จะซื้อหนังสือพิมพอาน เปนตน

 2. เลือกสื่อที่สอดคลอง (Consistence) เปนการเลือกสื่อที่สอดคลองกับความรู คานิยม ความเชื่อ 

และทัศนคติของตน เชน คนรุนใหมมักจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่อออนไลน เพราะเขาถึงไดงาย

และตอบสนองเรื่องของความรวดเร็ว

 3. เลือกสื่อท่ีตนสะดวก (Convenience) ปจจุบันมีสื่อมากมาย ดังนั้นผูรับสารจึงมักเลือกรับสื่อ         

ที่ตนเองสะดวก เชน การเปดรับสื่อออนไลนเพราะอยูที่ไหนก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารได

 4. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) คือ ผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่ตนเองเคยรับ            

อยูเปนประจํา เชน บางคนสะดวกหาขาวจากสื่อออนไลนเพราะความรวดเร็ว ฉับไว เปนตน

 สําหรับในสวนของสื่อใหม และส่ืออินเทอรเน็ตท่ีสามารถสรางความเปล่ียนแปลงในวงการ              

สื่อสารมวลชน Pavlik (1999) ใหเหตุผล ดังนี้

 1. ในการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารจะทําใหไดหลากหลายวธิมีากขึน้ทําใหการรายงานขาวมีเน้ือหา

ที่รอบดานและมาจากหลายมุมมองมากขึ้น

 2. ในแงของเนื้อหาขาว (Content) สื่อใหมทําใหขาวท่ีถูกนําเสนอมีความหลากหลาย มีความลึก 

เขาใจไดงาย แตสิง่ท่ีตองทํา คอื การตรวจสอบขอเทจ็จริงและปญหาในเรือ่งความเรว็ท่ีอาจทําใหเกิดขอผิดพลาด

ในการรายงานขาว

 3. การเปล่ียนแปลงการทํางานของหองขาวออนไลนมีความยืดหยุ นมากกวาสื่อดั้งเดิม                       

กองบรรณาธิการขาวทํางานคลองตัวมากข้ึน มีระดับข้ันตอนของการทํางานนอยกวาส่ือด้ังเดิม สงผลให

สามารถผลิตขาวไดสรางสรรค มีประเด็นมุมมองใหมๆ ที่นาสนใจ และมีการรายงานขาวอยางตอเนื่อง

 จากการศึกษาเร่ือง A New Model for News โดยสํานักขาว The Associated Press (AP) &             

The Context-Based Research Group (2008) เก่ียวกับโครงสรางการบริโภคขาวของกลุมวัยรุนถึงวัยผูใหญ

ตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคขาวในยุคดิจิทัล ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1: รูปแบบของการบริโภคขาวในยุคดิจิทัล

ที่มา: The Associated Press (AP) & The Context-Based Research Group (2008)

 ชองทางและแพลตฟอรมที่ทําใหการส่ือสารสงตอขอมูลทําไดอยางรวดเร็วกวาสื่อดั้งเดิม สงผลตอ

การสรางรูปแบบ (Model) ของขาวท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเร็วในการเผยแพรเพ่ือตอบสนองพฤติกรรม       

การบรโิภคขาวของกลุมวยัรุนถงึวยัผูใหญ แตเนือ้หาขาวสวนใหญทีส่งออกมาเม่ือพิจารณาความลกึของเน้ือหา 

เชน การตอยอดประเด็น การพัฒนาเรือ่งของขาวสูมมุมองอืน่ๆ ผูบริโภคยงัไมคอยเห็นในสวนนี ้สะทอนใหเห็น

วาความเร็วของเทคโนโลยีทําใหการทําขาวย่ิงตองแขงกันในเรื่องของความเร็ว แตขอเท็จจริง ความถูกตอง

แมนยาํ ความลึก และความทนัสมยัของขาวกเ็ปนสิง่ทีอ่งคกรขาวจะละเลยไมได  ซึง่สอดคลองกบัการทบทวน

วรรณกรรมที่ใชศึกษา จากงานวิจัยของธนา ทุมมานนท และ กฤษมันต วัฒนาณรงค (ไทยรัฐออนไลน, 2554) 

ทีพ่บวา ปจจัยดานความบริบรูณของเนือ้หาในการสรางความนาเชือ่ถอืของหนังสือพิมพออนไลน ประกอบดวย 

1) ผูนาํเสนอ 2) ความถูกตองแมนยาํ 3) ชือ่เสยีงของสาํนกัขาว 4) ความครบถวนของขาว และ 5) ความทันสมยั

ของขาว นอกจากน้ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลดานความเช่ือถือในกระบวนการผลิต พบวา องคกรผูผลิตส่ือมี               

ความสําคัญตอความนาเช่ือถือมาก เน่ืองจากส่ือออนไลนเปดโอกาสใหใครก็ไดทําหนาท่ีในการส่ือสารขอมูล 

ทําใหความนาเช่ือถือในสื่อออนไลนมีนอย ถาไมมีกระบวนการผลิตท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือ หรือมีผูผลิตส่ือท่ีเปน

องคกรสามารถตรวจสอบได แตหากวากระบวนการในการรายงานขาวผานส่ือออนไลนสามารถทําใหเปน

ระบบ และตรวจสอบได จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาสําคัญที่อาจ

ถูกปดบังไดเปดเผยใหคนในสังคมไดมองเห็นมิติปญหาตางๆ ไดอยางรอบดานมากขึ้น (ธัญญา จันทรตรง 

และกุลทิพย ศาสตระรุจิ, 2557)

 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง เปาหมายในการติดตามขาว และความนาเช่ือถือของขาวท่ีนําเสนอผาน   

สือ่ตางๆ ของเยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบงานวจิยัของ มารยีา ไชยเศรษฐ (2546) เรือ่ง “ความคาดหวงั 

การใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมตีอรายการท่ีนีป่ระเทศไทย ทางสถานี

โทรทัศนกองทัพบกชอง 5”  พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอการไดรับความรู ขาวสารที่ทันเหตุการณ 
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รวดเร็ว ทันสมัย และมีความพึงพอใจดานเนื้อหาที่เสนอแตละครั้งชัดเจนไมคลุมเครือและเจาะลึกในระดับ

นอยทีส่ดุ นอกจากน้ี สกุลศร ีศรีสารคาม (2554) ไดศกึษาวิจยั พบวา รปูแบบของการใชสือ่สังคมในกระบวนการ

สื่อขาวมีความโดดเดนในเร่ืองการใชเพื่อความรวดเร็ว โดยนํามาใชเพื่อการรายงานขาวใหทันตอเหตุการณ

และจากสถานทีเ่กิดเหตกุารณ สวนบทบาทผูสือ่ขาวท่ีตองทําหนาท่ีเปนนายทวารขาวสารในการคัดกรองขอมูล

และตัดสินใจเลือกขาวเผยแพรผานส่ือสังคมออนไลนตองเนนหนักมากข้ึนในเร่ืองของความรอบคอบและ

จริยธรรม จรรยาบรรณในการเสนอขาว และงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารและความเช่ือม่ันของ

ประชาชนที่มีตอส่ือมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สํานักขาวอิศรา, 2559)          

พบวา กลุมเจเนอเรชั่น Z อายุระหวาง 12-18 ป เปนกลุมที่มีพฤติกรรมการรับขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน

บอยท่ีสุดมากกวาเจเนอเรชั่นอื่นๆ รองลงมาคือสื่อโทรทัศน แตยังคงใหความเชื่อถือในสื่อโทรทัศนมาก            

รวมถึงเชื่อถือสํานักขาวที่เปนทางการมากกวาตนตอขาวออนไลนอื่นๆ

 ดังนั้น ถึงแมวาสื่อดั้งเดิมจะมีการปรับตัวใหเขามามีพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลนแลว แตที่ผูวิจัยสนใจ

ศึกษาคือ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือหรือความถูกตองของขอมูลที่สื่อ

นําเสนอมากเพียงใด อันจะเปนประโยชนตอแนวทางในการปรับปรุงการรายงานขาวของสื่อและบุคคล               

ที่มีความสนใจในการผลิตขาวตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.   เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางใน             

การเลือกรับขาวสาร) ที่แตกตางกันตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ

 4.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางใน             

การเลือกรับขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่

ใชวิจัย การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป 

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชการกาํหนดขนาดตัวอยางตามวธิขีองทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน

รอยละ 95 สัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Convenience Sampling)
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

       เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งสรางจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1) เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร และสวนที่ 

2) เปนคําถามเกี่ยวกับติดตามขาว 

 3. การทดสอบเครื่องมือ

      ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และ

ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรทีจ่ะ

ทําการศึกษา (Try Out) จํานวน 50 คน และเม่ือไดขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยวธิหีาคาสมัประสทิธิแ์อลฟา (– Coefficient) ไดคาแอลฟา เทากบั .91 ซึง่หมายถงึ เคร่ืองมือ

มีระดับความเชื่อมั่นสูง

 4.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย 
 1. เปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 1)

          เปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร คอื เพือ่ใหทนัเหตุการณ 

มากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่ (  ) = 4.22 รองลงมา ไดแก ความถกูตองของขอมูลในการนาํเสนอขาว มคีาเฉลีย่ (  )    

= 4.17 และเนื้อหาขาวมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ย (  ) = 4.14 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

เปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  (x) SD  

  4.22 .730  
  3.91 .776  
  4.08 .742  
  3.83 .819  
  4.14 .776  
  3.95 .824  
  4.02 .799  
  4.17 .839  
  3.44 .966  
P < 0.5  
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 2. ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

       เยาวชนในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามเชือ่ถอืขาวท่ีนาํเสนอผานส่ือโทรทศันมากท่ีสดุ มคีาเฉล่ีย 

(  ) = 4.01 รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ  มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.63 และสื่อเว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ 

เชน ไทยรัฐออนไลนมีคาเฉลี่ย ( ) = 3.45 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  (x) SD 

  4.01 .881  
  3.22 .906  
  3.63 .949  
 SMS 2.41 1.02  
     3.45 1.01  
     Sanook Kapook Mthai 3.14 .883  
   Facebook Twitter 3.21 .986  
P < 0.5 
 

 3.  อทิธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อาย ุรายได การพักอาศัย ชองทางในการเลอืก

รับขาวสาร) ที่แตกตางกันไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนใน      

เขตกรุงเทพมหานคร  ดังตารางที่  3 และ ตารางที่ 4

ตารางที่ 3 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรายไดตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ

  SD. f-test p-value 

 5,000  3.84 .448 

.571 .723 

5,001 – 10,000  3.98 .483 
10,001 – 15,000  3.94 .557 
15,001 – 20,000  3.86 .610 
20,001 – 25,000  4.06 .460 
25,001  3.98 .523 

P < 0.5 
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 4   
 

  SD. f-test p-value 

 3.95 .507 

1.263 .287 
 3.85 .602 
 4.08 .491 

 4.01 .571 
  P < 0.5 
 3. อทิธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อาย ุรายได การพักอาศัย ชองทางในการเลอืก

รับขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ 

  อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ

ขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ พบวา อายุ การพักอาศัย และ

ชองทางในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว ดังตารางที่ 5 ตารางที่ 6 และ

ตารางที่ 7 สวนรายไดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว   
 

 5 
  

  SD. f-test p-value 

15 - 17  2.14 - 

3.226 .023 
18 - 20  3.26 .586 
21 - 23  3.40 .534 
24 - 25  3.34 .217 

P < 0.5   *   
 

 6  
 

  SD. f-test p-value 

 3.28 .602 

2.970 .032 
 3.08 .461 
 3.49 .485 

 3.33 .517 
  P < 0.5  *    
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 7  
 

  SD. f-test p-value 

 3.38 .549 

2.321 .033 

 3.00 - 
 3.63 .687 

SMS 3.93 .101 
  

 
3.38 .543 

   Sanook 
Kapook Mthai 

3.00 .492 

  Facebook 
Twitter 

3.25 .580 

P < 0.5   *    

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษาเร่ือง เปาหมายในการติดตามขาว และความนาเชือ่ถือของขาวทีน่าํเสนอผานสือ่ตางๆ 

ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. ดานเปาหมายในการตดิตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง

ตดิตามขาวสารเพ่ือใหทนัเหตกุารณ มากทีส่ดุ สอดคลองกบัแนวคดิของแม็คคอมสและเบคเกอร  (McCombs 

& Becker, 1979) เรื่อง เหตุผลในการติดตามขาวสารจากสื่อมวลชนในมุมมองของผูรับสาร คือเพื่อตองการรู

เหตุการณโดยติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณรอบตัวท่ีจะไดรูวาอะไรกําลังจะเกิดข้ึนและเรียนรูวา

อะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู 

 2. ดานความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

เยาวชน มีความเชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ และอันดับสาม

คือ เว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สํานักขาวอิศรา, 2559) เร่ือง พฤติกรรมการรับขาวสารและความเช่ือมั่นของ

ประชาชนทีม่ตีอสือ่มวลชน โดยระบุวา กลุมเจนเนอเรช่ัน Z (อายรุะหวาง 12-18 ป) มคีวามเช่ือถอืในส่ือโทรทศัน

มากกวาสื่ออื่นๆ เพราะมองวาเปนสํานักขาวที่เปนทางการ และในขณะที่เว็บไซตและสื่อใหมๆ มีแนวโนมจะ

สรางสรรคเนื้อหาเพื่อดึงดูดใจผูรับสารมากขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตสื่อ หากแตเยาวชน

กลับไมตระหนักถึงกลยุทธการชักจูงใจ (Buckingham, 2005) ซึ่งอาจเปนเพราะเยาวชนเลือกที่จะเปดรับสื่อ

หรือเลือกเน้ือหาตามทีต่นเองตองการ และมีความเขาใจลักษณะของขาวท่ีตองผลิตจากองคกรส่ือมวลชน จงึ

จะนาเชื่อถือมากกวา
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  3.  อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ

ขาวสาร) ที่แตกตางกันไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

สอดคลองกับที่ ปุณณรัตน พิงคานนท (2548) กลาววา ขาวเปนขอมูลที่ชวยใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

เหตุการณและความเคล่ือนไหวตางๆ ในสังคมเพ่ือนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันตลอดจนเปนขอมูล     

ชวยในการตัดสินใจกระทําการใดๆ ดังน้ันความแตกตางทางดานประชากรศาสตรจึงไมมีผลตอเปาหมาย        

ในการติดตามขาว

 4. อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ

ขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ พบวา อายุ การพักอาศัย และ

ชองทางในการเลือกรบัขาวสารทีแ่ตกตางกนั มผีลตอระดบัความเชือ่ถือของขาว สวนรายไดทีแ่ตกตางกนั ไมมี

ผลตอระดับความเชื่อถือของขาว สอดคลองกับผลการวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ท่ีกลาววา                

ชองทางในการเลือกรับขาวสาร โดยเฉพาะชองทางประเภทออนไลนนั้น มีมิติของความ “เร็ว” เขามา ซึ่งขอดี

คือ การรับขาวสารท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ แตในภาวะความเร็วนี้ จากการศึกษาพบวามีความผิดพลาด           

ของขอมูลบาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     

(สํานักขาวอิศรา, 2559) ที่ระบุวา สื่อเกาโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนยังมีความนาเชื่อถือในสายตาของคนกรุงเทพ

และปริมณฑล ถึงแมวาคนกรุงเทพจะเสพสื่อใหมมากกวาก็ตาม ทั้งนี้สื่อสามารถดํารงไวดวยความนาเชื่อถือ

ในเวลาเกิดสถานการณภัยพิบัติหรือเหตุการณตาง ๆ เวลาท่ีจะเช็คขาวประชาชนจะหันมาสนใจสื่อกระแส

หลักหรือสื่อด้ังเดิมอยู แมประชาชนสวนใหญเสพขาวผานโซเชียลมีเดียมากที่สุด แตสือ่ที่ไดรบัความเชื่อม่ัน

ที่สุดคือสื่อโทรทัศน นอกจากน้ี ผลการวิจัยดังกลาวไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ โดยแบงกลุม

ประชาชนตามชวงอายุ ออกเปน 4 กลุม ตามเจเนอเรชั่น ไดแก เจเนอเรชั่น X (อายุระหวาง 37-51 ป)                  

เจนเนอเรช่ัน Y (อายุระหวาง 19-36 ป) และเจเนอเรชั่น Z (อายุระหวาง 12-18 ป) เพื่อหาลักษณะสําคัญ        

ในการรับขอมูลขาวสารและความเช่ือมั่นที่มีตอสื่อมวลชน พบวา แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในการรับ

ขาวสารและความเช่ือถือที่ประชาชนมีตอสื่อและประเภทของแหลงตนตอขาวออนไลน โดยเจเนอเรช่ัน                

ที่อายุนอยยิ่งมี   ความเชื่อถือและรับขาวสารผานสื่อใหมมากขึ้น ประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญและนาสนใจ    

ก็คือ ถึงแมผูบริโภคขาวสารยุคใหมจะใหความสําคัญกับสื่อใหม แตก็ยังคงใหความไววางใจ ในส่ือดั้งเดิม    

โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนวาเปนแหลงตนตอขาวสารที่นาเชื่อถือ 

สรุป
 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายในการติดตามขาวสารเพื่อใหทันเหตุการณมากที่สุด    

เนื่องดวยมนุษยจําเปนตองเขาสังคม การไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วฉับไวทําใหสามารถนําเรื่องราวที่ไดรับ

มาพูดคุย ปรึกษา วิเคราะหกับคนรอบขางได นอกจากน้ี การรับขาวสารผานสื่อออนไลนก็มีความสําคัญ        

โดยเฉพาะในดานของความนาเชื่อถือ ผูสื่อขาวไทยทําไดดีในระดับที่สามารถเกาะติดสถานการณได              

อยางรวดเร็ว และปรบัขอมลูขาวสารอยางตอเน่ือง แตในภาวะของความเรว็นัน้ กม็สีวนของขอมลูทีผ่ดิพลาดบาง 
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ดังนั้นผูสื่อขาวหรือสํานักขาวควรใหความสําคัญตอการคัดกรอง ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ ซึ่งจะ

เปนการเพ่ิมความนาเช่ือถือใหกับสํานักขาวได สวนปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย 

ชองทางในการเลือกรับขาวสาร) ไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานส่ือของเยาวชนใน                                

เขตกรุงเทพมหานคร เพราะขาวเปนขอมูลท่ีชวยใหประชาชนไดรบัทราบเก่ียวกบัเหตุการณ และปรับใชในชวีติ

ประจําวันไดและปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ การพักอาศัย และชองทางในการเลือกรับขาวสาร)              

แตกตางกันมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว เพราะเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครยังมีความเชื่อถือขอมูล

ขาวสารจากสื่อโทรทัศนอยูมาก รวมท้ังเช่ือในสํานักขาวท่ีเปนทางการ สวนรายไดที่แตกตางกันไมมีผล              

ตอระดับความเชื่อถือของขาว 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกสื่อมวลชนที่มีการขยายชองทางไปยังสื่อออนไลน เพื่อจะได

ทราบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชสื่อออนไลนมากที่สุดแตกลับมีความเชื่อถือขอมูลขาวสารจาก

สือ่โทรทศันมากกวา อาจเพราะเยาวชนใหความสาํคญักบักระบวนการผลิตและสาํนกัขาวทีส่ามารถตรวจสอบได

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1.  ศึกษาเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางในชวงอายุที่หลายหลายมากข้ึน เพ่ือจะไดทราบขอมูลของ

ประชาชนทุกวัยและนํามาเปรียบเทียบกันได

 2. ศึกษาเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางที่อยูจัดหวัดตางๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อจะไดทราบขอมูล

ของประชากรสวนใหญของประเทศ

  3.  ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
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บทคัดยอ 
 การทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบริบทที่เก่ียวกับการใชสมุนไพรในพื้นท่ีเทศบาลเมือง    

เมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส       

เร่ืองสมุนไพรเพือ่สุขภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและเพือ่ประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการใชสือ่การสอน

ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช

ในการพัฒนาสื่อการสอน กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญใหขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ

สมุนไพรและชวยออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย ตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครูจํานวน 2 คน 

และกลุมที่ 2 เปนกลุมผูเรียนท่ีศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ          

ที่พัฒนาข้ึน คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจ้ีวังแดงวิทยา          

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สื่อการสอน

ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทเรียนสมุนไพรสวนครัว แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจกลุมผูใชงานท่ีมีตอส่ือการสอน วิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test) โดยงานวิจัยนี้กําหนดประสิทธิภาพของ

บทเรียนตามเกณฑที่ระดับ 80.00/80.00 
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 ผลการวิจยัพบวา ในชุมชนมกีารใชสมนุไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย โดยจาํแนกตามกลุม

อาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย จํานวน          

2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด 

ผลการประเมินส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผูเช่ียวชาญ พบวา สื่อการสอน     

ที่ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด กลุมผูเรียนท่ีไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง                         

มีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 52.50 บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ 81.52/81.54 

การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนพบวาคาเฉล่ียกอนเรียนและหลงัเรียนเทากับ 8.71 และ 24.46 ตามลําดับ 

โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจกลุมตัวอยางที่ใชงานสื่อการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ
 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส   สมุนไพร    สุขภาพ   การมีสวนรวม

 

Abstract
 The objectives of this research aimed to study the context of healthy herbs usage in Mueang 

Kaen Pattana municipality area, Tambon Chor Lae, Mae Taeng district, Chiang Mai province and 

to develop an  e - learning system related to healthy herbs by the community participation process, 

and to evaluate the learning achievements related to the healthy herbs. The Participatory Action 

Researcher concept was applied to develop the e - learning system. The sampling group was   

divided into two groups. The first group was people who are healthy herb experts and designed its 

lesson contents, and the second group was the students who have been studied about healthy 

herbs via the developed e - learning, all of 52 students were in the primary schools named Chum 

Chon Wat Chor Lae School and Phaji Wang Dang Wittaya School. The employed research                  

Instruments including a questionnaire, the e - learning system on healthy herbs, herbal kitchen 

lessons, the pretest and posttest exams, the end of lesson exams, and the satisfaction questionnaire. 

The data was analyzed using the mean (  ), the standard deviation (S.D.) and the t-test, and the 

research was designed on 80.00/80.00 basis to determine the efficiency of the lessons.

 For the result, it was found that the usage of healthy herb in this study area was divided to 

15 categories, grouped by symptomatic treatment. The local wisdoms about healthy herb were 

used to make 2 commercial products. Furthermore, there were 10 herbs that found in the backyard 

garden and 15 other herbs found in the local area. The assessment by the expert revealed that the 

e-learning system was at highest level of appropriateness. After using the e-learning system with 
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the purposive sampling group of students, the average percent of learning progress was 52.50, 

the lessons efficiency was 81.52/81.54, the test of learning achievement showed the pre-test of 

8.71 and the post-test of 24.46 that the post-test was higher than the pre-test at the significant 

level of .01, and also their satisfaction was at the high level.

Keywords:
 E-Learning System, Herbs, Health, Participation 

บทนํา
 ในปจจุบันทั่วโลกไดยอมรับแลววาผลที่ไดจากการสกัดสมุนไพรใหคุณประโยชนดีกวายา ที่ไดจาก

การสังเคราะหทางวิทยาศาสตรประกอบกับในประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ         

มพีชืตาง ๆ  ทีใ่ชเปนสมุนไพรไดอยางมากมายนบัหม่ืนชนิด (รงัสรรค ชณุหวรากรณ, 2545) รฐับาลโดยกระทรวง

สาธารณสุขไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมและการเผยแพรใหประชาชนใชสมุนไพรและการแพทย             

แผนไทยในการรักษาโรคมาต้ังแตแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ.2524)              

(สงา  อยูคง, 2556) ตอเนื่องจนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)                       

ที่มีการสรางองคความรูและการแลกเปล่ียนเรียนรูภูมิปญญาไทยเพื่อนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ 

สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติโดยเนนการสนับสนุนกิจการสปา แผนไทย ผลิตภัณฑสุขภาพและ

สมุนไพรไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และมีการรางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

– พ.ศ. 2564) จะมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสานในการดูแล         

ผูปวย มีการใชยาสมุนไพรที่ไดคุณภาพและมาตรฐานทดแทนการนําเขายาจากตางประเทศ รวมถึงสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอยางครบวงจร เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร

ไทยใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)

 สมนุไพรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สวนใหญเปนพชืทีป่ลกูกนัในครวัเรือน ปลกูเปนพชืผกัสวนครัว 

เชน กระเทียม ขา ตะไคร ขิง กระชาย มะกรูด วานหางจระเข กลวยนํ้าวา สําหรับการใชสมุนไพรรักษาโรค    

ในชุมชนยังมีผูสูงอายุที่รักษาโดยการใชสมุนไพรพื้นบานอยู สอดคลองกับศศิธร ศรีรัตน (2553) ที่พบวา        

ชาวบานในชุมชนหนองหอยท่ีเปนผูสูงอายุทุกคนจะมีความรูในการใชสมุนไพรพ้ืนบานเน่ืองจากจะไดรับการ

ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากน้ีทุกครัวเรือนสามารถนําผักและสมุนไพรพื้นบานมาใชเพ่ือรักษาหรือ

ปองกนัการเกดิโรคได แตเนือ่งจากปจจุบนัประชาชนเกิดโรคภัยไขเจบ็มากข้ึนจงึมีการรกัษาโรคดวยการแพทย

สมัยใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและยาปฏิชีวนะมากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพร

ลดลง ภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคจากผูสูงอายุแทบจะหายไปจากชุมชนโดยที่ยังไมได

ถายทอดไปยังเยาวชนในรุนลูกรุนหลาน ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาดานการ    

ใชสมุนไพรไวเพื่อเปนองคความรูเผยแพรใหกับกลุมเยาวชนและผูที่สนใจในชุมชนไดศึกษา
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 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการถายทอดและการเรียนรูระหวาง

ผูสอนกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับการศึกษาใหแกผูเรียน เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา             

ที่สูงขึ้น (จุฑามาศ กาญจนธรรม และ เดน ชะเนติยัง, 2558) การจัดกระบวนการสอนท่ีเปนการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู มิใชการสอนที่เปนการถายทอดความรูจากครูแตเพียงอยางเดียว จึงจําเปนท่ีจะตอง

แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยใชเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศตางๆ ใหเกิดประโยชน (สํานักงาน              

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ผูสอนตองออกแบบการจดัการเรยีนรูทีเ่หมาะสมกบัผูเรยีน โดยเลอืก

ใชวธิสีอนและเทคนิคการสอน สือ่/แหลงเรียนรู การวัดและประเมนิผลเพือ่ใหผูเรยีนไดพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ

และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (พนมพร จันทรปญญา และ วลัยพร เตชะสรพัศ,  2559) กระบวนการเรียน

การสอนตองมีความหลากหลายและสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชา จําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวม   

ซึง่เปนยทุธวธิสีาํคญัในการสรางความรูและความเขาใจรวมกนั รวมถงึเพ่ิมโลกทัศนและการเรียนรูดวยตนเอง

ผานบทเรยีนทีส่ามารถเรียนรูดวยตนเองท่ีไมจาํเปนตองใชสถานท่ี และการกาํหนดระยะเวลา (สามารถ ใจเตีย้,   

2557) 

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปญญาดานสมุนไพรไว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการพัฒนาส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อนําเสนอขอมูลการใชสมุนไพรในการรักษาโรคในลักษณะบทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหกลุมเยาวชน ผูที่สนใจในชุมชนสามารถเรียนรูไดงายข้ึน และครูผูสอนสามารถ

นําไปใชเปนสื่อเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนได รวมถึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมดานการใช

สมุนไพรในการรักษาโรคเพ่ือเปนแนวทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาดานการใช

สมุนไพรตอไป 

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกับการใชสมุนไพรในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 2.  เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน

 3.  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร ไดแก ผู ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล                

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 หมู คือ หมู 1 ชอแล หมู 2 สันปาสัก หมู 3 วังดิน หมู 4 ปาไผ หมู 5 

บานใหม หมู 6 หนองบัว

  1.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเลือกศึกษาจากประชากร

ทีม่ลีกัษณะตรงตามวตัถุประสงคทีจ่ะศกึษา เพ่ือใหไดบคุคลทีส่ามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการ และมสีวน

ไดเสียกับผลการวิจัยได จํานวน 55 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

   1.2.1  กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ เปนตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน ที่สามารถใหขอมูล

องคความรูเก่ียวกับสมุนไพรและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพได และครู จํานวน 2 คน เปนผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนผูตรวจสอบ               

การออกแบบเนือ้หาบทเรยีน แบบทดสอบทายบทเรยีน แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน และเกณฑการใหคะแนน

   1.2.2  กลุมตัวอยางผูเรียนที่จะศึกษาบทเรียนในส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เปนนักเรยีนชวงชัน้ท่ี 3 (ม.1- ม.3) ทีเ่รยีนรายวชิาวทิยาศาสตรพืน้ฐาน ของโรงเรยีนชุมชน

วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวน 52 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  2.1 แบบสอบถามเพ่ือใชสํารวจและสัมภาษณเกี่ยวกับบริบทท่ัวไปของชุมชน ผู วิจัยใช

แบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลโดยไดกําหนดกรอบกวางๆ ตามที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร เหตุผลใน

การเลือกใช การจําหนายสมุนไพร กลุมอาการเจ็บปวยหรือโรคท่ีเคยใชสมุนไพร และตัวอยางการใช    

ภูมิปญญาสมุนไพรของประชากรในชุมชน

  2.2 สือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนิกสเรือ่ง สมนุไพรเพ่ือสขุภาพ มกีารรวบรวมขอมลูเก่ียวกบัสมุนไพร 

ไดแก สมุนไพรในทองถิ่น สมุนไพรจากภูมิปญญา และสมุนไพรสวนครัว

  2.3 บทเรยีน ในสือ่การสอนทางอิเล็กทรอนกิสเร่ือง สมนุไพรเพือ่สุขภาพ มเีนือ้หาบทเรียนเกีย่วกบั

สมุนไพรสวนครัว จํานวน 10 บทเรียน 

  2.4 แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ 

  2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่เปนผูใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส

เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

 3. การดําเนินการวิจัย

  การวิจัยนี้ประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action       

Research: PAR) มีการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  3.1  ศึกษา สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมกับผูที่เกี่ยวของ เปนการประสานงานสราง     

ความรวมมือในการดําเนินงานใหผูเก่ียวของไดรบัทราบ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลบริบทของชมุชนเกี่ยวกับการ
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ใชประโยชนจากพืชสมุนไพร ผู วิจัยลงพื้นท่ีเพ่ือพบปะพูดคุยกับชาวบานในชุมชนโดยการสัมภาษณ                   

จากแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุม ในเรื่องสมุนไพรที่ใชรักษาอาการเจ็บปวย 

การปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การจําหนายสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร

ซึง่ไดรบัความรวมมือจากกลุมแมบาน ผูสงูอายุ เกษตรกร และเยาวชนเปนอยางดีโดยมีการแลกเปลีย่นขอคดิเห็น

เก่ียวกบัความตองการของชมุชน รบัทราบประเดน็ปญหาทีเ่กิดข้ึนรวมกนั และรบัทราบขอจํากัดท่ีมอียูในชมุชน

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรวมกัน

  3.2  ดําเนินการวิจัย หลังจากการสํารวจพื้นที่และพฤติกรรมการใชสมุนไพรในชุมชน และ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจัดเวทีรวมกับตัวแทนชุมชนรวมกันทําการคัดเลือก                 

กลุมตวัอยางโดยวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง จากกลุมทีเ่ปนปราชญชาวบาน แพทยพืน้บาน หรอืหมอเมอืง

ที่มีการเสนอรายชื่อไวในขอมูลจากการสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางเปนตัวแทนผูสูงอายุ  จํานวน 1 คน ที่เปน

ผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอมูลองคความรูเก่ียวกับสมุนไพรได โดยเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะ             

ตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา เพ่ือใหไดบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการ และสอบถามจาก

ตวัแทนชมุชนเพือ่รวมกันคดัเลือกครูผูสอนในโรงเรียนท่ีสอนรายวิชาท่ีเกีย่วของกับพชืสมุนไพรเพ่ือเปนผูเชีย่วชาญใน

การตรวจสอบการออกแบบเน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียนได

กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 2 คน จากนั้นทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

รวมกนัระหวางผูเก่ียวของ ไดแก ผูวจิยั ตวัแทนผูสงูอาย ุและครูผูสอนโดยผูวจิยัใหความรูกบัผูสอน และผูสงูอายุ

เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ การออกแบบสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสรางความเขาใจในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหครูไดแลกเปล่ียนประสบการณ        

ในการสอน และใหผูสงูอายไุดแลกเปลีย่นความรูเกีย่วกบัภูมปิญญาสมนุไพรตลอดจนรวมกนัหาความเชือ่งโยง

ระหวางรายวิชากับการถายทอดภูมิปญญาสมุนไพรโดยสรุปออกมาเปนเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับ      

รายวิชากลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน และรวมกันวางแผนการพัฒนาสื่อ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจาก

การสรุปมาเปนแนวทางในการวิเคราะหระบบเพื่อทําการสรางแผนภาพบริบท (Context Diagram) การแบง

ยอยแผนภาพ (Decomposition Diagram) ผังการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) แบบจําลอง           

ความสัมพันธของเอนทิตี (Context Data model) และพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

  3.3 ออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนทางอิเลก็ทรอนกิสเรือ่ง สมนุไพรเพือ่สขุภาพ เมือ่ไดขอมลู

เก่ียวกับสมุนไพรจากการรวบรวมขอมูลของตัวแทนผูสูงอายุครบตามความเหมาะสมแลว ผูวิจัยและ               

กลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูลรวมกันทําการออกแบบฐานขอมูล ออกแบบลําดับการเชื่อมโยงจอภาพ              

(Dialogues Diagram) การออกแบบหนาจอ (Prototype) เพือ่ใหดาํเนนิการตอในสวนของการเขียนโปรแกรม

ตามแผนการพัฒนาส่ือ โดยตัวแทนผูสูงอายุมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสมุนไพร       

สวนครวั สมุนไพรทองถิน่ และสมนุไพรจากภูมปิญญา สวนครูผูสอน มสีวนรวมในการออกแบบเน้ือหาบทเรียน 

รวมกันคิดวิธีการนําเสนอสื่อในลักษณะตางๆ รวมกันสรางรูปแบบของส่ือใหมีความหลากหลายรวมกัน        

ตรวจสอบการลําดับเน้ือหาบทเรียนในส่ือ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน รวมท้ังเคร่ืองมือ
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วัดผล ไดแก แบบทดสอบ แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ตลอดจนเกณฑ

สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพิจารณาความสอดคลองขององคความรูที่ได      

เพื่อใหสามารถนําไปเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการ 

โดยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพนี้พัฒนาใหสามารถทํางานไดบนเว็บบราวเซอร 

และพัฒนาหนาเว็บสวนติดตอผูใชดวยภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาจาวา

สคริปต (JAVASCRIPT) ใชมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนเครื่องมือชวยในการจัดการฐานขอมูล 

  3.4 ตดิต้ังและทดลองใชงานส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนกิส เปนการแนะนาํการใชสือ่การสอน

ทีพ่ฒันาข้ึนใหกบัตัวแทนผูสงูอายุ และครูผูสอน โดยผูวจิยัจัดประชุมสนทนากลุมเพ่ือรวมกันประเมินคุณภาพ

สื่อการสอนใหผูเช่ียวชาญที่เปนตัวแทนผูสูงอายุในชุมชนท่ีใหขอมูลองคความรู จํานวน 1 คนและครูผูสอน 

จํานวน 2 คน ทําการทดลองใชสื่อการสอนในสวนของขอมูลเน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน             

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน คนหาขอมูลสมุนไพรตามชื่อ ตามอาการของโรค ดูรายงานผลคะแนน และ

ใหทําแบบประเมินสื่อเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือใหกิจกรรมการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและระดับของผูเรียน จากน้ันผูวิจัยรวบรวมขอเสนอแนะและรวมกัน

ทําการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองแลวจึงดําเนินการจัดทําคูมือการใชงาน

  3.5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล ผูวิจัย ครูผูสอน ผูสูงอายุรวมกันจัด

เวทีสาธิตวิธีการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแผนการดําเนินงานที่ได

วางแผนไว ผูวิจัยเปนผูแนะนําสื่อและมอบคูมือการใชงานสื่อการสอนใหกับผูเรียน และผูสนใจกลุมอื่นๆ         

ในชุมชน ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนวัดชอแลและโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยาไดทดลองใชโดยนําสื่อการสอนทาง

อิเล็กทรอนิกสเร่ืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูใน

แผนการจดัการเรียนรูทีส่อดคลองกับบทเรียนกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรชวงช้ันที ่3 (ม.1 – ม. 3) รายวชิา

วิทยาศาสตรพื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน) การสอน

ในช้ันเรียนครูผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงศึกษาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว ซึ่งบทเรียน

แตละบทจะมีแบบทดสอบทายบทเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยครูผูสอนไดประเมินผูเรียน              

ตามเกณฑคะแนนทีก่าํหนดไว และหลงัจากผูเรยีนไดเรยีนครบตามแผนการจดัการเรยีนการสอนท้ังหมดแลว         

ผูวิจัยจะนําคาคะแนนมาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

แลวใหกลุมตัวอยางผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส จากนั้น

ทาํการสรุปผลการวเิคราะหและจัดประชมุรวมกนัระหวางผูวจิยั ครูผูสอน ตวัแทนผูสงูอายุ ผูเรียน เพ่ือรายงานผล  

ใหผูเกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินงาน และใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามผล
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 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1 ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 

นําผลมาหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

  4.2 ขอมูลคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน และขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบ          

หลังเรยีนของนกัเรยีน นาํมาหาคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนและหลังเรยีน แลวสรปุผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ

ของบทเรียนโดยการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E1/ E2 ไวที่ 80.00/80.00

  4.3 ขอมลูคะแนนการทาํแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนนาํมา

หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

และหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  4.4 ขอมลูการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางทีไ่ดจากการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง เปนนักเรียน จํานวน 52 คน นํามาหาคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานสื่อการสอน            

ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกับการใชสมุนไพรในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

  จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาบรบิทของชุมชน โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม พบวา สภาพภายใน

ชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การทําสมุนไพรไวใชเอง การจําหนายสมุนไพร และมีผูสูงอายุเพียง

สวนนอยที่รูจักและใชภูมิปญญาในการรักษาอาการเจ็บปวยดวยพืชสมุนไพร ซึ่งยังไมมีการจัดเก็บ รวบรวม

ขอมูลเหลานั้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อสืบทอดใหกับรุนลูกหลานหรือเผยแพรใหผูที่สนใจ  

  จากการสอบถามชาวบานในชุมชนพบวา มีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย 

โดยจําแนกตามกลุมอาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑ       

เพ่ือจําหนาย จํานวน 2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอ่ืนๆ          

ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 

แสดงกลุมอาการของโรคที่ใชพืชสมุนไพรรักษา

   

1     
2    
3     
4     
5    
6    
7     
8     
9    
10   
11    
12   
13    
14    
15   

ตารางที่ 2 

แสดงประเภทสมุนไพร

  ( )  

 10        
   

 15      
      

    
 2   
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 2. ผลการพัฒนาสือ่การสอนทางอเิล็กทรอนกิสเรือ่งสมนุไพรเพือ่สขุภาพโดยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน

  จากการลงพื้นท่ีศึกษาบริบทชุมชนโดยสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางในชุมชน คือ       

ผูสูงอายุที่ใหขอมูลองคความรู 1 คน และครู 2 คน นําขอมูลท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรภายในชุมชนมาทํา              

การวิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาเว็บไซต ซึ่งผลการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวทําให

ไดขอบเขตของระบบ Data Flow Diagram และ Context Data model ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

ภาพที่ 1: แสดง Data Flow Diagram Level 0 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 

 ขอบเขตของผูดแูลระบบสามารถจดัการขอมูลสมนุไพร แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน แบบทดสอบ

ทายบทเรยีน และแบบประเมิน ดรูายงานผลคะแนน และรายงานผลการตอบแบบประเมินได สาํหรบัขอบเขต

ของผูใชสามารถคนหาขอมลูสมุนไพรตามชือ่ ตามอาการของโรคได สามารถดขูอมลูสมุนไพร ทาํแบบทดสอบ

กอนและหลังเรียน ทําแบบทดสอบทายบทเรียน ทําแบบประเมิน และดูรายงานผลคะแนนได
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ภาพที่ 2: แสดง Context Data Model สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 เมื่อสรางสื่อการสอนเสร็จไดนําไปใหผู เชี่ยวชาญ คือตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครู              
จํานวน 2 คน ทําการตรวจสอบและทําแบบประเมินเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสื่อ ผลการประเมิน         
สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวา สื่อการสอน        
ที่ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.51
 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
  การวิจัยคร้ังน้ีไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา ในสื่อการสอนมีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 10 
บทเรยีน มแีบบทดสอบทายบทเรยีน จาํนวนบทละ 10 ขอ มแีบบทดสอบกอนเรียน และหลงัเรียนจํานวน 30 ขอ 
ในงานวิจัยมีการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน ศึกษาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน             
และศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน จํานวน 52 คน ดังนี้

  3.1 ผลการหารอยละความกาวหนาทางการเรียน
   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของผูเรียน จํานวน 52 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียน พบวานักเรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 29.04 ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
คดิเปนรอยละ 81.54 พบวา คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพ่ิมข้ึนจากคะแนนกอนเรียนมคีวามกาวหนาทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 52.50 
  3.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
   ประสิทธิภาพของบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ           
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนจากผูเรียน จํานวน 52 คน ดวยเน้ือหาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว                  
มีจํานวน 10 บทเรียน และเมื่อนํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผลการประเมินประสิทธิภาพ E

1
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และ E
2
 โดยเปรียบเทียบคะแนนการทําแบบทดสอบทายบทเรียน คือ E

1
 และคะแนนการทําแบบทดสอบหลัง

เรียนคือ E
2
 ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E

1
/ E

2
 ไวที่ 80.00/80.00 ผลการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน

 
  

 
 

( ) 

 

 
(E1) 

52 5200 4239 81.52 81.52 

 (E2) 52 1560 1272 24.46 81.54 

 N ( )  x̄ S.D. df t-test Sig. 
 52 30 8.71 2.45 

51 36.28 0.000* 
 52 30 24.46 2.83 

 จากตารางที ่3 วเิคราะหประสทิธภิาพของบทเรยีนในส่ือการสอนทางอเิลก็ทรอนิกสเรือ่งสมนุไพรเพือ่
สุขภาพนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/ E2) เทากับ 81.52/81.54 เม่ือทดสอบประสิทธิภาพดวยการทํา         
แบบทดสอบหลังเรียน พบวาคาเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 
81.52 และ 24.46 ตามลําดับ
  3.3 ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลงัเรียนของผูเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
   การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ขั้นตอนการทดสอบ    
โดยนําบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางผูเรียน จํานวน 52 คน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง              

ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 

ผลการหาคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนของผูเรียน

   จากตารางที่ 4 พบวาคา p < .01 หมายความวา คะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคามากกวา คะแนนทดสอบกอนเรียนแสดง

วา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียนหลังเรยีนโดยใชสือ่การสอนทางอเิล็กทรอนกิสเร่ือง สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

ที่ไดพัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*  .01 
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  3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอน

   จากการพัฒนาสือ่การสอนทางอิเลก็ทรอนกิสเรือ่ง สมนุไพรเพือ่สขุภาพ ไดนาํส่ือการสอน

ทีพ่ฒันาไปทดลองใชงานกบักลุมตัวอยางผูเรียนในชุมชนทีม่สีภาพสอดคลองกับการวิจยั ไดแก นกัเรียนจํานวน 

52 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจน้ีไดวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชงาน

สื่อการสอน

ตารางที่ 5 

แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

  
x̄  S.D. 5 4 3 2 1

1.  

1.1  33 17 2 0 0 4.60 0.56  
1.2  31 14 7 0 0 4.46 0.72  
1.3  30 20 2 0 0 4.54 0.57  
1.4  31 13 8 0 0 4.44 0.74  
1.5  18 22 9 2 1 4.04 0.92  
2.  
2.1   

 
21 25 4 0 2 4.21 0.88  

2.2  
 

31 16 3 0 2 4.42 0.91  

2.3   20 24 7 0 1 4.19 0.81  
2.4  20 25 6 0 1 4.21 0.79  
2.5  26 17 6 1 2 4.23 0.99  
2.6   

 
17 24 8 1 2 4.02 0.95  

2.7 
 

25 21 5 0 1 4.33 0.80  

3.  
3.

 
30 21 1 0 0 4.56 0.53  
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x̄  S.D. 5 4 3 2 1

3.2
 

20 26 6 0 0 4.27 0.65  

3.3  
 

24 20 6 0 2 4.23 0.93  

4.32 0.79  

 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหการทดลองใชดานคณุภาพของเน้ือหา สอดคลองกบัวัตถุประสงคของ

บทเรียน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.60 ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ การจัดรูปแบบในเว็บไซต

งายตอการอานและการใชงาน มรีะดบัความพงึพอใจเทากบั 4.42 ผลการวเิคราะหโดยภาพรวมมีความพงึพอใจ

ในคุณภาพของเนื้อหา ในระดับความพึงพอใจเทากับ 4.56 จากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด สรุปไดวา กลุมตัวอยาง

จาํนวนท้ังหมด 52 คน ทีไ่ดใชงาน มคีวามพึงพอใจตอสือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนิกสเรือ่งสมนุไพรเพือ่สขุภาพ 

อยูในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.32

อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพบรบิทของชมุชนในพืน้ท่ีเทศบาลเมอืงเมืองแกนพฒันา มกีารใชพชืสมนุไพรในการรกัษาอาการ

เจ็บปวยเฉพาะผูสงูอายเุทาน้ัน เน่ืองจากสงัคมปจจุบนัมีการรกัษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม และยาปฏชิวีนะ
มากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพรลดลง การพัฒนาส่ือการสอนโดยประยุกต          
ใชภูมิปญญาดั้งเดิมของผูสูงอายุ ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณของคนในชุมชนทั้งครูผูสอน    
ผูเรียน และผูสูงอายุโดยถายทอดองคความรูดานการใชพชืสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยผานบทเรียน
ใหกับเยาวชน ทําใหผูใชสื่อมีความตระหนักและความตื่นตวัในการอนุรักษภูมิปญญามากขึ้น สอดคลองกับ
อาทิตยา ใจเตี้ย (2559) กลาววา การกอเกิดกระบวนการประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบําบัด
จะสงผลใหเกดิการแลกเปล่ียนวธิกีารดแูลสขุภาพจติระหวางหมอพืน้บาน ประชาชน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ 
และตามแนวคิดของรพีพร เทียมจันทร (2557) ระบุวาในงานวิจัยไดองคความรูที่สามารถนําไปใชเพ่ือให
ประชาชนเกดิความตระหนักในการอนุรกัษและการใชประโยชนภมูปิญญาพืน้บานดานการใชสมนุไพรพืน้บาน
 การพัฒนาส่ือการสอนโดยการมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ครูผูสอน และผูสูงอายุที่อยูในพื้นท่ีชุมชน   
โดยใชขอมลูจากสภาพบริบทจรงิของชุมชนทาํใหเนือ้หาของบทเรียนท่ีเกีย่วกับสมุนไพรจากสวนครัว สมนุไพร
ทีม่ใีนทองถิน่ และสมุนไพรจากภมูปิญญาทีม่คีวามใกลเคยีงกบัสภาพแวดลอมและสอดคลองกบัวถิชีวีติของ
ผูเรยีน สงผลใหผูเรยีนมคีวามสนใจมากข้ึน และมคีวามรูความเขาใจเนือ้หาตรงตามวตัถปุระสงคของกจิกรรม
ในบทเรียน ดังแสดงจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ไดคาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ            
หลังเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิในสวนของความพงึพอใจของผูเรยีนตอสือ่การสอนอยูใน

ตารางที่ 5 
แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง (ตอ)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 125

ระดับมาก สอดคลองกับสุทธิรา  แกวมณี (2559) ที่กลาววา หนวยการเรียนรูที่สรางข้ึนมีสาระการเรียน              

ที่เก่ียวของกับดนตรีพื้นบานทางภาคเหนือซ่ึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของนักเรียนท้ังสวนท่ีเปนความรู

และประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนและชุมชนอันเปนภูมิปญญาในทองถ่ินจึงทําใหนักเรียน    

เกิดความสนใจที่จะเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ใจเตี้ย (2557) ที่พบวาการพัฒนาบทเรียน                

เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร นักศึกษามีคาคะแนนทดสอบ

ความรูเฉล่ียหลังทดลองใชมคีาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 นกัศึกษา

สวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวมระดับมาก และ ธิดารัตน เทพรัตน (2559) เรื่อง การพัฒนา

ชดุการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตรเพือ่พฒันาทักษะชีวติ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ พบวากลุมตวัอยางมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

สรุป
 สือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิสเรือ่ง สมนุไพรเพือ่สขุภาพทีไ่ดจากการศกึษาครัง้นีไ้ดรวบรวมองคความรู    

ในการรกัษาอาการเจบ็ปวยดวยพชืสมนุไพรท่ีอยูภายในชมุชน ขอมูลเหลาน้ีสามารถสบืทอดใหกบักลุมเยาวชน

และผูที่สนใจในชุมชนสามารถเรียนรูไดทุกกลุมทุกวัย ทั้งนี้ครูผู สอนสามารถนําสื่อการสอนที่พัฒนา                  

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนี้ไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดเปนอยางดี           

ผูวิจัยสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใชสื่อการสอนไดโดยการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน 

การวัดประสิทธิภาพของบทเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนและ

การสอบถามความพึงพอใจการใชงานส่ือการสอนของกลุมตัวอยาง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนํา

ผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

 1. การวิจัยคร้ังน้ีไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชาวิทยาศาสตร

พื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน) ของโรงเรียนชุมชน      

วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา 

 2. สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพร   

เพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได

 3. การพฒันาเปนแอปพลเิคชัน “สมนุไพรเพือ่สขุภาพ” ใหใชงานโดยผานอุปกรณเคล่ือนท่ีจะทําให

สามารถเผยแพรองคความรูจากการวจิัยใหกับผูที่สนใจไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพสอดคลอง

กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียน พบวามีคะแนนการทดสอบหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การจัดการเรียน    

การสอนในชั้นเรียน จําเปนตองมีการออกแบบการเรียนรู และควรเพิ่มกิจกรรมพรอมทั้งสื่อตางๆ ใหมากขึ้น 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
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 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้

 1. การรวบรวมขอมลูองคความรูควรเพ่ิมจาํนวนกลุมตวัอยางทีเ่ปนผูใหขอมลู เชน ปราชญชาวบาน 

แพทยพื้นบาน หรือหมอเมือง 

 2. ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหมีความหลากหลาย เชน เปนกลุมผูสูงอายุ เกษตรกร 

กลุมแมบาน และนักศกึษา 

 3. การศกึษางานวิจยัเกีย่วกับการใชพชืสมุนไพรในการรกัษาอาการเจบ็ปวยควรมีนกัวิจยัรวมท่ีเปน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นักวิชาการดานสาธารณสุข ดานการแพทย เภสัชกร
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เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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บทคัดยอ
 งานวจิยัการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาํหรับการจัดทําแผนพัฒนาชมุชนในพืน้ทีช่มุชน

กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม                      

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

รองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางย่ังยืน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา 

(Research and Development) โดยการประยุกตกรอบแนวคดิการพฒันาระบบรวมกบักระบวนการการวจิยั

แบบมสีวนรวมของชมุชน  (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development 

Life Cycle: SDLC) ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 10 หมูบาน โดยกรณีศึกษาตนแบบครั้งนี้ ไดแก ชุมชนบานปากกอง หมูที่ 5  ผูวิจัยไดทําการพัฒนา

ระบบโดยใชภาษาสคริปตพเีอชพ ี(PHP) และใชระบบฐานขอมูลมายเอสควิแอล (MySQL) ในการจัดเกบ็ขอมูล 

ในสวนของการออกแบบเวบ็ไซตของระบบสารสนเทศ ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลกัษณะ Responsive
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Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นรองรับการใชงานของคน 4 กลุม

ไดแก (1)ผูใชงานทั่วไป (2)ตัวแทนชุมชน (3) เจาหนาที่เทศบาล (4) นักวิจัย  โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับ

การเขาถึงขอมูลที่แตกตางกัน ผลของการพัฒนาระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย (1) ระบบบริหารจัดการฐาน

ขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูล (2) ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ (3) ระบบสืบคนสารสนเทศ  

(4) ระบบการออกรายงาน  การประเมินผลการใชงาน มีการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลประเมินการใชงานระบบจากผูใชงานทั้ง 5 กลุมจากผูใชงาน 4 กลุมและผูเชี่ยวชาญใน              

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังส้ินจํานวน  34  ทาน  พบวา ดานการใชงานระบบมีคาเฉล่ียของผลการประเมิน

ความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (4.51)  ผลการประเมินดานการออกแบบระบบมีคาเฉล่ียของ          

ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (4.63) สวนผลการประเมินดานประสิทธิภาพ         

ของระบบมีมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51)

คําสําคัญ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   การมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน   ระบบสารสนเทศ            

สําหรับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท   แผนพัฒนาชุมชน

Abstract
 The research entitled ‘The Development of Management Information System for Support 

the Community Planing Preparation  in  Semi-urban Area at Saraphi Sub-District, Saraphi District, 

Chiang Mai Province to Encourage Participation Community Management for Sustainable Development.” 

aimed at developing the information system for supportmanaging the community development plan 

in order to support the participation of community management for the sustainable development.  

This research is a research and development by applying the conceptual framework of the system 

development with the Participatory Action Research in the system development life cycle.                    

The  research participants are the communities in 10 villages located in Saraphi Municipality,   

Saraphi District, Chiang Mai Province. In this study, the community model is the community in Ban 

Pakkong Moo 5. The researcher developed the systems using the PHP scripting language and 

used the MySQL database system for the data storage. Furthermore, the responsive web design 

technique for the displays in all the operating systems was used in web design. Developed                

information systems are designed for four groups of users: (1) the general users, (2) the community 

officials, (3) the municipal officials, and (4) the researchers. Each group has different priorities           

to access the system. The results of the system development consist of as follows: (1) the database 

management system used for the data management, (2) the data management system used for the 
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users, (3) the searching information system, and (4) the reporting system. Mean and standard       

deviation were then analyzed for the system evaluation. The results reveals that 34 people from the 

four groups of users selected from five groups of users and the experts in the field of information 

technology found that the mean score of their satisfaction in the system was in the highest                   

satisfaction with the score of 4.51. For the system design, the highest satisfactory with the score of 

4.63 was found and there was the highest satisfaction with the score of 4.51 for the efficiency 

evaluation.

Keywords
 Management Information System (MIS), Participatory Action Research (PAR), Suburban 

Community Information System, Community Development Plan

บทนํา
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563 ของประเทศไทย

กําหนดใหการพัฒนา ICT มีเปาหมายเชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่สอดคลองกับ           

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิโดยการกาํหนดวสิยัทศันดงันี ้ICT เปนพลงัขบัเคล่ือนสาํคญัในการนาํพา

คนไทย สูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางย่ังยืน สังคมไทย สูความเสมอภาค นั่นคือ 

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยูบน

พืน้ฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทกุคนมีสวนรวมในกระบวนการพฒันาอยางเสมอภาค 

นําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) รวมถึงยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดใหใช             

ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถใหบริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมี

ประสทิธภิาพ มคีวามม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล มุงสูรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสทีฉ่ลาดรอบรู (Intelligence) 

มีการเชื่อมโยงกัน (Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะที่เก่ียวของหรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพ่ือใหทุกคนรวมรับประโยชนจากบริการอยาง

เทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)

 จากการลงพ้ืนที่วิจัยการเสริมสรางคุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสูการพัฒนาอยางยั่งยืนใน

พืน้ท่ีตาํบลสารภ ีอาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ภายใตโครงการมุงเปาตอบสนองความตองการพฒันาประเทศ  

ป พ.ศ. 2557 ภายใตการสนับสนุนงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัย   

ฟารอสีเทอรน ตัง้แตวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนตนมา พบวา ตาํบลสารภเีปนพ้ืนท่ีทางประวตัศิาสตร 

เปนชุมชนเกาแกดั้งเดิมที่มีรากเหงาวัฒนธรรมส่ังสมมานาน ขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ            

จากการขยายตัวของเมืองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีในหลายมิติ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนจากถนน
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วัฒนธรรมไปสูถนนการคาเช่ือมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน การตัดผานของเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวง 

และทางรถไฟ ปญหามลพิษจากโรงงานอตุสาหกรรมและการเผาขยะ ความเปนสงัคมเมอืงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทําใหผูคนในพื้นที่มีความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน มีความเปนปจเจกชนสูง ขาดการมีสวนรวม มีการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ เกิดกลุมอาชีพ แตมีแนวทางการดําเนินงานแบบไมเปนระบบ ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการ

ขยะที่ไมถูกวิธีทําใหเกิดปญหาดานสุขภาวะที่ตามมา ปญหาเศรษฐกิจชุมชนมีปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูง

และมีความเหลื่อมล้ําทางรายไดมากและปญหาสังคม ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของประชากรแรงงาน         

ที่เขาไปทํางานในเมือง ขาดการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการพัฒนากลุมอาชีพ และขาดกระบวนการ    

มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในตําบล ที่สุดปญหาการพัฒนาก็ถูกขับเคลื่อนและดําเนินการผานองคกรภาครัฐ 

แมจะมีความพยายามดําเนินการดวยกระบวนการการมีสวนรวม แตผลที่ไดก็ยังเปนลักษณะการปอนและ

ชี้นําจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนเฉพาะคนที่มีศักยภาพ

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน             

ในหมูบานและชมุชน โดยเริม่จากการกระตุนจิตสํานึก และความรับผิดชอบของชุมชน ใหมจีติสาธารณะ และ

รวมกนัคิด รวมกนัจัดหา รวมกนัเรยีนรู วเิคราะห เพ่ือใหรูและเขาใจตน กระบวนการชุมชน คอืการสํารวจขอมลู

ปญหาและศกัยภาพของชุมชน การวิเคราะหสาเหตุ แนวทางแกไข แลวกาํหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา

ตนเองและชุมชนออกมาเปนกิจกรรม โครงการที่จะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการการพัฒนา         

ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งและพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน

ของชุมชน 

 ในสวนของกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสารภี ไดมีการพิจารณาอนุมัติ

และคัดเลือกแผนงานและโครงการตามลําดับความสําคัญของชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในเขตตําบลสารภี อยางไรก็ตามบางคร้ังพบวารายละเอียดแผนงานของบางโครงการไมตรงกับ

ความตองการและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง ทาํใหตองมีการดาํเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหปญหาเรงดวน/ความตองการ

นําไปสูการปฏิบัติที่แทจริงและแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป โดยสาเหตุ

ของโครงการทีไ่มตรงตามความตองการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอาจสืบเนือ่งมาจาก

กระบวนการของการจัดทําแผนที่ไมไดมาจากขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองและเหมาะสม และเพื่อใหเขาใจถึง       

ระบบการจัดทาํแผนชมุชน คณะผูวจิยัจึงเขารวมการจัดเวทปีระชาคมเพ่ือจัดทาํรางแผนชมุชนในวนัอาทติยที่     

6 มีนาคม พ.ศ.2559 พื้นที่บานปากกอง หมูที่ 6 ตําบลสารภี

 จากการลงพื้นท่ีศึกษา โดยคณะผูวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ทําใหเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา           

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีความจําเปนอยางมาก และบทบาทของสารสนเทศนั้นเปนที่

ตองการในทุกระดับไมวาจะเปนในระดับของหมูบาน เทศบาล ตลอดจนทีมงานนักวิจัยในโครงการตางๆ          

จงึเกดิแนวคิดวาการจะวเิคราะหขอมลูในการหาแนวทางการแกปญหาตองเกิดจากการมสีารสนเทศท่ีถกูตอง
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และเปนขอเท็จจริง จึงไดพัฒนางานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สําหรับการจัดทํา              

แผนพัฒนาชุมชนในพืน้ท่ีชมุชนก่ึงเมอืงตาํบลสารภี อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหมเพ่ือรองรบัการบรหิารจัดการ

ชุมชนแบบมีสวนรวม สู การพัฒนาอยางยั่งยืนข้ึนเพื่อใหไดขอมูลที่มีความครบถวนและถูกตองตรง                   

ตามความตองการของชุมชนที่แทจริง

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีชุมชน  

กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม                    

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐานของชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีการนําระบบ

สารสนเทศมาใชในการจดัทําแผนชมุชนและเสรมิสรางความเขมแข็งในดานความสมัพันธระหวางชุมชน ภาครัฐ 

และนักวิจัย

 2. เพื่อประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน

  การพฒันาชมุชนใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุข จาํเปนตองมีการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม

โดยอาศัยการจัดทําแผนชุมชน ที่อาศัยแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ดาน ไดแก (1) แนวคิดจาก

ปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนสากลที่บอกวาชาวบานมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และ

การพัฒนาตองเร่ิมตนที่ชาวบาน (2) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสวนรวม การพึ่งตนเอง        

การชวยเหลือซ่ึงกันและกันและการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง (3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

คือการใหชุมชนไดมีกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน (4) แนวคิด     

ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการสรางพลังชุมชน ใชพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน (5)แนวคิดท่ีวาไมมี

ใครรูปญหาชมุชนเทาคนในชมุชน ดงันัน้ การแกปญหาชุมชนจงึเร่ิมจากชมุชน การใหการสนบัสนนุของภาครัฐ

จะตองเปนลักษณะ Bottom-up ไมใช Top Down (กรมการพัฒนาชุมชน,2553, 4)  โดยมีการใหความหมาย

ของแผนชุมชนวา หมายถงึ การกาํหนดอนาคตและกจิกรรมการพฒันาของชมุชน โดยเกิดข้ึนจากคนในชมุชน

ที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไป

ตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู คนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนด แนวทางและ

ทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร

ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก จึงกลาวไดวาแผนชุมชนเปนของชุมชน

ดําเนินการโดยชุมชนและเพ่ือประโยชนของชุมชนเอง ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําข้ึนเพื่อการจัดสรร

งบประมาณเปนหลัก (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553,5)
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information  System  Development) ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จตามความตองการของผูใช  ภายใตกรอบงบประมาณและภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น  

นอกจากจะตองไดรับความเห็นชอบและสงเสริมจากผูบริหารองคการแลว  ผูเกี่ยวของตองมีความเขาใจและ

จะตองมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ตอเนื่องสอดคลองกันรวมทั้งทีมงานพัฒนาระบบตอง

เขาใจในกระบวนการเหลานั้น  พรอมกับรายละเอียดความตองการในแตละขั้นตอนเปนอยางดี  (ณัฎฐพันธ  

เขจรนันทน, 2551, 63) โดยท่ีวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ประกอบดวยขัน้ตอนดังนี ้(1) การศกึษาเบือ้งตน 

(Database Initial Study) การศึกษาเบื้องตนเปนระยะแรกในวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ซึ่งประกอบ   

ไปดวยกจิกรรมตางๆ ไดแก การวิเคราะหสถานการณ (Analyze the Company Situation) การกําหนดปญหา 

(Define Problems) การกําหนดวัตถุประสงค (Define Objectives) และการกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล 

(Define Scope and Boundaries) (2) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ในระยะที ่2 จะมุงประเดน็

อยูบนการออกแบบแบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) ทีส่นับสนุนการปฏิบตังิานและตามวตัถุประสงค

ของบริษัท ระยะการออกแบบฐานขอมูลนี้ถือเปนระยะสําคัญที่สุดในบรรดาระยะอ่ืนๆ ของวงจรการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลโดยเมื่อดําเนินการมาถึง ณ จุดนี้ จะตองนําเสนอมุมมองของขอมูลอยู 2 มุมมองดวยกัน คือ 

มุมมองทางธรุกิจและมุมมองของผูออกแบบ (3) การนําไปใช (Implementation) เมื่อระยะการออกแบบได

เสร็จสมบูรณเปนท่ีเรียบรอยแลว กจ็ะเขาสูระยะการทําใหระบบเกดิผลข้ึนมาเปนรูปธรรม ซึง่ก็คอืการนาํไปใช 

ดวยการสรางฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น (4) การทดสอบและประเมินผล (Testing and 

Evaluation) เมื่อขอมูลไดถูกโหลดเขาไปยังฐานขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ผูบริหารฐานขอมูลจะดําเนินการ

ทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูลเพื่อคนหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (5) การปฏิบัติงาน (Operation) 

คือการปฏิบัติงานจริง บนขอมูลจริง ในสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหไดระบบที่สมบูรณ พรอมใช 

โดยปราศจากปญหา (6) การบํารุงรักษาและสนับสนุน (Maintenance and Supporting) หลังจากท่ีระบบถูก

ตดิตัง้ ทดสอบและปฏิบตังิานเปนทีเ่รยีบรอยแลวถอืวาระบบไดถกูทาํใหเกดิผลเปนรปูธรรมโดยสมบูรณ และ

หลังจากนี้ไปก็จะเขาสูระยะการบํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2551, 134)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

  ในการศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบวา ลําดับขั้นของ

การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการขบัเคล่ือนการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ไดแก (1) การมสีวนรวมในการ

คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน   

(4) การมสีวนรวมในการรับผลประโยชน (5) การมสีวนรวมในการประเมนิผลจากการนํากระบวนการดงักลาว

มาใชในการขบัเคลือ่นงานพัฒนาชมุชนใหเกดิขึน้ในชวงทีช่มุชนกาํลงัประสบกบัปญหา สงผลใหการดาํเนนิงาน

ของคณะทํางานท่ีเกิดจากการรวมตัวของแกนนําในชุมชนสามารถดําเนินงานไดงายขึ้น การสรางความรู     

ความเขาใจแกประชาชนในชุมชนตอกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมนั้นจะตองอาศัย

ปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในชุมชนเขารวมกิจกรรมของชุมชน  โดยการใช
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ศลิปวัฒนธรรมประเพณีของชมุชนเปนเครือ่งมือไปสูการขบัเคลือ่นกิจกรรมอืน่ๆ ใหเกดิขึน้ไดอยางเปนรปูธรรม 

(อบัดลุคอเล็ด เจะแต, 2557, บทคัดยอ) จากการศึกษาปจจยัทีม่ผีลตอการมสีวนรวมของประชาชนในการจดัทาํ

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลนาง่ัว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาใน         

องคประกอบแตละดานพบวา ประชาชนมีสวนรวมมากทีส่ดุคอื ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ ดานการมี

สวนรวมรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมสีวนรวมในการประเมินผล ดังนี้

ดานการมสีวนรวมในการตดัสินใจ พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิน่ ดานการมสีวนรวม

ในการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนไดเสนอความตองการของชุมชนใหไดรับการบรรจุใน

โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลนางั่ว เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาในปถัดไป      

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน พบวาประชาชนไดจัดทําแผนงาน โครงการที่มีลักษณะเปนวัตถุสิ่งของ   

เชน เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช สําหรับการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเพ่ือแจกจายใหกับ

ประชาชนรวมถึงเปนแนวทางในการเกิดการสรางงาน สรางอาชีพดานการมีสวนรวมดําเนินการ พบวา 

ประชาชนมีสวนรวมในการไดเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพราะจะทําใหมีความรูความเขาใจ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากข้ึนและสงผลตอประชาชนไดเขารวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน   

โครงการเทศบาลตาํบลนางัว่ ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลแกประชาชนดานการมีสวนรวมในการประเมินผล                      

ไดมีการแตงต้ังประชาชนเขาเปนกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาและ                              

มีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นจากประชาชนในการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลนางั่ว (กฤษฎากรณ ยูงทอง, 2555, 79-80)

 ดงันัน้ ในการจัดทาํแผนชุมชนควรมีการสาํรวจความตองการในการจัดทาํโครงการโดยใชกระบวนการ

การมสีวนรวมของประชากรในชมุชน ในการพจิารณาความตองการท่ีแทจริงของชมุชนเพือ่ใหโครงการสามารถ

แกไขปญหาความเดือดรอนของชมุชนไดอยางแทจริง รวมถึงสามารถนําแผนพฒันาชุมชนจากปงบประมาณ

ที่ผานมาพิจารณารวมดวย โดยมีระบบสารสนเทศเปนตัวชวยในการนําขอมูลเดิมมาพิจารณารวมตาม

ยทุธศาสตรในการแกไขปญหาแตละดาน รวมถึงสามารถวเิคราะหความสําเร็จของโครงการทีผ่านมาประกอบ

การตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนได

กรอบแนวคิดการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโครงการวิจัยนี้ จะพัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชน โดยการใชกระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใต

วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ โดยใชแบบจําลอง

กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Waterfall Model แบบทวนซ้ําท่ีทกุกระบวนการมีการทบทวน

การทํางานและสามารถปรับแกไดตามความเหมาะสมโดยกระบวนการท้ังหมดเร่ิมจากการสํารวจขอมูลและ

จัดเก็บขอมูล  ขอมูลทั่วไปดานส่ิงแวดลอมของชุมชน ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประชากรและศักยภาพชุมชน
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สภาพปญหา และขอมูลโครงการท่ีไดวางแผนจดัทําในระยะทีผ่านมา เพ่ือทําการวเิคราะหขอมูล การออกแบบ

ขอมูล โดยแบงมุมมองความตองการในการใชขอมูลเปน 4 กลุม ไดแก ผูใชงานทั่วไป เจาหนาที่เทศบาล 

ตวัแทนชมุชน และนกัวจิยั หลงัจากนัน้ทาํการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการจดัทาํแผนพฒันาชมุชน

ในแตละดาน ไดแก ดานส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกจิ และภูมปิญญาทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนไดใชงานรวมถึงรองรับความตองการของผูวิจัยท่ีสนใจในบริบทการทํางานของชุมชน 

ตําบลสารภีตอไป โดยมีภาพรวมของกระบวนการทํางานดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดของการทําวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับการจัดการ           

  ทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับ

  การบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พัฒนาเคร่ืองมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยการใช

กระบวนการในการวจิยัแบบมสีวนรวมของชมุชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพฒันา

ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 

หมูบาน โดยกาํหนดพ้ืนท่ีหมูบานเปาหมายเปนชุมชนตนแบบโดยการพจิารณาจากการมีสวนรวมและศกัยภาพ

ของชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาหมูบานเปนสําคัญ ทั้งน้ีหมูบานที่ถูกคัดเลือกเปนกรณีศึกษาตนแบบ         

ครั้งนี้ ไดแก บานปากกองหมูที่ 5 เทศบาลชุมชนตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

 2.  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

  2.1 การวางแผนระบบ  (System Planning) หรอืการสาํรวจเบือ้งตน (Preliminary  Investigation) 

เปนการสํารวจขอมูลความตองการจากการรวมลงมือปฏิบัติการจัดทําแผนรวมกับชุมชน รวมถึงศึกษาขอมูล

เบ้ืองตน เก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมกับชุมชนดวยการจัดเวทีชุมชน

สอบถามปญหาและความตองการเพิ่มเติม

  2.2 การวิเคราะหระบบ (System  Analysis) หรือการวิเคราะหความตองการ (Requirement 

Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการรวมถึงทําการออกแบบระบบฐานขอมูล พรอมจัดเวที

นําเสนอระบบพรอมรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม

  2.3 การออกแบบระบบ (System  Design)  ทีมงานพัฒนาระบบทําการพัฒนาระบบ ซึ่ง

ประกอบดวย

   1) ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลท้ังหมด ไดแก                

การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล

   2) ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ จัดทําระบบเพื่อใชในจัดการขอมูลผูใชงานระบบ

ไดแก ผูดูแลระบบผูใชงานระบบสมาชิกระบบและผูใชงานทั่วไป โดยสามารถสราง แกไข ลบผูใชระบบได 

เพื่อความปลอดภัย และการควบคุม บริหารจัดการการเขาใชงานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

   3) ระบบสืบคนสารสนเทศ สรางระบบการสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อใหบริการขอมูล

แกผูที่สนใจศึกษาขอมูลใหสามารถเขาถึงขอมูล ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

   4) ระบบการออกรายงาน สรางระบบการออกรายงาน สาํหรบัผลติรายงานแกผูใช เพ่ือใช

ในการบริหารจัดการชุมชน ตอไป อาทิเชน รายงานขอมูลดานส่ิงแวดลอม  รายงานประชากรในครัวเรือนและ

สภาพท่ัวไปของขอมลูครัวเรือน รายงานสภาพปญหาของชุมชน รายงานโครงการในระยะท่ีผานมาตามสถานะ

ของโครงการ รายงานการวเิคราะหขอมลูตามความตองการของผูใชงานตามกลุมชมุชนองคกรภาครฐันกัวจิยั 

เปนตน
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 3. การปรับใชระบบ (System  Implementation) หรือการจัดหาระบบ (System  Acquisition)

  ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ  การพัฒนาระบบ  การทดสอบ  การติดตั้ง  โดยเมื่อทีมงาน

พัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทาํการติดตั้งระบบในสวนของทีมงาน มีการจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน

ควบคูกับการพัฒนา พรอมทดสอบการใชงานวาระบบสารสนเทศใหมสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม

วตัถปุระสงคและรปูแบบท่ีไดทาํการออกแบบไวหรือไม  ดวยการจดัเวททีดลองการจดัทาํแผนชุมชนหลังจาก

นั้นจึงทําการจัดเวทีการนําแผนชุมชนเขาสูระบบพรอมทั้งปรับปรุงเอกสารประกอบการใชงาน

 4. การบํารุงรักษาระบบ (System  Maintenance)  

  เม่ือระบบใหมไดถูกใชงานแลว  ทีมพัฒนามีการประเมินผลการใชงานระบบ พรอมจัดเวทีนํา

เสนอขอมูลการออกรายงานตางๆ พรอมรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงระบบเพือ่ใหตอบสนองความตองการ

ตอไป

  ในการประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)          

ในการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศ  และสรุปผลการวิจัย การแปลผลการประเมิน      

ความพึงพอใจโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑของการแปลความหมาย

แบบการใชขอบเขตที่แทจริง (Exact Limits) ดังนี้ระดับคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถงึ มากทีส่ดุระดบัคาเฉลีย่

3.51 - 4.50 หมายถึง มากระดับคาเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง ปานกลางระดบัคาเฉลีย่1.51 - 2.50 หมายถึง

นอย ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพ้ืนฐาน ในเทศบาลชุมชน บานปากกอง หมูที่ 5 พบวา ในดาน             

ความเขมแข็งไดแก ผูนําชุมชนท่ีมีความรู ความเขาใจเรื่องแผนชุมชนเปนอยางดี มีกลุ มแกนนําและ                       

มีกระบวนการจัดทําแผน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมดวยเวทีประชาคม ในดานที่ควรพัฒนา มีสาเหตุ

มาจากสภาพแวดลอมความเปนอยูที่เปลี่ยนไปเปนลักษณะชุมชนกึ่งเมืองสงผลใหความเอื้อเฟอเผ่ือแผ             

ลดนอยลง ความรูในดาน ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมลดนอย อาชีพเกษตรกรลดนอยลง สิ่งแวดลอม

ถูกทําลายโดยการเผาสงผลตอสุขภาพของประชากร

 ระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้น แบงผูใชงานระบบออกเปน 4 กลุม ไดแก (1)  ผูใชงานทั่วไป (2) ตัวแทน

ชุมชน (3) เจาหนาที่เทศบาล (4) นักวจิัย  โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกันรวม

ถึงมีขอบเขตของการใชงานระบบท่ีแตกตางกัน โดยแสดงเปนแผนภาพรวม DFD  ระดับสูงสุด (Context 

Level Data Flow Diagram) ตามรูปแบบของ Gane & Sarson (โอภาส  เอีย่มสริวิงศ, 2555, 159) ดงัภาพท่ี 2
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ภาพที ่2 :    แสดง Context Diagram ของระบบสารสนเทศสําหรบัการจดัทาํแผนพฒันาชมุชนในพ้ืนทีช่มุชนก่ึงเมอืง

  ตําบลสารภีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี  

  เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

 โดยผูใชงานแตละกลุมมขีอบเขตของการใชงานระบบ ดงันี ้ในสวนของผูใชงานทัว่ไปสามารถสบืคน

ขอมูลท่ัวไป โดยการเรียกดูขอมูลในลักษณะของภาพรวมของระบบ ในสวนของนักวิจัยสามารถเขาสูระบบ

การประมวลผลภายในไดโดยสามารถเรียกดูขอมูลรายงานภาพรวม และขอมูลพ้ืนฐานในลักษณะภาพรวม

และผลการตดิตามโครงการ สวนตวัแทนชุมชนสามารถจดัการขอมูลพ้ืนฐานของชมุชน จดัการขอมลูเกีย่วกบั

ปญหาของชุมชน จัดการโครงการของชุมชน รวมถึงการเรียกดูรายงานผลการติดตามตางๆ ในสวนของ            

เจาหนาทีเ่ทศบาลสามารถจัดการขอมลูพืน้ฐานทัง้หมด จดัการขอมลูโครงการ จดัการขอมลูการตดิตามโครงการ 

จัดการขอมูลผูใชงาน รวมถึงการเรียกดูรายงานทุกสวนการทํางานของระบบทั้งหมด ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 :   แสดง DFD Level 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง

         ตําบลสารภีสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  

  เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ระบบที่พัฒนาขึ้น มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล      

(MySQL) ที่ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานชุมชน ประกอบดวย ขอมูลสถานที่ชุมชน ขอมูลประชากรของชุมชน 

ขอมูลดานสภาพแวดลอมของชุมชน ขอมูลสถานที่สําคัญ ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ขอมูลการรวม

กลุมของชุมชน และขอมูลการจัดทําโครงการ ขอมูลการวิเคราะหปญหาของชุมชน รวมถึงขอมูลการติดตาม

ผลโครงการ โดยสามารถอธิบายโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลดวย E-R diagram ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 : แสดง E-R diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง

  ตําบลสารภีสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

  เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 141

 ในดานการพฒันาระบบ มกีารพัฒนาระบบในลักษณะของเวบ็ไซต ทีอ่อกแบบหนาเวบ็ไซตในลกัษณะ

ของ Responsive Website ที่รองรับการแสดงผลการทาํงานบนทกุอุปกรณ ทั้งในสวนของเครือ่งคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุคแท็บเล็ต รวมถึงสมารทโฟนจะสามารถเรียกดูระบบสารสนเทศไดโดยไมมีปญหา                    

ในการแสดงผลขอมูล โดยใช  Bootstrap Framework จากเว็บไซตhttp://www.community-mis.org                

โดยมีผลลัพธดังภาพที่ 5-8

 5 :  

  
 6 :  
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจอการจัดการแผนชุมชน

ภาพที่ 8: แสดงหนาจอการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโครงการ
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 การประเมินผลการใชงาน ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินท้ัง 5 กลุม จํานวน 34 ราย        

โดยมีสัดสวนของผูประเมินดังนี้ (1) ผูเชี่ยวชาญ 2 ราย (2) นักวิจัย  6 ราย  (3) เจาหนาที่เทศบาล  7 ราย             

(4) ตัวแทนชุมชน 11 ราย  (5) ผูใชงานทั่วไป 8 ราย  

ตารางที่ 1

ผลการประเมินดานการใชงานระบบ

  

 

 

 4.74 0.45  

 4.50 0.51  
 4.26 0.62  

 4.38 0.49  

 4.68 0.47  
 4.51 0.51  

 

ตารางที่ 2

ผลการประเมินดานการออกแบบระบบ

  

 

 

  4.88 0.33  

 4.50 0.51  

 4.68 0.47  

 4.47 0.51  
 4.63 0.45  
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 4.85 0.36  

 4.44 0.56  

 4.41 0.61  

 4.35 0.49  

 4.53 0.51  

 4.44 0.50  

 4.53 0.51  
 4.51 0.50  

 
 

ตารางที่ 3

ผลการประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ

 ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินท้ัง 5 กลุมพบวา ดานการใชงานระบบมีคาเฉลี่ยของผล

การประเมินความพงึพอใจในระดับเหมาะสมมากทีส่ดุ (4.51)  ผลการประเมนิดานการออกแบบระบบมีคาเฉลีย่

ของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.63) สวนผลการประเมินดานประสิทธิภาพ

ของระบบมีมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51) 

 นอกจากนีผ้ลทีไ่ดจากการลงพ้ืนทีช่มุชนเปนสวนในการเสรมิสรางความเขมแข็งในดานความสมัพันธ

ระหวางชุมชน ภาครัฐ และนักวิจัย ที่ชวยใหทุกภาคสวนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน คอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน           

ในการปฏิบัติกิจกรรมในหลายดาน  จากงานวิจัยช้ินน้ีสงผลใหมีความตอเน่ืองในการบริการวิชาการ โดยมี

โครงการจัดอบรมการใชงาน Microsoft Excel และมีการรวมกิจกรรมของชุมชนกันอยางตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐาน ขอมูลที่ไดรวมถึงการมีระบบการจัดการขอมูลที่ดีสามารถนํา

มาเปนตัวชวยในการวิเคราะหเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนได โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ

เปนตัวชวยในการบริหารจัดการขอมูลท่ีดไีดผลการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบัการจัดทําแผนพฒันาชุมชน

ในพ้ืนที่ชุมชนก่ึงเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมี

สวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืนพบวาจากการจัดเสวนากลุมยอยของเจาหนาท่ีเทศบาลและตัวแทนชุมชน

บานปากกองหมูที่ 5 พบวาระบบสารสนเทศน้ีสามารถทํางานไดอยางถูกตอง และเหมาะสม รวมถึงมี

ประสิทธภิาพในการทํางาน ไดเปนอยางดี  สามารถนําระบบงานไปเปนตวัชวยในการจัดทาํแผนพัฒนาชุมชน  

ระบบทีพ่ฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชกบัพ้ืนท่ีอืน่ไดโดยใชกระบวนการการมสีวนรวมจดัทําแผนพฒันาชุมชนใน

การพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศชุมชน (Community 
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Informatics) เน่ืองจากระบบสารสนเทศชุมชนจัดเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีใชในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน    

เพื่อใหชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและเหมาะสม สําหรับใชในการแกปญหาของชุมชนและ               

การวางแผนการพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ชุมชนในบริบทไทย (เผด็จ จินดา, 2553) ในสวนของความสําเร็จของการนําสารสนเทศไปใชประกอบดวย

หลายปจจัยดังนี้ (1) การมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่รองรับการทํางาน (2) การนําเขาขอมูลที่ถูกตองและ

เหมาะสม (3) การฝกอบรมใหแกผู ใชงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการทํางานของระบบอยางแทจริง                   

(4)  การบํารุงรักษาอยางตอเนื่องสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันของโฮมสเตย (ไพศาล กาญจนวงศ, สวิชญาศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, ศรีกุล นันทะชมพู 

และอาบทิพย กาญจนวงศ, 2557)  ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ                           

ตองใชกระบวนการการมสีวนรวมของชุมชน ประกอบไปดวยกระบวนการ ดงัน้ี (1) การมสีวนรวมในการคนหา

ปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน                     

(4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (5) การมีสวนรวมในการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัย

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบานเกาะสวาดตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ           

จังหวัดนราธิวาส (อับดุลคอเล็ด เจะแต, 2557)

สรุป
 งานวิจัยระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนก่ึงเมืองตําบลสารภี    

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ทํางานในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development)                         

โดยการประยกุตใชกรอบแนวคดิการพฒันาระบบรวมกบักระบวนการการมสีวนรวมของชมุชน (Participatory 

Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ผูวิจัย            

ไดทาํการพัฒนาระบบโดยใชภาษาสคริปตพเีอชพ ี และใชระบบฐานขอมลูมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บขอมลู 

ในสวนของการออกแบบเว็บไซตของระบบสารสนเทศน้ี ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลกัษณะ Responsive 

Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณระบบที่พัฒนาขี้นประกอบดวยระบบบริหารจัดการขอมูลพื้น

สําหรับรองรับการจัดทําแผนชุมชน ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ระบบสืบคนสารสนเทศ และระบบ

การจัดทํารายงาน ที่สามารถรองรับการทํางานของผูใชงานแตละกลุมจากการประเมินผลการใชงานพบวา 

ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับการจัดทําแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาข้ึน จะเกิดประโยชนสงูสดุ เมือ่ผูใชงานยอมรับการทาํงานของระบบรวมถงึ 

มองเห็นความสําคัญของระบบอยางแทจริง โดยการนําเขาขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีสมบูรณทุกสวนจะสงผล

ตอผลลัพธของการประมวลผลอยางยิ่ง สําหรับงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับ

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการ

บริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากเทศบาล

ตําบลสารภีในการใหความอนุเคราะหในทุกดานสงผลให ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดเปนอยางดี
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข 

จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประชากร

ที่ใชในการวิจัย ไดแก อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และบุคลากร จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล คอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)            

โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (One–way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนมากเปนเพศหญิง 

อายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาโท และมีความเกี่ยวของและการมีสวนรวมในการวิจัยเปนอาจารย

พเิศษ ผลการวเิคราะหความคิดเห็นของอาจารย  ศนูยการศกึษาวทิยาลยัทองสุข จงัหวัดพษิณุโลกตอการจัดการ

ความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวาโดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก เปนเพราะสถาบนัสงเสริมใหบคุลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรู และมีนโยบายสนับสนุน

งบประมาณท่ีเพียงพอ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคคลท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีความคิดเห็น   

การจัดการความรูการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ
 การจัดการความรู    ประสิทธิภาพ    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

Abstract
 This study aimed to study the Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards 

knowledge management to enhance efficiency participatory action research. The participants in 

the study are 37 full-time lecturers, special instructor and staff. Questionnaire was used as a            

research tool to collect data. Descriptive analysis  was adopted to analysis were as percentage, 

mean, standard deviation and Statistical hypothesis testing including t-test and F-test by analyzing 

one-way ANOVA. The results of the study are found that most of the participants are women, 31-40 

years old, graduated in Master degree, and working as the special instructors. The results analyses 

of Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards knowledge management to enhance 

efficiency participatory action research are found in high level of both overall and parts. It is because 

the College supports the staff to participate in creating knowledge and supports the budget for 

research conduction. The research work is an indicator to evaluate their performance. Considering 

into each part, it can be ordered from the highest to the lowest scores as knowledge creation and 

acquisition, knowledge gathering and access, knowledge sharing, knowledge application and 

knowledge indication, respectively. Hypothesis testing found different personal factors knowledge 

management to enhance efficiency participatory action research has difference was statistically 

significant at the 0.05.
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บทนํา
 การดําเนินงานในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Society and Economy)       

มุงเนนและใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถขับเคลื่อนดวยการใชความรูความเทาเทียมของ           

การเจรญิเติบโตท่ีเกดิขึน้นัน้มาจากการใชนวตักรรมทีพ่ฒันาดวยปญญาและความรูเปนฐานโดยเฉพาะอยางยิง่

องคกรทางการศกึษานัน้ สามารถนาํความรูมาพฒันาการดาํเนนิงานหรอืนวตักรรมตางๆ เพ่ือยกระดบัการเรยีนร   

ของผูเรียนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางองคความรู

ซึ่งประกอบดวย 1) กําหนดความรู 2) การแสวงหาความรู 3) การสรางความรู 4) การจัดเก็บความรูใหเปน

ระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 6) การนําความรูไปใชและ 7) การติดตามและประเมินผลหากองคกร              

ทางการศึกษาใดสามารถจัดการกบัความรูและภูมปิญญาของบุคลากรในองคกรไดอยางเปนระบบและสามารถ

นําความรู มาสรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพใหกับองคกรในทุกมิติทั้งในดานการเรียนการสอน                   

การผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรไดอยางครบถวนแลว

ยอมนําองคกรไปสูความสําเร็จไดอยางแนนอน (ไพโรจน ชลารักษ, 2551)

 การพฒันาสถาบันการศึกษาใหมคีณุภาพและมาตรฐานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศน้ันจําเปน

ตองมีการจัดการความรู มีการพัฒนาระบบกลไกการวิจัย และการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ

องคความรู และผลการดาํเนนิงานของสถาบนัใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการและเพือ่ใหทราบสถานภาพ

ของตนเองอันนําไปสูการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยใหสัมฤทธ์ิผลตอ

เปาหมาย (Target) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนและเปนสากลทําใหสถาบันมีฐานขอมูล        

ทีจ่าํเปนสาํหรบัการสนบัสนนุการจัดการศึกษาในแนวทางทีเ่หมาะสมและสามารถสรางผลผลติทางการศกึษา

ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งน้ีเพ่ือสรางความมั่นใจแกสังคมวาสถาบันสามารถพัฒนา         

องคความรูและผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดมากข้ึนไมวาจะเปนการสราง            

ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูในระดับทองถ่ิน     

และชุมชนตลอดจนใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (กรรณิการ พราหมณพิทักษ, 2542)

 การจัดการความรูดานการวิจัยในองคกรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสถานศึกษาควร        

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู”       

ซึง่ถอืวาเปนสิง่สาํคัญสาํหรบัองคกรท่ีเรยีกไดวา “ทรัพยสินทางปญญา” เพราะการจดัการความรูเปนการเรยีนรู

ที่เรียนจากการปฏิบัติจริงเปนตัวนําเพราะการปฏิบัติทําใหเกิดทักษะประสบการณและเกิดวิธีการที่เปน  

ตัวอยางดี (Best-Practice) เพื่อใหบุคลากรรุนหลังนําไปศึกษานําไปใชประโยชนและนําไปตอยอดความรู       

ที่แตกฉานตอไป (ผกาพันธ อินตะแกว, 2552) สถาบันการศึกษาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา   

การเรียนรูของคนในสงัคมทุกระดับใหทนัตอการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอม ดงัน้ันบุคลากรในสถาบนัการศึกษา
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จะตองเปนผูที่มีความรูและสามารถจัดการเรียนรูใหครอบคลุมไดทุกเร่ืองที่รับผิดชอบสามารถทํางานเปน       

หมูคณะได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองนํากระบวนการการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา 

 วทิยาลยัทองสขุเปนสถาบันอดุมศกึษาเอกชน โดยมีศนูยการศกึษาวทิยาลยัทองสุข จงัหวดัพษิณโุลก 

เปนสถานทีใ่หบริการและการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ ใหความสาํคัญในดานการวจิยัมีระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาเพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามหลักเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ยังตองการยกระดับสถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและ

มคีวามพรอมทีจ่ะพฒันาสูมาตรฐานระดับสากลรวมถงึเพือ่การพฒันาใหบคุลากรของประเทศมคีณุภาพสงูสุด 

เพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนจะเปนส่ิงท่ีชวยสรางภาพลักษณใหกับสถาบัน   

คณะผูวิจัยใหความสนใจมุ งมั่นที่จะศึกษาความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข             

จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                       

ทั้งนี้เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหมที่ประยุกตและรวม        

แนวความคิดของการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Action Research) กบัการวิจยัแบบมีสวนรวม (Participatory Research) 

มาผสมผสานเขาดวยกันทําใหไดผลการวิจัยที่มาจากความคิดที่หลากหลาย การวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคม

ที่จะตองใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษาและเปนการกระทําที่มุงหมายใหประโยชนตอสวนรวม หรือ

เปนการรบัใชสงัคมดวยเหตนุีก้ารวิจยัจึงควรคาํนึงถึงผลประโยชนสงูสุดและการวจิยัท่ีจะใหผลประโยชนสงูสุด

นั้นยอมเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research for Development) ดวยการพัฒนาและการเปนหุนสวนจะตอง

เดินทางรวมกัน ทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีเสรีและเปน

ประชาธิปไตยโดยจุดท่ีแตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมีสวนรวมคือ

การวิจยัแบบมีสวนรวมน้ันเปนการวิจยัท่ีเนนในมิตขิองการเกบ็ขอมูลแตการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม

เปนการประยุกตหาวิธกีารแกไขปญหาไปพรอมๆ กนัโดยมีการแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแกไข

ปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยในการแกไขปญหา (จําเริญ จิตรหลัง, 2554) ทั้งนี้ประโยชนที่ได

จากการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดทราบถึงสภาพความจริงของการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม และคนหาแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ใหเกิดประสทิธิภาพ พฒันาคณุภาพบคุลากรทางการศกึษา การเรียนการสอนและการยกระดับสถาบนัใหเปน

สถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในเชิงแขงขันและมีความพรอมมุงสูมาตรฐานระดับสากลตอ         

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
 เพ่ือศึกษาความคดิเหน็ของอาจารย  ศนูยการศกึษา  วทิยาลยัทองสขุ จงัหวดัพษิณุโลก ตอการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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สมมติฐานการวิจัย
 บคุคลทีม่ปีจจัยสวนบคุคลตางกนั มคีวามคิดเหน็ตอการจัดการความรูเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการวิจยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตกตางกัน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
 ความหมายของการจัดการความรูไดมีนักทฤษฎีและนักวิชาการหลายทานใหความหมายคํานิยาม

ที่แตกตางกันดังนี้

 เบนเน็ทและเบนเน็ท (Bennet&Bennet, 2003 อางถึงในทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน, 2548) ไดให

ความหมายวาการจัดการความรูคือกระบวนการที่เปนระบบในการสรางรักษาและสนับสนุนใหองคการใช

ความรูของบุคคลและความรูของสวนรวมในการทํางานเพ่ือใหบรรลุพันธกิจขององคการโดยมองการจัดการ

ความรูเปนเสมือนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนเพื่อใหการทํางานมีผลงานสูงขึ้น

 โทมัส (Thomas, 1976 อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) กลาววาการจัดการความรูเปน            

การบริหารจัดการองคการเพ่ือมุงไปสูการสรางฐานความรูแหงองคการใหมอยางตอเนื่องซึ่งไดแกการสราง

โครงสรางองคการท่ีใหการสนับสนุนการจัดการความรูการอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่อยูในองคการ

หรอืแมกระทัง่การสรางเคร่ืองมอืทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังนีโ้ดยใหความสําคญักบัการทํางานเปนทมี

และการเผยแพรความรู

 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่อง การจัดการความรูในหนวยงานของมหาวิทยาลัยผลการวิจัย 

พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 72.84 มอีายุสงูกวา 45 ปคดิเปนรอยละ 44.41 

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85 ประสบการณการทํางานไมเกิน 3 ปคิดเปน         

รอยละ 51.85 และมีความเกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนผูปฏิบัติไมใชผูบริหาร คิดเปนรอยละ 39.51   

(กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

 เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดข้ึนภายใน

องคกร มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยทองสุข, 2557) ไดแก

 1. การบงช้ีความรู (Knowledge Identification) เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ 

ยทุธศาสตร เปาหมายคอือะไร เพ่ือใหบรรลเุปาหมาย ตองใชอะไร ปจจุบันมีความรูอะไรบาง อยูในรปูแบบใด 

และอยูที่ใคร 

 2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เปนการสราง แสวงหา 

รวบรวมความรูทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรูเดิม แยกความรูที่ใชไมไดแลวออกไป

 3. การเกบ็และการเขาถงึความรู (Knowledge Organization and Access) เปนการกาํหนดโครงสราง

ความรู แบงชนิด ประเภท เพื่อใหสืบคน เรียกคืน และใชงานไดงาย ทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการ

ไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ
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 4. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) เปนการแบงปน สามารถทาํไดหลายวธิกีาร 

โดยกรณทีีเ่ปนความรูชดัแจง (Explicit Knowledge) อาจจดัทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือกรณีที่เปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคณุภาพ       

และนวัตกรรม ชมุชนแหงการเรยีนรู ระบบพีเ่ลีย้ง การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทแีลกเปล่ียนความรู 

 5. การนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนความสามารถในการนําความรูความเขาใจ

หรอืใชความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวธิกีารกับความคดิรวบยอดมาผสมผสานกบัความสามารถในการแปล

ความหายการสรุปหรือการขยายความสิ่งน้ันความคิดรวบยอดในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิมไปแกไขปญหาที่          

แปลกใหมของเรื่องนั้น

 กลาวโดยสรุป การจดัการความรูเปนการจดัการทีม่กีระบวนการและเปนระบบตัง้แตการประมวลผล

ขอมลูสารสนเทศ ความคิด ตลอดจนประสบการณของบคุคลเพือ่สรางความรูและตองมีการจดัเก็บในลกัษณะ

ที่ใหผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวกเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชงานทําใหเกิดการโอนถาย      

ความรูและมีการแพรกระจายไหลเวียนไปทั้งองคกร

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 

-  
-  
-  
-  
-  

 

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจยั ประกอบดวยบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตังิานในปการศกึษา 2558 

ของศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ไดแก อาจารยประจํา จํานวน 9 คน อาจารยพิเศษ 

จํานวน 24 คน  และบุคลากร จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 37 คน

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัย      

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบใหเลือกตอบ (Check List) ตามตัวแปรที่กําหนดไว คือ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณในการทาํงาน และความเกีย่วของหรอืการมสีวนรวมในการวจิยั ตอนที ่2 ศกึษา

ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม มลีกัษณะปลายปด การพฒันาเคร่ืองมือโดยใหผูเช่ียวชาญ

จาํนวน 3 ทาน พจิารณาปรบัปรงุตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity) โดยแตละขอคําถาม
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เปนการใหความสําคัญในแตละเรื่องท่ีมีคําตอบใหเลือกแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) โดยให

คะแนน 5 ระดับ และนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และการ

หาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคลอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) มี

คาความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.92

 3.  การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) และวิเคราะหความแปรปรวน 

(One–way ANOVA)

ผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวา สวนมากเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มีระดับ         

การศึกษาปริญญาโท และมีความเกี่ยวของในการวิจัยเปนอาจารยพิเศษ

 2.  ผลการวิเคราะหการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    

พบวาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือดานการสรางและ         

การแสวงหาความรูดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปล่ียนความรู ดานการนําความรู       

ไปใช และดานการบงชี้ความรูดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1

แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข             

จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยรวม
 

  S.D 
 

 
 

1.  3.83 0.52  5 
2.  4.01 0.05  1 
3.  3.99 0.03  2 
4.  3.96 0.13  3 
5.  3.91 0.13  4 

 3.90 0.10   

(N=37) 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานการบงชี้ความรูมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ

จากมากไปนอยพบวา อันดับที่หน่ึง คือ สถาบันมีความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหแก

บุคลากรอยางเพียงพอ รองลงมา คือ สถาบันมีเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจน

และอันดับสุดทาย คือ ความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีรูปแบบเอกสารหรือคูมือระบบ

ฐานขอมูลตาง 2) ดานการสรางและการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมาก

ไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึง คือ สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรูดานการวิจัย       

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยการใหรางวัลหรือนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผล        

การปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนาความรูใหม ๆ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีสวนรวมโดยสถาบันใหทุกคนมีอิสระในการคิดและการทํางานและอันดับสุดทาย คือ สถาบัน          

สงเสรมิใหการเรยีนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชนเกิดระบบการเรยีนรูจากการสรางองคความรู 3) ดานการเกบ็และ

เขาถึงความรู มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ สถาบันมี

เทคโนโลยีทีช่วยใหบคุลากรสามารถสือ่สารและเชือ่มโยงกนัอยางท่ัวถงึทัง้ภายในสถาบนัและองคกรภายนอก 

รองลงมา คือ สถาบันมีการจัดเก็บความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบในระบบ

ฐานขอมูลและอันดับสุดทายคือ สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลังความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี

สวนรวมใหมคีวามทันสมัยอยูเสมอ 4) ดานการแบงปนแลกเปล่ียนความรู มคีาเฉลีย่รวมอยูในระดับมาก เรยีง

อันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึง คือ มีกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู 

ระบบพี่เล้ียงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือสรางใหเกิดการแบงปนแลกเปล่ียน

เรียนรูกันระหวางบุคลากร รองลงมา คือ สถาบันเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือความรูและทักษะ             

ที่อยูในตัวบุคลากรและอันดับสุดทาย คือ สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู

บคุลากรทาํงานโดยเปดเผยขอมูลและมคีวามไวเน้ือเชือ่ใจซ่ึงกันและกนั 5) ดานการนําความรูไปใช มคีาเฉล่ีย

รวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ ผูบริหารตระหนักวาความรูดานการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับสถาบันได เชนทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการสรางความพึงพอใจ          

ใหผูใชบรกิาร รองลงมา คอื สามารถนําความรูดานการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีสวนรวมไปใชในการพฒันางาน

ในหนวยงานได และอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับการจัดการความรูดาน                

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

  3.1  บุคคลท่ีมีเพศท่ีตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย       

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

ความคดิเหน็ตอการจัดการความรูเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม จาํแนกตามเพศ

 

 

t Sig   

S.D S.D 

1.  3.51 0.56 4.08 0.31 -3.98* 0.00 
2.  4.03 0.07 4.00 0.00 1.68 0.10 
3.  4.00 0.34 3.99 0.11 0.68* 0.03 
4.  3.91 0.65 3.94 0.14 1.02* 0.01 
5.  3.90 0.22 3.99 0.33 -2.94* 0.01 
*  0.05 
  3.2 บุคคลที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย      

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3

ความคดิเหน็ตอการจัดการความรูเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม จาํแนกตามอายุ

 

 

F Sig  30  31-40  41-50  51   

 S.D S.D S.D S.D 

1.  2.95 0.10 4.00 0.16 3.94 0.13 3.79 0.07 1.14* 0.04 
2. 

 
3.89 0.51 3.96 0.13 4.00 0.16 3.95 0.10 0.33* 0.00 

3. 
 

3.95 0.34 3.94 0.13 3.98 0.61 3.98 0.07 1.79* 0.01 

4. 
 

4.30 0.14 3.98 0.18 3.84 0.33 4.02 0.44 0.47 0.71 

5.  4.02 0.16 3.90 0.14 3.90 0.54 3.88 0.47 6.26* 0.00 
*  0.05 
 
  3.3 บคุคลท่ีมรีะดับการศกึษาท่ีตางกัน มคีวามคดิเห็นตอการจดัการความรูเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4

ความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จําแนกตาม

ระดับการศึกษา

 

 

F Sig    

S.D S.D S.D 

1.  2.80 0.00 4.00 0.66 3.76 0.33 14.01* 0.02 
2.  3.83 0.52 4.01 0.05 3.95 0.10 21.93* 0.00 
3.  3.81 0.49 3.54 0.22 4.04 0.03 12.95* 0.05 
4.  4.30 0.12 3.98 0.58 3.55 0.17 44.56* 0.01 
5.  3.77 0.54 4.03 0.84 3.99 0.64 9.47* 0.03 
*  0.05 
  3.4 บุคคลท่ีมีความเก่ียวของในการวิจัยท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพ่ือ             

เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5

ความคดิเหน็ตอการการจดัการความรูเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม จาํแนกตาม

ความเกี่ยวของในการวิจัย

 

 

F Sig 
 

  

S.D S.D S.D 

1.  2.80 0.00 4.00 0.61 4.02 0.10 20.31* 0.00 
2.  3.83 0.52 4.01 0.05 3.96 0.13 7.12* 0.02 
3.  3.38 0.44 4.03 0.08 4.02 0.10 0.38 0.77 
4.  4.10 0.31 4.00 0.00 3.93 0.14 8.77* 0.00 
5.  3.88 0.44 3.82 0.15 4.11 0.55 1.70* 0.02 
*  0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวจิยัพบวาอาจารยสวนใหญมคีวามคิดเหน็ตอการจัดการความรูเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการวจิยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสถาบันมีนโยบายสงเสริม        

ใหบคุลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรู โดยมเีงินสนบัสนนุทุนวิจยัเพือ่สรางสรรคผลงาน และนําผลงาน

วิจัยมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยยังมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ดานการบงชีค้วามรู พบวาโดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก สอดคลองกบังานวิจยัของ ธรรศพงศ 

วงษสวัสดิ์ (2557) วิจัยเร่ืองการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ          

ของสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทัย ผลการวิจัยพบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีการกําหนด

บงช้ีความรูมแีหลงขอมูลท่ีใชในการศกึษา คนควาในการกําหนดความรู และมีความรูอยูในรปูแบบของเอกสาร

หรอืคูมือและระบบฐานขอมูลตาง ๆ

 ดานการสรางและการแสวงหาความรู พบวาโดยรวมมคีาเฉล่ียอยูในระดบัมาก เปนเพราะบคุลากร

มสีวนรวมในการสรางองคความรูในทุกมิต ิและนํามาเปนสวนหน่ึงในการพจิารณาการประเมินผลการปฏบิตังิาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2550) วิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ               

ความรูสําหรับหนวยงานภาครัฐ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการแสวงหาความรูเปนเปาหมาย             

ของการจดัการความรูภาครัฐโดยตองมุงเนนการนาํความรูไปใชใหเกิดประโยชนในหนวยงาน  บคุลากรสามารถ

นําความรูไปใชพัฒนาตนเองไดตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจากการสรางและพัฒนาความรูวิชาการใหมๆ 

และมีการประมวลและกลั่นกรองเขากับขั้นตอนการสรางความรูใหเปนองคความรู

 ดานการเก็บและเขาถึงความรู พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนเพราะมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหบคุลากรเขาถึงแหลงความรู คนหาจัดเก็บแลกเปล่ียนและนําความรูไปใชได

อยางสะดวกและรวดเรว็ขึน้ สอดคลองกบังานวจิยัของ ในตะวนั กาํหอม (2552) ศกึษาเร่ืองการจัดการความรู   

ในหนวยงานวิทยาลัยทองสุข ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการเก็บและเขาถึงความรูมีระบบสารสนเทศ

สําหรับการวิจัยและการศึกษาคนควาของคณาจารย

 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก สอดคลอง                   

กับงานวิจัยของ ธีระวัฒน เยี่ยมแสง (2550) ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ของ               

สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามหาสารคามเขต 1 ทีพ่บวา มกีารแสวงหาความรูการสรางความรูการจัดเกบ็ความรู           

การแบงปนความรูและการนําความรูไปใช

 ดานการนําความรูไปใช พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ           

กริชเพชร โสภาพ (2552) ที่พบวา ดานการนําความรูมาประมวลผลและกลั่นกรองใหไดความรูที่มีประโยชน

ที่จะนํามาใชในการจัดการความรูและการนําความรูเหลานั้นมาจัดการและเก็บไวใหเปนระบบเมื่อความรู      

ถูกจัดใหเปนระบบก็จะเขาถึงความรูไดงาย

 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา และความเก่ียวของหรือ

การมีสวนรวมในการวิจัย โดยรวมพบวา มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ        
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แบบมีสวนรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ                

ใจชนก  ภาคอัต  (2557)  ศึกษาการ จัดการความรู  ด  านการประกันคุณภาพการศึกษาของ                                                              

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานความเกี่ยวของ                       

กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรู                                            

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป
 ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการความรู      

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน อยางไร 

ก็ตามผลการวิจัยพบวา บุคคลที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรู เพื่อ                     

เพ่ิมประสทิธิภาพการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวมแตกตางกัน ดงัน้ันการพฒันารูปแบบการจัดการความรู

ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองใหความสําคัญกับข้ันตอนการเตรียมการเพื่อสราง

ความเขาใจในการใชรูปแบบ มีคูมือในการใชรูปแบบการจัดการความรูใหผูที่เก่ียวของไดทําความเขาใจและ

กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของใหชัดเจนโดยจัดตั้งคณะทํางานการจัดการความรูเพื่อทําหนาที่เปน       

ผูเช่ือมโยงติดตอประสานงานใหเปนหน่ึงเดียว ทุกฝายมีสวนรวมอยางเขมแข็งและควรดําเนินการโดยใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําอยางตอเนื่อง จะทําใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ   

ผูบริหารควรใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

 1.  ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

 2. ควรศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอการประสบผลสาํเรจ็และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการความรูดวย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน 

ชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย          

4 กลุม คือ  ผูปกครอง ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง จํานวน 10  คน  ผูทรงคุณวุฒิ และภูมิปญญาทองถิ่น 

จํานวน 10  คน  ครูผูสอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดง  จํานวน 10 คน  และเยาวชนชนเผามูเซอแดง 

จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก 

แบบบันทึกการสนทนากลุม  และแบบสอบถาม  วเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพโดยการวเิคราะหเน้ือหา  ผลการวจิยั

พบวา ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง สงผลใหเยาวชนชนเผา

มูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุด คือ 

ทักษะทางสังคมดานจิตสาธารณะ เน่ืองจากทักษะดานจิตสาธารณะสามารถดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม 

และมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกชัดเจน และทักษะทางสังคมทีม่กีารเปล่ียนแปลงนอยท่ีสดุ คอื ทกัษะความซ่ือสัตย

สุจริต เนื่องจากการพัฒนาทักษะความซื่อสัตยสุจริตนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาที่นานมากขึ้น  ทั้งนี้ เยาวชน

ชนเผามูเซอแดงมีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมท่ีอยูในระดับดีมาก เนื่องจากรูปแบบการเสริมสรางทักษะ

ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่จัดทําขึ้น เปนรูปแบบที่ใชชุมชนเปนฐานในการจัดทํา จึงจัดทํา             

รูปแบบไดเหมาะสม ตรงกับความตองการที่แทจริงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
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คําสําคัญ
 เยาวชนชนเผามูเซอแดง   ทักษะทางสังคม   การใชรูปแบบ

Abstract
 This dissertation has 1 objective, this is studying the results of the model intervention for 

capacity building of Red Lahu Youth in Pangmapha District, Maehongsorn Province. The study 

representative sample are 4 groups; caregivers of Red Lahu Youth 10 people, intellectuals and 

local wisdom 10 people, teachers who taught those Red Lahu youths 10 people, and Red Lahu 

youths 10 people, themselves from purposive sampling. The Instrumentation are the In-Depth   

Interview, Focus Group and the questionnaire.  The qualitative analysis by interpretation of its    

contents. The research finding is the results of changing in learning process of social skills has 

been summarized that youths who attended the activities according to capacity building of social 

skills for Youth Red Lahu in Pangmapha District, Maehongsorn. The most changing social skill is 

Public Consciousness and the least changing social skill is the Upright Skill. And all of the social 

skills are improving in the good level because the model intervention for capacity building of Red 

Lahu Youth in Pangmapha District Meahongsorn Province use the community based for creating 

so the model is appropriate for The Red Lahu Youth.

Keywords
 Red Lahu Youth Social Skills, Using the Model

บทนํา
 ทักษะทางสังคมนั้น เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญสําหรับมนุษยที่จะใชชีวิตอยู ร วมกัน ทักษะ                   

ทางสังคมเปนทักษะสําคัญของการแกปญหา และเปนกลุมทักษะที่มนุษยตองเรียนรู เพื่อการอยูรอด                  

และการมีปฏิสัมพันธกันในสังคม (อณูทิพย  ธารทอง, 2538) นอกจากนี้ ทักษะทางสังคมยังเปนทักษะหนึ่ง     

ที่สําคัญและจําเปนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เปนทักษะที่จําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศ 

ทุกวัย เพื่อใชในการปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการอยูรวมกัน บุคคลที่มีทักษะทางสังคมดีจะสามารถ

อยูรวมกับบุคคลในสังคมได (จรีลักษณ รัตนาพัทธ, 2557) ทั้งน้ี การพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น จําเปน             

อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตามลําดับจากวัยเด็กสูวัยรุนซึ่งผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญเพื่อเปนรากฐาน              

ในการนํามาซ่ึงการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขของมนุษย และหากเมื่อพูดถึงชวงวัยรุนนั้น ถือเปนชวงท่ี  

จําเปนอยางย่ิงในการไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมเน่ืองจากเยาวชนเปนวัยท่ีสําคัญในการเตรียมตัว           

เพื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญที่จะสามารถรับผิดชอบตนเองได เชน เริ่มเรียนรูในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น   
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การใหความเปนเพื่อนกับบุคคลอ่ืน เปนตน สังคมของเยาวชนจะเริ่มอยูกับกลุมและกับเพื่อนวัยเดียวกัน        

เด็กจะเริ่มเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น เริ่มเรียนรูมารยาททางสังคมและนิสยัเหมือนเด็กเล็ก ๆ จะเร่ิมลดลง   

(อุไร สุมาริธรรม, 2546) ทั้งน้ี เม่ือกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางสังคม ประสบการณทางบาน              

เปนปจจยัหน่ึงทีส่งผลตอพฤติกรรมทางสงัคมของเยาวชน กลาวคือหากวาเด็กไดเจรญิเติบโตมาจากครอบครัว 

ทีม่คีวามรัก ความอบอุน ความเปนมิตร พอ แม ไดแสดงความรกั และ ยอมรบัในตวัเยาวชนก็จะทาํใหเยาวชน

มพีฒันาการและบุคลิกภาพทีด่ ีนอกจากนี ้ประสบการณในโรงเรยีนก็ยงัเปนอีกปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมของ

เยาวชน กลาวคือ ในโรงเรียนเองก็ไดจัดประสบการณ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมใหกับ

เยาวชน เชน โรงเรยีนจดัใหมสีนามเด็กเลน หองสาํหรบัทาํกจิกรรม กจิกรรมจติสาธารณะ กจิกรรมชมุนมุทีส่งเสรมิ

ทักษะอาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสรางผูนําและสภานักเรียนเปนตน (กรมวิชาการ, 

2557)  จากขอมูลของกรมสขุภาพจติ (2557) ระบไุววา ความเขาใจในพัฒนาการตามชวงวยัโดยเฉพาะวยัรุน

หรือเยาวชนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนทางรางกายและอารมณอยางรวดเร็ว การพบปะกับผูคนในสังคมของ

พวกเขาจงึมีความเสีย่งสงูท่ีจะขดัแยงในการปฏสิมัพันธกนั  อนัเกดิจากการขาดทกัษะทางสงัคม ประกอบกบั

ผูปกครองมีบทบาทนอยลงจากเดิม นอกจากน้ันเยาวชนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมไปถึง

พัฒนาการทางดานสังคมดวยจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการตรวจสอบปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทางสังคม 

อนัเปนสิง่สาํคญัทีจ่ะทําใหเราเขาใจถึงพฤติกรรมทางจติใจของเยาวชนได  ซึง่บคุคลท่ีมสีวนเก่ียวของ โรงเรยีน

หรือหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ มีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางสังคม สามารถเปนผูชวยใหเยาวชน    

มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับคนอื่น ๆ เยาวชนจะเรียนรู เชื่อฟง กฎ กติกาและทําตามระเบียบของ

สังคม (อุษณีย โพธิสุข, 2554, 132) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดานการพัฒนา

เยาวชนของชาติเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะ                  

การคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2 – 7)

 อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนอําเภอท่ีตั้งอยู บนในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงสลับซับซอน                  

การคมนาคมจากอําเภอปางมะผาไปยังจังหวัดแมฮองสอน หรือจังหวัดใกลเคียงเปนไปดวยความลําบาก        

มีประชากรที่เปนชนเผามากมายหลายชาติพันธุ คือ ไทยยวน (คนพื้นเมือง) คนไต (ไทยใหญ) ลีซู ปะโอ มง 

กะเหร่ียง ลัว๊ะ มเูซอดํา มเูซอเหลอืง และมูเซอแดง  ทัง้น้ีชนเผาสวนใหญทีอ่าศัยอยูในอําเภอปางมะผาน้ัน คอื

ชนเผามูเซอแดง ซึ่งชนเผามูเซอแดงยังมีความแตกตางทางภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและ

คานิยมจากสังคมทั่วไป   จากอดีตชนเผามูเซอแดง เปนชนเผาที่อาศัยพึ่งพากัน รวมแรงกัน ดําเนินวิถีชีวิต

แบบเกษตรกรรม แตเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมท้ังในดานของเทคโนโลยี การสื่อสาร

เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากขึ้น ทําใหชนเผามูเซอแดง เร่ิมมี                              

การเปล่ียนแปลงความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง                 

ดานความพอเพียง ความซื่อสัตยสุจริต การสื่อสาร ภาวะผูนํา และจิตสาธารณะ 
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 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนเผามูเซอแดงที่สงผลใหเกิดปญหาทักษะทางสังคมนั้น จะเห็นได

จากการทีช่นเผามูเซอแดงอยูรวมกับธรรมชาต ิและมีความเชือ่วาส่ิงของทกุอยางเกิดข้ึนในธรรมชาต ิสามารถ

หาใหมไดเสมอและไมมวีนัหมดไป จงึทาํใหชนเผามเูซอแดงไมประหยดัและอดออม การอยูรวมกนัแบบพีน่อง 

อยูในกลุมของชนเผามูเซอแดง ทําใหชนเผามูเซอแดงใชภาษามูเซอแดงเปนหลักในการติดตอส่ือสาร                  

สงผลใหชนเผามูเซอแดงไมกลาพูดภาษาไทย และเขินอายเมื่อตองใชภาษาไทย (นภัสสร ฐิตินันทสรกุล,       

การส่ือสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้ การท่ีวัฒนธรรมด้ังเดิมเปนการอยูในครอบครัวขยาย     

สิ่งของท้ังหลายที่อยูในบานเปนของสวนรวม สามารถหยิบใชไดโดยไมบอกกลาว ทําใหเกิดปญหาดาน        

ความซื่อสัตยสุจริต นอกจากนี้ การที่ชนเผามูเซอแดงมีผูนําที่สําคัญ 3 ฝายเปนหลักในการตัดสินใจในทุก ๆ 

เรื่องท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชนเผามูเซอแดงไมกลาที่จะตัดสินใจ หรือกลาที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง             

สงผลใหเกิดปญหาดานทักษะการมีภาวะผูนํา นอกจากนี้การที่ชนเผามูเซอแดงอยูกับธรรมชาติ และ                     

มีวิถีชีวิตที่รักสันโดษ ทําใหชนเผามูเซอแดงไมนําตัวเองเขามาในพื้นที่สาธารณะมากนัก สงผลใหเกิดปญหา

ทางสังคมดานจิตสาธารณะ (เสริมศักดิ์ มงคลชัยวารี, การสื่อสารสวนบุคคล, 20 พฤษภาคม 2557) 

 จากประสบการณการทํางานในพื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูวิจัยไดสัมผัส             

และรับรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผา โดยเฉพาะอยางย่ิงวัฒนธรรมชนเผาของมูเซอแดง       

ในอําเภอปางมะผา ที่มีทั้งความเหมือน ความแตกตาง ความคลายกัน และการใชวัฒนธรรมรวมกัน                   

กับชนเผาอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยูในอําเภอปางมะผา จึงไดจัดทําและใชรูปแบบที่จะเปนแนวทางในการพัฒนา      

ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ และไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสราง         

ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา เพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเยาวชน    

ชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา (Lahu Model) (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122) ซึ่งเปนปญหาเรงดวนของ

เยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ ประกอบดวยทักษะทางสังคมท้ัง 5 ดาน คือ ทักษะดานการสื่อสาร           

ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ และภาวะผูนํา  ซึ่งเปนทักษะทางสังคมที่สงผลให                

เยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮ องสอน สามารถตัดสินใจไดอยางมุ งม่ัน                                      

มีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง คํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งตอตนเอง         

และสังคมกอนการดําเนินการสิ่งตาง ๆ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
 เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ใน                   

อาํเภอปางมะผา จงัหวัดแมฮองสอน ทีส่อดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามเูซอแดงและสังคมในยุคปจจบุนั

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) 

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
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 1. ขอบเขตการวิจัย 

  1.1 กลุมตัวอยาง 

           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้   

           1) ผูปกครองเยาวชนชนเผามเูซอแดง อาํเภอปางมะผา จงัหวัดแมฮองสอน ทีผ่านการอบรม   

โดยรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน  

จํานวน 10 คน

   2) ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 คน 

   3) ครูที่สอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่ผานการอบรมโดยรูปแบบ

การเสรมิสรางทักษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมนอยกวา 

1 ปการศึกษา จํานวน 10 คน

   4) เยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อายุระหวาง 13 - 20 ป 

ที่ผานการอบรมโดยการใชรูปแบบการเสรมิสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา

  รูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา            

จงัหวดัแมฮองสอน ทีส่อดคลองกบับรบิทของชนเผามเูซอแดงและสังคมในยุคปจจบุนั ซึง่รูปแบบการเสริมสราง

ทกัษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผามเูซอแดงในอาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน ทีส่อดคลองกบับริบททางสงัคม

ของชนเผามเูซอแดงและสงัคมในยคุปจจบุนั ประกอบดวย กจิกรรมเตรยีมความพรอมในการพฒันาโดยเรียนรู

ผานวัฒนธรรม คําสอน และคติของชนเผามูเซอแดงกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการสื่อสาร กิจกรรม            

เสริมสรางทักษะดานความซ่ือสัตยสุจริต กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาวะผูนํา กิจกรรมเสริมสรางทักษะ

ดานการอยูอยางพอเพียง กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการมีจิตสาธารณะและกิจกรรมการติดตามผล            

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี 21 วันแหงการเปลี่ยนแปลง (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122) 

 3. ขั้นตอนการวิจัย

  3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง     

ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

  3.2  ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาเยาวชนชนเผามูเซอแดงผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคม

ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง 

  3.3  ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลที่เกิดขึ้น (Happened Record) หลังจากการใชรูปแบบที่เสริมสราง

ทกัษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผามเูซอแดง อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน (Lahu Model) โดยท่ีผูวจิยั

ไดติดตามผลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  การสนทนากลุม (Focus Group) การตอบ

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเยาวชนชนเผามูเซอแดงอาสา เครือขายเยาวชน

อาสา ผูปกครอง ครู และผูนําทองถิ่น
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  3.4 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบผลการพัฒนาจากทุกฝาย (Unanimous Check) ดําเนินการ

โดยประเมินทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงท้ัง 5 ดาน หลังจากการไดรับการอบรม สอบถาม

เยาวชนชนเผามูเซอแดงเก่ียวกับความพึงพอใจ การสอบถามผูปกครองของเยาวชนชนเผามูเซอแดง โดยใช

แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงทักษะทางสังคม 

ทั้ง 5 ดาน

 4. การวิเคราะหขอมูล

  ผูวจิยัไดดาํเนนิการวิเคราะหขอมูลอันเกดิจากรูปแบบการเสรมิสรางทกัษะทางสงัคมของเยาวชน

ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผาโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก            

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  การสนทนากลุม (Focus  Group ) สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ

ทองถ่ิน สัมภาษณเชิงลึกผูปกครอง สัมภาษณเชิงลึกเยาวชนชนเผามูเซอแดง  บันทึกการสนทนากลุมครู           

ผูปกครอง เยาวชนอาสาและเครือขายเยาวชนอาสา

ผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาทักษะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสรุปไดวา เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวม

กิจกรรมตามกระบวนการเสริมสรางทักษะทางสังคมเยาชนชนเผามูเซอแดง ในอําเภอปางมะผา                      

จังหวัดแมฮองสอน พบวา ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่พัฒนาขึ้นตามพฤติกรรมอยางเห็น

ไดชดั คอืทกัษะดานการมจีติสาธารณะ ทกัษะดานการส่ือสาร ทกัษะการมภีาวะผูนาํ ทกัษะการอยูอยางพอเพียง             

และทักษะความซื่อสัตยสุจริต  สามารถกลาวเปนทักษะทางสังคมดานตาง ๆ ดังนี้

 1. ทักษะทางสังคมดานการมีจิตสาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงท่ีเขารับการอบรม หลังจาก   

เขารับการอบรมแลวพวกเขารูจักการใหความชวยเหลือผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสมและเต็มใจ กลาวคือ                  

มกีารชวยเหลอืชมุชน และผูปกครองในการทําความสะอาดหรอืการชวยเหลืองานบดิา มารดาและผูปกครอง

อยางเต็มใจ รูจักการถามเพ่ือแสดงความชวยเหลือ เกิดความรับผิดชอบตอสวนรวม ทําประโยชนตาง ๆ            

ใหกับครอบครัวและชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหนึ่ง ไดกลาววา “เพื่อนผมชอบทําทุกสิ่ง

ทุกอยางตามผม หากผมขับรถเร็ว พวกเพื่อน ๆ ก็จะขับเร็ว ๆ ตาม หากผมดื่มเหลา พวกเพื่อน ๆ ก็จะดื่มตาม 

ไมวาจะทําอะไร เขาจะทาํตามผมทกุอยาง ผมเลยชวนเพ่ือน ๆ  ไปทาํความสะอาดทีศ่าลากลางบาน เขาก็ถาม

ผมวา ไปทําไม ทําแลวไดอะไร ผมเลยตอบวา ทําแลวไดอะไรเยอะนะเพื่อน แลวผมก็ถือไมกวาดไปเตรียม

กวาด ผลปรากฏวาพวกเขาตามผมมาทําดวย ผมภูมิใจมาก”

 2. ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถใน

การใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง กลาวคือ                 

รูจักการฟงมากย่ิงขึ้น จากเดิมเยาวชนชนเผามูเซอแดงไมคอยฟงสิ่งที่ผูปกครองสอนหรือเสนอแนะเทาไร        

แตหลังจากไดรับการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ทําใหเยาวชนมีสติและ            

ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงรูจักที่จะหยุดฟง และไตรตรองสิ่งตาง ๆ ที่พวกเขาไดรับมา ดังที่    
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ผูเขารวมสนทนากลุมคนหนึ่ง ไดกลาววา “สําหรับลูกของเราจากที่ผานมาแกไมคอยฟงเทาไหร ตอนน้ีรูสึก

เหมือนเขาฟงเรามากยิ่งขึ้น ถาเราสอน  เขาก็จะฟง โดยใหเราพูดใหจบ และเขาถึงจะแสดงเหตุผลของเขา     

แตเราตองมเีหตผุลในการพูดคยุกนั นอกจากน้ีตอนนีเ้ปนผูนาํทีด่ใีหนอง ใหนอง ๆ  ตืน่เชาไปโรงเรียน กอน 7 โมง

ใหนองตื่นแลว แตไมทราบวาเวลาที่ตัวเขาเองมาโรงเรียน จะเปนอยางไร” นอกจากนี้ ยังมีผูรวมการสนทนา

กลุมอีกคนหน่ึงไดกลาววา “เมื่อกอนเวลาเราดุลูกเรา เขาจะโมโหมาก และเรายังพูดไมจบ เขาก็เถียงและ       

ขึ้นเสียงกับเรา แตหลัง ๆ  มานี้ ลูกเราไมคอยเถียงเราเลย” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)  

ทัง้น้ี เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการเสรมิสรางทกัษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผา

มูเซอแดง อําเภอปางมะผา มีพฤติกรรมดานการสื่อสารที่สุภาพยิ่งขึ้น ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

ตามสถานการณตาง ๆ  ทีพ่วกเขาเผชิญ ทัง้นี ้พวกเขามีความกลาในการท่ีจะปฏเิสธสิง่ยัว่ยตุาง ๆ  โดยใชภาษา

ทีเ่หมาะสม และแสดงเหตุผลหรือความตองการของตนเองไดอยางมีประสิทธภิาพ หรอืแมกระท่ังการใชภาษา

ในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเยาวชนชนเผามูเซอแดงกับเพ่ือน กับผูปกครองหรือผูใหญที่เขามามี      

สวนรวมในชีวิตของพวกเขาทุกสถานการณ 

 3. ทกัษะทางสงัคมดานการมีภาวะผูนาํ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ขารับการอบรมมีการแสดงและ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล กลาวคือ พวกเขารูจักการขอโทษ             

เม่ือตนเองทําผิด ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแมวาตนเองคิดแตกตาง และมองวาความแตกตางกอให

เกิดการพัฒนาไดอยางเหมาะสม เริ่มที่จะยึดเหตุผล รู จักการเอาใจเขามาใสใจเรา รู จักการปฏิเสธ มี              

ทักษะการคิดวิเคราะหที่ดี กลาท่ีจะตัดสินใจท่ีเหมาะสมตามสถานการณ ดังท่ีเยาวชนชนเผามูเซอแดง                

มพีฤตกิรรมดานการเปนผูนําท่ีมีแนวโนมท่ีดขีึน้ ซึง่เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ขารวมการสนทนากลุมคนหน่ึง

ไดกลาววา “หนูรูสึกเขาใจคนอ่ืนมากข้ึน เม่ือกอนหนูเปนผูนําท่ีเอาความเขาใจของตัวหนูเองเปนหลัก                   

แมบางคร้ังหนูรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น แตหนูก็จะยึดเหตุผลของตนเอง และเอาเหตุผลของหนู            

ลบลางเหตุผลของเพื่อน ๆ  แตตอนน้ีหนูวาหนูรับฟงเพื่อนมากขึ้นและพวกเรา คุยกันดวยเหตุผลมากกวา        

เมื่อกอน” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)

 4. ทกัษะทางสงัคมดานอยูอยางพอเพยีง เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ขารับการอบรมเกดิการดํารงชวีติ

อยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง โดยใชเงื่อนไข

ความรูและคณุธรรมในการดาํเนนิชีวติ กลาวคอื เยาวชนชนเผามูเซอแดงมคีวามออนโยนและมคีวามรับผิดชอบ

มากยิ่งขึ้น เปนผูใหญมากยิ่งขึ้น เร่ิมที่จะจัดการกับตนเองมากยิ่งข้ึนโดยใชหลักของการมีเหตุผล รูจักการ

วางแผนในการใชจาย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ เยาวชนท่ีเขารวมการสนทนากลุม             

ไดกลาววา เม่ือกอนตนเปนคนที่มักจะไมใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ แตเม่ือไดเรียนรูผานคูมือ           

การเสริมสรางทกัษะทางสงัคมแลว ไดปรบัเปลีย่นพฤติกรรมดานเพศ รูจกัการปฏเิสธ รูจกัการปองกัน มากยิง่ข้ึน 

โดยที่เยาวชนคนหนึ่งไดกลาววา “ผมเปนคนหนึ่งที่มีแฟน เมื่อกอนเวลาผมมีเพศสัมพันธ ผมจะไมคอยใชถุง

ยางอนามัย แตพอผมไดเรียนรูผานกระบวนการนี้ ผมคิดไดวา ผมควรจะปองกันตนเองจากความเสี่ยงตาง ๆ 

และเปนการปองกันความเสี่ยงเรื่องของการทองของแฟนผม” นอกจากนี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดงอีกคนหนึ่ง
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ไดกลาววา “หนูรูสกึวาหนรููจกัการปฏิเสธมากข้ึน และหนกูป็ฏิเสธโดยท่ีไมไดทาํใหหนูกบัแฟนทะเลาะกนัดวย” 

(ขอมลูการสนทนากลุมเมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2559) สิง่ตาง ๆ เหลานีก้อใหเกดิภูมคิุมกนัในตนเองไดเปนอยางดี  

ทัง้นีเ้ยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารบัการอบรมมคีวามรูสกึทางบวกตอวฒันธรรม ประเพณขีองพวกเขามากย่ิงขึน้ 

สามารถเปนตัวอยางและเปนผูสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีดัง้เดิมของตนเองไมใหเลือนหายไปอยางสมเหตผุล

 5. ทกัษะทางสังคมดานความซ่ือสัตยสจุริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงท่ีเขารับการอบรมมคีวามซือ่ตรง

ตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง กลาวคือ เยาวชนชนเผามูเซอแดงมีความรูสึกสํานึกตอวัฒนธรรม

ของตนในทางบวกมากย่ิงข้ึน พวกเขามคีวามต้ังใจทีจ่ะรวมประเพณีของชนเผาของตนเอง แมกระทัง่เรือ่งของ

การรวมพิธีขอขมาผูใหญ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานลบในครอบครัว มีสติในการคิดและหยุดคิด    

ในสิ่งที่เปนดานลบ เชน การไมขโมยของของผูอื่น หรือไมขโมยของผูปกครอง ดังที่ ผูเขารวมการสนทนากลุม

คนหนึง่ไดกลาววา  “เม่ือกอนหนขูโมยเงินแมบอยมาก แตหนูไมเคยขโมยเยอะ จะแอบเอาแค 5 บาท 10 บาท 

แตหลังจากทีห่นูมาอบรม หนูกลับไปบานหนกูค็ดิวาหนูจะแอบขโมยเงนิของแมมาเพือ่เก็บไวสาํหรับใชในงาน

กนิวอ แตพอคดิถงึกจิกรรมตาง ๆ  ทีห่นไูดอบรม หนกูห็ยดุคดิ และหนูมองวาหนูไมจาํเปนตองขโมยแลว เพราะ

พอถึงเทศกาลกินวอ แมก็ใหเงินหนูอยูดี หากเงินไมพอ หรืออะไร หนูก็สามารถขอแมได แมไมใหก็ไมเปนไร 

ดีกวาการขโมยเยอะเลย เพราะหากขโมยแมจับไดแมก็จะเสียใจ” เยาวชนชนเผามูเซอแดงผูเขารวมสนทนา

กลุมอีกคนหนึ่ง ไดกลาววา “ผมเปนคนที่ไมคอยจะชวยพอแมทํางานครับ หลังเลิกเรียนกลับบานผมก็จะเอา

กระเปาไวและข่ีมอเตอรไซตออกไปเที่ยวตอ แตตอนน้ี ผมรูสึกวา ผมอยากชวยแมผมทํางานบางครับ             

อยางนอย เราก็ชวยผอนเบาภาระของแมเราได ผมเลยถามแมบอยขึ้น วา แมมีอะไรใหผมชวยไหม แตแมผม

พอไดยนิอยางนีผ้มรูสกึวาแมผมเกดิอาการงง  แตผมจะพยายามถามแมใหมากข้ึน” ทัง้นี ้เยาวชนชนเผามเูซอแดง

มีพฤติกรรมการอยูรวมกับครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งมีเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหน่ึงที่เขารวมการสนทนา            

กลาววา “เมือ่กอนผมเปนคนใจรอนมากเลย หากพอ ผมบนหรือดาวา ผมกจ็ะตะโกนใสพอ และทาํอารมณเสีย

กบัพอ บางครัง้พอผมก็เสียใจ ผมรู แตตอนพอบนผมหงดุหงดิจริง ๆ แตผมรูสกึวาหลัง ๆ มาน้ี ผมใจเยน็ข้ึน          

พอผมบน ผมก็จะฟงพอมากขึ้น เพราะทุกคําที่พอ สอนผมวามันดีกับตัวผม หลังจากที่ผานการอบรมมา          

ผมไมเถียง และไมขึ้นเสียงกับพอแลว แตจะพยายามคุยกับพอดวยเหตุผล” (ขอมูลการสนทนากลุม                  

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559) 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา  

จังหวัดแมฮองสอน ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบัน สรุปไดวา 

เยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารวมกจิกรรมการอบรมผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสงัคมเยาชนชนเผา

มเูซอแดงในอาํเภอปางมะผา จงัหวัดแมฮองสอน เกดิการเปล่ียนแปลงทักษะทางสังคมทีจ่าํเปนสาํหรับเยาวชน

ชนเผามูเซอแดง กลาวคือ ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับจาก

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือทักษะดานการมีจิตสาธารณะ ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการมี
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ภาวะผูนํา ทักษะการอยูอยางพอเพียง และทักษะความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร 

เยาวชนชนเผามูเซอแดงท่ีเขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการส่ือสารได

อยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทกัษะทางสงัคมดานความซือ่สัตยสจุริต เยาวชนชนเผามูเซอแดง

ทีเ่ขารบัการอบรมมีความซือ่ตรงตอตนเองบดิา มารดา ครู และคนรอบขาง ทกัษะทางสงัคมดานอยูอยางพอเพยีง 

เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมโดยดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใชเง่ือนไขความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต                      

ทกัษะทางสงัคมดานการมจีติสาธารณะ เยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารบัการอบรม หลงัจากเขารบัการอบรมแลว

พวกเขารูจกัการใหความชวยเหลอืผูอืน่ในโอกาสท่ีเหมาะสมและเตม็ใจ ทกัษะทางสงัคมดานการมีภาวะผูนาํ 

เยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารบัการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคดิเห็นของผูอืน่แลวนาํไปสูการตัดสนิใจ

อยางมีเหตุผล เมื่อเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งมีการเปลี่ยนมากนอยไมเทากัน 

แตการกระทําที่สงผลใหตกผลึกเปนนิสัย ไดตองกระทําตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา 21 วัน ซึ่งสอดคลองกับ

แมคเวลมอทล (Maxwellmaltz, 1969, 15 – 17) ที่ไดกลาววา การกระทําจะตกผลึกกลายเปนนิสัยไดหากมี

การกระทําอยางตอเน่ืองอยางนอย 21 วัน โดยที่บุคคลนั้นตองมีพื้นฐานความเชื่อวาตนเองสามารถ

เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้รูปแบบการเสริมสรางทักษะของเยาวชนชนเผามูเซอแดงไดดําเนินการติดตามเยาวชน

ชนเผามูเซอแดง โดยใชการบันทึก 21 วันแหงการเรียนรู จึงสงผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

เยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544, 2) ไดกลาววา การบันทึกกิจกรรม   

ที่ไดกระทําแตละวันทําใหไดขอมูล เพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหดีงามยิ่งข้ึน                     

ซึง่การบนัทึกขอมูลการปฏบิตัหิรือกิจกรรมทีไ่ดกระทํา เสมือนการปฏบิตัธิรรมโดยวธินีัง่สมาธิ เพราะในขณะที่  

จิตกําลังทบทวนส่ิงที่ไดกระทํา เสมือนเปนการพิจารณาตัวเอง พิจารณาการกระทําดีและไมดี ในขณะท่ีจิต

พจิารณาก็จะเกิดสมาธ ิและเมือ่ไดพจิารณาตนเองแลว กส็ามารถเขาใจตนเองและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมใหม 

ซึง่เปนเสมือนเกิดปญญาในการนาํพาชีวติผานพนทกุขได ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืการเปล่ียนแปลง

ทักษะทางสังคมใด ๆ ก็ตาม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีเครื่องหนุนเสริมเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงนั้น                           

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ผูปกครอง สิ่งแวดลอม บุคคลที่ใกลชิดซึ่งสอดคลองกับ มอรโร (Morrow, 1981, 51 

– 52) ที่ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานการรับสาร ควรสงเสริมใหผูเรียนอยูใน

บรรยากาศที่มีการใชภาษา เกิดความพึงพอใจและสนุกสนานผานทางภาษา เปดโอกาสผูเรียนมีโอกาส           

ใชภาษาอยางตอเน่ืองอิสระ ไมวาจะอยูในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม การใหกําลังใจและการยอมรับนับถือตอ

ความตองการในการสื่อสาร หรือแมกระท่ังการท่ีเราสนับสนุนใหผู เรียนมีโอกาสในการใชภาษาแสดง            

ความรูสึกและความคิดเห็นอาจเปนการใชภาษาเพื่อการตั้งสมมติฐาน การสรุปหรือการทํานายเหตุการณ 

เปนตน  เพราะทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญท่ีผูเก่ียวของตองใหความสําคัญเพ่ือเปนรากฐานอันสําคัญ   

ทีน่าํมาซึง่ความสาํเรจ็ในชวีติเมือ่เยาวชนเตบิโตขึน้ไปในอนาคตซ่ึงเปนไปตามทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม

ของโคลเบิรก (แพรภัทร ยอดแกว, 2557) ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความเชื่อเบื้องตนวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม

หมายถึง การท่ีบคุคลใชเหตผุลในการเลอืกทีจ่ะกระทําหรอืไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง การท่ีบคุคล
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มเีหตผุลเชิงจรยิธรรมอยูในขัน้ใดนัน้ ขึน้อยูกบัระดบัความคดิและความเขาใจของแตละบคุคล ทัง้นี ้การเสริมสราง

ทักษะทางสังคมดานการอยูอยางพอเพียงนั้น สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จากผลการศึกษาของ

สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะประเทศอังกฤษพบวา การมีทักษะในการเขาสังคมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะ

ชวยเหลือเยาวชนใหประสบความสําเร็จ (นิตยสารการศึกษาวันนี้, 2551) ซึ่งถือเปนการเตรียมความพรอม

เยาวชนเพ่ือการเปลีย่นแปลงโดยผานการถกเถียงถงึปญหาการแสดงออกพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสมในปจจบุนั 

(พรรษชล ศรีอิสราพร, 2559)

สรุป
 ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา  

จังหวัดแมฮองสอนสงผลใหเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสรางทักษะ          

ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เกิดการเปล่ียนแปลง            

ทกัษะทางสงัคมทีจ่าํเปนสาํหรบัเยาวชนชนเผามเูซอแดง กลาวคอื ทกัษะทางสังคมดานการส่ือสาร เยาวชนชนเผา

มูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน  

เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทักษะทางสังคมดานความซื่อสัตยสุจริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับ       

การอบรมมีความซ่ือตรงตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง ทักษะทางสังคมดานอยูอยางพอเพียง   

เยาวชนชนเผามเูซอแดงท่ีเขารบัการอบรมเกิดการดาํรงชวีติอยางพออยูพอกนิ โดยใชหลกัความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใชเง่ือนไขความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต                      

ทกัษะ ทางสังคมดานการมจีติสาธารณะ เยาวชนชนเผามเูซอแดงท่ีเขารบัการอบรม หลงัจากเขารบัการอบรม

แลวพวกเขารูจกัการใหความชวยเหลอืผูอืน่ในโอกาสท่ีเหมาะสมและเตม็ใจ ทกัษะทางสงัคมดานการมภีาวะผูนาํ  

เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไป 

สูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล   

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ผลงานวจิยันี ้สามารถนาํไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผาอืน่ๆ      

และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางทักษะทางสังคมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    

ขั้นพื้นฐานไดเชนกัน แตควรศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง                  

ใหละเอียดชัดเจน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผาอ่ืน ๆ             

เพื่อการพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน       

ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา เพื่อใชกับกลุมตัวอยางกลุมอื่นตอไป
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บทคัดยอ
 การวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคหลักเพือ่การพฒันารปูแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรยีนมัธยมศึกษา

ดวยกระบวนการแกปญหาและมวีตัถุประสงคเฉพาะ ดงัน้ี เพ่ือ 1) ศกึษาทกัษะทีจ่าํเปน  กระบวนการแกปญหา

และผลลพัธในการบรหิารความขัดแยงของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 2) สรางรปูแบบการบรหิารความขัดแยงของ

โรงเรยีนมัธยมศึกษา  3) ประเมนิรปูแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรยีนมัธยมศึกษา การดําเนินการวจิยั

มี  3 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนที่ 1) การศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหา และผลลัพธในการบริหาร

ความขัดแยงของโรงเรยีนมธัยมศึกษา โดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ การสัมภาษณผูอํานวยการ

โรงเรียน จํานวน 12 คน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง          

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 2)        

การสรางรปูแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรยีนมธัยมศกึษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบฯ 

โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  9  คน  ขั้นตอนที่ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยง
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ของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใชแบบประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการนํารูปแบบไปใช

ประเมินโดยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 350 คน

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ                 

แกปญหา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดงัน้ี องคประกอบท่ี 1 ทกัษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง 

ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี                  

4) การใชอํานาจ 5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม                

7) การเผชญิหนาผูอืน่  8) การควบคมุอารมณ  9) การสรางความสมัพันธเชิงบวก องคประกอบที ่2 กระบวนการ

แกปญหา ประกอบดวย  1) การกําหนดปญหา  2) การศึกษาสาเหตุของปญหา   3) การกําหนดทางเลือก      

4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก  5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน  6) การติดตามและการประเมินผล และ

องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ  ประกอบดวย 1) สถานศึกษา 2) ผูบริหารสถานศึกษา  3) บุคลากร  4) นักเรียน  

สวนผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา         

พบวา  มีความเปนไปไดและความเปนประโยชนอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
 การบริหารความขัดแยง   โรงเรียนมัธยมศึกษา   กระบวนการแกปญหา

Abstract
 The main purpose of this research was to develop a model of conflict management in 
secondary schools through the problem-solving process. The research methods comprised of three 
steps as follows:  1) studying the existing approaches of conflict management in secondary schools 
by analyzing documents and interviewing 12 secondary school administrators and 9 experts 2) 
creating a model of conflict management in secondary schools by the discussing the proposed 
model  in order to check and discover  the appropriate  model  3) evaluating  feasibility and usefulness 
on the model by questionnaire  from 350 secondary school administrators.  
 The research  indicated that an effective model of conflict management must be comprised 
of three main components: 1) nine important skills conflict management which include: situational 
analysis, negotiation, neutral and charismatic creation, the use of power, listening and feedback, 
systematic and holistic thinking, confrontation, emotional control, and positively relative creation 
2) the problem-solving process which includes six steps: problem identification, study of problem 
causation, alternative identification, alternative decision making, planning and doing, monitoring 
and evaluation  3) outcomes which include four sub-components: schools, school administrators, 
staffs and students. The evaluation of a model development of conflict resolution in the secondary 

schools by problem solving methods found a high degree of feasibility and usefulness.    
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บทนํา
 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแกผูเขาเฝาฯ       

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  วันอังคารท่ี  29 ตุลาคม  2517 

มูลนิธิพระดาบส. (2554. 220) ความวา

  “...ความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน  ความจริงงานทุกอยาง        

  หรอืการอยูเปนสงัคมยอมตองมคีวามแยงกนั  ความคดิตางกนั  ซึง่ไมเสียหายแตอยูทีจ่ติใจของเรา   

  ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญาการแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ...”  

 สุพัตรา จิตตเสถียร  (2553, 189) ไดกลาววา การพัฒนาองคการในยุคศตวรรษ 21 นี้  จะตองเผชิญ

กับความทาทายของปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การแขงขันท่ีเขมขน  การเอาชนะกันดวย      

ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตมีสิ่งหน่ึงท่ีคงอยูทาทายสมรรถนะการบริหารองคการของผูนําท้ังหมด         

นั่นคือ “ความขัดแยง” เชนเดียวกับ  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2534, 8) ที่วา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองเผชิญหนาอยูทุกวัน  ผูบริหารไมสามารถทําเปนไมสนใจหรือละเลยเสียได  และไมสามารถปลอยใหเกิด

มากขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยไมจัดการแกไข งานวิจัยในตางประเทศแสดงใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงหรือ           

ระดับกลาง  ใชเวลาประมาณรอยละ 20  ของเวลาท่ีทํางานเพ่ือจัดการกับความขัดแยง ไดมีงานวิจัยใน         

ระยะตอมาแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชเวลาเพื่อจัดการกับความขัดแยงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 สําหรับผูบริหาร

ระดับกลางนั้นใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง  การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจที่ยาก

ที่สุดอยางหนึ่งของผูบริหาร  ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย

ไมสามารถจะเลือกไดวาจะตองทํางานกับใครก็ตาม  หากผูบริหารสามารถเขากับเพ่ือนรวมงานและ                       

ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดีแลวยอมมั่นใจไดวางานที่ทําจะประสบความสําเร็จ  

 จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขนาดของโรงเรียน  เล็ก กลาง ใหญ  ใหญพิเศษ

และผูบรหิารเกษยีณอายรุาชการในจังหวดัพษิณโุลก จงัหวดัสโุขทยั ผูวจิยัไดวเิคราะหขอมลู  พบวา สภาพทัว่ไป

ของปญหาความขัดแยงมีปญหาความขัดแยงทุกโรงเรียนเปนปกติทุกแหง มีลักษณะแตกตางกันไปจะ        

รุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับกระบวนการแกปญหาและขอเท็จจริงอยูที่สาเหตุหรือตนเหตุของปญหา ปญหา         

ความขัดแยงเกิดข้ึนเร่ือย ๆ  ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมกเ็ขามาอีก ปญหาความขดัแยงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรยีน

มธัยมศึกษาจะเกีย่วของกบัการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบตังิาน ปญหาสวนตวั ผลประโยชน ทรรศนะ

ของครูทีม่ตีอผูบรหิาร ครมูคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองสูง ความแตกตางระหวางบุคคล การไมยอมรบัซึง่กนัและกัน 

พฤติกรรมของนักเรียนที่ไมเหมาะสม การใสรายปายสี ความเปนธรรม ฯลฯ ซึ่งประเด็นปญหาความขัดแยงที่

คูกรณีมีความขัดแยงระหวางผูบริหารกับครู ครูกับครู กลุมกับกลุม ผูบริหารกับชุมชน  ซึ่งผลกระทบหรือ       

ความเสยีหายท่ีเกดิจากปญหาความขัดแยง ไดแก กระทบตอการบรหิารงานบคุคลในดานการพัฒนาการเรยีน
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การสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ทําใหการพัฒนางานในดาน

ตาง ๆ  ชะลอตวัลง ทาํใหตองใชวธิกีารทีพ่ถิพีถินั และละเอยีดมากข้ึน ซึง่กระทบตอความรวมมอืในการทาํงาน 

เกิดความแตกแยกและผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริหารจดัการของโรงเรียนหยดุชะงัก หยุดการพัฒนาโรงเรยีน

ทีจ่ะหลอหลอมรวมประสาน จะตองใชเวลานาน การทํางานดวยกนัไมไดกระทบตอการทาํงาน ไมเขาใจบทบาท 

หนาที่และขาดเอกภาพ สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของโรงเรียน อีกทั้งวันชัย รัตนศัพท และ รัตนาภรณ 

วัฒนศัพท (2552, 4) กลาววา ในการบริหารโรงเรียน ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวัน 

ทัง้น้ีเนือ่งจากผูบรหิารจะตองทาํงานรวมกับคน ซึง่มพีืน้ฐานของชีวติ มคีวามตองการ ความรูสกึนกึคดิ มคีวามรู

ประสบการณ ลักษณะนิสัย และความพอใจท่ีแตกตางกัน เม่ือมาอยูรวมกัน ทํางานดวยกัน ดวยธรรมชาติ

ของความแตกตางก็เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไม

สามารถท่ีจะหลกีเลีย่งได และเมือ่เกดิความขดัแยงแลวผูบรหิารกไ็มสามารถเพิกเฉย หรอืทาํเปนไมสนใจและ

ปลอยใหเหตกุารณตางๆ ในโรงเรียนรุนแรง โดยไมไดรบัการแกไขไมได อกีทัง้งานวจิยัของอารีรสัมิ ์ วฒันทองผิว 

(2553, 118) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการบริหารความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ พบวา             

สภาพความขดัแยงในสถานศกึษาและวธิกีารบรหิารความขดัแยงในสถานศกึษาของรฐัในปจจบุนั เปนความขดัแยง

ตามสายบงัคบับัญชา ความขดัแยงในการจดัสรรทรพัยากร งบประมาณและการบริหารโครงการของสถานศึกษา 

สาเหตุของความขัดแยงสวนใหญเกิดจากความแตกตางในสวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ 

ประสบการณ บคุลกิภาพของคนในหนวยงาน ความไมพงึพอใจในบทบาทของคนในหนวยงาน การประเมนิผล

และระบบการตอบแทนผลประโยชนที่แตกตางกันและผลประโยชนที่ขัดแยงกัน การกําหนดบทบาท                  

กฎเกณฑและวิธีการปฎิบัติไมมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและการแยงทรัพยากรที่ตองใชรวมกัน

 จากความสําคญัและความเปนมาของปญหาดังกลาวขางตน  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะทําการศึกษา

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบการจดัการศกึษาและสภาพความขัดแยงทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนมัธยมศึกษา ซึง่มปีญหาและอุปสรรคหลาย

ประการที่ซับซอน  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารความขัดแยงที่ไมกอใหเกิดผลเสีย 

และปญหาทีต่องตามมาในอนาคตใหไดยอมสามารถท่ีจะเปลีย่นความขดัแยงทีท่าํใหคูกรณเีกดิความพงึพอใจ

กันท้ังสองฝายและเปนประโยชนได  อันจะนําไปสูการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาทั้งใน

ดานการเปลี่ยนแปลงท่ีดีและสรางนวัตกรรมของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายและมีคุณภาพ         

ซึ่งการแกปญหาความขัดแยงดวยกระบวนการเปนวิธีในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ – ชนะ                      

มีความสอดคลองกันและตัดสินใจแบบผสมผสานที่จะพยายามหาทางแกไขที่ทุกฝายเห็นพองกัน นับวาเปน

วิธีการแกปญหาความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ               

การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาเพ่ือใชเปนแนวทางใหผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงอันจะนําไปสูการบริหาร

จัดการไดอยางสําเร็จ มีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง
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วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาทักษะท่ีจําเปน  กระบวนการแกปญหาและผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

 2.    เพื่อสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

 3.   เพ่ือประเมนิรูปแบบการบริหารความขดัแยงของโรงเรียนมธัยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานท่ีเกีย่วของ ผูวจิยัไดกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันา

รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาที่สําคัญ  ไดแก แนวคิด

เก่ียวกบัการขดัแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติในการบรหิารงานขององคการ โดยอาจจะเปนความขดัแยงระหวาง

บุคคลหรือความขัดแยงภายในกลุม หรือความขัดแยงระหวางกลุมก็เปนไปได  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น           

มทีัง้คณุและโทษ  อาจจะนํามาซึง่ความแตกแยกขาดความสามคัคีอนัดตีอกนั  หรืออาจจะนาํมาซึง่การกระตุน

และสงเสริมความเจริญเติบโตกาวหนาขององคการ ผูบริหารทุกระดับ จะตองเผชิญกับปญหาความขัดแยง

ในการทํางานอยางหลีกเลีย่งไมไดและเปนความรับผดิชอบโดยตรง ทีผู่บริหารจะตองทาํการตัดสินใจดําเนนิการ

อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือยุติหรือแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนน้ันใหได ฉะน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิง          

ที่ผูบริหารจะตองใชวิทยาการความรูดานความขัดแยง และอาศัยประสบการณกระทําจนประสบผลสําเร็จ     

มาแลวจึงนํามาปรับใชแกไขปญหา ตลอดจนนําแนวทางหรือหนทางแกไขจากหลายๆ ทางเพื่อแกไขปญหา

ของความขัดแยงตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี ซึ่งจะนํามาซ่ึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ                         

งานสรางความม่ันคงและความกาวหนาใหแกองคการของตนย่ิงๆ ขึน้ไป  อกีทัง้ สพุาน ีสฤษฎวานชิ (2552, 333) 

กลาววา ประเภทความขัดแยงในเชิงบุคคล กลุมหรือองคการ แบงได 5 ประเภท ดังนี้  1) ความขัดแยงภายใน

ตัวบุคคล 2) ความขัดแยงระหวางบุคคล 3) ความขัดแยงของบุคคลและกลุม 4) ความขัดแยงระหวางกลุม    

5) ความขัดแยงระหวางองคการ 

  ในสวนของสาเหตุความขัดแยง  ธร สุนทรายุทธ (2551, 231-239) กลาววาสภาพขององคการที่มี

สาเหตขุองความขดัแยง ดงันี ้ 1) การมทีรพัยากรทีจ่าํกดั 2) ความคลมุเครอืขององคการ  3) กฎเกณฑทีเ่ขมงวด  

4) การแขงขันทุกๆ องคการมีโครงสรางที่กอใหเกิดการแขงขัน  5) การมีขอยกเวน 

 ผลของความขัดแยงซึ่งสุนันทา เลาหนันทน (2549, 184-187) กลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ตอง

เกดิขึน้เสมอและจะเปนผลดีตอองคการถาความขัดแยงอยูในระดบัทีเ่หมาะสม ไมมากหรอืรนุแรงเกนิไป เพราะ

จะชวยใหสมาชกิเกิดความรอบคอบ รูจกัคิดอยางมีเหตมุผีลและเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ  ในการปฏบิตังิาน

ตามที่ทีมรับผิดชอบในทางตรงกันขามถาไมมีความขัดแยงหรือมีอยูในระดับตํ่า ก็จะทําใหเกิดสภาวะ                    

ที่ทุกคนคลอยตามกัน (Group Think) ทําใหขาดความคิดใหมๆ ในการปรับปรุงงาน ทํานองเดียวกันถา          

ความขัดแยงมีในระดับสูงมาก ขอมูลตางๆ ถูกบิดเบือนทําใหคุณภาพการตัดสินใจตํ่า บรรยากาศคอนขาง

ตึงเครียด ความคิดใหมๆ จะเกิดขึ้นนอยมาก 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 116) กลาววา การบริหาร

ความขัดแยงกับการแกไขความขัดแยงมีขอบเขตไมเหมือนกัน การแกไขความขัดแยงเปนการดําเนินการให

ความขัดแยงส้ินสุดหรือสงบลง เปนสวนหน่ึงของการบริหารความขัดแยงซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ                 

ในการบรหิารความขัดแยง การวนิจิฉัยความขัดแยง การนยิามปญหาความขัดแยง การพจิารณาผลท่ีจะตามมาของ

ความขดัแยง  ยทุธศาสตรในการบริหารความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงภายในองคการ การแกปญหา 

ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง ความขัดแยงเกิดข้ึนไดงายแตมักจะแกไขไดยาก         

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ผูบริหารจะตองเขาใจ วิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการอยางใด            

อยางหนึ่งในการบริหารความขัดแยงจาก 3 ประการ ดังนี้

 1. กระตุนใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรคและมีประโยชนใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือ

ในองคการหากในหนวยงานหรือในองคการมีความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า 

 2. ลดระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง หากในหนวยงานหรือในองคการ

มคีวามขัดแยงในระดับสูงเกินไปจนกระทั่งเปนผลเสียแกหนวยงานหรือองคการ 

 3. การแกปญหาความขัดแยง 

  แนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและกระบวนการแกปญหา มีดังนี้  

  3.1 กลยุทธการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ  

        เสรมิศักด์ิ วศิาลาภรณ (2534, 142) ไดกลาววาการแกปญหาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ 

เปนวิธกีารท่ีมทีัง้เหตุผลและเปนวธิสีรางสรรคและเปนการแสวงหาขอตกลงทีส่บอารมณและเปนท่ีพอใจของ

ทุกฝาย เปนวิธีการแกปญหาที่แทจริง เปนวิธีการที่ขึ้นอยูกับความใจกวางของทุกฝายและความจริงใจที่จะ

แกปญหาซึง่มใิชมุงการทาํใหความขัดแยงสิน้สดุลงเทานัน้ การแกปญหาความขดัแยงแบบชนะ-ชนะน้ัน เนน

ทีเ่ปาหมายหรือวัตถุประสงค เนนการใหทกุฝายไดรบัประโยชนสงูสุดและเนนท่ีการรวมมือเพ่ือแกปญหาแบบ

ชนะ-ชนะ การแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ เปนการแกปญหาท่ีมีความเห็นสอดคลองกันและ            

การตดัสนิใจแบบผสมผสานซึง่เปนการแกปญหา (Problem Solving) เปนวธิกีารทีจ่ะพยายามหาทางแกปญหา

ที่ทุกฝายเห็นพองกัน พยายามรวมกันวิเคราะหวาปญหาอยูที่ใด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดและการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหน่ึงในการแกปญหาความขัดแยงแบบ

ชนะ-ชนะ 

  3.2 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง

   เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2534, 159) กลาววา ความสําเร็จในการบริหารความขัดแยง       

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ผูบริหารจําเปนจะตองมีความรูและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง         

เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณ การเจรจา 

การกระจายความเปนธรรม การใชอํานาจ ทักษะตางๆ ในการบริหารความขัดแยง 

   ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550, 54-59) กลาววา กระบวนการของการจัดการความขัดแยง 

(Conflict Management Process) เปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารสามารถขจัดความขัดแยงในองคการ
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ของตนใหหมดไปนั้น คือ การนํากระบวนการที่เปนขั้นเปนตอนในการจัดการความขัดแยงเขามาใชเพื่อนําไป

สูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมสําหรับทุกฝายสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 

146-150) ไดกลาววา การแกปญหาแบบกระบวนการเปนอีกวธิหีน่ึงในการแกปญหาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ 

บุคคลที่มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงแบบเปนกระบวนการ เชนเดียวกับสมชาติ กิจยรรยง (2555, 

99-100) กลาววา กระบวนการแกไขปญหาความขดัแยงน้ีสามารถใชไดทัง้ความขดัแยง ระหวางผูบริหารและ

ผูบริหารดวยกันก็ไดและคลายๆ กับวิธีการแกไขปญหาและตัดสินใจก็คือ 1) กําหนดปญหา 2) พยายามหา

สาเหตุของปญหา 3) กําหนดทางเลือก  4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  5) กําหนดการปฏิบัติการ

แกไขปญหาความขัดแยง และ 6) ประเมินผลการแกไขแลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 

   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

กระบวนการแกปญหา มดีงันี ้อารีรศัมิ ์วฒันทองผวิ (2553) ไดทาํการศกึษาวิจยัการพฒันากลยุทธ  การบริหาร

ความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของ

รัฐ สวนใหญเปนความขัดแยงตามสายบังคับบัญชา โดยสาเหตุของความขัดแยงเกิดจากความแตกตางใน

สวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ และประสบการณ   

   กาญจนา สามิภักดิ์ ปยมาภรณ สุวรรณเจริญพร  และภัทรภร ศรีนวล (2551) ไดวิจัยเรื่อง 

การนาํเสนอแนวทางการบริหารความขัดแยงภายในองคการ ผลการวจิยัพบวา การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุงหมาย

เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารความขดัแยงภายในองคการ โดยศึกษาความขดัแยงใน 3 รปูแบบ คอื ความขดัแยง

ระหวางบุคคล ความขัดแยงภายในกลุมและความขัดแยงระหวางกลุม ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

   1. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางบุคคลภายในองคการ

     1.1 การศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุและระดับของความขัดแยง

     1.2  ผูบรหิารตองใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรรจแุตงตัง้และการบรหิารงานบคุคล

     1.3 พัฒนาทักษะและสรางความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตามความรู                       

ความสามารถเฉพาะดานของแตละบุคคล

   2. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงภายในกลุมภายในองคการ

     2.1 การจดัระบบและชองทางการสือ่สารท่ีมปีระสิทธภิาพและเหมาะสมเพือ่สราง

ความเขาใจใหตรงกัน

     2.2 ผูบริหารตองใหความเปนธรรมและมีเมตตาธรรมกับทุกกลุม ซึ่งรวมทั้งการ

จัดสรรผลประโยชนดวยความเปนธรรมตามความรูความสามารถของแตละบุคคล

   3. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางกลุมภายในองคการ

     3.1 มีการจัดสรรทรัพยากร ผลตอบแทน/รางวัลอยางเปนธรรม

     3.2 สงเสรมิ สนบัสนนุการบริหารงานบคุคลดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

          จารุวรรณ  ตั้งจิตสมคิด (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหาร                    

ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ปญหาความขัดแยงดานงานบุคลากรมีปญหาสูงสุด คือ 
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มคีาเฉลีย่เทากบั 1.22 รองลงมา ไดแก  ระดบัปญหาความขดัแยงดานงานธุรการและการเงนิ  มคีาเทากบั 1.01 

ดานงานวิชาการ  มีคาเทากับ 0.97 ดานงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีคาเทากับ 0.93 ดานงาน

อาคารสถานที ่  มคีาเทากบั 0.93 และปญหาความขดัแยงนอยทีส่ดุไดแก ดานงานกจิการนกัเรียนมีคาเทากบั 0.91 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดเปน          

กรอบแนวคิดโดยเชื่อมโยงโครงสรางความสัมพันธเชิงระบบอยางมีเหตุผล ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยมีองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ                   

องคประกอบที ่1 ทกัษะทีจ่าํเปนในการบรหิารความขดัแยง องคประกอบที ่2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง 

และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธ  มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยใชเก็บขอมูล                      

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย  3  ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้

 1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาความขัดแยงและผลลัพธ 

ในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา  แบงออกเปน  3  ขั้นตอนยอย ไดแก

  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง 

กระบวนการแกปญหาความขัดแยงและผลลัพธโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง การบริหารความขัดแยง ทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาและผลลัพธ  

  1.2 การศึกษาทักษะท่ีจําเปนในการบรหิารความขดัแยง กระบวนการแกปญหาความขดัแยง 

ผลลัพธในการบรหิารความขดัแยงของโรงเรยีนมธัยมศึกษาโดยการสัมภาษณผูอาํนวยการโรงเรียน กลุมผูใหขอมลู 

เปนผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ         

10 ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ดานการบริหารการศึกษา และไดรับรางวัลระดับชาติ         

ไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ขนาดละ 1 คน ในจังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก  สุโขทัย จํานวน 12 คน     

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

  1.3 การศึกษาทักษะท่ีจําเปนในการบรหิารความขดัแยง กระบวนการแกปญหาความขัดแยง 

ผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูใหขอมูล 

เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ  เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา             

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ          

กึ่งมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

 2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

กระบวนการแกปญหา ผูวจิยัไดนาํผลการวเิคราะหในข้ันตอนท่ี 1 ผลการศกึษาทกัษะทีจ่าํเปน กระบวนการ

แกปญหา และผลลัพธ มาเปนกรอบแนวทางในการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหา แบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย ไดแก
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  2.1 การยกรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ      

แกปญหา โดยการนําขอมูลจากผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและผลการสัมภาษณผูอํานวยการ

โรงเรียนและผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 1 มายกรางเปนรางรูปแบบการบริหารความขัดแยง

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

  2.2  การตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

กระบวนการแกปญหา ในข้ันตอนน้ี ผูใหขอมลูเปนผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน  9 คน ไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชเปนการสนทนากลุม  (Focus Group) วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะห

เนื้อหา

 3. ขั้นตอนที่  3  การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ดวยกระบวนการแกปญหา ผูวิจัยดําเนินการใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

จาํนวน 350 คน เพือ่ประเมินความเปนไปไดและความมปีระโยชนของการนํารปูแบบการบริหารความขดัแยง

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาไปใช เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เพื่อประเมิน        

ความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาทักษะท่ีจําเปน กระบวนการแกปญหาความขัดแยง และผลลัพธใน            

การบริหาร ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณผู อํานวยการโรงเรียนและ             

ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหา และผลลัพธ  คือ          

องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงประกอบดวย 10 ประการ ไดแก  1) การวิเคราะห

สถานการณ  2) การเจรจา  3) การกระจายความเปนธรรม  4) การใชอาํนาจ  5) การฟง   6) การใหขอมลูยอนกลับ 

7) การมองภาพรวม 8) การเผชิญหนากับผูอื่น 9) การมีความยืดหยุน  10) ความสามารถทางอารมณ              

ซึง่ทกัษะทัง้ 10 ประการสามารถแยกทักษะท่ีจาํเปนทีผู่บรหิารโรงเรยีนตองบรหิารตนเองเสียกอน ทีจ่ะชวยลด

การสรางความขัดแยงในโรงเรียน อันเกิดจากตัวผูบริหารเอง ไดแกทักษะ 1) การกระจายความเปนธรรม          

2) การใชอํานาจ  3) การฟง  4) การใหขอมูลยอนกลับ 5) การมองภาพรวม 6) การเผชิญหนากับผูอื่น                  

7) การมีความยืดหยุน  8) ความสามารถทางอารมณ องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง

ประกอบดวย  6 ประการ ไดแก 1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตขุองปญหา  3) การกําหนดทางเลือก  

4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก  5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน  6) การติดตามและการประเมินผล        

องคประกอบที่ 3  ผลลัพธ ไดแก องคกรและบุคคล
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 2. ผลการสรางการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ดวยกระบวนการแกปญหา 

       ผลการสรางรูปแบบการบรหิารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศกึษาดวยกระบวนการแกปญหา

และดําเนินการตรวจสอบโดยการสนทนากลุม จากผูทรงคุณวุฒทิีม่ตีอความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิาร

ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ 

ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงประกอบดวย 9 ประการ ไดแก                               

1) การวิเคราะหสถานการณ  2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี  4) การใชอํานาจ  

5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม 7) การเผชิญหนากับ        

ผูอื่น 8) การควบคุมทางอารมณ  9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก 

  องคประกอบท่ี 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง  ประกอบดวย 6 ขั้นตอน  ไดแก                      

1) การกําหนดปญหา  2) การศกึษาสาเหตขุองปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลอืกทางเลือก  

5)  การวางแผนและปฏิบัติตามแผน  6) การติดตามและการประเมินผล

  องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ไดแก  ผลลัพธที่เกิดกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากร

และนักเรียน  

ภาพที่ 1: รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรียนมธัยมศึกษาดวยกระบวนการ           

แกปญหา พบวา ผลการประเมินความเปนไปไดของการนําการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยภาพรวม 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก  (  = 4.30) 
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และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา องคประกอบดานทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง                

อยูในระดับมาก (  = 4.26) ดานกระบวนการแกปญหาความขัดแยง อยูในระดับมาก  (  = 4.30)  และ

ดานผลลัพธ  อยูในระดับมาก (  = 4.41)

 ผลการประเมินความมีประโยชนของการนําการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยภาพรวม 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก  (  = 4.44)  และ        

เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคประกอบดานผลลัพธ อยูในระดับมาก          

(  = 4.54)  ดานกระบวนการแกปญหาความขัดแยง  อยูในระดับมาก  (  = 4.44) และดานทักษะที่จําเปน

ในการบริหารความขัดแยงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  อยูในระดับมาก  (  = 4.40)

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัรปูแบบการบรหิารความขัดแยงของโรงเรียนมธัยมศกึษาดวยกระบวนการแกปญหา 

มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. ผลการศึกษาทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหา ผลลัพธ                    

เพื่อพัฒนาการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย  3        

องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย 9 ทักษะ           

องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน และองคประกอบที่  3  ผลลัพธ 

เปนผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมัธยมศึกษา             

เปนองคกรหนึ่งในสังคมในการปฏิบัติงานรวมกันของผู อํานวยการกับขาราชการครูและบุคลากรทาง                

การศึกษายอมมีความขัดแยงเปนปกติ ผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน ดังน้ันผูบริหารจําเปนตองมีการบริหาร

ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนําไปสูการแกปญหาท่ีเหมาะสมแบบชนะ-ชนะ ซึ่งการนี้จะทําให

ทุกฝายชนะ-ชนะ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทักษะจําเปนในการบริหารความขัดแยง เพราะการมีทักษะท่ีดีจะ

ทาํใหสามารถฟงความคิดเห็นและวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง เชน การวเิคราะหสถานการณจะทําใหมองเห็น

ภาพความขัดแยงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกัน ขณะที่เกิดความขัดแยงคูขัดแยงยอมเกิดอารมณ 

เพราะฉะน้ัน ถาผูบริหารมีทักษะในการควบคุมอารมณ ประกอบกับการมีกระบวนการแกปญหาอยาง              

เปนขั้นตอนก็จะทําใหบริหารความขัดแยงประสบผลสําเร็จและสงผลดีตอตัวผูขัดแยง สถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ซึ่งทุกองคประกอบสงผลตอการบรหิารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา

และมีความสัมพันธเชิงระบบ สอดคลองกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎีวานิช   (2552, 239) สุนันทา เลาหนันท 

(2549, 184)  กลาววา การบริหารความขัดแยง ผูบริหารมีหนาที่บริหารความขัดแยง ไมวาความขัดแยงจะมี

นอยเกินไปหรือมมีากเกินไปก็ตามเพ่ือใหเกดิความขัดแยงในระดบัทีเ่หมาะสม เชนเดยีวกบั วเิชยีร วทิยาอุดม 

(2555,513)  แนวทางแกปญหาความขัดแยงมีวิธีที่แตกตางกันไป วิธีการใดจะดีกวากันข้ึนอยูกับศักยภาพ

ของการแกปญหาความขดัแยงทีไ่ดผลถาวรและสรางความพอใจใหแกทกุฝายและใชใหเหมาะสมกบัสถานการณ

นั้นๆ และจะนํามาใชไดผลหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับผูบริหารที่รู จักนํามาใชใหเหมาะสมกับสภาพเปนจริง                
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เชนเดียวกับ Dee (2002) เชือ่วา ความรบัผิดชอบประการแรกทีส่าํคัญย่ิงของคนเปนผูนําก็คอืตองสามารถใน

การบรหิารจดัการตนเองใหไดเสยีกอนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัอปุนสิยั   ความซือ่สัตยสจุรติ   ความออนนอมถอมตน 

ความเปนคนรอบรู การพูดจา และการกระทํา ผูนําตองกลาปฏิเสธตอความคิดที่วา การบริหารจัดการ คือ     

การใชอํานาจเหนือผูอื่นที่อยูระดับลางของตน แตภาวะแบบเคออรดิกจะยึดเอาความสําคัญของภาวะผูตาม

เปนหลัก ผูนําจะอาสาเปนผูทําใหเปาหมาย เกิดความแจมชัดและเปนไปอยางสรางสรรค เปนผูคอยดูแลให

เปนไปตามหลักการแหงจริยธรรม ผูนําแบบเคออรดิกยึดการมีสัมพันธทุกทิศทางท้ังจากระดับลางขึ้นบน      

ระดับขางเคยีงและลงสูระดับลางจะไมใชวธิกีารควบคมุสัง่การแตจะทาํหนาทีช่วยขจดัปญหาอปุสรรคทีข่ดัขวาง

ตอการทาํงานรวมกันเปนทมีเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี  นอกจากน้ี  เสริมศกัดิ ์วศิาลาภรณ (2534, 142-

146) กลาววา การแกปญหาแบบชนะ-ชนะ เปนวิธีที่มีเหตุผลและเปนวิธีสรางสรรคเปนการแสวงหาขอตกลง

และเปนท่ีพอใจของทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด และการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหน่ึงในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ          

การบริหารความขัดแยงเปนส่ิงทาทายของผูบริหารในความสําเร็จของการจัดการความขัดแยง ขึ้นอยูกับ      

หลายปจจัย วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จผูบริหารจําเปนจะตองรู จักและมีทักษะที่จําเปน                  

ในการบริหารความขัดแยง เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ

                  2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแก

ปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ โดยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้

    องคประกอบท่ี 1 ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย 9 ทักษะ ไดแก                           

1) การวิเคราะหสถานการณ  2) การเจรจา  3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี  4) การใชอํานาจ   

5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม 7) การเผชิญหนากับ      

ผูอื่น 8) การควบคุมทางอารมณ  9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก ทั้งนี้เนื่องมาจากความขัดแยง เปนสิ่งที่ 

ผูบริหารตองแกปญหาใหสําเร็จท่ีจะนําความสงบสุขมาสูโรงเรียน วิธีการท่ีจะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จ     

ก็คือ การพัฒนาและมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง สอดคลองกับเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ  

(2534,159)  กลาววา  ผูบริหารจําเปนจะตองรูจักและมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อท่ีจะ  

ชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห  สถานการณ การเจราจา         

การกระจายความเปนธรรม การใชอาํนาจและทกัษะตางๆ  นอกจากน้ีผลการวิจยัของสพุตัรา  จติตเสถยีร (2553, 

217) ที่วาทักษะสําคัญของผูบริหารเพ่ือการจัดการความขัดแยง  ไดแก  การวิเคราะหสถานการณ การฟง    

การเผชิญหนากับผูอืน่ บทบาทสําคัญของผูบริหาร คอืการปองกนัและแกไขหรือทําใหความขัดแยงเชงิทาํลายนัน้

เบาบางลงจนกลายเปนพลังสรางสรรค ซึ่งยังสอดคลองกับ โธมัสและคิลแมนน (Thomas & Kilmann,1974 

อางถงึใน วนัชยั  วฒันศพัท และ รตันาภรณ วฒันศัพท, 2552, 120-135) ทกัษะในการบรหิารความขัดแยง ประกอบดวย

การวิเคราะหสถานการณ  การเจราจา การกระจายความเปนธรรมและการใชอาํนาจ เชนเดยีวกบั Dee (2002)

ไดนาํประเด็นท่ีเปนแนวคดิสําคัญของผูนาํแบบเคออรดกิ กลาวคือ การใชอาํนาจในกรณีทีจ่าํเปนและเนนการ

ใชมนุษยสัมพันธเปนหลักการที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด  การรับรับฟงอยางตั้งใจเพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริง 
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ผูมีภาวะผูนําจะตองรูจักการนําตนเอง นําผูบังคับบัญชา นําเพื่อน บุคคลที่เกี่ยวของและตองใหอิสระแก             

ผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้ความรับผิดชอบที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอน กอนที่จะ

บริหารคนอื่น จากทักษะท้ัง 9 ทักษะ มีทักษะท่ีจําเปนซึ่งผูบริหารตองบริหารตัวเองเสียกอนที่จะชวยลด           

การสรางความขดัแยงในโรงเรยีนอนัเกดิจากตัวผูบรหิารเอง  ไดแก  1) การสรางความเปนกลางและศรทัธาบารมี  

2) การใชอํานาจ  3) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 4) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม              

5) การเผชิญหนากับผูอื่น  6) การควบคุมทางอารมณ  7) การสรางความสัมพันธเชิงบวก ถาผูบริหารขาดซึ่ง

การบรหิารตนเองแลว  ผูนัน้ยอมไมเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาท่ีของตน ทัง้น้ีเพราะยิง่มีอาํนาจมากขึน้เพยีงใด 

ยิ่งสามารถสรางความหายนะเพิ่มขึ้นเพียงนั้น เนื่องจากการบริหารตนเองมีความสําคัญมาก ผูบริหารจึงควร

ใชเวลาใสใจกับการบริหารตนเอง อยางเต็มความสามารถ ถาทําเชนนี้ได ยอมแนนอนวา ความมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจยอมตามมาแกตัวเองในท่ีสุด  เชนเดียวกับผลการวิจัยของ              

อารีรัศมิ์ วัฒนทองผิว (2553,119) พบวา เทคนิควิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชในการจัดการความขัดแยง

ในลําดับแรก  คือ การยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และกระจายความเปนธรรม  กลยุทธการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยการเสริมสรางทักษะในการบริหารจัดการความขัดแยง

ในสถานศึกษา 

 องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง เปนส่ิงที่จะชวยใหผู บริหารสามารถ                      

แกปญหาในโรงเรียนใหหมดไปนั้นคือ การนํากระบวนการที่เปนข้ันตอนในการจัดการความขัดแยงเขามา       

ใชเพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมแกทุกฝาย   ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก         

1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก 

5) การวางแผนและปฏิบตัติามแผน และ 6) การติดตามและการประเมินผล  ทัง้นีอ้นัเนือ่งมาจากการแกปญหา

แบบกระบวนการเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ สามารถนําไปใชเห็นผลไดชัดเจน และ    

เปนท่ียอมรบั เพราะมกีารกาํหนดเปาหมายของบคุคลหรือกลุมท่ีมปีญหารวมกนั  ไมมกีารรบีดวนสรปุปญหา

เสียทันทีจนกวาจะไดมีการแกปญหานั้นๆ ตามขั้นตอนตางๆ สอดคลองกับทองทิพภา วิริยะพันธุ (2553,      

497-501)  วิเชียร วิทยาอุดม (2555, 31-33)  กลาววาการนํากระบวนการแกปญหา มีลําดับข้ันตอนใน            

การแกปญหาความขัดแยง ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 1) การระบุปญหา 2) สาเหตุของปญหาความขัดแยง  3) กําหนด

วิธีการแกไขที่เหมาะสม  4) แผนปฏิบัติ  และ 5) การประเมินผลตามแผน เชนเดียวกบั  ชัยเสฏฐ พรหมศรี 

(2550, 54-59)  สมชาติ กิจยรรยง (2555, 99-100) อรุณ รักธรรม (2548, 656-657)  กลาววา กระบวนการ

แกปญหาความขัดแยงมาใช มีขั้นตอนดังนี้ ไดแก 1) การกําหนดปญหา  2) หาสาเหตุของปญหา  3) การ

กําหนดทางเลือก  4) ตัดสินใจเลือกทางเลือก 5) การปฏิบัติงาน และ 6) การประเมินผล  จากกระบวนการแก

ปญหาทั้ง 6 ขั้นตอน เมื่อผูบริหารโรงเรียนนําไปใชอยางมีขั้นตอนและเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนนั้น ๆ  จะนํา

ไปสูการแกปญหาที่มีประสทิธิภาพเกิดความพึงพอใจในทุกๆ ฝาย  

                  องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ มี 4 ประการ คือ 1) สถานศึกษา 2) ผูบริหารสถานศึกษา 3) บุคลากร 

4) นักเรียน  ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากการจะเกิดผลลัพธเม่ือมีการใชทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง       
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ใชกระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน  เม่ือมีการบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมจะเปน

ประโยชนตอโรงเรียน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร เกิดการตอบสนองเชิงบวกและมีการแกปญหา

อยางเหมาะสม ยอมทาํใหเกิดบรรยากาศทีด่ ีเกิดความรวมมอืและไดรบัการสนับสนนุจากทกุฝายใหโรงเรยีน

เจริญกาวหนาตอไป สอดคลองกับสุนันทา เลาหนันทน (2549, 184-187) ผลในทางสรางสรรค ชวยกระตุน   

ใหเกิดความคิดสรางสรรค   แสวงหาแนวทางวิธีการและเปาหมายใหมๆ ทําใหเกิดความไววางใจกัน                    

มีความสามัคคีในกลุมเพิ่มขึ้น มีการทบทวนวิธีการทํางานที่ลาสมัยเกิดการพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ              

เชนเดียวกับ ธร สุนทรายุทธ (2551, 239-241) ที่กลาววาสรางขอดี ชวยปองกันความเฉื่อยชา กระตุนให

บุคลากรเกิดความสนใจและอยากรูอยากเห็นและยังสอดคลองกับสุพานี สฤษฎวานิช (2552, 331-332)          

ที่วาขอดีทําใหเกิดความสามัคคีในกลุม ปองกันไมใหองคกรอยูกับที่หรือเฉื่อยชา กระตุนใหเกิดการแสวงหา

ขอมูลใหมๆ  และสุพัตรา จิตตเสถียร (2553, 198-199) ที่วาผลดี ทําใหองคกรไมหยุดนิ่ง ไมเฉื่อยชา                 

ทําใหเกิดการแสวงหาแนวทางใหมๆ ปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติงาน  เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย             

เกิดความกลมเกลียวภายในองคกรเพื่อแขงขันกับคนอื่น ซึ่งผลลัพธดังกลาวเปนผลที่เกิดกับสถานศึกษา            

ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดี เกิดความรวมมือและ

ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน เกิดความพึงพอใจของทุกฝาย

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ              

แกปญหาความเปนไปไดและความมีประโยชน พบวา กลุมผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เห็นวา โดยภาพรวมมคีวามเปนไปไดและความมีประโยชนอยูในระดับมาก ทัง้น้ีเปนเพราะวา มกีารสรางและ

พฒันาแนวทางการพฒันารปูแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรียนมัธยมศกึษา ดวยกระบวนการแกปญหา 

อยางเปนระบบตามหลักการพัฒนาแนวทางโดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี 

(2550, 221-222) ไดใหความหมายวา รปูแบบจาํเปนตองมีองคประกอบสําคญั ดงันี ้1) ปรชัญา ทฤษฎี หลักการ 

แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบนั้นๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะ

ทีส่อดคลองกบัหลกัการทีย่ดึถอื   3) การจัดระบบ คอื มกีารจดัองคประกอบและความสมัพนัธขององคประกอบ

ของระบบ ใหสามารถนําไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ันๆ 4) การอธบิายหรอืใชขอมลูทีเ่กีย่วของ

และเทคนิคตางๆ อันจะชวยใหระบบนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง บุญชม  ศรีสะอาด (2554,104-106) 

ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบนั้น อาจกระทําได 2 ข้ันตอน คือ 1) การสรางหรือการพัฒนา

รูปแบบ 2) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ     

แนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยงของ รวมถึงการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ                

ที่มีประสบการณเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง เพ่ือนํามายกรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของ     

โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหา แลวนํามาใหผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณาความเหมาะสม 

ดวยการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion) นาํผลการวจิยัทีไ่ดมาจากการพฒันา ปรับปรุง แลวนาํไปใหผูใช

ในทีน่ี ้คอื กลุมผูอาํนวยการโรงเรยีนมธัยมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาจํานวน 350 คน 

ใหชวยประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี   
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ความถูกตองสมบูรณและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาในภาพรวมมีความเปนไปไดในการนํามาใชอยูในระดับมาก

และความมีประโยชนในการนํามาใชอยูในระดับมาก  

สรุป
 จากขอคนพบในการวิจัยพบวา การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ  

แกปญหา อันประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง  

ผูบริหารจําเปนตองมีความรูและมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อที่จะชวยใหการบริหาร        

ความขดัแยงมีประสิทธิภาพ  องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอน  

เปนการทํากระบวนการท่ีมีขั้นตอนในการจัดการความขัดแยงเพ่ือนําไปสูแนวทางการแกปญหาท่ีเหมาะสม

แกทุกฝาย และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธตอสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน   

 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงควรกําหนดนโยบาย มีแผนงาน โครงการ และ   

ดําเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ใหแกผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไดมีความรูความเขาใจ  ทักษะที่

จําเปนในการบริหารความขัดแยง พรอมท้ังใหมีระบบการประเมินผลอยางตอเน่ืองท่ีจะชวยบริหารจัดการ

ความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกทุกฝาย  

 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา      

  1.1  ผูบริหารตองศกึษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง เชน การศกึษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ      

งานวิจัย รวมทั้งศึกษาคนควาจากอินเตอรเนต เก่ียวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและ 

กระบวนการแกปญหา  

  1.2 การศึกษาดูงานจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร  

จัดการจนเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงหรือมีวิธีปฏิบัตงิานท่ีดี นํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการโรงเรียน

ของตนเอง  

  1.3  ผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตองพัฒนาความสามารถในการบริหารตนเองใหดี                        

ในการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง รวมทั้งมีความซื่อสัตย สุจริต ความมีอุปนิสยัที่ดีงาม 

การมีจริยธรรม สรางความรอบรูพัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดี  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้  

  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุของการขัดแยงในการบริหาร              

โรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาทักษะการแกปญหาความขัดแยงของ                     

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ           

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ (2) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น

เก่ียวกบัประสิทธิผลทางการศกึษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการของโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีสุม              

กลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณ Taro Yamane รวมทั้งสิ้น 176 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง  วเิคราะหขอมลูโดยใชความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนือ้หา 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา          

พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็วา ทางโรงเรียนมีความสามารถมาก เม่ือพิจารณาแตละดาน

มีดังน้ี ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ  
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นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผลจากการสัมภาษณพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกือบทุกแหงยังประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดานความสามารถใน   

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ  นักเรียนมีความภาคภูมิใจและ         

เชดิชสูถาบันของตน ผลจากการสมัภาษณพบวา ปจจบุนัโรงเรียนตาง ๆ  มกีารแขงขันกนัทางดานการศกึษาสูง

ไมวาจะเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการแขงขันของกลุมวิชาการตาง ๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                  

แตโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา มกีารขับเคลือ่นกนันอย   ดานความสามารถในการปรบัเปลีย่น

และพัฒนาสถานศึกษา พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ครูพัฒนาวิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย         

ผลจากการสัมภาษณพบวาครูผู สอนบางคนมีการสอนตามตําราและใชเอกสารมากกวาการใชสื่อ                      

ทางเทคโนโลยีและดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ  

บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจากการสัมภาษณพบวา บุคลากรโรงเรียน     

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไมมีความมั่นคงในเร่ืองของคาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ                    

(2) วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ขอเสนอแนะ    

เพ่ือนําไปพฒันากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการ

จัดการ 4M  คือ (1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรมพัฒนาตนเอง

ดานการใชเทคโนโลยีการสอนสมัยใหมอยูเสมอ และใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ  ที่บุคลากรจะพึงมี

พึงไดและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ   พรอมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง       

(2) เงิน (Money)  ควรจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาในการผลิตสื่อตาง ๆ  

และมีคาตอบแทนสาํหรบับุคลากรในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงข้ึนในแตละป

เพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางานและเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ (3) วัสดุ อุปกรณ (Materials)  สถานศึกษา

ควรอาํนวยความสะดวกในการดาํเนนิการศกึษา จดัหาวสัด ุอปุกรณการเรียนใหแกนกัเรียน  สรางแหลงการเรียนรู

ภายในสถานศึกษาใหเปนที่ดึงดูดความสนใจแกผูเรียน และ (4) การจัดการ (Management) สถานศึกษา   

ควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอนักเรียน

คําสําคัญ
 ประสิทธิผลทางการศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม   การพัฒนากระบวนการจัดการ

Abstract   
 This research aimed (1) to study theopinion on educational effectiveness of                                 

Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District, Chiang Mai Province 

and (2) to analyze the opinions on the effectiveness of education as a guideline for  develop management 

processes for Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District, 
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Chiang MaiProvince.  The research sample included school administrators, teachers and students. 

The sample was randomly selected by Taro Yamane formula in the academic year 2016 with           

the number of 176 people.  The research tools were questionnaires about the educational effectiveness 

of Phrapariyattidhamma School in the general education section, and unstructured interview.            

The data were analyzed by frequency, percentage, standard deviation and content analysis.  

 The findings were as follows: (1) The educational effectiveness of Phrapariyattidhamma 

School in the general education section, revealed that the overall respondents agreed that the 

schools had high ability.  When considering each aspect, they were as follows.  The ability to     

produce students with high learning achievement revealed the item with the lowest mean was that 

the students had knowledge from a variety of modern media.  The interview results showed that 

almost every Phrapariyattidhamma School still had problems with budget for developing instructional 

media.  The ability to develop students with positive attitudes showed the item with the lowest mean 

was that the students were proud and praised their institution.  The interview results indicated that 

nowadays there were high educational competitions among various schools regardless of learning 

achievement from various subject course competitions or student development activities.                 

However, the Phrapariyattidhamma Schools’ drive in the general education section was rather low.  

The ability to change and develop the schools indicated the item with the lowest mean was that the 

teachers developed teaching methods by using modern technology.  The interview results revealed 

that some teachers taught by following textbooks more than using technological media.   The ability 

to solve problems in the schools showed the item with the lowest mean was that the personnel in 

the schools were morale in the work.  The interview results indicated that the personnel of the 

Phrapariyattidhamma Schools still had low security in the matter of compensation and various 

welfare. (2) analyze the opinions on the effectiveness of education as a guideline for  develop 

management processes for Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang 

District, Chiang Mai Province revealed that the suggestions to develop management processes for 

Phrapariyattidhamma School in the general education sectionon 4M management process is (1) 

Man: The school should encourage personnel to attend workshops on the use of modern teaching 

technology. And increase more welfare that the personnel should have and provide more stability 

of the profession. And instill in the students to love their own school. (2) Money: The school should 

allocate sufficient budget to cope with the needs of the institution for the production of media and 

appropriate remuneration for the appropriate educational institution. And should be adjusted of 

higher salary each year to strengthen the work and personal motivation. (3) Materials: The school 
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should facilitate the adequate to learning and teaching material for students. Create learning          

resources within the institution to attract students. (4) Management: The school should organize all 

management processes to effectively control the work and fully effective and a system to help 

students effectively.

Keywords
 Educational Effectiveness, Phrapariyattidhamma School,  Development of Management 

Process

บทนํา
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาและสรางทกัษะของบุคคลใหรูจกัดําเนนิชวีติอยางสันตสิขุ 

มีพฤติกรรมใฝรู ที่จะเปนพลังปญญาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีชวยขัดเกลาใหคนละอายตอบาป มีทักษะใน              

การประกอบอาชพี เคารพกฎหมาย รูคณุคาของศลิปวฒันธรรมประเพณขีองชาต ิตลอดจนสามารถดาํเนนิชวีติ

อยางมีความสขุและพรอมท่ีจะเผชญิกบัปญหาตาง ๆ  อกีทัง้สามารถชวยสรางสรรคสงัคมและพัฒนาประเทศชาติ

ดวยเหตุนี้มนุษยตองมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาอยูตลอดชีวิต ดังไดปรากฏในเอกสารของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, 2) ไดกลาวไววา “การศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรูเพ่ือ           

ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม 

การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวชิาการ การสรางองคความรูอนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอมสังคม

การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต” ซึ่งระบบการศึกษาไทยปจจุบันตาม        

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัด

ระบบการศึกษาออกเปนสามระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และ           

การศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับน้ี จะไมพิจารณาแบงแยก

การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน  แตจะถือวาการศึกษาในระบบการศึกษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัยเปนเพียงวิธกีารเรยีนการสอนหรอืรูปแบบของการเรียนการสอนทีภ่าษา

อังกฤษใชคําวา "Modes of Learning"  ฉะน้ันแนวทางใหมคือ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้งสามรูปแบบ     

และใหมีระบบเทียบโอนการเรียนรูทั้งสามรูปแบบได

 ทัง้นี ้การจดัการศกึษาทัง้สามรปูแบบนัน้ยงัไดครอบคลมุไปถงึการจดัการศกึษาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา อางตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (2545, 157) วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม        

แผนกสามญัศึกษา พทุธศกัราช 2535  ขอ 4 วา “โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษาหมายถึง โรงเรียน

ที่จัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกภิกษุสามเณร  

ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ ” และ ขอ 17 วา สวนราชการใดทีม่พีระภิกษสุามเณรเรยีนอยูในโรงเรียน

ในสงักดักอนแลวใหใชหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีใ่ชกบัโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับและ       

วิธีการที่สวนราชการนั้นกําหนด

 ฉะนัน้ โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา ถอืเปนแหลงเรียนรูทีส่าํคญัยิง่ในการพัฒนาผูเรียน

และผลผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และ

เทคโนโลยกีบันานาประเทศได (อาํรงุ  จนัทวานชิ, 2547) ประสทิธผิลของการบริหารงานโรงเรยีน  เปนผลผลติ

ของการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  ซึ่งเกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  

โดยมุงหวังเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษาแกเด็กไทยทุกคนมีความเทาเทียมกัน             

ในคณุภาพการจดัการการศกึษาในโรงเรยีน  และลดความเหล่ือมลํา้ในคุณภาพผลผลติ  ซึง่หมายถึงคุณภาพ

ผูเรียน ซึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนน้ันพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียน           

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

    ปจจุบันการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

มีปญหาสําคัญหลายประการกลาวคือดานบุคลากรพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                  

ยงัขาดแคลนครูทีม่คีณุวุฒแิละคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมในดานอปุกรณการเรียนการสอนยงัขาดแคลนเปนจํานวนมาก

ในขณะเดียวกันดานอาคารสถานที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประมาณคร่ึงหน่ึงไมมี      

อาคารเรียนเปนของตนเองรวมทั้งปญหาดานการบริหารงานของโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและ

พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมีบุคลากรประจํา ครูผูสอนเปนเพียงแตจางสอนเปน

ชัว่คราวซ่ึงทาํใหเกดิปญหาการเปลีย่นบุคลากรผูสอนบอยคร้ัง การสรางขวัญและกาํลงัใจในการปฏิบตังิานต่ํา

พระภิกษุสามเณรท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษา สวนใหญเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน                  

จงึมคีวามจาํเปนตองเขามาบวชเรยีน เพราะฉะนัน้ปญหาดังกลาวขางตนนบัวาเปนอปุสรรคสําคญัทีเ่กีย่วของ

กับทุกฝาย ตองหาทางแกไขเพื่อใหการบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ (วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ      

และพระมหาสุทิตย อาภากโร, 2542 )

    ดวยเหตุที่กลาวมานี้ถือไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น

มีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาองคกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากการจัดการ

ศกึษาเปนเครือ่งช้ีวดัความสาํเร็จเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาผูวจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษา ประสทิธผิล

ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วาการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีประสิทธิผลเปนอยางไรและเพื่อนําขอเสนอแนะไป

พัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
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 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม              

แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

 2.  เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ประสิทธิผลทางการศึกษา 

  อรุณ รักธรรม, (2525,12) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะดําเนินการให

บรรลเุปาหมาย 4 ประการ คอื ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในองคการ (Integration) การปรบัตัวขององคการ

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสังคม (Social        

Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity)  

  กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, 32-33)  ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา  

ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ

สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน

ภายนอก  รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

  เปรมสรุยี เชือ่มทอง (2536, 9) กลาววา ประสทิธผิล คอื ผลงานของกลุมซึง่เปนไปตามเปาหมาย      

ที่วางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย        

ทีต่ัง้เอาไว ทัง้น้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถ และประสบการณ

ในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว

  สาํหรบัการศึกษาคนควาครัง้น้ี ผูวจิยัใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของมอทท 

(Mott, 1972 อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991, 398) ซึง่ไดผสานแนวความคิดท้ังแงเปาหมายและระบบทรพัยากร      

มาเปนเกณฑหลายอยางในการพจิารณาประสทิธิผลขององคการโดยผูวจิยัไดพฒันาเคร่ืองมือวัดประสิทธิผล

ของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน  4 ดาน คือ (1) ความสามารถ    

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน ทั้งการบริหาร

การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี                   

(2) ความสามารถในการพฒันานักเรียนใหมทีศันะคติทางบวก หมายถึง ความสามารถดาํเนินงาน ทัง้การบรหิาร

และการอบรมคุณธรรมของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและ              

ทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศกึษาเลาเรียน  (3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พฒันาโรงเรยีน หมายถงึ ความสามารถเปล่ียนแปลงปรบัปรุงวธิดีาํเนินงาน ทัง้ดานวิชาการ การเรยีนการสอน 

เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และ (4) ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน 

หมายถึง ความสามารถในการรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรยีน 

และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ

 2. การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆไทยน้ันเกิดขึ้น หลังจากโรงเรียน

วิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดถูกยุบเลิกตามมติเถรสมาคมแลว นักเรียนที่เรียนอยูก็ดิ้นรนหาท่ีเรียนใหม          

ขณะน้ันมีโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสวนมากก็เขาเรียน                 

ทีโ่รงเรยีนราษฎรของวดับาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญบางในขณะเดียวกันน้ันไดมผีูแทนราษฎร         

คือ นายอายุทธ  ฝายคุณวงศ ส.ส. มหาสารคามกับคณะ ยื่นเร่ืองราวขอใหพระภิกษุสามเณร และ               

กระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเรื่องมายังกรมการศาสนาซ่ึงกองศาสนศึกษาเปนเจาหนาท่ีในเร่ืองนี้โดยตรง             

ไดมีการประชุมพิจารณากันในระดับเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของกรมการศาสนาและตางกรม ลงความเห็นวา 

ควรจะตัง้โรงเรยีนสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรใหไดเรียนท้ังวิชาธรรมและวิชาสามญัควบคูกนัไป 

โดยไมมกีารสมทบสอบใหกระทรวงศกึษาธิการเปนผูสอบเองจากการประชุมระดับเจาหนาท่ีนีไ้ดเสนอกระทรวง

เห็นชอบไดตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมี นายจรูญ วงศสายัณห อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเปนประธาน และ

คณะกรรมการตาง ๆ ผูแทนมหามกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแทนกรมการ

ศาสนายกรางระเบียบหลักสูตร วิธีการวัดผล ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7  มัธยมศึกษาปที่ 3  มัธยมศึกษา

ปที่ 5 และใหชื่อโรงเรียนนี้วา  “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” 

  ซึง่การศกึษาพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา เปนการจดัการศกึษาเพือ่ใหพระภิกษสุามเณร        

ไดเรียนรูตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ปจจุบนัสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตเิปนผูดแูลรบัผิดชอบ

การศึกษาของพระสงฆประเภทนี้ภายใตการควบคุมของสภาการศึกษาคณะสงฆ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช      

เปนประธาน และยังมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา (วชิยั ธรรมเจริญ, 

2543, 4)

 

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน      

โรงเรียนเชตุพนศกึษา โรงเรียนอภัยอรยิศกึษา โรงเรียนบาลีสาธติศกึษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา และโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ  จําแนกเปนผูบริหาร             

สถานศกึษา จาํนวน 6 คน ครผููสอนจํานวน 80 คน นกัเรียนจํานวน 90 คน ในปการศึกษา 2559 รวมท้ังสิน้ จาํนวน 

176 คนโดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 , 727-728)

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คอื ตอนที ่1 เกีย่วกบัประสทิธผิล

ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ        

ซึ่งแบงตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ดาน คือ (1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง (2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (3) ดานความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (4) ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน   วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษา    
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ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด นํามาวิเคราะหขอมูลและ             

มีการนําเสนอในรูปแบบความเรียง นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา      

โดยการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากนั้นไดนํา

แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดไปทดลองใชกับโรงเรียนสันปาตองศึกษาและนําแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด      

ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค                    

ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.897 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย

สงูสุดกับต่ําสุดจากการตอบแบบสอบถาม มาเปนประเดน็ขอคําถามและนาํมาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอ

แบบบรรยายสรุป

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดานแบบสอบถามผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากคณบดี         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและและนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา    

ครผููสอน และนกัเรียน โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามัญศกึษาอาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม โรงเรียนสามคัคี

วิทยาทาน โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย                         

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธศีกึษา และโรงเรียนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ  

รวมทั้งสิ้นจํานวน 176คน ในปการศึกษา 2559 โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบ พบวา มีความสมบูรณ

ทุกฉบับ สวนการสมัภาษณ ผูวจิยัทําการสัมภาษณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประสิทธิผลทางการ

ศกึษาใน 4 ประเด็น คอื ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง ดานความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา    

และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง

 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม    

แผนกสามัญศกึษา วเิคราะหขอมลูโดยใช คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาวเิคราะหขอมูล แปลความหมาย

ของคาเฉลี่ยตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามระดับความสามารถ ดังนี้

  5  หมายถึง   มีความสามารถมากที่สุด

  4   หมายถึง    มีความสามารถมาก 

  3    หมายถึง    มีความสามารถปานกลาง

  2    หมายถึง    มีความสามารถนอย

  1  หมายถึง    มีความสามารถนอยที่สุด

  แปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้

     4.51 - 5.00 หมายถึง    มีความสามารถมากที่สุด

  3.51 - 4.50  หมายถึง   มีความสามารถมาก
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  2.51 - 3.50 หมายถึง   มีความสามารถปานกลาง

  1.51 - 2.50  หมายถึง   มีความสามารถนอย

  1.00 - 1.51  หมายถึง  มีความสามารถนอยที่สุด

  ตอนท่ี 2 ปญหาและขอเสนอแนะ พิจารณาการตอบปญหาและขอเสนอแนะในลักษณะท่ีมี  

ความคลายคลึงกัน นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอขอมูลประกอบการบรรยาย

  สวนการสัมภาษณ  ผู วิจัยไดวิเคราะหข อคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดกับต่ําสุดจากการ                       

ตอบแบบสอบถามในแตละดานคือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง              

ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน มาเปนประเด็นขอคําถาม นําขอมูลที่ได   

จากการจดบันทึกและการบันทึกเสียงมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบและ

นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอแบบบรรยายสรุปในรูปแบบความเรียง

  ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามและการวิเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณมา

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดเปนหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบตามประเด็น จากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลมา

วิเคราะห เปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักการบริหาร 4M เพื่อนํามาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ

จดัการของโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศึกษาโดยนําเสนอขอมูลในขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจยัใน

รูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยั สรุปไดวา (1) ประสิทธิผลทางการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง   

(ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.36) และดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา                         

(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50)  ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับปานกลาง สวนดานความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76) และดานความสามารถในการแกไขปญหา

ในสถานศึกษา (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91) ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับมากและผลการวิเคราะหขอมูล

กับหลักการบริหาร 4M มาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ พบวามีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง พบวา ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุดคือ 

นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดได (ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68) สอดคลองกับ                     

การสมัภาษณโดยผูใหสมัภาษณกลาววา นกัเรยีนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมมีความกระตือรือรนในการคนควา

หาขอมูลดวยตนเอง สังเกตเห็นไดจากการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากครูผูสอนแตละวิชา นักเรียน                 

มกีารลงมอืปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไดเปนอยางด ีขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ คอื นกัเรียนมีองคความรูจากสือ่

ที่หลากหลายและทันสมัย (ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.93)  สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณ 

กลาววา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแหงประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอน เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย       

โดยผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีการจัดหางบประมาณจากภายนอก    

เพื่อเขามาจัดสรรใหเพียงพอตอการผลิตสื่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมทีศันคติทางบวก พบวา ขอทีม่คีาเฉล่ียสูงสุดคือ นกัเรียน

ยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29) สอดคลองกับการสัมภาษณ โดยผูให

สมัภาษณกลาววา การยอมรับและปฏิบตัตินตามกติกาของสังคมเปนเร่ืองท่ีงายสําหรับนักเรียนท่ีเปนบรรพชิต 

เพราะการเขามาบวชเรยีนน้ันเบ้ืองตนเกิดจากการยอมรบัในสถานภาพของตนเองทีต่องอยูในกรอบของศลีธรรม

อยูตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตามกติกาของแตละสังคมไดเมื่อถึงเวลา         

ที่ตองเผชิญกับโลกภายนอก  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน 

(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.74) สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณเห็นวา ปจจุบันโรงเรียนตางๆ  

มกีารแขงขนักนัทางดานการศึกษาสงู แตโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษานัน้มกีารขบัเคล่ือนกนันอย 

ซึง่เปนผลทําใหการจัดการศกึษายังไมเปนทีป่ระจักษเทาทีค่วรแกสงัคมเพือ่ใหผูอืน่ยอมรบักนัอยางกวางขวาง 

จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตนเองนอย โดยผูใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะวา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรพัฒนาดานคุณภาพผูเรียนโดยการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมใหสงูขึน้  พฒันางานดานวชิาการใหเขมแขง็รวมไปถงึความพรอมในดานอาคารสถานที่

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 

 ดานความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาสถานศึกษา พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ครสูราง

กระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97)  สอดคลองกับ     

การสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณ กลาววาโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา ไดมีการจัดการเรียน

การสอนควบคูกับแผนกนักธรรมบาลี เพื่อพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยูเสมอ ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ      

ครูพฒันาวิธกีารสอนโดยใชเทคโนโลยทีีท่นัสมัย (ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.74)  สอดคลองกับการสัมภาษณ

โดยผูใหสัมภาษณกลาววา ครูผูสอนสวนมากมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีนอย  จึงมีการสอน         

ตามตําราท่ีมีการใชเอกสารมากกวาการใชสือ่ทางเทคโนโลยี โดยผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา ครูผูสอนควร

พัฒนาเทคนิคการสอนของตนเองและใชสื่อการเรียนการสอนควบคูกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมากขึ้น

 ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศกึษา พบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด คอื ครูผูสอนสามารถ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบตัิงานของตนได (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19)  สอดคลองกับการสัมภาษณ 

โดยผูใหสมัภาษณ กลาววา ครผููสอนของโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา สวนมากมปีระสบการณ

การสอนและการทาํงานมากพอสมควร ฉะนัน้อุปสรรคและปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรยีนหรือ จากการปฏบิตังิาน 

อื่น ๆ  ครูผูสอนมีการแกไขปญหาไดเปนอยางดี ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและ

กาํลงัใจในการปฏบิตังิาน (ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.51)  สอดคลองกับการสมัภาษณ โดยผูใหสมัภาษณ กลาววา 

คาตอบแทนหรือสวัสดิการตาง ๆ  ที่จะพึงมีพึงได เปนปจจัยสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร

ในการทํางาน แตปจจุบันเร่ืองเหลานี้ถูกมองขามไปโดยผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา ผูบริหารโรงเรียน          
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พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางความมั่นคงในวิชาชีพครูเปนหลัก

เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

     การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยนํามา

วิเคราะหกับหลักบรหิาร 4M เพื่อเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ พบวา  (1) ดานบุคลากร 

(Man) ผูเรียนเปนผูขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกตางทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพื้นฐานความรูของ    

ผูเรียนมีความแตกตางและผูเรียนมีการศึกษาทั้ง 3 แผนก แผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา

ทําใหเกิดความลาทางการศึกษา  ผูเรียนหางไกลครอบครัว สวนระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร           

ยังไมเปนระบบ และไมมีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจนทําใหบุคลากรครูขาดความมั่นคง และความกาวหนา

ทางดานวิชาชีพ ขวัญและกําลังใจไมไดรับสวัสดิการและการสงเคราะหที่เหมาะสม ไมไดรับรายได และ

สวัสดิการที่เหมาะสมตอคุณวุฒิ และไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการ       

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนศนูยกลางอยางเหมาะสมและเทาเทยีมและมีการเปล่ียนแปลงทําใหเกดิภาวะ

สมองไหลไปหนวยงานอื่นที่มั่นคงกวาเดิม  (2) ดานการเงิน (Money) มีงบประมาณไมเพียงพอ ไมสอดคลอง 

ไมเหมาะสม กับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีสื่อ วัสดุ อุปกรณอาคาร สถานท่ี          

ไมเพียงพอและไมเอ้ือตอการจัดการศึกษาไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนเพราะการขาด       

ระบบการบริหารจดัการการเงิน การบัญชทีีไ่ดมาตรฐาน และไมมแีผนงานท่ีชดัเจนในการบรหิารจัดการระบบ

การเงินของโรงเรยีน (3) ดานการบรหิารจัดการ (Management)ไมมแีผนงานในการบรหิารจัดการและพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยางชัดเจน การถายทอดและสื่อสารยังไมทั่วถึง จึงขาดการมีสวนรวม          

ในการบริหารจัดการดานการศึกษาจากภาคสวนภายนอก อีกท้ังสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสราง

บรรยากาศทางวิชาการ และการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังเนนอยู ใน                  

สวนของปริยัติคือ ภาคของความรูยังไมมีการเชื่อมตอความรูเขาสูภาคของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาตาม

หลักพุทธธรรม  รวมทัง้ระบบสวสัดิการแกผูเรียนขาดการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพ (4) ดานวสัดุ อปุกรณ 

หลักสูตร เทคโนโลยี ( Material) หลกัสูตรทีใ่ชเปนการนําของการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมาใช ซึง่ไมมคีวามสอดคลอง

กับบริบทของปริยัติธรรมมากนัก ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษายัง

ไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยียังไมทั่วถึง

อภิปรายผลการวิจัย
 ประเด็นท่ี 1  ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ผลการวิจัย         

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาส่ือการเรียน      

การสอน รวมไปถึงครูผูสอนท่ีใชวิธีการสอนแบบด้ังเดิมท่ีเนนการสอนตามตําราเรียนในหองเรียนเปนหลัก     

เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย  สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธ์ิผลของโรงเรียนเอกชนโดย                

การสัมภาษณครูและครูใหญ พบวา โรงเรียนเอกชนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถจัดวัสดุอุปกรณตลอดจน               

สือ่การสอนไดทนัสมยัและพรอมกวาโรงเรยีนเอกชนทีม่ผีลสมัฤทธิผลตํา่ และนอกจากน้ีการจัดสวสัดิการของ     

ครูในโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํ่าจะไมดี ผลการสัมภาษณครูใหญในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า                     

พบวา บรรยากาศในการทาํงานด ีครูและผูบริหารมีความเขาใจกันดี ในขณะทีค่รูโรงเรยีนเอกชนทีม่สีมัฤทธิผลสูง   

มีระบบการบริหารเปนประชาธิปไตยโดยกึ่งเผด็จการมีการติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง

 ประเด็นที่ 2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากอิทธิพลจาก        

การแขงขันทางดานการศึกษาในปจจุบันคอนขางสูงโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแตละโรงเรียน   

รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ  แตโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นยังคงมีการแขงขัน

กนัดานการศกึษานอยและไมมกีารขับเคล่ือนงานวชิาการเทาทีค่วร จงึทาํใหประสิทธผิลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษายงัอยูในระดับต่ํา ซึง่ทําใหนกัเรยีนเกดิความรูสกึถึงความดอยโอกาส

ของตนเอง และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ               

สุธาสินี นาคสินธุ (2552) ไดวิเคราะหองคประกอบของการคิดเชิงบวกของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน     

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงมายเพ่ือวิเคราะหองคประกอบของ    

การคิดเชิงบวกของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีทั้งหมด 6 องคประกอบ คือ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การยึดมั่น

ในหลักคุณธรรม การกลาเผชิญกับปญหาและอุปสรรค การควบคุมอารมณที่ดี การยอมรับฟงและใหเกียรติ   

ผูอื่นและการมองโลกในแงดี

 ประเด็นที่ 3  ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี

คาเฉลีย่ต่ําสุด คอื ครูพฒันาวธิกีารสอนโดยใชเทคโนโลยีทีท่นัสมยัท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกสามัญศึกษายังขาดอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความทันสมัยประกอบกับครูผูสอนบางคนยัง

ขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง  จงึไมมคีวามชาํนาญในการใชเทคโนโลยีสมยัใหม สอดคลองกบังานวจิยั

ของพระชนิ นวิงษา (2544) ทีท่าํการศกึษาเรือ่งการใชสือ่การเรียนการสอนของครูอาจารยโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบวาอุปกรณการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการจัดการเรียน           

การสอนมาก จะตองมีคุณภาพท่ีดีและมีในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของผูสอนและผูเรียน และ

ประสบการณการเรยีนรูตองเหมาะสมกบัผูเรยีนดวยเหตผุลท่ีสือ่การเรยีนการสอนเปนประสบการณการเรยีนรู

โดยผานทางการรบัรูไมวาจะเปนการเรียนรูในสภาพการณใดๆ กต็ามจากคาํกลาวน้ีทาํใหทราบวาการรบัรูกบั

การคิดและการรับรูกับเจตคติมีความสัมพันธกันหรือกลาวอยางงายๆ ไดวาการเรียนรูมีอิทธิพลตอการคิด

และเจตคติในการเรียนรู

 ประเด็นที ่4   ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบวา ขอทีม่คีาเฉล่ียตํา่สดุ 

คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากปจจุบันมีคาครองชีพ        

ที่สูงข้ึนทําใหสิ่งจําเปนพ้ืนฐานมีมากขึ้น แตบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังถูก    
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มองขามในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ  และคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมไปถึงความไมมั่นคงในวิชาชีพครู                   

ของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสอดคลองกับ สุรพล พยอมแยม (2541) ไดกลาววา

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (Work Moral) เปนพฤติกรรมของผูรวมงานที่แสดงออกในรูปของความสนใจ 

ความกระตือรือรน ความเอาใจใสที่จะกระทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย 

    ดานความคดิเหน็เก่ียวกบัประสิทธผิลทางการศกึษาเพือ่ใชเปนแนวทางในการพฒันากระบวนการ

จดัการของโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม เปนการนาํหลกัการบริหาร

แบบ 4M เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ          

และดานการบรหิารจัดการ ซึง่จากผลการสมัภาษณพบวา ดานบุคลากร( Man) บคุลากรมคีณุธรรม จริยธรรม 

และโรงเรยีนมนีโยบายทีม่คีวามชัดเจนในการมุงมัน่ และสงเสริมและพัฒนาการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา แตครูขาดความมั่นคงและความกาวหนาทางดานวิชาชีพ ไมไดรับสวัสดิการและ                

การสงเคราะหทีเ่หมาะสม ซึง่เกดิจากระบบการบริหาร และการพฒันาบคุลากรทีไ่มเปนระบบ และไมมทีศิทาง

ในการจดัการทีช่ดัเจน ดานการเงิน   (Money)  มงีบประมาณจากหลากหลายชองทางทัง้จากงบประมาณอุดหนุน

การศึกษา งบประมาณสนับสนุนจากวัด เปนตน แตงบประมาณยังไมเพียงพอ ทั้งน้ีเน่ืองจากขาด                     

ระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีท่ีไดมาตรฐานและเปนธรรมาภิบาล และไมมีแผนงานท่ีชัดเจน         

ในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียนวัสดุ ดานอุปกรณ (Material) สื่อการสอน มีความพอเพียงตอ

การบริการทางการศึกษาแกผูเรียนแตเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา                

ยังไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ และดานการบริหารจัดการ (Management)             

มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนแหลงเรียนรูและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและมีโครงสราง                

การบริหารจัดการชัดเจนเปนระบบ แตสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสรางบรรยากาศทางวิชาการและ

ขาดการบริหารจัดการระบบสวัสดิการแกผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

สรุป
 ผลการวิจัยสรุปไดวาพบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

พบวานักเรียนสามารถลงมอืปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไดมคีาเฉลีย่สูงสุดและนกัเรยีนมอีงคความรูจาก

สื่อที่หลากหลายและทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

พบวานักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคมมีคาเฉล่ียสูงสุด และนักเรียนมีความภาคภูมิใจและ

เชิดชูสถาบันของตนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา พบวาครู

สรางกระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และสถานศึกษามีสื่อ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวาครู

ผูสอนสามารถแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานของตนไดมคีาเฉล่ียสงูสดุ และบุคลากรในสถานศกึษา

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียต่ําสุด และการวิเคราะหปญหา เปรียบเทียบขอมูลกับทฤษฎี

หลักการบริหาร 4M พบขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม                        
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แผนกสามัญศึกษาโดยมีขอเสนอแนะดังนี้

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

      1.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยยึดหลัก 4M    

คอื (1) คน  (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุนใหครผููสอนมีการผลติส่ือใหม ๆ  อยูตลอดเวลา  (2) เงิน  (Money)  

ควรมีจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอความตองการในการผลิตส่ือตาง ๆ (3) วัสดุ อุปกรณ (Material)              

สถานศึกษาควรอาํนวยความสะดวกทีใ่ชในการดําเนนิการศกึษา เชน ความพรอมดานหองเรียน อาคารสถานที่

และ (4) การจดัการ (Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบรหิารควบคมุงานทัง้หมดใหเปนไปอยาง  

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่ 

  1.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยยึดหลัก 4M  คือ            

(1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุนงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น              

อยางตอเน่ืองพรอมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักในสถานศกึษาของตนเอง (2)  เงนิ  (Money)  ควรจัดงบประมาณ

สวนหนึง่ในการใหรางวลั หรอืผลตอบแทนในสิง่ทีน่กัเรยีนมีคณุงามความดเีปนทีป่รากฏเพือ่เปนการเสรมิแรง

ในการทํางานและเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ (3) วัสดุ อุปกรณ (Material)  สถานศึกษาควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ

การเรียนกับนักเรียนอยางเทาเทียมกัน ไมใหเกิดความแตกแยกหรือขาดความสามัคคี และ (4) การจัดการ 

(Management) สถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหารควบคุมผูเรียนทั้งหมดใหมีการปฏิบัติรูปแบบเดียวกัน

  1.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลัก 4’M  คือ               

(1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรมพัฒนาตนเองดานการใช

เทคโนโลยีการสอนสมัยใหมอยูเสมอ (2) เงิน (Money)  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและ

บุคลากรใหเปนไปอยางตอเนื่อง (3) วัสดุ อุปกรณ (Material)  สถานศึกษาควรสรางแหลงการเรียนรูภายใน

สถานศึกษาใหดึงดูดความสนใจแกผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา และ (4) การจัดการ 

(Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารสถานศึกษาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ

  1.4  ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษาควรยึดหลัก 4’M  คือ (1)                         

คน (Man) สถานศึกษาควรใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ  ที่บุคลากรจะพึงมีพึงไดและการสราง           

ความมั่นคงในวิชาชีพ  (2) เงิน (Money)  ควรมีคาตอบแทนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม            

และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงข้ึนในแตละป (3) วัสดุ อุปกรณ (Material) ควรจัดวัสดุ อุปกรณและ                 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมใชงานเมื่อเกิดปญหาในสถานศึกษา และ (4) การจัดการ (Management) 

สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตอนกัเรียน

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน      
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

  2.3 ควรวจิยัเก่ียวกับประสิทธผิลทางการศกึษาของโรงเรียนในสังกดัอืน่ ๆ   เพือ่นาํมาเปรียบเทยีบ

กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  2.4 ควรวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                  

เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตอไป
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บทคัดยอ
 การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่  1) เพือ่ศกึษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดจนัทบุร ี 2) เพ่ือพฒันารูปแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดจนัทบุร ี 3) เพือ่ตรวจสอบความสอดคลองของรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ในจงัหวดัจนัทบุรกีบัขอมลูเชงิประจกัษ  4) เพ่ือศกึษานํา้หนกัของอิทธพิลทางตรง อทิธพิลทางออม

และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ในจังหวัดจันทบุรี และ 5) เพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน                 

จงัหวัดจนัทบุรโีดยกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครัง้นีค้อื  ผูบรหิารทุกระดับภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดจันทบุร ี(เทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล)  จาํนวนทัง้ส้ิน 754 คน กาํหนดขนาดกลุมตัวอยาง
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ตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (2010) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชการสุมตัวอยาง   

แบบแบงชั้นภูมิ หลังจากน้ันทําการสุมตัวอยางอยางงายจนครบตามจํานวนท่ีตองการ เคร่ืองมือที่ใชใน           

การเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ           

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM-Structural    

Equation Model) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ            

การบริหารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรกีบัขอมูลเชิงประจักษและศึกษา

นํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการ

เปล่ียนแปลงรวมถึงใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multi Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป                  

ทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาขึ้นเม่ือ     

เปรียบเทยีบระหวางองคการบรหิารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม

พบวาอยูในระดับดีมาก 

 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน               

จังหวัดจนัทบรุพีบวา ปจจยัดานการบริหารการเปล่ียนแปลงมี 4 องคประกอบ ไดแก การสรางความตระหนกัถงึ

ความสาํคญัในการเปลีย่นแปลง การสรางการมสีวนรวม การกาํหนดวสิยัทศัน และการรกัษาการเปลีย่นแปลง

ใหคงอยูในองคการ สวนปจจยัดานภาวะผูนาํ ม ี4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบนัดาลใจ การคํานงึถงึความเปน

เอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญา และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และปจจัยดานการสื่อสารใน

องคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงขาวสารและผูรับสารและสุดทาย

ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ มี 4 องคประกอบ ไดแก การมุงเนนความสําเร็จ การทํางานเปนทีม                         

การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสาํคัญแก บคุคล นอกจากน้ีพบวา ปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอการบริหาร         

การเปลี่ยนแปลงไดแกปจจัยดังตอไปน้ี  1) ปจจัยภาวะผูนําโดยปจจัยภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงตอ                

การบริหารการเปล่ียนแปลงอีกทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงตอการส่ือสารในองคการและวัฒนธรรมองคการ   

นอกจากน้ีภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการ

และสงผานวัฒนธรรมองคการ นอกจากน้ีภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอวัฒนธรรมองคการโดยสงผาน   

การสือ่สารในองคการอกีดวย  2) ปจจยัการสือ่สารในองคการโดยปจจยัการสือ่สารในองคการมอีทิธพิลทางตรง

ตอการบรหิารการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมองคการและยงัมีอทิธิพลทางออมตอการบรหิารการเปล่ียนแปลง

โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ และ 3) ปจจัยวัฒนธรรมองคการโดยปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทาง

ตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา

ขึน้มคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจกัษพจิารณาจากคาดชันคีวามสอดคลองกลมกลืน ดงันี ้2 = 98.786,        

df = 81, p-value = 0.087, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ 2 /df = 1.219 
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  4.  ผลการวิเคราะหนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัย               

เชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี พบวา      

ดานอิทธิพลทางตรง ไดแก ภาวะผูนํา  การสื่อสารในองคการ วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของภาวะผูนํา 0.331 (p < 0.01) 

การสือ่สารในองคการ 0.102 (p < 0.01) และวฒันธรรมองคการ 0.473 (p < 0.01) กลาวคอื ปจจยัทีม่อีทิธพิล

ทางตรงตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุคือ วฒันธรรมองคการ รองลงมาคอื ภาวะผูนาํ และนอยท่ีสดุ

คือ การสื่อสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและการสื่อสารในองคการมีอิทธิพล    

ทางออมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.01          

มีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํายังสงอิทธิพลทางออมตอ               

การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมท่ีสงผลตอการบริหาร            

การเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา 0.749                

(p < 0.01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.473 

(p < 0.01)  และปจจัยดานการสือ่สารในองคการ มคีาสัมประสทิธ์ิขนาดอทิธิพลรวมเทากับ 0.197 (p < 0.01) 

เปนอันดับสุดทาย กลาวคอืปจจัยท่ีมอีทิธิพลรวมมากท่ีสดุคือ ปจจัยภาวะผูนาํ รองลงมาคอื วฒันธรรมองคการ 

และนอยที่สุดคือ การสื่อสารในองคการ  

 5.  รปูแบบการบรหิารการเปล่ียนแปลงท่ีพฒันาขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบระหวางองคการบริหารสวนตาํบล 

และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี มีความไมแปรเปล่ียนโดยท้ังเทศบาลและ 

องคการบริหารสวนตําบล มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดน้ําหนัก              

ที่มีอิทธิพลในรูปแบบตางกันเล็กนอย สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

คําสําคัญ
 รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   จังหวัดจันทบุรี

Abstract
 The objectives of this research were:  1) to explore the level of change management in 

Chantaburi’s local administrative organization; 2) to develop a structural equation model of change 

management in Chantaburi’s local administrative organization; 3) to test the consistency of the 

developed model with the empirical data; 4) to explore the direct, indirect and total influences        

effecting change management in Chantaburi’s local administrative organization, and; 5) to test the 

invariance of the model of change management between municipality and sub-district administrative 

organizations. The populations used in this research were all levels of the 754 administrators in 
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local administrative organization in Chantaburi province (municipality and sub-district administrative 

organization). A Sample of 400 participants (defined using Schumacker and Lomax) was selected 

using a stratified random sampling technique, while participants from each organization were     

randomly selected by simple random sampling.  A questionnaire was used to collect the data for 

this study.  The statistics used for data analysis were descriptive statistics and statistical analysis 

used  SEM -Structural Equation Model Analysis with Mathematical software packages for inspecting 

the consistency of the developed model with the empirical data and for exploring the direct, indirect 

and total influences effecting change management in Chantaburi’s local administrative orgainization.  

The Multiple Group Analysis with Mathematical software packages to tested the invariance of the 

model of change management between municipality and sub-district administrative organization. 

The findings were as follows: 

 1. The overall implementation of change management in Chantaburi’s local administrative 

organization was at the highest level.

 2. The change management model developed for Chantaburi’s local administrative         

organization contained:  1) a change management factor composed of 4 parts, namely: creating 

vision, creating a sense of urgency, creating participation and institutionalizing change;  2) a leadership 

factor which was composed of 4 components, namely: inspirational motivating, individualized 

consideration, intellectual stimulation and idealized influence; 3) an organizational communication 

factor composed of 4 parts;  channel, message, sender and receiver;  4) an organizational culture 

factor composed of 4 parts; achievement orientation, team work orientation, creative thinking       

orientation and humanistic orientation.  

  Furthermore, there were 3 factors influencing change management:  1) leadership had 

direct influence on change management, organizational communication and organizational culture. 

Moreover, leadership had indirect influence on change management which was also influenced by 

organizational communication and organizational culture and it indirectly influenced organizational 

culture which was additionally influenced by organizational communication; 2) organizational      

communication was directly influenced by change management and organizational culture, and 

indirectly influenced by change management which was itself influenced by organizational culture;  

3) organizational culture was directly influenced by change management. 

 3. The model fit with the empirical data with 2  = 98.786, df = 81, p-value = 0.087, CFI = 

0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 and 2 /df = 1.219 
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 4. The factor with the highest direct effect on change management (with the level of           

statistical significance set at 0.01) was organizational culture with the effect size of 0.473 (p < 0.01).  

Next was leadership and organizational communication with the effect size of 0.331 (p < 0.01), and 

0.102 (p < 0.01). The factors with indirect effects on change management (with the level of statistical 

significance set at 0.01) were leadership and organizational communication which were impacted 

by organizational culture with the effect size of 0.340 and 0.095, respectively. And the factor with 

indirect effects on change management (with the level of statistical significance set at 0.01) was 

leadership which was impacted by organizational communication with the effect size of 0.078. 

Likewise, the factors with the highest total effects on change management (with the level of              

statistical significance set at 0.01) were leadership, with the effect size of 0.749 (p < 0.01), and next 

was organizational culture and organizational communication with the effect size of 0.473                        

(p < 0.01), and 0.197 (p < 0.01). 

 5. The model of change management developed by the researcher showed invariance 

between municipalities and sub-district administrative organizations. The factors that influenced 

Chantaburi’s local government administration in the causal model of municipalities and sub-district 

administrative organizations were the same but the parameters were a little varied. The model can 

be used both municipalities and sub-district administrative organizations.

Keywords
 The Model of Change Management, Local Administrative Organization, Chantaburi Province

บทนํา
 โลกแหงพลวัตไดพัดพาความเปลี่ยนแปลงในจํานวนมหาศาลจากอาณาประเทศหนึ่งสู อีก              

อาณาประเทศหน่ึงอยางอิสระเสรี กอผลกระทบตอชีวติความเปนอยูของผูคน เปนตนเหตขุองภาวะเสีย่งท่ีอาจ

กลายเปนวิกฤตกิารณสรางความเสยีหายใหแกองคการตางๆ ได หากไมไดรบัการบรหิารจัดการทีด่ ีซึง่องคการ

ภาครัฐ เฉกเชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนองคการหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม                        

ที่เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เนื่องจากเปนองคการที่มีขนาดใหญ จําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรและเทคโนโลยี

ใหมๆในการดําเนินงาน รวมถึงการถูกคาดหวังจากกลุมประชาชนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารจัดการ

ปรับตัวใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ปญหาท่ีเกิดขึ้นตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันขององคกรปกครอง       

สวนทองถิน่ มสีาเหตุหลกัๆ มาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกองคการ อาทิ  

1) ปญหาการขาดความพรอมในการรับโอนภารกิจจากสวนกลางและสวนภมูภิาค  2) ปญหาดานงบประมาณ

และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ดเิรก ปทมสริวิฒัน, 2552, 17-19)  3) ปญหาการขาดการมสีวนรวม
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ของประชาชน (ชวลิต สละ, 2556, 24)  นอกจากจะไดรับผลกระทบจากสาเหตุทั่วไปในการเปลี่ยนแปลง          

ที่เกิดจากสภาพแวดลอมดังกลาวแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพื้นที่ที่องคการตองเผชิญ ดังนี้  1)                

เปนจังหวัดท่ีมีพื้นที่ติดตอกับพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีเสนทางการคาการลงทุนที่เช่ือมโยงถึงประเทศอ่ืนๆ 

(ศูนยการเรียนรูอาเซียน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2559, 2) 2) มีอาณาเขตติดตอกับกลุมจังหวัด

ที่ไดรับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก            

ทําใหตองเรงพัฒนาตนเองใหสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงครั้งใหญที่เกิดข้ึน  จากการเปล่ียนแปลง     

ของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ลวนแลวแตสงผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี          

(พงษเสฐียร เหลอืงอลงกต, 2557) โดยเฉพาะผลกระทบตอวถิกีารทาํงานของบุคลากรเนือ่งจากการมุงผลกัดนั

ใหคนในองคการเปล่ียนแปลงวถิกีารทาํงานท่ีคุนเคยไปสูวถิใีหมๆ  จงึประสบกบัอุปสรรคการตอตานการดําเนิน

การเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ในการทํางาน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(2556, 9-10) มีทัศนะวา การบริหารการเปล่ียนแปลงที่ดีเปนวิธีการที่สําคัญในการรับมือกับผลกระทบ           

จากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนตนเหตุของปญหาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

ทั้งน้ีในสภาพที่เปนจริงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพ้ืนท่ียังขาดรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง           

อยางเหมาะสม ดงันัน้ ปญหาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงในองคการจงึยงัไมถกูนาํมาวางแผนบริหาร

จดัการ และยังมีการเปลีย่นแปลงขององคการในรปูแบบใหมๆ  เพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา จงึอาจสงผลใหองคการ

ไมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น              

ไดพบรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงที่สมบูรณ ก็จะสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานของ

องคการเพ่ือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากเราไดทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร               

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะชวยใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง

สงเสริมปจจัยที่คนพบซึ่งจะสงผลใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลไดดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 2.   เพือ่พฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจนัทบรุี

 3.   เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษ

 4.   เพื่อศึกษานํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดัจันทบุรี

 5.   เพ่ือศึกษาความไมแปรเปลีย่นของรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีพ่ฒันาขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบ

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
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สมมติฐานของการวิจัย
 1.  รปูแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจันทบุรทีีพ่ฒันาขึน้ 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

 2. ปจจยัเชิงสาเหตุทีน่าํมาศกึษามอีทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออม และอทิธพิลรวมตอการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 3.  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาขึ้น เม่ือเปรียบเทียบระหวางองคการบริหาร             

สวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ไมมีความแปรเปลี่ยน

กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย

 1.  ตัวแปรแฝงนอกมี 1 ตัวแปร คือ ภาวะผูนํา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปรดังนี้               

การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญาและการมีอิทธิพล         

อยางมีอดุมการณ  สวนตวัแปรแฝงในมี 3 ตวัแปร ไดแก  1) ตวัแปรการบรหิารการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย

ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ดังน้ี การสรางความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง การสรางการมีสวนรวม                  

การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปล่ียนแปลงใหคงอยู  2) ตัวแปรวัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย

ตัวแปรสังเกตได  4 ตัวแปรดังนี้  การมุงเนนความสําเร็จ การทํางานเปนทีม การมีความคิดสรางสรรค และ

การใหความสําคัญกับบุคคล  3) ตัวแปรการสื่อสารในองคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได  4 ตัวแปร  ดังนี้  

ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงสาร และผูรับสาร 

 2.  ตัวแปรภาวะผูนํา มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล

ทางออมตอตัวแปรการบริหารการเปล่ียนแปลงสงผานตัวแปรการส่ือสารในองคการ และสงผานตัวแปร

วัฒนธรรมองคการ 

 3.   ตัวแปรการสื่อสารในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 4.   ตัวแปรวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 

จังหวัดจันทบุรี (เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 81 แหง รวมทั้งสิ้น 754 คน (กรมสงเสริม 

การปกครองสวนทองถิ่น, 2559)

   1.1.1 กลุมตัวอยาง  จากจํานวนประชากรของผูบริหารทุกระดับภายในองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีรวมท้ังส้ิน 754 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรโดยยึด     

หลักเกณฑตามลักษณะของวิธกีารวิจยัข้ันสูงในการประมาณขนาดกลุมตัวอยางน้ัน ชแูมคเกอร และโลแมกซ 

(Schumacker & Lomax, 2010, 49) ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับการวิเคราะหดวยการวิเคราะห
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โมเดลสมการโครงสราง (SEM- Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

จาํนวน 400 คน จากน้ันสุมขนาดตวัอยางแตละกลุม โดยการสุมตัวอยางช้ันภูมแิบบเปนสัดสวน เม่ือไดจาํนวน

กลุมตัวอยางรวม 400 คน ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางอยางงาย โดยการสุมหยิบสลากแบบไมใสกลับคืนตาม

จํานวนที่ตองการ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, 55)

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับมีคา 0.983 สามารถนําไปเก็บขอมูลไดจริง 

 3.   การวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้

  3.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยสถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ และรอยละ

  3.2 วเิคราะหระดับความเปนจริงตอปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการบริหารการเปล่ียนแปลง และ

การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูตอบแบบสอบถาม โดยสถติทิีใ่ช คอื สถติเิชงิพรรณนา ไดแก คาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.3   วเิคราะหและตรวจสอบองคประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ใน

แตละปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการบริหารการเปล่ียนแปลง และองคประกอบของการบริหารการเปล่ียนแปลงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

  3.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เปนทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ             

การบริหารการเปล่ียนแปลง และภายหลังจากศึกษาทฤษฎีดีเพียงพอแลวจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา              

เพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  3.5  ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง (SEM - Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร

  3.6  วเิคราะหนํา้หนักอทิธพิลของรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM - Structural Equation 

Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

  3.7  วเิคราะหความไมแปรเปลีย่นของรูปแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงท่ีพฒันาขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน                 

จังหวัดจันทบุรี โดยใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป                 

ทางคณิตศาสตร

ผลการวิจัย
 1. ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม

พบวา อยูในระดับดีมาก 
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 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน               

จังหวัดจันทบุรีพบวาปจจัยดานการบริหารการเปล่ียนแปลงมี 4 องคประกอบไดแก การกําหนดวิสัยทัศน       

การสรางความตระหนกัถึงความสําคัญในการเปล่ียนแปลง การสรางการมีสวนรวมและการรักษาการเปล่ียนแปลง      

ใหคงอยูในองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูนาํ มี 4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึง

ความเปนเอกัตถะบุคคล การกระตุ นทางปญญา และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และปจจัย                          

ดานการสื่อสารในองคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการส่ือสาร เน้ือหาขาวสาร ผูสงขาวสารและ          

ผูรบัสาร และสุดทายปจจัยดานวฒันธรรมองคการ ม ี4 องคประกอบ ไดแก การมุงเนนความสาํเรจ็ การทํางาน

เปนทีม การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสําคัญกับบุคคล 

 3.  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา

ขึน้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจกัษพจิารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน ดงัน้ี  2 = 98.786,

df = 81, p-value = 0.087, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ 2/df = 1.219 

  4.  ผลการวิเคราะหนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัย                

เชิงสาเหตทุีส่งผลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุ ีแสดงตาม

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ขนาดอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการบริหารการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
 

 
 

 

F4 

 

F3 

 

F2 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

 F3 F2   F3 F2     

         
F1 

0.331** 0.340** 0.078** 0.749** 0.719** - 0.154** 0.873** 0.766** 0.766**

 
F2 

0.102** 0.095** - 0.197** 0.201** 0.201**  

 
F3 

0.473** - - 0.473**   
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 จากตารางที ่1 พบวาดานอทิธิพลทางตรงปจจัยภาวะผูนาํ การส่ือสารในองคการ วฒันธรรมองคการ

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปล่ียนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลของ

ภาวะผูนํา 0.331 (p < .01) การสื่อสารในองคการ 0.102 (p < .01) และวัฒนธรรมองคการ 0.473 (p < .01) 

กลาวคือ ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมา

คือ ภาวะผูนํา และนอยท่ีสุดคือ การส่ือสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและ           

การสือ่สารในองคการมอีทิธิพลทางออมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํา

ยังสงอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการส่ือสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่สงผลตอ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา 

0.749 (p < .01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 

0.473 (p < .01)  และปจจัยดานการส่ือสารในองคการ มีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.197          

(p < .01) เปนอันดับสุดทาย 

 5.  รปูแบบการบรหิารการเปล่ียนแปลงท่ีพฒันาข้ึนเมือ่เปรยีบเทยีบระหวางองคการบริหารสวนตาํบล

และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีมีความไมแปรเปล่ียนสามารถนําไปใชงาน       

ไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

อภิปรายผลการวิจัย   
 1. ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม 

พบวาอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับการวิจัยของศศิธร วงษาลาภ (2557, 95) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ      

การจัดการการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

พบวา ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูในระดับดีมากเชนกัน ผูวจิัยมีความคิดเห็นวา การบริหาร

การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับดีมาก เน่ืองจากองคประกอบของการบริหาร     

การเปล่ียนแปลงดานการกําหนดวิสัยทัศนการเปล่ียนแปลงและการสรางการมีสวนรวมอยูในระดับสูงเพราะ

วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ หนวยไดมีนโยบายในการสงเสริมมาโดยตลอด เชน มีการสงเสริม        

การกําหนดวิสัยทัศนกอนการวางแผนกลยุทธ และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร เปนตน 

 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสรุปผล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2
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ภาพที่ 2:  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 จากข้ันตอนการบริหารการเปล่ียนแปลงของ Kotter (1996, 35-158) ที่มี 8 ขั้นตอนนั้น รูปแบบ         

การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนที่สอดคลองหรือ        

ใกลเคียงกับของ Kotter (1996, 35-158)  คือขั้นตอนท่ี 1 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญใน                   

การเปลีย่นแปลงเหมือนกับการจงูใจสรางจิตสํานึกตระหนกัถึงความเรงดวนในการเปลีย่นแปลง และขัน้ตอน

ที่ 2 การสรางการมีสวนรวม เหมือนกับสรางทีมนํารองในการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ไดยุบรวมการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของ Kotter เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และขั้นที่ 4 การสื่อสาร

วิสัยทัศน เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงและยุบรวมการบริหาร             

การเปลีย่นแปลงของ Kotter ขัน้ตอนที ่5  การมอบอํานาจใหแกทมีงาน  ขัน้ตอนท่ี 6  การสรางชัยชนะระยะสัน้ 

ขั้นตอนที่ 7 การธํารงไวซึ่งการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง และข้ันตอนที่ 8 การรักษาการเปล่ียนแปลงน้ัน         

ใหคงอยูอยางถาวร เปนขั้นตอนที่ 4  การรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ  

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน

       3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี แสดงดังภาพที่ 3    
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ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 จากภาพท่ี 3 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ                  

โดยพิจารณาจากคาสถิติ 2 = 98.786, df = 81, p-value = 0.0872, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA 

= 0.023, SRMR = 0.027 และ 2/df  = 1.219 และคา p-value มากพอที่จะไมปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งทุกคา

ดงักลาวผานเกณฑตาม Hooper, Coughlan & Mullen (2008) ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ Hawking, Stein 

& Foster (2004, 877-880) เร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลง: การตอสูเพ่ือระบบของการวางแผนงาน                 

ดานทรัพยากรของกิจการในประเทศออสเตรเลีย โดยองคประกอบสวนใหญมีสาระเดียวกันกับรูปแบบ            

การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

  3.2 ผลการอภิปรายน้ําหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ          

ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

   3.2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงพบวา 1) ปจจัยภาวะผูนํา

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ Santhidran, Borromeo &            

Chandran (2013) ทีศ่กึษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ  พนัธสัญญาการเปลีย่นแปลงกบัความพรอม

ในการเปลี่ยนแปลง โดยผลการศึกษาพบวา ภาวะผู นํามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความพรอม                              

ในการเปล่ียนแปลง ซึง่ผูวจิยัเห็นวาการทีภ่าวะผูนาํมีอทิธิพลตอการบริหารการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากภาวะผูนาํ

สามารถสรางแรงบันดาลใจ ชักจูงโนมนาวใหผูตามเห็นผลประโยชนในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
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วา การเปล่ียนแปลงจะทําใหมาตรฐานงานสูงข้ึนกวาเดิมพรอมท้ังสามารถกระตุนใหผูตามรวมมือกันให         

เปนไปตามเปาหมายขององคกร 2) ปจจัยการส่ือสารในองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหาร          

การเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดัจันทบรุ ีสอดคลองกับงานวจิยัของ Gilley, Gilley & 

McMillan (2009, 75-94)   เร่ือง การเปล่ียนแปลงองคการ: การจงูใจ การสือ่สาร และภาวะผูนาํทีม่ปีระสทิธผิล

พบวา ตัวแปรการส่ือสารมีอิทธิพลทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ฮอวคิง  สเตนน และฟอสเตอร (Hawking, Stein & Foster, 2004, 877-880) ที่พบวา ปจจัย

สาํคัญของการบรหิารการเปลีย่นแปลงในองคการไดแก การส่ือสารในองคการ เหตุผลท่ีการส่ือสารในองคการ

มอีทิธิพลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลง โดย Kotter (1979, 106-164  อางถงึใน มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, 2555, 161) มีทัศนะวา การใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในการสื่อสารกับ   

บุคลากรเรื่องการเปล่ียนแปลงองคการจะชวยลดความเขาใจผิดที่อาจสงผลใหบุคลากรเกิดการตอตาน           

การเปลีย่นแปลง จนการเปล่ียนแปลงขององคการไมสามารถบรรลุผลได ดงันัน้ แตละข้ันตอนของการบรหิาร

การเปล่ียนแปลงต้ังแตเริม่ตนจนกระท่ังจบกระบวนการ จาํเปนตองอาศยัการสือ่สาร ทัง้นีเ้พือ่สรางความตระหนกั

ถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงและสรางความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของกระบวน            

การเปลีย่นแปลง 3) ปจจยัวฒันธรรมองคการมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกตอการบริหารการเปล่ียนแปลง  สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Onyango (2014, 204-213) เร่ือง อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการบริหาร          

การเปลีย่นแปลงทีพ่บวา ปจจยัวฒันธรรมองคการมอีทิธพิลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงเนือ่งจากวฒันธรรม

องคการเปนพฤติกรรมท่ีคนในองคกรเรียนรูและยึดถือปฏิบัติกันมาจึงสงผลตอการเปล่ียนแปลงเพราะถา

วฒันธรรมชอบและยอมรบัการเปล่ียนแปลงกจ็ะสงผลใหองคกรเปลีย่นแปลงโดยงายแตถาวฒันธรรมไมชอบ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทําใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาจบรรลุผลสําเร็จไดยาก

   3.2.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา  1) ปจจัยภาวะ

ผูนํามีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยสงผานการส่ือสารในองคการสอดคลองกับทัศนะ

ของ สถาพร ปนเจริญ (2556, 139-145) ทีก่ลาววา ทกุข้ันตอนในการบริหารงานของผูบริหาร สามารถสอดแทรก

ศิลปะการสื่อสารเขาไปไดอยางกลมกลืน เนื่องจากเปนวิธีในการประหยัดตนทุนท่ีจะเอาชนะใจคน จูงใจ          

ใหคนมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การส่ือสารจึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพ      

การทาํงานระหวางแผนกงาน ซึง่ถือเปนการสงอิทธิพลทางออมของภาวะผูนาํไปยงัการบริหารการเปล่ียนแปลง

โดยสงผานการสือ่สารในองคการน่ันเอง 2) ปจจยัภาวะผูนาํมอีทิธพิลทางออมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Hsu (2002, 54-94) เรื่อง โมเดลสมการโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลองคการที่พบวา ปจจัยภาวะ

ผูนาํมีอทิธิพลทางออมตอประสทิธิผลองคการผานวฒันธรรมองคการ (ß= 0.19) ผูวจิยัมีความเหน็วาภาวะผูนาํ

มอีทิธิพลทางออมตอการบรหิารการเปล่ียนแปลงโดยสงผานวฒันธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถใชอิทธิพลจากภาวะผูนําในการโนมนาวจูงใจ ใหผู ตามเห็นความสําคัญของ                          

การเปลี่ยนแปลง  โดยสงเสริมวฒันธรรมการปฏิบัติงานเปนทีม มีความสามัคคี รวมถึงมีความเต็มใจเขามา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560216

มีสวนรวมในการดําเนินงานการเปล่ียนแปลง และปรับเปล่ียนพฤติกรรม จากวัฒนธรรมองคการแบบเดิม        

ที่ไมเปดรับการเปลี่ยนแปลงใหเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพ่ือเอื้อใหการเปลี่ยนแปลงใน

องคการบรรลุผลสาํเรจ็ 3) ปจจัยการสือ่สารในองคการมีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปล่ียนแปลง โดย

สงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร เชาวสนิทพรรณ (2546, 84) เรื่อง การสื่อสาร

ยอนกลับในการเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางาน กรณีศกึษา: ประสิทธภิาพของระบบ RB Front ของ ธนาคาร

ไทยพาณชิย จาํกัด (มหาชน) พบวา องคการมกีลยทุธการสือ่สารภายในองคการทีน่ํามาใชในการปรบัเปลีย่น 

เปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานของพนักงานระดับธนกิจสัมพันธ 1 ใหมีความรู ทัศนคติที่ดี และยอมรับ

โครงการปรบัเปล่ียนระบบการทาํงาน ผูวจิยัมีความคดิเหน็วา การส่ือสารมอีทิธิพลทางออมตอการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพัฒนาการของ        

การสือ่สารใหมปีระสทิธิภาพในการสือ่สารวสิยัทัศนการเปลีย่นแปลง สรางความม่ันใจ และเปลีย่นพฤตกิรรม

วัฒนธรรมของบุคลากรใหยอมรับการเปล่ียนแปลง และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคการ 

นําไปสูการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไดจริง

   3.2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบวา ปจจัยภาวะผูนํามี

ระดับอิทธิพลรวมสูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลรวมตอการบริหาร

การเปลีย่นแปลงรองลงมาและ ปจจยัการส่ือสารในองคการมรีะดบัอทิธพิลรวมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลง

เปนอันดับสุดทาย ในทัศนะของผูวิจัย ผูนําขององคการตองมีภาวะผูนําจึงจะสามารถบริหารจัดการทุกระบบ

ภายในองคการใหเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารการเปล่ียนแปลงได ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญของ

กระบวนการสรางความสําเร็จดานการเปล่ียนแปลงขององคการ หากปราศจากภาวะผูนําท่ีเขมแข็งจะไม

สามารถบรรลุความสาํเรจ็ในการบริหารการเปล่ียนแปลงได ดวยเหตุนีป้จจัยภาวะผูนําจึงมีระดับอิทธิพลรวม

สูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง (วลัยพร โลกานิตย และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2560)  นอกจากน้ี

การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญแกบรรทัดฐานและวัฒนธรรมขององคการกลาวคือเห็นวา

วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินงานจึงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ               

วัฒนธรรมองคการใหเหมาะสมกับการบริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนากระบวนการของการบริหาร            

การเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่กลาววา วัฒนธรรม

องคการ หมายถงึ ระบบ คานิยม ความเชือ่ ความเขาใจและแบบแผนทีม่รีวมกันและเปนส่ิงท่ีผกูพันใหสมาชกิ

ขององคการสามารถเขาใจตรงกัน ดวยเหตุนี้ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลรวมตอการบริหาร                        

การเปลี่ยนแปลงรองลงมาเปนอันดับสอง และการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบการส่ือสาร                         

ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหแกองคการทั้งทางตรง และ       

ทางออมใหคนเห็นความสําคัญและยอมรับการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน ปจจัยดานการสื่อสารในองคการ                   

จึงมีระดับอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับสาม
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  3.3 ผลการวิเคราะหพบวา รปูแบบการบริหารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดจันทบุรีของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีความไมแปรเปล่ียนสามารถนําไปใชงาน            

ไดทัง้ในเทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก

ขององคกรท้ังสองรปูแบบมลีกัษณะมติทิีค่ลายคลงึกันและตางก็ เปนองคการทีอ่ยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งเปนองคการที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคการอื่นๆ  ดังนั้นเมื่อบริบทขององคการไมแตกตาง

กัน รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนจึงสามารถนําไป

ใชไดทัง้ในเทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล โดยผลการตรวจสอบความสอดคลองของรปูแบบการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลงกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาดัชนี ดังนี้  2  = 98.786, df = 81, p-value = 0.087, CFI = 

0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ   2 /df  = 1.219 โดยคา p-value มากพอที่

จะไมปฏิเสธสมมติฐาน 

สรุป 
 ปจจยัดานการบรหิารการเปล่ียนแปลงม ี4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนกัถงึความสาํคญั

ในการเปลีย่นแปลง การสรางการมสีวนรวม การกําหนดวสิัยทัศน และการรกัษาการเปล่ียนแปลงใหคงอยูใน

องคการ โดยรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุทีีพ่ฒันาขึน้    

มคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษซึง่ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ คอื ปจจยั

ภาวะผูนาํ รองลงมาคือ วฒันธรรมองคการและปจจัยดานการส่ือสารในองคการเปนอันดับสุดทาย นอกจากนี้  

ยังพบวา รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีคนพบท้ังเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีปจจัย              

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดน้ําหนักที่มีอิทธิพลในรูปแบบตางกันเล็กนอย 

สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล

 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 การนาํรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจนัทบุรไีปใชนัน้

ควรดําเนินการตาม 4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง                

การสรางการมีสวนรวม การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ และปจจัย

ที่จะตองใหความสําคัญเพื่อใหการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

ประสบความสําเร็จคอื ปจจยัภาวะผูนาํ รองลงมาคือ วฒันธรรมองคการและการส่ือสารในองคการเปนอนัดบั

สุดทาย โดยรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหาร

สวนตําบล 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดเชิงลึกมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยขอเสนอวาควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ          

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในโอกาสตอไป 
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษา บพุปจจยัท่ีสงผลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวายซํา้

ของนักทองเท่ียวชาวไทย และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรม                       

การทองเท่ียว และการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม                   

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา  และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร  

เปนขั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยการสรุป

เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา บพุปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาเทีย่วตลาดรมิน้ําดอนหวายซํา้ของนกัทองเท่ียว

ชาวไทย ไดแก กจิกรรมสบืสานประเพณไีทย ความเปนรปูธรรม การใหความมัน่ใจ ความเขาใจความเหน็อกเหน็ใจ 

กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ ลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ  (แหลงทองเที่ยวและ                     

การใหบริการ) สําหรับแนวทางในการพัฒนาดานสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะลกัษณะทางกายภาพ

ที่ควรพัฒนา คือ บริเวณสถานที่จอดรถควรสรางที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม เพื่อกันแดดกันฝน ประเด็นกิจกรรม

การทองเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยนั้น นักทองเที่ยวตองการมีสวนรวมในกิจกรรม
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ตามเทศกาล ประเพณทีีส่าํคญัสาํหรบัประเด็นการพฒันาคุณภาพบริการของแหลงทองเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวาย

โดยเฉพาะความเปนรูปธรรม ตองรักษาสภาพแวดลอมใหมีความสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติรวมถึง            

ควรจัดรูปแบบรานคาใหมีความเกาแกเหมือนสมัยกอนที่เปนตลาดโบราณ

คําสําคัญ
 ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้า    สวนประสมทางการตลาด     คุณภาพบริการทางการทองเที่ยว

Abstract
 This research aims to study the antecedents affecting the intention to revisit to Don Wai 

waterfront market and suggest ways to the development of the marketing mix of tourism activities 

and improving the quality of tourism services of Don Wai waterfront market. Research methodologies 

were used quantitative, the sample was the 400 tourists. The instrument used was questionnaire 

and data were analyzed using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. 

For the qualitative Research are 10 persons. The instrument were collected by questionnaires and 

the data was analyzed by content analysis. The results showed that an antecedents affecting the 

intention to come to revisit the market are tourist activities such as Thai tradition; materiality ensuring 

understanding, compassion activities travel destinations, physical products (tourism and services).

The development of the marketing mix especially the physical characteristics are the parking area, 

should build parking lot shielded from sun and rain. The tourism activities, particularly activities that 

Thai tradition activities, tourists wishing to participate in the festival activities. For improving the 

quality of tourism services market, especially Don Wai waterfront market, have to save the environment 

within the tourism area to be the outstanding in natural beauty and should decorate stores are       

old as ancient as the old market.

Keywords
 Intention to Revisit, Marketing Mix, Service Quality

บทนํา
 การทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีการขยายตัวสูง อีกท้ังยังมีบทบาทสําคัญใน           

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ซึ่งจากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559                

ไดวิเคราะหวามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักทองเที่ยว กลาวคือ นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว

ในระยะใกลๆ  นอกจากน้ียังเกิดกระแสความนิยมจากนักทองเที่ยวซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองของ           
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การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลาดริมน้ําดอนหวายนับไดวาเปนแหลงทองเท่ียวที่ยังคงสภาพ

ของความเปนธรรมชาติทั้งทางดานวิถีชุมชนและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึง

เอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครปฐม และยังเปนพ้ืนท่ีอีกแหงหนึ่ง     

ที่ฟนตัวข้ึนมาจากอิทธิพลของ “การทองเที่ยว” โดยไดอาศัยปจจัย 2 ประการมาสราง “จุดขาย” อันไดแก      

อดีตอันรุงเรือง และบรรยากาศอันสงบสุข (ปาณวัฒน  อุทัยเลิศ, 2551) นอกจากนี้ยังมีการนําเอาภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชใหเกดิประโยชนโดยเนนความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก สาํหรับการประกอบธุรกจิของ

ชาวชมุชนตลาดริมนํา้ดอนหวายมคีวามไดเปรยีบในเชงิทรพัยากร คอื มสีนิคาทีเ่ปนภูมปิญญาพ้ืนบานในทองถิน่ 

มีวิธีการประชาสัมพันธสินคาและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ทําใหมีภาพลักษณที่ดี สามารถจูงใจ                   

ใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม และซื้อสินคากันอยางตอเนื่อง

 อน่ึงสวนประสมการตลาดนับเปนเคร่ืองมือสําคัญทางการตลาดของธุรกิจในการท่ีจะทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จทางดานการตลาด (Kotler, 1997, 93-94) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดนี้จะชวย

สรางความพงึพอใจใหนกัทองเทีย่วกลบัมาทองเทีย่วซํา้อกี สวนกจิกรรมการทองเทีย่วและกจิกรรมนนัทนาการ

ที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ  ถือเปนองคประกอบสําคัญในยุคปจจุบัน เนื่องจากกิจกรรมตางๆ

นั้นจะเปนประสบการณที่ยังคงอยูในความทรงจําของนักทองเท่ียว อีกท้ังยังกอใหเกิดการกระจายรายได 

(สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว อางถงึใน ปยวรรณ  คงประเสริฐ, 2551) 

ดังนั้นกิจกรรมการทองเท่ียวจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได นอกจากนี้คุณภาพของ        

การบรกิารทางการทองเทีย่ว ยงัเปนปจจยัหนึง่ทีส่าํคญัในการดงึดดูนกัทองเทีย่วใหมาเลอืกใชบรกิาร โดยคณุภาพ

ของการบริการทางการทองเท่ียวเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางบริการท่ีคาดหวังวาจะไดรับกับ           

การบรกิารทีไ่ดรบัจริง (จารุบณุณ  ปานานนท, 2533) โดยการนําเสนอบรกิารทีด่มีคีณุภาพตรงกับความตองการ

และเปนไปตามความคาดหวังของนักทองเท่ียว ก็ยอมสงผลใหนักทองเท่ียวมีแนวโนมที่เกิดความตั้งใจกลับ

มาเท่ียวซํ้า ซึ่งความตั้งใจท่ีกลับมาเท่ียวซํ้านั้นเกิดจากการที่นักทองเท่ียวไดรับความสุข ความเพลิดเพลิน      

จากการมาทองเที่ยว แลวเต็มใจที่จะกลับไปเที่ยวซํ้าอีกในอนาคต รวมถึงมีการแนะนํากลุมเพื่อนหรือคนรูจัก

ใหไปเที่ยวเชนเดียวกัน (Eugenio - Martin & Avila- Foucat, 2005) 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบุพปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจกลับมา          

เท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวายซ้ําของนกัทองเทีย่วชาวไทย

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาบุพปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซ้ําของนักทองเที่ยว   

ชาวไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเท่ียว และ        

การพัฒนาคณุภาพบรกิารของแหลงทองเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวายใหนกัทองเท่ียวกลับมาเทีย่วซํา้มากยิง่ข้ึน
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วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล                     

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยกิจกรรมการทองเที่ยว ปจจัยคุณภาพบริการทางการทองเที่ยว และ              

ความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย ประชากรและกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั ไดแก นกัทองเทีย่ว

ชาวไทยที่มาทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมจํานวน 1,852,746 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) คํานวณ

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05           

ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชวิธีสุมตัวอยางเปนแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ

การวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเที่ยว 

คุณภาพบริการทางการทองเท่ียวและความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว ชาวไทย การเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวาย การวิเคราะหขอมูล    

ใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาปจจัยที่สงผลตอ              

ความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 2. การวจิยัเชงิคุณภาพ เพ่ืออธบิายและยนืยันขอมูลท่ีไดจากการวจิยัเชงิปรมิาณ ผูใหขอมูลสําคัญ

ในการสมัภาษณเชงิลกึ ไดแก ผูมสีวนไดสวนเสยีในแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวาย ไดแก ผูประกอบการ 

คนท่ีอยูในพ้ืนท่ี นกัทองเท่ียว และนายกองคการบรหิารสวนตําบล ใชวธีิการเลอืกแบบเจาะจงรวมท้ังส้ินจํานวน 

10 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ในประเด็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด กิจกรรม      

การทองเทีย่ว คณุภาพบริการทางการทองเทีย่ว รวมถงึปจจยัอ่ืนๆ  ทีส่งผลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมินํา้

ดอนหวายซ้ําของนักทองเท่ียวชาวไทยในการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพจากคําถามปลายเปด ผูวจิยันําเสนอ

ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกและวิเคราะหเนื้อหา
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ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิจัย
 1. บพุปจจยัทีส่งผลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวายซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย

  ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เร่ือง บุพปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจกลับมาเที่ยวตลาดริมน้ํา    

ดอนหวายซํ้าของนักทองเท่ียวชาวไทยพบวา ดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทียวที่เปนกลุมตัวอยาง           

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพหลักรับจาง

ทั่วไป/งานอิสระ รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยว คือ มาดวยตนเอง 

พาหนะทีใ่ชในการทองเทีย่ว คอื รถยนตสวนตวั ชวงเวลาทีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วมากทีส่ดุ คอื วนัหยุดสุดสัปดาห 

เหตุผลท่ีเลือกเดินทางทองเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวาย คือ มาซ้ืออาหาร สําหรับสวนประสมทางการตลาด        

ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนาย                

(= 3.79, S.D = 0.40) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง

ตารางที่ 1

ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

 X S D  

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

3.51 
3.61 
3.55 
3.79 
3.68 
3.69 
3.65 

0.34 
0.35 
0.48 
0.40 
0.61 
0.42 
0.39 

 
 
 
 
 
 
 

  สวนกจิกรรมการทองเท่ียวในภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูในระดบัมาก โดยนกัทองเท่ียวใหความสาํคญั

กับกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ (= 3.66, S.D = 0.44) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง

ตารางที่ 2

กิจกรรมการทองเที่ยว

 X S D  

1.  
2.  
3.  

3.66 
3.64 
3.52 

0.44 
0.50 
0.57 

 
 
 

 

S.D

S.D
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 X S D  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3.70 
3.67 
3.59 
3.36 
3.66 

0.60 
0.44 
0.43 
0.47 
0.49 

 
 
 

 
 

 คุณภาพบริการทางการทองเท่ียวในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเท่ียว               

ใหความสําคัญกับความเปนรูปธรรม ( = 3.70, S.D = 0.60)  เปนอันดับแรก สวนการใหความม่ันใจน้ัน               

นกัทองเทีย่ว มีความคิดเห็นปานกลาง (= 3.36, S.D = 0.47)  แสดงดังตาราง

ตารางที่ 3

คุณภาพบริการทางการทองเที่ยว

 สาํหรบัความต้ังใจกลบัมาเทีย่วซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทยในภาพรวมมีความคดิเหน็อยูในระดบัมาก

โดยนกัทองเทีย่วจะมกีารบอกเลาประสบการณ/ความประทับในทางบวกเก่ียวกับการทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่ว 

(= 3.80, S.D = 0.61)  สวนการบอกเลาถงึสิง่ด ีๆ  ของสถานทีท่องเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวายแหงนี้แกบุคคล

รอบขางเพื่อใหมาทองเที่ยว มีความคิดเห็นปานกลาง (= 3.34, S.D = 0.7)  แสดงดังตาราง

ตารางที่ 4

ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

 X S D  

1.
 

2. /
 

3.  
4.                

 

3.34 
 

3.80 
 

3.76
3

 

0.70 
 

0.61 
 

0.80 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

S.D

3.63            0.81                   มาก
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 ผลการวเิคราะหบพุปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดรมิน้ําดอนหวายซ้ําของนักทองเทีย่ว

ชาวไทย โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) อยางมี          

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 7 ดานโดยปจจัยทั้ง 7 ดานอธิบายการผันแปรตาม คือ ความตั้งใจกลับมา

เท่ียวตลาดรมิน้ําดอนหวายซํา้ของนักทองเทีย่วชาวไทยไดรอยละ 74.3 อยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั .001 

แสดงเปนสมการไดดังนี้

 ความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมิน้ําดอนหวายซ้ําของนกัทองเท่ียวชาวไทย = 0.392 + 0.275 (กจิกรรม

สืบสานประเพณีไทย) + 0.209 (ความเปนรูปธรรม) + 0.165 (การใหความม่ันใจ) + 0.151 (ความเขาใจ     

ความเหน็อกเหน็ใจ) + 0.086 (กจิกรรมการทองเทีย่วท่ีนกัทองเทีย่วตองการ) + 0.071 (ลกัษณะทางกายภาพ) 

+ 0.069 (ผลิตภัณฑ)

 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยในประเด็นดานสวนประสมทาง  

การตลาดนัน้  นกัทองเท่ียวชอบมาซือ้อาหารเพราะมใีหเลอืกซ้ือหลากหลาย ราคาไมแพงเหมาะสมกับคณุภาพ  

ตลาดฯ มีการประชาสัมพันธขึ้นปายไว ทําใหนักทองเที่ยวรับทราบขอมูลตาง ๆ อีกทั้งสามารถเดินทางมาได

โดยสะดวก พอคา แมคามีอัธยาศัยดี สถานท่ีจอดกวางขวางเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว     

ประเด็นดานกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวชอบกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ เชน

การใหอาหารปลา นกัทองเท่ียวตองการกจิกรรมการชมสวนเกษตร สวนผลไม  เพ่ือศกึษาวิธกีารปลูกพชืเกษตรอนิทรีย  

นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถเขามามี       

สวนรวมได  สาํหรับประเด็นดานคุณภาพบรกิารทางการทองเท่ียวน้ัน ตลาดรมินํา้ดอนหวายสามารถใหบรกิาร

ไดตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว แตนักทองเท่ียวตองการใหปรับปรุงปายบอกทางมาตลาดริมนํ้า

ดอนหวาย และผังแสดงตําแหนงรานคา ตลาดฯ ใหบริการตามเวลาที่บอกกลาวหรือแจงไวกับนักทองเที่ยว  

พอคา แมขาย มีอัธยาศัยดี พรอมที่จะใหบริการและสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรับรู

ถึงความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน สําหรับประเด็นความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว

ชาวไทยน้ัน  นักทองเที่ยวจะบอกเลาประสบการณ/ความประทับใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

ใหคนใกลชิดไดรับรู และหากมีเวลาก็จะมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายแหงนี้ซํ้าอีก

 2. แนวทางในการพฒันาสวนประสมทางการตลาด กจิกรรมการทองเทีย่ว และการพฒันา

คุณภาพบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ในภาพรวมควรใหความสําคัญกับปจจัยท่ี     

สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเท่ียวชาวไทยที่ไดจากการทําการศึกษาดวยการวิเคราะห       

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2.1 การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพนั้น บริเวณสถานที่

จอดรถควรสรางท่ีจอดรถท่ีมหีลังคาคลุมเพือ่กันแดด กนัฝน และควรขยายทีจ่อดรถใหเพียงพอแกความตองการ 

นอกจากนี้ควรเพิ่มกลองวงจรปดบริเวณที่จอดรถและในตลาดใหมากขึ้นเพ่ือความปลอดภัยในการจับจาย

ใชสอยของนักทองเที่ยว สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ) ผูประกอบการตองดูแลราน

อาหารใหสะอาดอยูเสมอ เพราะนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของ         

อาหารที่จําหนายเปนอยางมาก
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  2.2 กจิกรรมการทองเทีย่ว ดานกจิกรรมสบืสานประเพณไีทย นกัทองเท่ียวตองการมีสวนรวม

ในกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีที่สําคัญ เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรม การสอนทํา

ขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวมทําบุญ 

ซึง่กจิกรรมตาง ๆ  ดงักลาวเปนกจิกรรมท่ีสงเสรมิการทองเทีย่ว อกีทัง้ยงัเปนการกระตุนเศรษฐกจิระดบัทองถ่ิน 

สวนดานกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตองการ คือ นั่งเรือชมสวนผลไมและชมสวนการเกษตรของ         

ผูขายสินคาเกษตร ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ

นกัทองเทีย่วแตละคน แตละกลุม ทัง้น้ีกจิกรรมการทองเทีย่วดังกลาวตองไมทาํใหเกดิความเสียหายตอสวนเกษตร

 3.  การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ดานความเปน            

รปูธรรมตลาดรมินํา้ดอนหวายตองรกัษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่วใหมคีวามสวยงามโดดเดนเปน

ธรรมชาต ินอกจากนีน้กัทองเทีย่วไดใหทศันะวาควรจดัรูปแบบรานคาใหมคีวามเกาแกเหมอืนสมัยกอนทีเ่ปน

ตลาดโบราณ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมนักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) ไปกับ

ภาพวถิชีวีติของคนในยุคกอนทีป่จจบุนัหาชมไดยาก ดงันัน้จงึตองการใหตลาดรมินํา้ดอนหวายมีความหมาย

ทีส่ือ่ถึงวิถชีวีติหรอืชุมชนในอดีต สวนดานการใหความมัน่ใจ ตลาดรมิน้ําดอนหวายมีความสามารถในการให

บรกิารและมคีวามเพยีงพอตอการใหบรกิาร โดยนักทองเท่ียวประทบัใจพอคา แมคาทีม่อีธัยาศัยด ีมคีวามพรอม

ที่จะใหบริการ อยางไรก็ตามควรหาผูประกอบการรานอาหารและมีการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาล                

สําหรับนักทองเท่ียวท่ีเปนมุสลิม เพื่อใหนักทองเท่ียวมุสลิมสามารถบริโภคอาหารไดอยางม่ันใจ  สําหรับ         

ดานความเขาใจความเหน็อกเหน็ใจนัน้ ผูประกอบการตองรบัรูความตองการของนกัทองเทีย่วทีม่คีวามแตกตางกนั 

มกีารเตรยีมพรอมสาํหรบัการเปนเจาบานทีด่ ีนอกจากนีผู้ประกอบการรานคาตองเตม็ใจทีจ่ะตอบคาํถามของ

นักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย
 1. บุพปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวายซ้ําของนักทองเท่ียว

ชาวไทย ไดขอคนพบสําคัญ มี 7 ปจจัย รายละเอียดดังนี้

  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเท่ียวตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตามเทศกาล/

ประเพณทีีส่าํคญั ทัง้นีเ้พราะกระแสความนิยมของนกัทองเทีย่วในการอนรุกัษประเพณวีฒันธรรมและวถิชีวีติ

ความเปนอยูดัง้เดมิของชุมชน โดยนกัทองเทีย่วตองการมสีวนรวมกบัชุมชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ทีน่อกเหนือ

จากการมาเลือกซื้อสินคาแลวกลับบาน สอดคลองกับสถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม   

การทองเที่ยว (อางถึงใน ปยวรรณ  คงประเสริฐ, 2551) ซึ่งไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญ ของการทองเที่ยว

ไวประการหน่ึงคือ กจิกรรมการทองเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการซ่ึงอาจนบัไดวาเปนองคประกอบท่ีสาํคัญใน

ยุคปจจุบันเพราะการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ  จะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา

ของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการกระจายรายไดอีกดวย ความเปนรูปธรรม ซึ่งไดแก 

สภาพแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวมีความสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ โดยสภาพแวดลอมของ            
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แหลงทองเทีย่วทีส่วยงามโดดเดนนบัเปนองคประกอบทีส่าํคญัของ การเดินทางมาทองเทีย่ว สอดคลองกบั มลิ และ

เมอรริสัน (Mill & Morrison, 1992) ซึ่งกลาววา แหลงทองเที่ยวจะประกอบไปดวยส่ิงดึงดูดใจในดาน               

ความสวยงาม ความนาประทับใจ รวมถึงปจจัยพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการสื่อสารและ

สาธารณปูโภค การขนสง นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัการสัมภาษณเชิงลึก ซึง่ไดกลาวถงึสภาพแวดลอมภายใน

แหลงทองเที่ยววามีความสวยงามเปนธรรมชาติ การใหความมั่นใจ ไดแก ความสามารถในการใหบริการ

และความเพียงพอตอการใหบริการ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาพอคา แมคามีอัธยาศัยดีใหบริการแกนักทองเที่ยว

อยางเปนกันเอง  นอกจากนี้ยังมีการเปดใหบริการทุกวัน สอดคลองกับคุณภาพการบริการกอนการตัดสินใจ

ซื้อบริการของ กนกพร  ลีลาเทพินทร, พัชญา  มาลือศรี และ ปรารถนา  ปุณณกิติเกษม (2554) ศิริพร               

วษิณุมหิมาชยั (2557) ทีไ่ดกลาวเก่ียวกบัการใหความม่ันใจแกผูรบับรกิารวาผูใหบริการแสดงความสามารถทีท่าํให

เกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยผูใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวย       

ความสุภาพออนนอม มกีริยิามารยาททีด่ใีนการใหบริการจนทาํใหผูรบับริการเกิดความไววางใจและมัน่ใจวา

จะไดรับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่กลาวถึงสิ่งที่ประทับใจ คือ พอคา 

แมคาอัธยาศัยดี มีความพรอมท่ีจะใหบริการ ความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ ไดแก การรับรูความตองการ

ของนักทองเท่ียวที่มีความแตกตางกันและความเต็มใจในการตอบคําถาม ทั้งน้ีเน่ืองจากทางไวยาวัจกรวัด

ดอนหวายไดมีการจัดประชุมพอคา แมคา อยูเปนประจํามีการบอกกลาวใหมีมารยาทท่ีดีตอนักทองเที่ยว

สอดคลองกับกนกพร  ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งไดกลาวเก่ียวกับ       

ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการวาเปนการดูแลเอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการท่ี          

แตกตางกันและถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ อีกท้ังยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกซ่ึง

กลาวถึงการใหความสนใจแกลูกคาหรือนักทองเท่ียวท่ีมาซื้อสินคาเปนอยางดี กิจกรรมการทองเที่ยวที่      

นักทองเท่ียวตองการ ไดแก นักทองเที่ยวตองการนั่งเรือชมสวนผลไม และนักทองเที่ยวตองการชมสวน

การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวท่ีทําให

นักทองเที่ยวไดพักผอนหยอนใจไดแสดงออก หรือไดรับความรูสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา 

(2545) ซึง่ผลการศกึษานกัทองเทีย่วไดใหขอเสนอแนะวาควรมกีจิกรรมอืน่ๆ เพิม่เติม เชน การนาํเท่ียวชมสวน

การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่

กลาวถึงความตองการชมสวนเกษตร เพราะตองการศึกษาการทําการเกษตรอินทรีย  ลักษณะทางกายภาพ 

ไดแก หองสุขามคีวามสะอาดและสะดวกสบาย ทัง้นีเ้พราะหองสุขาเปนเร่ืองของความสะอาดและสขุอนามยั

ที่แหลงทองเท่ียวตองใหความสําคัญซ่ึงลักษณะทางกายภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของบริการท่ี  

นักทองเท่ียวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน สอดคลองกับศิริวรรณ  เสรีรัตน (2550) ชนานาถ  พลูผล (2557) 

ไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวาหมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ

สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวมหรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการผานการใชหลักฐานท่ี

สามารถมองเหน็ไดเพือ่สรางคุณคาใหกบัลกูคา นอกจากน้ียงัสอดคลองกับการสัมภาษณเชงิลกึซึง่ไดกลาววา

ลักษณะทางกายภาพน้ันจะเห็นไดวาหองสุขามีความสะอาดเพราะไดมีการของบประมาณจากทองเที่ยว
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จงัหวัดโดยไดบรรจุไวเปนแผนระยะยาว ผลิตภัณฑ (แหลงทองเทีย่วและการใหบริการ) ไดแก รานอาหาร

สะอาดมีอาหารใหเลือกหลากหลาย ทั้งนี้เพราะตลาดริมนํ้าดอนหวายมีอาหารหวานคาวหลากหลายชนิด       

ดังนั้นจึงเปนเหตุผลท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญเลือกเดินทางทองเท่ียวตลาดริมนํ้าดอนหวายเพ่ือมาซ้ืออาหาร 

และนักทองเที่ยวสวนใหญชอบตลาดริมนํ้าดอนหวายและจะกลับมาทองเที่ยวซ้ํา อีกทั้งยังสอดคลองกับ        

งานวิจัยของ Kotler & Hellier (2003) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําผลการศึกษาพบวา               

ความชอบในตราสนิคาน้ันเปนปจจัยท่ีสงผลระหวางความพงึพอใจและการใชบริการซ้ําของลกูคา ความชอบ

ในตราสินคาเปนปจจัยหลกัท่ีมอีิทธิพลตอการรับรูในคณุคาความพึงพอใจของลูกคา นอกจากน้ียงัสอดคลอง

กับการสัมภาษณเชิงลึกหลายทานซึ่งไดแสดงทัศนะที่ตรงกันวาตลาดริมน้ําดอนหวายมีของขายจํานวนมาก

และหลากหลายใหเลือกจับจาย เชน อาหารคาว ขนมหวานหรือขนมไทย ผลิตภัณฑทองถิ่น และของที่ระลึก

สําหรับซื้อเปนของฝาก

 2. แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพัฒนาคุณภาพบริการของ

แหลงทองเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวาย จากผลการศึกษาบพุปจจยัทีม่ผีลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดริมนํา้

ดอนหวายซ้ําของนักทองเที่ยวชาวไทย และจากทัศนะของผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ              

แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดและการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยว               

ตลาดรมินํา้ดอนหวาย สามารถดาํเนนิการไดดงันี ้การพฒันาสวนประสมทางการตลาด ดานลกัษณะทางกายภาพนัน้ 

บรเิวณสถานทีจ่อดรถควรสรางทีจ่อดรถทีม่หีลังคาคลมุเพือ่กันแดด กนัฝน และควรขยายทีจ่อดรถใหเพยีงพอแก

ความตองการ นอกจากนี้ควรเพ่ิมกลองวงจรปดบริเวณท่ีจอดรถและในตลาดใหมากข้ึนเพ่ือความปลอดภัย

ในการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยว สอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2550) และ ชนานาถ พูลผล (2557) 

ซึ่งไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวา เปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการ    

ซึง่สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบรกิารโดยผานการใชหลักฐาน

ที่สามารถมองเห็นไดเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ)        

ผูประกอบการตองดแูลรานอาหารใหสะอาดอยูเสมอ ซึง่ปจจบุนันกัทองเทีย่วใหความสาํคญักบัความสะอาด

และความปลอดภัยของอาหารท่ีจาํหนายเปนอยางมาก สอดคลองกบัศิรวิรรณ เสรรีตัน (2550)  และชนานาถ 

พลูผล (2557) ซึง่กลาววาผลติภณัฑคอืส่ิงทีเ่สนอขายโดยธรุกจิเพือ่ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ

ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได นอกจากน้ียังสอดคลองกับ 

ปณิศา  ลัญชานนท (2548) และชื่นนภา  อ้ือศรีวงศ (2553) ไดกลาวถึงการบริหารธุรกิจบริการแบบประสม

ประสานในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑซึ่งหมายถึงทุกสวนประกอบของการใหบริการท่ีสามารถสราง

คุณคาใหกับลูกคา ไดแก ลักษณะท่ีเปนผลิตภัณฑหลักและบริการเสริม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนที่ 

ลูกคาตองการ การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเที่ยวตองการ

มสีวนรวมในกจิกรรมตามเทศกาล ประเพณทีีส่าํคญั เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรมการสอน

ทําขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวม

ทาํบญุ สวนดานกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนกัทองเท่ียวตองการน้ัน นกัทองเท่ียวตองการน่ังเรือชมสวนผลไมและ
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ตองการชมสวนการเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ดังน้ันผูมีสวนเกี่ยวของตองจัดกิจกรรมการทองเที่ยวให

สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักทองเท่ียวแตละคนแตละกลุมโดยกิจกรรมการทองเท่ียว

ดังกลาวตองไมทําใหเกิดความเสียหายตอสวนเกษตร  สอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร (2549) และปยวรรณ 

คงประเสรฐิ (2551) ซึง่กลาวถงึองคประกอบทีส่าํคญัของการทองเทีย่ว ทีก่ลาวถงึกจิกรรมการทองเทีย่ววาเปน

องคประกอบท่ีสาํคัญในยคุปจจุบนั เพราะการทองเทีย่วมิไดหมายความเพยีงแคการเดนิทางไปชมโบราณสถาน 

อนุสาวรีย หรือความงดงามของธรรมชาติเทาน้ัน แตยังเปนการที่นักทองเท่ียวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ 

ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบานซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดจะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา      

ของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา (2545) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา

ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน โดยผลการศึกษานักทองเที่ยวไดใหขอเสนอแนะวาควรมีกิจกรรมการนําเที่ยวชมสวนการเกษตร

ของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม รวมถึงมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชน

ทั่วไปไดมารวมทําบุญ

 การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้า ดอนหวาย ดานความเปนรูปธรรม 

ตลาดริมน้ําดอนหวายตองรกัษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่วใหมคีวามสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ 

และควรจัดรูปแบบรานคาใหมีความเกาแกเหมือนสมัยกอนที่เปนตลาดโบราณซ่ึงปจจุบันหาชมไดยาก              

ดงัน้ันจงึตองการใหตลาดรมิน้ําดอนหวายมคีวามหมายทีส่ือ่ถึงวิถชีวีติหรือชุมชนในอดตี นอกจากน้ีควรจดัทํา

ปายบอกทางมาตลาดรมิน้ําดอนหวายเปนระยะ ๆ  ทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดโดยงาย และควรมผีงัแสดงตาํแหนง

รานคา หองนํ้า ถังขยะ ที่นั่งพักผอน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในตลาดริมนํ้าดอนหวาย  

สอดคลองกับ กนกพร  ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) และศิริพร  วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึง          

แบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเปนรูปธรรมของบรกิาร

หรือลักษณะทางกายภาพวาเปนส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นโดยผูรับบริการไดสัมผัสและการบริการนั้นเปนรูปธรรม

สามารถรับรูได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา  ลาภลือชัย (2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดนํ้าทาคา       

จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวพึงพอใจตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําในดาน       

ความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในตลาดนํ้า

 สวนดานการใหความมัน่ใจ ตลาดรมินํา้ดอนหวายมคีวามสามารถในการใหบรกิารและมคีวามเพยีงพอ

ตอการใหบริการ โดยนักทองเท่ียวประทับใจพอคา แมคาที่มีอธัยาศัยดี มีความพรอมที่จะใหบริการอยางไร

ก็ตามควรหาผูประกอบการรานอาหารและมีการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาล สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนมุสลิม

เพือ่ใหนกัทองเทีย่วมสุลมิสามารถบรโิภคอาหารไดอยางมัน่ใจ ควรเพิม่จํานวนพนกังานในวนัหยดุสุดสัปดาห

หรือวันนักขัตฤกษที่มีนักทองเที่ยวมาใชบริการจํานวนมาก สอดคลองกับ กนกพร  ลีลาเทพินทร และคณะ 

(2554) และศริพิร  วษิณมุหมิาชยั (2557) ซึง่อธบิายถงึแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman 

& Berry (1990) ในสวนของการใหความมั่นใจแกผูรับบริการวา ผูใหบริการตองแสดงความสามารถ                      
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ที่ทําใหเกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ

ออนนอม มีกิริยามารยาทที่ดีในการใหบริการ สําหรับดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจนั้น ผูประกอบการ

ตองรบัรูความตองการของนักทองเทีย่วทีม่คีวามแตกตางกนัโดยตองสามารถสงมอบคุณภาพในการใหบริการ

กับนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว มีการเตรียมพรอมสําหรับการเปนเจาบานท่ีดี นอกจากนี้ผูประกอบการ          

รานคาตองเต็มใจที่จะตอบคําถามของนักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไมตรีจิตที่อบอุนอยางเต็มใจ

และใสใจ เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเท่ียวมาก สอดคลองกับ กนกพร  ลีลาเทพินทร           

และคณะ (2554) และศิริพร  วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, 

Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเขาใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งก็คือการดูแล ความเอื้ออาทร

เอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันออกไปของผูรับบริการแตละคนโดยใหบริการ            

อยางเอาใจใส ถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญและเขาใจถึงความตองการของลูกคา 

 

สรุป
 จากการศึกษาบพุปจจยัทีม่ผีลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวายซ้ําของนักทองเทีย่ว

ชาวไทยไดคนพบประเดน็ตาง ๆ  ทีส่าํคัญเกีย่วกับปจจยัทีม่ผีลตอความตัง้ใจกลับมาเทีย่วตลาดริมนํา้ดอนหวาย

ซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย คอื ผูมสีวนไดสวนเสียในแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวาย ควรใหความสาํคญั

กับกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเปนรูปธรรม การใหความมั่นใจ ความเขาใจความเห็นอก เห็นใจ 

กิจกรรมการทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวตองการ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ (แหลงทองเท่ียว

และการใหบรกิาร) เนือ่งจากปจจยัดงักลาวขางตนมผีลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาด  รมินํา้ดอนหวายซ้ํา

ของนักทองเท่ียวชาวไทย สาํหรับแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพฒันาคุณภาพบรกิาร

ของแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํ้าดอนหวายน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเท่ียว ตลาดริมนํ้าดอนหวาย   

ควรดําเนนิการดงัน้ีคอื ดานการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ควรใหความสําคัญกบัลักษณะทางกายภาพ 

และดานผลติภัณฑ (แหลงทองเทีย่วและการใหบริการ) สวนการพฒันากจิกรรมการทองเทีย่วควรใหความสาํคัญ

กบักิจกรรมสบืสานประเพณีไทย และกิจกรรมการทองเทีย่วทีน่กัทองเท่ียวตองการ สาํหรบัการพัฒนาคณุภาพ

บรกิารควรใหความสาํคญักบัความเปนรปูธรรม การใหความมัน่ใจ และความเขาใจความเหน็อกเห็นใจ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

                   1.1  ภาครฐัควรสนบัสนนุงบประมาณในการจัดทาํปายบอกทางมายังแหลงทองเทีย่วตลาดริมนํา้ 

ดอนหวาย โดยปายบอกทางควรเปนปายขนาดใหญ เปนจุดเดนที่สะดุดตา นอกจากนี้ควรมีปายบอกทาง

เปนระยะ ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย 

  1.2  ภาครฐัและผูเก่ียวของควรรวมมือกันในการจดักิจกรรมการทองเทีย่วทีน่กัทองเทีย่วตองการ

อยางหลากหลาย เพื่อเปนการดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

  1.3  ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมตาง ๆ                    

ใหนักทองเที่ยวไดรับทราบผานทางเว็ปไซต หรือ Face book ของตลาดริมนํ้าดอนหวาย
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

        การศึกษาในโอกาสตอไปควรพิจาณาศึกษาตัวแปรอ่ืนที่สงผลตอความต้ังใจกลับมาเที่ยวซ้ํา      

ของนักทองเที่ยวชาวไทย เชน ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจ แรงจูงใจทางการทองเที่ยว    

ความคุนเคยตอแหลงทองเท่ียวและคุณคาท่ีรับรูจากการทองเท่ียว เพราะตัวแปรดังกลาวในงานวิจัยอ่ืน ๆ 

มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว 
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บทคัดยอ
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค (1) ศึกษาคุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจ การส่ือสารแบบปากตอปาก

และการกลับมาใชบริการซํ้า (2) ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพล

ของปจจยัทีม่ตีอการใชบรกิารซ้ํากบัขอมลูเชงิประจักษ และ (3) ศกึษาอทิธพิลคณุภาพบรกิาร ความไวเนือ้เชือ่ใจ 

การสื่อสารแบบปากตอปากที่มีตอการใชบริการซํ้า กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชบริการคลินิกกายภาพบําบัด   

4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร และนาน จํานวน 149 รายโดยสุมกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม                       
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เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                     

สถติอินมุานวเิคราะหเชงิโครงสรางความสมัพนัธดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู ผลวจิยัพบวาโมเดลมคีวามสอดคลอง

กบัขอมูลเชงิประจักษอยูในเกณฑด ี2= 116.195, df = 98, 2/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936, 

RMSEA = .035 และผูทีเ่คยใชบรกิารมคีวามคดิเหน็ตอคณุภาพบริการมากทีส่ดุ รองมา คอื ความไวเนือ้เช่ือใจ 

การส่ือสาแบบปากตอปาก และการใชบริการซ้ํา สวนคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดตอความ        

ไวเนื้อเชื่อใจ มีสัมประสิทธิ์เสนทาง .67 รองมา คือ ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการใชบริการซ้ํา 

ความไวเน้ือเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปาก คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง                  

ตอการสือ่สารแบบปากตอปาก คณุภาพบรกิารมีอทิธพิลทางตรงตอการใชบรกิารซ้ํา และการส่ือสารแบบปาก

ตอปากมีอิทธิพลทางตรงตอการใชบริการซํ้า

คําสําคัญ
 คุณภาพบริการ    ความไวเนื้อเชื่อใจ   การสื่อสารปากตอปาก    การกลับมาใชบริการซํ้า   

คลินิกกายภาพบําบัด

Abstract
 The purpose of this research were (1) to study Service Quality, Word-of-Mouth and              

Revisit in Physiotherapy Clinic and (2) to  validate the causal relationship model of Service Quality, 

Word-of-Mouth and Revisit in Physiotherapy Clinic with empirical data (3) to study the influence of 

Service Quality, Trust, Word-of-Mouth toward  Revisit in Physiotherapy Clinic in Eastern Lanna 

Culture. It was quantitative research with sampling group of 149 from 4 provinces include Chiang Rai, 

Phayao, Phrae and Nanselected by cluster random sampling. The research tool was in questionnaire 

format by applying descriptive statistics for data analysis were composed of the percentage, 

standard deviation and structural equation model withstatistic analyzing program. The result of the 

research was found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures 

were found to be 2= 116.195, df = 98, 2/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936,                

RMSEA = .035. It was also found that Service Quality followed by Trust,  Word-of-Mouth and          

Revisit.  Service Quality had the most direct effecttoward Trust with a path coefficient of .67.          

Secondly, Trust had direct effect toward Revisit, Trust had direct effect toward Word-of-Mouth, 

Service Quality had direct effect toward Word-of-Mouth, Service Quality had direct effect toward 

Revisit and Word-of-Mouth had direct effect toward Revisit.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 237

Keywords
 Service Quality, Trust, Word-of-Mouth, Revisit, Physiotherapy Clinic

บทนํา
 สถานการณปจจุบนัไมวาจะเปนสังคมของโลกรวมถงึสังคมของประเทศไทยกาํลังประสบภาวการณ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรเปนอยางมาก โดยเฉพาะประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มข้ึน         

อยางตอเน่ือง ในขณะที่ประชากรกลุมวัยเด็กและวัยผูใหญมีแนวโนมลดลง อีกทั้งประเทศไทยเร่ิมเขาสู      

“สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ต้ังแตป พ.ศ. 2548 ในอนาคตประมาณป พ.ศ. 2564 สงผลใหประเทศไทย

จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Complete Aged Society) (วรรณลักษณ เมียนเกิด, 2559, 1-2)      

เม่ือเขาสูภาวะที่อายุมากขึ้นความเสื่อมทางรางกายจะเกิดข้ึนและเปนธรรมดาของมนุษย ยอมจะเพิ่ม           

ความเสี่ยงตอโรคตางๆ และมีความพิการหรือการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองจะเพิ่มสูงขึ้นดวย (นงลักษณ 

พะโกยะ, 2552, 1-2) อีกทั้งในประชากรกลุมอื่นก็มีแนวโนมที่จะปวยดวยโรคตางๆ มากขึ้น อาทิ ประชากร      

กลุมวัยทํางาน มักประสบกับปญหาโรคจากการประกอบอาชีพ เชน ปวดหลัง ปวดไหล ปวดคอ มากข้ึน           

สงผลใหประเทศไทยใหความสําคัญตอระบบสุขภาพเปนอยางมาก ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงาน             

ที่รับผิดชอบหลักในการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย คือ กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เก่ียวของ แตเปน     

ที่ทราบกันดีวา มีผู ปวยที่รอรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความแออัด             

ความลาชา ทาํใหมผีูปวยจาํนวนหน่ึงไมพงึพอใจ ทายทีส่ดุหันไปใชบริการโรงพยาบาลหรอืคลกินิกเอกชนและ

หน่ึงในบรกิารทางการแพทยทีม่กีารจัดต้ังเปนคลนิกิเอกชนคอื คลินกิกายภาพบาํบัดจากขอมูลของสาํนักงาน

สถิติแหงชาติ (2555) และกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ                 

สิง่แวดลอม  (2558, 28)  และขอมลูสถานการณสขุภาพของกลุมบคุลากรในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ 

(กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2558, 33) พบ     

กลุมโรคระบบโครงรางและกลามเนือ้ (Musculoskeletal Disorder: MSD) โดยเฉพาะโรคปวดหลงั เปนปญหา

สุขภาพท่ีพบสูงเปนลําดับตนๆ ของปญหาสุขภาพในผูประกอบอาชีพ สงผลใหศาสตรดานกายภาพบําบัด         

มีบทบาทในการรักษามากขึ้นเพราะเปนการชวยเหลือผูปวยเพ่ือบําบัด ปองกัน แกไข และฟนฟูการ                 

เสือ่มสมรรถภาพ หรอืความพกิารของรางกาย หรือจิตใจ ดวยวธิกีารทางกายภาพบําบดั ไดแก การดดั การดงึ       

การประคบ การนวด การบริหารรางกาย หรืออวยัวะสวนหนึง่สวนใดของผูปวย ซึง่จําเปนตองไดรบัการกระทํา

ดวยวิธีการตางๆ ดวยการใชเครื่องมืออุปกรณหรือวิธีการทางกายภาพบําบัดในการชวยบําบัด รักษา ฟนฟู

สภาพรางกายตามหลกัวทิยาศาสตร ปจจบุนัพบผูทีเ่จ็บปวยดวยโรคดงักลาวมกัเกดิจากการทาํงานทาเดมิซํา้ ๆ 

เกิดการบาดเจ็บสะสมเปนเวลานาน ขาดการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ

 ธรุกิจคลินกิกายภาพบาํบัดไดรบัการสนับสนุนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 

2560) โดยการผลักดันใหนกักายภาพบําบัดหันมาทาํธุรกิจหรือขยายธุรกิจ เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนท่ีมปีญหา

ดานสุขภาพสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น และยังเปนการรองรับสังคมผูสงูอายุ ที่สวนใหญมักจะมีปญหา
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ปวดเม่ือยหรือมีปญหาเก่ียวกับระบบกระดูกโครงรางและกลามเนื้อโดยเฉพาะภาคเหนือเขตถ่ินฟาลานนา

ตะวนัออกเปนเขตทีม่ดีชันกีารสูงวยัมากเปนลาํดับตนของประเทศ  (มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสงูอายุไทย, 

2557) กอปรกับปจจุบันบุคลากรดานกายภาพบําบัดท่ีทํางานในโรงพยาบาล 170 แหงท่ัวประเทศ                           

มีจํานวนประมาณ 7,000 คน คิดเปนสัดสวน 1 ตอ 10,000 ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ หากเทียบกับ

สัดสวนของประเทศที่พัฒนาแลวจะมีสัดสวนเทากับ 1 ตอ 5,000  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560) จึงเห็นได

วาประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรดานกายภาพบําบัดอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหตลาดธุรกิจดานคลินิก

กายภาพบําบัดมีโอกาสเติบโตไดสูง 

 ปจจุบันในสภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพที่มีการแขงขันสูง สถานพยาบาลหรือคลินิกตาง ๆ กําลัง

เผชิญหนากับความจําเปนในการวัดผลลัพธทั้งดานการเงิน (คาใชจาย รายได กําไร) และผลการดําเนินงาน

ที่มิใชดานการเงิน (คุณภาพการใหบริการ) เพื่อเปนตัวชี้วัดสมรรถนะของธุรกิจใหมีความยั่งยืน อีกทั้งลูกคา   

ไดคํานึงถึงการรับรูของคุณภาพบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในการเลือกสถานพยาบาล (Lim & Tang, 2000, 

290) ผูประกอบการควรมีการประเมินคุณภาพบริการจากมุมมองของผูปวยเปนประจํา (Wisniewski                   

M. & Wisniewski, H., 2005) เพื่อปรับปรุงการทํางานและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ      

(Ioannis & Lymperopoulos, 2009, 231) ทําใหสถานพยาบาลตองมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อเพ่ิม            

ขีดความสามารถในการรักษา รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากพอที่จะใหการดูแล     

ผูรับบริการไดอยางเต็มที่ แตบางครั้งสถานพยาบาลอาจมีขอจํากัดในดานบุคลากร ทําใหการบริการไมทั่วถึง        

จางบุคลากรที่ไมมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน หรือออนดอยประสบการณ ยอมสงผลคุณภาพในการใหบริการ

ของสถานพยาบาลลดลงและมีผลกระทบตอความไมพงึพอใจ บางรายอาจจะมีการสื่อสารแบบปากตอปาก

ไปในทางลบสงผลใหมีผูมาใชบริการลดลงไปในที่สุด

 ดงันัน้ ปญหาขางตนทาํใหคณะผูวจิยัศึกษาระดับความคดิเหน็ของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้เช่ือใจ 

การสื่อสารแบบปากตอปากและการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ               

เขตถ่ินฟาลานนาตะวนัออกและศึกษาปจจยัทีม่อีทิธพิลของคณุภาพบรกิาร ความไวเนือ้เช่ือใจ ความพึงพอใจ 

การสื่อสารแบบปากตอปาก ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ          

เขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากตอปาก

และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก

 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพลของปจจัยท่ีมีตอ    

การใชบริการซํ้ากับขอมูลเชิงประจักษ

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจการส่ือสารแบบปากตอปากท่ีมีตอ            

การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก
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ทบทวนวรรณกรรม

 การวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและสรุปตัวแปรหลักไดดังนี้

 1. คุณภาพบริการ (Service Quality)

  พาราซูรามานและคณะ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, 1988) และ กรูเอนโรส 

(Gro¨nroos, 1984) ไดนําเสนอถึงคุณภาพบริการคือ ทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลที่ไดจากการเปรียบเทียบ

ระหวางความคาดหวังของการใหบริการกับการรับรูจากการปฏิบัติจริงการศึกษามิติของคุณภาพบริการ 

สามารถแบงคุณภาพบริการเปน 5 ประเภท คือ (1) ดานกายภาพ (Tangibles) เชน สิ่งอํานวยความสะดวก 

อุปกรณและการแตงกายของพนักงาน (2) ความนาเช่ือถือ (Reliability) สามารถใหบริการไดตามสัญญา       

เชื่อถือไดและถูกตองแมนยํา (3) การตอบสนอง (Responsiveness) มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาและ

ใหบรกิารทีร่วดเรว็และยงัรวมไปถึงการแกปญหาในการใหบรกิารดวย เชน ในขณะทีพ่นกังานกาํลงัใหบรกิาร

อยูนั้น สามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว ตรงตามความตองการของลูกคาไดถูกตอง        

(4) การรับประกัน (Assurance) ความรูและมารยาทของพนักงานและความสามารถในการถายทอด             

ความไววางใจและความมั่นใจใหลูกคาสามารถวางใจไดและ (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หวงใย 

สนใจเอาใจใสลูกคา

 2. ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust)

  ความไวเน้ือเชื่อใจเกิดข้ึนเมื่อลูกคาท่ีมาใชบริการมีความม่ันใจในความนาเชื่อถือและ               

ความซ่ือสตัยของผูใหบรกิาร (Morgan & Hunt, 1994 ; Kim, T. T.;   Kim, W. G. &  Kim, 2009  ; Wong  &  Sohal, 

2002) ความไวเนือ้เช่ือใจเปนผลทางจิตวทิยาทีจ่าํเปนเพ่ือรกัษาสมัพนัธภาพระยะยาวระหวางผูใหบรกิารและ

ลูกคา (Gwinner, Gremler & Bitnerp, 1998) สิ่งสําคัญของการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกคาและ

องคการ เพือ่ใหไดมาซึง่ความไวเนือ้เชือ่ใจของลูกคา ประกอบดวย 5C’s ไดแก  (1) การส่ือสาร (Communication)

โดยเฉพาะพนักงานบริการควรจะส่ือสารกับลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอุนใจ แสดงความเปดเผย

จริงใจและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลอืแกลกูคาเสมอเม่ือเกิดปญหาในการเขารับบริการ (2) ความใสใจและ

การใหบริการ (Caring and Giving) ทั้งสองส่ิงน้ีเปนคุณสมบัติของความสัมพันธใกลชิด ประกอบไปดวย      

ความเอ้ืออาทร ซึง่จะทาํใหลกูคามคีวามรูสกึทีด่แีละมคีวามอบอุน  (3) การใหสญัญาใจกับลกูคา (Commitment) 

องคการควรยอมเสยีผลประโยชนบางอยางเพือ่รกัษาความสมัพันธทีด่กีบัลกูคา การการนัตีสนิคาหรือเปลีย่น

สนิคาหรือคนืเงิน  สิง่นีเ้ปนการแสดงใหลกูคาเห็นถงึความรับผดิชอบดวยการยอมสูญเสียเพียงบางสวนแตได

รับความไวเนื้อเชื่อใจเพิ่มขึ้น (4) ความสะดวกสบาย (Comfort) ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดี อบอุน มั่นใจ 

เมื่อเขารับบริการ และ (5) การแกไขสถานการณขดัแยง (Conflict Resolution) และการใหความไวเนื้อเชื่อใจ 

(Trust) ในกรณีของสถานพยาบาลควรจะทําใหลูกคามีความรูสึกเหมือนอยูที่บาน เพ่ือใหลูกคาไดรับ            

ความสะดวกสบาย และใชการส่ือสารเพ่ือลดความขดัแยงและสรางความสัมพนัธอนัดกีบัลกูคา  (Stern, 1997, 7-17)

 3. การสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth)  

  การสือ่สารมคีวามสําคญัตอประสทิธภิาพการทาํงาน และชวยทําใหการทาํงานงานบรรลวุตัถปุระสงค
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ไดอยางราบรืน่ปองกนัการทาํงานซํา้ซอนลดขอขดัแยงทีเ่กดิจากความไมเขาใจกนั Arndt (1967, 190) ไดกลาวถงึ       

การส่ือสารแบบปากตอปาก คือ คําพูดจากบุคคลสูบุคคลเปนการส่ือสารระหวางการรับรูขาวสารที่ไมใช           

เชิงพาณิชยกบัแบรนดสนิคาหรือบริการทีเ่สนอขายองคประกอบหลกั 2 ประการของรปูแบบของการสือ่สารคือ   

ผูสงและผูรับขาวสาร เม่ือรูปแบบไดถูกนําไปประยุกตกับการส่ือสารการบอกตอกับผูบริโภค องคประกอบ

เหลาน้ีถูกตีความเหมือนผูสงและผูรับขอมูล การบอกตอขอมูลขาวสาร การบอกตอสงจากผูสงไปถึงผูรับ         

สิง่ทีต่ามมาคอื การตดัสนิใจสัง่ซือ้ของลกูคาวาจะซือ้หรอืไมซือ้ แตกอนทีผู่ซือ้ตดัสนิใจสัง่ซือ้ กระบวนการกล่ันกรอง

ก็จะเกิดขึ้นเพื่อชวยประเมินคาของการบอกตอการกลั่นกรองที่เกิดขึ้นใน “กลองดํา” กลองดํานี้แทนรูปแบบ

ของความรูสึก นึกคิดและการวิเคราะหทางเลือก (Duncan & Moriarty, 1998, 1-13) ของผูรับขาวสาร                 

ซึง่ผูประกอบการตองทาํการวเิคราะหคณุลักษณะของผูซือ้ และกระบวนการตดัสินใจซือ้ดวยการใชสวนประสม

ทางการตลาด รวมถงึสิง่กระตุนภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยีและอทิธพิลคนรอบขาง

ดังนั้น การบอกตอของลูกคาจึงมีความสําคัญและเปนสิ่งที่มีพลังแหงการชักชวนท่ีถายทอดออกมาจาก        

ความรูสึกประทับใจหรือความพึงพอใจเปนพิเศษแลวตองการบอกใหคนใกลตัวรับรู

 4. การกลับมาใชบริการซํ้า (Revisit)

  การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการประกอบธุรกิจเพราะเปนการเพิ่ม

สวนครองตลาดใหสูงขึ้น อีกทั้งการที่สินคาหรือบริการนั้นอยูในความทรงจําหลังจากการซื้อครั้งแรก (Bolton 

& Bramlett, 2000) การท่ีลกูคาหรอืผูรบับรกิารจะใชบริการอีกครัง้ข้ึนกับการรับรูในคณุคาของบรกิารคร้ังแรกๆ 

และความคาดหวังที่จะมีความสัมพันธกับธุรกิจในอนาคตดวย นอกจากนี้งานศึกษาของ Bolton & Bramlett 

(2000) กลาววาการซ้ือซ้ําในคร้ังแรกมีผลโดยตรงตอการซ้ือในคร้ังตอๆ มาและการซื้อซ้ําข้ึนอยูกับทัศนคติ

เกี่ยวกับการรับรูคุณภาพบริการและระดับความพึงพอใจของลูกคาอีกดวย

  สรุปไดวาการกลับมาใชบริการซํ้ามีความสัมพันธกับหลายปจจัย โดยเฉพาะความไวเนื้อเชื่อใจ 

คณุภาพบรกิารของสถานบรกิาร หากธรุกจิมกีารรกัษามาตรฐานการบริการทีด่ ียอมทาํใหลกูคาเกดิความพงึพอใจ 

ความประทับใจ ความปลื้มใจ และอาจจะเกิดความภักดี ยอมจะมีการบอกตอในเชิงบวกใหกับคนใกลชิด 

คนในครอบครัว เพื่อน และผูที่รู จัก เพราะอยากใหมาใชบริการตามท่ีตนเองไดรับความประทับใจนั้น                    

ดังสมมติฐานการวิจัยตอไปนี้

  สมมุติฐานการวิจัย
  H1: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความไวเนื้อเชื่อใจ

  H2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอตอการสื่อสารแบบปากตอปาก

  H3: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า

  H4: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการสื่อสารแบบปากตอปาก

  H5: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า

  H6: การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
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 การทบทวนวรรณกรรม พบวา มีนักวิชาการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการกับ            

ความไวเนือ้เช่ือใจ เชน Ehsan Zarei, Khabiri & Arab (2015) ; Chang, Chen  &  Lan (2013) ; Chenet, Dagger 

& O'Sullivan (2010) จากการทบทวนวรรณกรรมไดชี้ใหเห็นถึงคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหลูกคา

เชื่อมั่นในบริการสงผลใหลูกคาเกิดความไวเนื้อเชื่อใจในการรับบริการ และความไวใจในการรับบริการ              

อีกทั้งยังสามารถสงผลใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการซํ้า (Kimet al., 2009 ; Lin & Lu, 2010 ; Haryono, 

Suharyono  &  Suyadi, 2015) ดังสมมุติฐานที่ 1 และ 5

 สาํหรบัการทดสอบความสมัพันธระหวางคณุภาพบริการ การสือ่สารแบบปากตอปากและการกลบัมา

ใชบริการซํ้า (Liu & Lee, 2015 ; Olgun ; Ceylan & Ibrahim, 2014) และการกลับมาใชบริการซํ้าขึ้นอยูกับ     

การรับรูคณุภาพบริการ (Bolton  &  Bramlett, 2000 ; Aliman & Mohamad, 2015 ; Chenet et al., 2010 ; Haryono, 

Suharyono & Suyadi, 2015) จงึเปนทีม่าของสมมตุฐิานที ่ 2, 3, 6 สวนความไวเนือ้เชือ่ใจและการสือ่สาร           

แบบปากตอปากมคีวามสมัพันธตอกนั (Lien & Cao, 2014 ; Haryonoet al., 2015) จงึเปนทีม่าของสมมตุฐิานที ่4

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรคอืผูทีเ่คยใชบรกิารคลินกิกายภาพบําบดัในภาคเหนอืถิน่ฟาลานนาตะวนัออก 4 จงัหวัด 

คอืเชียงราย พะเยา แพร และจังหวดันานโดยวิธกีารสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเปนผูมาใชบริการมากกวา 

1 คร้ังข้ึนไปเ นือ่งจากมจีาํนวนผูทีใ่ชบริการคลนิกิกายภาพบําบัดจํานวนมาก  ดงัน้ันจึงไมสามารถทราบจํานวน

ผูเคยใชบริการที่แนชัดได คณะผูวิจัยจึงเลือกการคํานวณเพื่อประกัน Model กับกลุมตัวอยางที่นอยที่สุด

ที่ยอมรับไดของ Westland (2010) โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง ดังนี้

  n≥50*r2 – 450*r + 1100

  r =p/k เมือ่ p = จาํนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด และ k = จาํนวนตัวแปรแฝงทัง้หมด ดงันัน้   r = 17/4 = 4.25

  แทนคา r ในสมการ  n ≥50*r2– 450*r + 1100, n≥ 50*(4.25)2 – 450*(4.25) + 1100, n≥ 90.625

  สรุปไดวาขนาดตัวอยางที่นอยที่สุด คือ 91 ราย

 2. เครื่องมือวิจัย

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเกีย่วของ 5 ปจจยั คอื (1) คณุภาพบริการดัดแปลงจากมาตรวัดของ Appalayya  & Justin (2016, 

1-9) ; Parasuraman et al. (1988, 12-40) ; Olgun et al. (2014, 161-169) (2) ความไวเนื้อเชื่อใจ ดัดแปลง

จากมาตรวัดของ  Appalayyaet al. (2016) ; Parasuraman et al. (1988, 12-40) ; Morganand  &  Hunt (1994, 

20-38) (3) การสือ่สารปากตอปาก ดดัแปลงจากมาตรวดัของ Duncan & Moriarty (1988, 1-13) ; Kim et al. 

(2009, 51-62) และ (4) การกลับมาใชบริการซํ้าดัดแปลงจากมาตรวัดของ Allen & Meyer (1991, 1-18);    

Parasuraman et al. (1988, 12-40) โดยแบบสอบถามม ี3 ตอน คอื (1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

(2) ตัวแปรที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ คุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปาก

ตอปาก และการกลับมาใชบริการซํ้า
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  การตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือหาความเช่ือถอืได คณะผูวจิยัใชคาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธของครอนบาค

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.935 และรายดาน คือ คาความเชื่อมั่น

สมัประสิทธ์ิแอลฟา  มาตรวัดคณุภาพบรกิารมคีาเทากับ 0.856 มาตรวัดความไวเน้ือเช่ือใจ  มคีาเทากับ 0.863 

มาตรวัดการสื่อสารปากตอปาก มีคาเทากับ 0.919 มาตรวัดการกลับมาใชบริการซ้ํา มีคาเทากับ 0.853              

โดยขอคําถามเปนมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 5 หมายถึงมากที่สุด (Likert, 

1970, 275)

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  คณะผูวิจัยเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียเพ่ือสงไปยังเครือขายนักวิจัยในแตละ

จังหวัด และทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหเจาของสถานประกอบการสถานพยาบาลในการดําเนินงาน  

เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเปาหมายท้ัง 4 จังหวัด โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพ่ือใหไดขอมูลแตละจังหวัด

ครอบคลุมมากที่สุด โดยไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 149 ราย คิดเปนรอยละ 74.50

 4. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนาเพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน            

และสถิติอนุมานวิเคราะหดวยสมการโครงสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
 1.  คณุภาพบรกิาร ความไวเน้ือเชือ่ใจและการสือ่สารปากตอปากท่ีมตีอการกลบัมาใชบริการซ้ําของ

ลกูคาคลนิกิกายภาพบาํบดั ผลการศึกษาพบวา  ลกูคาคลินกิกายภาพบาํบดัใหความสาํคญัทกุปจจัยในระดบั

มาก (  = 4.07/SD = .46) โดยเรียงลําดับดังน้ี ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ (  = 4.19/        

SD = .52) ความไวเนื้อเชื่อใจ (  = 4.14 /SD = .51) การสื่อสารแบบปากตอปาก (  = 4.04/SD = .54) 

และการกลับมาใชบริการซํ้าในระดับมาก (  = 4.01/SD = .53)

 2. ผลการศกึษาพบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกับขอมูลเชงิประจกัษอยูในเกณฑด ีคาสถติไิคสแควร 

(2 เทากับ116.195 อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree of Freedom (2/df) เทากับ 1.186 คาสถิติทดสอบ  

p-Value เทากับ .101 คาสถิติของการวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .918 คาสถิติของการวัด              

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ .989 คาความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของคาเฉลี่ย

กําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .035 และคาดัชนีวัดความสอดคลอง            

เชิงสัมพัทธ (NFI) เทากับ .936 ซึ่งคาสถิติทั้งหมดเปนไปตามเกณฑที่กําหนดทําใหตัวแบบมาตรวัดมี              

ความสอดคลองกลมกลืนซึ่งกันและกัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎีที่กําหนดไวในระดับที่ยอมรับได 

(Byrne, 2010) ดังภาพที่ 1
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 Chi-square = 111.195, df = 98, Chi-square /df = 1.186, P = .101, GFI = .918, CFI = .985,  

 RMR = .027, RMSEA = .035

 ภาพที่ 1: โมเดลสมการโครงสรางหลังการปรับแสดงโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพบริการ  

   ความไวเนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากตอปาก ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคา

   คลินิกกายภาพบําบัด

ตารางที่ 1

สัมประสิทธ์ิเสนทาง ทางตรง(DE) ทางออม (IE) และรวม (TT) ระหวางความสัมพันธเชิงเหตุผลตาม                 

แบบจําลอง

  
 

   

  0.86 0.00 0.86 
  0.49 0.41 0.90 

0.48 0.00 0.48 

 
 0.25 0.70 0.35 

0.63 0.09 0.72 
0.18 0.00 0.18 
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ตารางที่ 2

ผลการทดสอบสมมุติฐาน

 3. จากตารางท่ี 1 และ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรทั้งหมดที่กําหนดไวสนับสนุน           

ทุกสมมติฐานยกเวน สมมุติฐานที่ 6 การส่ือสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า             

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) นอกจากนี้ จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 ผลการวิจัยยังพบวา คุณภาพ

บริการอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดตอความไวเน้ือเชื่อใจโดยมีสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .671 รองลงมาคือ   

ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํ้าโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .640            

ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางตรงตอการส่ือสารแบบปากตอปาก โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .484 

คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงตอการส่ือสารแบบปากตอปากโดยมีสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .385     

คณุภาพบริการอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบรกิารซ้ําโดยมีสมัประสทิธ์ิเสนทางเทากบั .200 ลาํดับสุดทาย            

การส่ือสารแบบปากตอปากมีอทิธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซ้ํา โดยมีสมัประสทิธ์ิเสนทางเทากับ.180 

ตามลําดับอนึ่งการกลับมาใชบริการซ้ํามีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเน้ือเชื่อใจ   

และการสื่อสารปากตอปากมีสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ.70 การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลทางออม

ตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเนื้อเชื่อใจมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .41 การกลับมาใชบริการซ้ํามี

อทิธพิลทางออมตอความไวเนือ้เชือ่ใจโดยสงผานการสือ่สารแบบปากตอปาก มสีมัประสทิธิเ์สนทางเทากบั .09

อภิปรายผลการวิจัย
 ความคิดเห็นดานคุณภาพบริการความไวเน้ือเชื่อใจการส่ือสารแบบปากตอปากและการกลับมาใช

บริการซํ้าอยูในระดับมากที่สุดเปนไปตามทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) ; Morgan & Hunt (1994) 

เพราะคุณภาพบริการและตอบสนองความตองการของลูกคาจะสงผลใหลูกคาเกิดความม่ันใจ และ                        

  C.R. P-value  

H1:  0.671 7.505 ***  

H2: 0.385 3.722 ***  

H3:           0.200 2.292 *  

H4: 0.484 4.385 ***  

H5:           0.640 6.841 ***  

H6:           0.180 1.769 0.07  

 C.R.  1.96  0.05* 
C.R.  2.57  0.01**  
C.R.  3.291  0.001*** 
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ไวเนือ้เชือ่ใจในบริการ ทาํใหเกดิการบอกตอ และเม่ือบรกิารนัน้อยูในความทรงจําหลงัจากการใชบรกิารคร้ังแรก      

สงผลใหกลับมาใชบริการซํ้าในครั้งตอๆ  ไป 

 ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการ และความไวเนื้อเชื่อใจที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของ

ลกูคาคลนิกิกายภาพบําบัด เน่ืองจากคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทาํใหผูมาใชบริการเกิดความม่ันใจ 

พงึพอใจทายทีส่ดุกลบัมาใชบริการ สอดคลองกบัการศกึษาของ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่บวา ความไววางใจ

มีบทบาทสําคัญในการกระตุนความต้ังใจใหม ๆ ของผูใชบริการ เม่ือผูใชบริการไดรับการตอบสนองตาม     

ความตองการเกดิความมัน่ใจไววางใจ จะสามารถสงผลถงึพฤติกรรมการใชบริการซํา้ในคร้ังตอๆ ไป อทิธพิลของ

คุณภาพบริการท่ีมีตอการกลับมาใชบริการซ้ําเพราะเปนสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการท่ีสงมอบโดยผูให

บริการตอลูกคาหรือผูรบับรกิารวาสัมพันธกบัความตองการของบคุคลเหลาน้ันไดดเีพียงใด การสงมอบบรกิาร

ทีม่คีณุภาพเปนการตอบสนองตอผูรบับริการบนพ้ืนฐานความคาดหวงัของผูรบับรกิาร สอดคลองกบัการศกึษา

ของ Alimanand & Mohamad  (2016, 147) ; Kalepu (2014) ทีพ่บวาการใหบริการท่ีมคีณุภาพสงผลใหลกูคา       

เกดิความประทบัใจในการใชบรกิารครัง้แรก จะสามารถสงเสรมิใหลกูคากลับมาใชบริการซ้ําไดอกีในครัง้ตอ ๆ ไป

 ผลการศกึษาอิทธิพลของความไวเน้ือเช่ือใจท่ีมตีอการกลบัมาใชบริการซ้ําของลูกคาคลินกิกายภาพบาํบัด 

หากพนักงานของคลินิกสามารถพึ่งพาได ใหข อมูลท่ีถูกหลักการและใหบริการดวยความเต็มใจ                                

จะสงผลใหผูใชบริการเกิดความไวเน้ือเช่ือใจวาคลินิกใหบริการดวยความซ่ือตรง และจริงใจ และย่ิงพนักงาน

ของคลินิกยินดีรับฟงสิ่งที่ผูใชบริการรองขอใหบริการที่รวดเร็ว วองไว และมีความซื่อสัตยตอหนาที่ จะสงผล

ใหผูใชบริการมีความไวเน้ือเชื่อใจตอความซื่อสัตยของคลินิกและกลับมาใชบริการอยางตอเน่ือง สอดคลอง

กบัการศกึษาของ  Lin  &  Lu (2010, 28) และ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่บวา การสรางความสมัพนัธทีด่กีบัลูกคา 

กระทั่งลูกคาไววางใจจะทําใหลูกคามีความต้ังใจที่จะกลับมาใชบริการซํ้าอีก ดังน้ันการสงเสริมใหลูกคาเกิด

ความไววางใจทาํใหลกูคามีความรูสกึเหมือนอยูทีบ่าน เพ่ือใหลกูคาไดรบัความสะดวกสบาย และใชการส่ือสาร

เพื่อลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาจะสามารถสงเสริมใหลูกคากลับมาใชบริการซํ้าได

 อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากตอปากไมมีตอการกลับมาใชบริการซํ้า ดังน้ันผลการวิจัยไม  

สอดคลองกบัหลายการศึกษาทีผ่านมา  Liu & Lee (2015) ; Lin & Lu (2010, 28) ; Olgun et al. (2014, 167) 

อาจเนือ่งคลนิกิกายภาพบาํบดัเปนธรุกจิบรกิารสขุภาพเอกชนท่ีมใีหเลอืกไมกีแ่หงในแตละจงัหวดัของภาคเหนือ 

และลูกคาใหความสําคัญกับประเด็นในเร่ืองของคุณภาพบริการ คุณวุฒิและความสามารถในการรักษา        

การอธิบายรายละเอียดการดําเนินของโรค และความไววางใจในการใหบริการมากกวาการสื่อสารแบบปาก

ตอปาก 

สรุป
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัอิทธพิลของคณุภาพบริการ ความไวเนือ้เชือ่ใจ และการสือ่สารปากตอปาก

ทีม่ตีอการกลบัมาใชบริการซ้ําของลกูคาคลนิกิกายภาพบาํบัด: กรณศีกึษาภาคเหนือถ่ินฟาลานนาตะวนัออก

สามารถสรปุไดวา คณุภาพบริการเปนส่ิงสําคัญในการประกอบกิจการธุรกิจในยุคปจจุบนั เพราะหากธรุกิจใด
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เนนคุณภาพบริการท่ีเหนือคูแขงขันสามารถสรางความแตกตางในสายตาของลูกคา ตลอดจนมีบริบทของ  

การสรางความไวเน้ือเช่ือใจใหกบัลูกคายอมนํามาซ่ึงการกลบัมาใชบริการซ้ําของลูกคาอยางตอเน่ือง ถงึแมวา

ผูมาใชบริการบางรายอาจจะส่ือสารแบบปากตอปากในเชิงลบ อันเปนผลจากมุมมอง การถูกตาตองใจ              

ผูใหบริการ ทัศนคติและความคาดหวังของแตละคนไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ลูกคาอาจส่ือสารปากตอปาก    

โดยเนนบางประเดน็ทีต่นเองไมพอใจขาดการมองภาพรวมของการใหบรกิาร ผลการวจิยัการส่ือสารแบบปาก

ตอปากจึงไมสนับสนุนตอการกลับมาใชบริการซํ้า

 ขอเสนอแนะจากการนําผลวิจัยไปใช

 ผูประกอบการคลนิกิกายภาพบําบดัในเขตภาคเหนือถ่ินฟาลานนาตะวนัออก ควรใหความสาํคัญกับ

การบริการท่ีมคีณุภาพผานความไวเนือ้เช่ือใจยอมนํามาซ่ึงการประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือดงึดดูใจ

ลูกคาใหกลับมาใชบริการซํ้า

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 จากการศึกษาจํากัดเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก ซึ่งในการนําผลการวิจัย             

ไปอางอิงยังพ้ืนท่ีที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจเปนขอจํากัดของงานวิจัย ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป

ควรมีการขยายใหครอบคลุมทั้งประเทศ
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 คน และครูผูสอน 

จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้       

ผูวจิยัใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 

ตวัแปรทีเ่ก่ียวของกบัสมรรถนะของภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา และตอนท่ี 3 แบบสอบถาม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีความเช่ือมั่นเทากับ 0.896 สถิติที่ใช ไดแก                  

การวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองคประกอบดวยวิธอีงคประกอบหลัก 

และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) ผลการวิจัยพบวาองคประกอบ     

สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามการรับรูของผูบริหารและครูใน      

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มี 5 องคประกอบ ไดแก                 
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องคประกอบที ่1 ผูนาํในการรเิริม่ใชนวตักรรมเพือ่การเรียนการสอน องคประกอบที ่2 วสิยัทศันในการจดัการศกึษา

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู      

องคประกอบท่ี 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู และองคประกอบท่ี 5 จัดบรรยากาศเพ่ือ       

สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน

คําสําคัญ
 การวิเคราะหองคประกอบ   สมรรถนะ   ภาวะผูนาํทางวชิาการ  ผูบรหิารสถานศกึษา   การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

Abstract
 The purpose of this research is to analyze the factors indicating the academic leadership 
competencies of administrators of basic education schools perceived by the administrators and 
teachers under the Secondary Education Service Area Office 36, Phayao Province.  For data gathering, 
36 administrators and 360 teachers. Research tool was a questionnaire of 3 parts as follows;            
first part was general questions, second part was questions for the competencies of academic 
leadership of administrators, and third part was question for additional suggestion. The reliability 
of this research instrument is equal to 0.896. The data were analyzed by using Exploratory Factor 
Analysis (EFA), Principal Component Analysis (PCA), and Varimax Rotation. The findings of this 
research show that there are 5 factors, indicating the instructional leadership competencies of 
administrators of basic education schools perceived by the administrators and teachers under the 
Secondary Education Service Area Office 36, Phayao Province. Factor  1: the leader initiates the 
use of innovation in learning and teaching. Factor 2: vision of education keeps up with changes. 
Factor 3: the leader promotes research to develop professional advancement of teachers. Factor 
4: the leader supervises, monitors, and evaluates the teaching of teachers. Factor 5: the leader 

provides an atmosphere to promote academic excellence of the school.  

Keywords
 Factor Analysis,   Competencies,   Academic Leadership,   School Administrators,   

Basic Education

บทนํา
 ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในทางเทคโนโลยีมากขึ้น สถานศึกษาจึงตองปรับตัวใหทันตอ     

การเปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา เนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ                    

มีความรู คูคุณธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน 

กระทรวงศกึษาธิการไดกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาใหสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560252

สถานศกึษา มอีาํนาจในการจดัการศกึษาใหไดมาตรฐานและมีคณุภาพ โดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพฒันา
คุณภาพงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ จึงถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองนําสถานศึกษา
ใหดําเนินงานภายใตบรรยากาศแหงการเรียนรูและกํากับติดตามงานวิชาการใหบรรลุเปาหมาย (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, 2-3)  

 ปจจุบนัระดบัคุณภาพการศึกษาไทย ยงัไมเปนไปตามท่ีคาดหวงั ปญหาการศึกษาไทยไมใชการขาด
ทรัพยากร แตเปนการขาดความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ      
สงผลทําใหเกิดปญหาคุณภาพการศึกษาตกตํ่า หรือผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าที่สถานศึกษา            
ไดกาํหนดไว สอดคลองกบัรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษา
ปที ่3 ปการศกึษา 2556 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 จงัหวดัพะเยา พบวา มาตรฐานที ่1    
ผลการจัดการศึกษา ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช ซึ่งหากพิจารณาใน      
ภาพรวมจะพบวาผลคะแนนเฉลี่ย 8 วิชา ตั้งแตปการศึกษา 2554 – ปการศกึษา 2556 ของสถานศกึษาใน  

จงัหวดัพะเยา สวนใหญมคีะแนนเฉลีย่ ตํา่กวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 50

 จากสภาพปญหาทีก่ลาวมา จะเหน็ไดวาผูบรหิารสถานศกึษา เปนผูทีม่บีทบาทสาํคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาและ                 
มีสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูบริหารมืออาชีพ มีวิสัยทัศน มีความมุงม่ันใน  
การทาํงานและการเปนแบบอยางทีด่ ี(วารนิทร สนิสงูสดุ และ วนัทพิย สนิสูงสดุ, 2542, 18) ซึง่สมรรถนะเหลานัน้ 
ลวนเปนหน่ึงในองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดจาก         
การกระทํา หรือพฤติกรรมของผูนํา สอดคลองกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การศึกษา
วิจัยเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการ ไดมีการศึกษากันอยางแพรหลายแลว แตยังขาดการจัดทําเปนองคประกอบ

อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ
จากคุณลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จึงไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนาํทางวชิาการ ตามการรบัรูของผูบริหารและครูในสถานศกึษา สงักดัสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ไดทราบองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ                 
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ขอมลูทีไ่ดจากการวิจยัครัง้นี ้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่สนใจ และเปนแนวทางในการ
วางแผนเพือ่พฒันาผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 จงัหวดัพะเยา 

ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36     

จังหวัดพะเยา 

นิยามศัพท
 ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการจูงใจและการนําครู

ใหใชนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และการวจิยัในชัน้เรียนมีการนเิทศ ตดิตาม การจดับรรยากาศการเรียนรู  

ที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด
 ภาวะผูนาํทางการศึกษา (Instructional Leadership) ไดพฒันามากจากภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง 

(Transformational Leadership) เปนการประยุกตใชความรูในทฤษฎีการศกึษาเปนพลังขบัเคลือ่นการดําเนินงาน 

เรียกวาภาวะผูนาํทางวิชาการ (Academic Leadership) ผูนาํทางวิชาการจะตองมคีวามสามารถในการสือ่สาร

และแสดงใหครู นักเรียน และผูปกครองเห็นวา อะไรสําคัญและมีคุณคาในโรงเรียน และตองเปนสัญลักษณ

ที่เปนแรงขับเคลื่อนการศึกษา (McEwans, 1998) 

 ภาวะผูนาํทางวชิาการ หมายถงึ ความตัง้ใจทีจ่ะปรบัปรุงการเรียนการสอนและดแูลชัน้เรียน พรอมทัง้

สรางวิสัยทัศนใหชัดเจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูซึ่งประกอบดวย กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 

การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน การกํากับติดตามนิเทศครูและบุคลากร         

การประสานงานและสงเสรมิสมัพนัธภาพ (Duke, 1987; Wildy & Dimmock, 1993) เชนเดยีวกนักบั Davis & 

Magaret (1989) ทีก่ลาววา ภาวะผูนาํทางวชิาการ หมายถงึ การกระทาํอยางต้ังใจทีม่จีดุมุงหมายทีจ่ะพัฒนา

สภาพการทาํงานใหเปนทีน่าพอใจ และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ดงันัน้ ภาวะผูนาํ

ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทหนาที่อยางสรางสรรคที่จะโนมนาว 

จงูใจ หรอืชีน้าํใหบคุลากร และผูเกีย่วของเขาใจตระหนกัในจุดมุงหมายของการจัดการศกึษา รวมพลงัประสาน

สัมพันธกันเพื่อใหงานวิชาการ อันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวสอดคลอง

กบั พนูศักด์ิ ไชยคําจันทร (2558) ไดทาํการศึกษาวิจยั เร่ือง ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษาในการบรหิารงาน

วชิาการของสถานศกึษาสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 1 ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะผูนําในการบรหิารงานวชิาการ        

อยูในระดบัมากทกุดาน โดยเฉพาะภาวะผูนาํแบบสนบัสนนุและภาวะผูนาํแบบมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลง

มาเปนภาวะผูนําแบบบงการ และภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

 โดยการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําทางวิชาการ                 

จากนักวิชาการตาง ๆ ไดแก Knezevick, 1984 ; Trusty,1986 ; Krung, 1992 ; Wildy & Dimmock, 1993 ; 

McEwan, 1998 ; Seyfarth, 1999 ; McNeill, Cavanagh & Silcox, 2003 ; Alig-Mielcarek & Hoy, 2005 

และไดสังเคราะหเปนสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่1: กรอบแนวคิดในการวิจัยสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 จากภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในคร้ังนี้ มีจํานวนตัวแปรท่ีไดจากการสังเคราะหสมรรถนะ

ภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 76 ตัวแปร ซึ่งสามารถสรุปสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการไดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1

แสดงความหมายของสัญลักษณตัวแปรของกรอบแนวคิดในการวิจัย สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของ      

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

AL1  
AL2  
AL3     
AL4  
AL5  
AL6  
AL7     
AL8  
AL9     
AL10  
AL11  

 
AL12    
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AL14     
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AL18     
AL19   
AL20  
AL21     
AL22     
AL23   
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AL25  
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AL27   
AL28  

 
AL29   
AL30   
AL31  
AL32  
AL33    
AL34   

 
AL35     

 
AL36    

 
AL37  
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AL38    
AL39  
AL40  
AL41  
AL42  
AL43  
AL44   
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AL46  
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AL54  
AL55   
AL56  
AL57     
AL58  

 
AL59   

 
AL60  
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AL69    
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AL71  
AL72     
AL73  
AL74   
AL75  
AL76    

 

 
  

วิธีการวิจัย
 1.  กลุมผูใหขอมูล

  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 1,121 คน

  1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 396 คน ซึ่งไดมาจาก

การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการเลือกกลุมตวัอยาง คอื 1) ผูบริหารสถานศกึษา 

ตําแหนง ผูอํานวยการ และ/หรือรองผูอํานวยการโรงเรยีนละ 2 คน 2) ครู 8 กลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนละ 

20 คน รวมทั้งสิ้น โรงเรียนละ 22 คน

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแกตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  จาํนวน 6 ขอตอนท่ี 2 ตวัแปรทีเ่กีย่วของกับสมรรถนะภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)             

5 ระดับ จํานวน 76 ขอ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนปลายเปด (Open Form)

 3.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) 

จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอคําถาม นอกจากน้ีการนําเคร่ืองมือวิจัยไป

ทดลองใช (Tryout) จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวา คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ

ในการวิจัย มีคาเทากับ 0.896
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 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัด

องคประกอบดวยวิธีองคประกอบหลัก และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation)         

ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) 

ผลการวิจัย
 การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หลังหมุนแกนแบบมุมฉาก      

(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation)

ตารางที่ 2

แสดงคาไอเกน (Eigenvalues) คารอยละของความแปรปรวน และผลบวกสะสม  รอยละของความแปรปรวน 

 Eigen Values % of Variance Cumulative % of Variance 
1 6.673 8.666 8.666 
2 5.782 7.509 16.175 
3 5.758 7.478 23.653 
4 4.989 6.479 30.132 
5 4.020 5.220 35.352 
6 3.479 4.518 39.870 
7 3.218 4.179 44.049 
8 3.189 4.142 48.191 
9 3.020 3.922 52.113 
10 2.552 3.314 55.427 
11 2.505 3.253 58.680 
12 2.279 2.960 61.640 
13 1.966 2.553 64.194 
14 1.891 2.456 66.650 
15 1.620 2.104 68.754 
16 1.479 1.921 70.675 
17 1.324 1.720 72.395 
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 จากตารางที่ 2 พบวาในการสกัดองคประกอบได 17 องคประกอบ มีคา Eigen Value มากกวา 1.00 

คารอยละของความแปรปรวนทั้ง 17 องคประกอบ มีคา 72.395 นั่นคือ ทั้ง 17 องคประกอบนี้สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ 72.40 จํานวนองคประกอบที่ไดจากการสกัดองคประกอบหลัก

ภายหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพ่ือใหไดองคประกอบที่เปนอิสระดวยวิธีแวริแมกซ      

(Varimax Orthogonal Rotation) ไดทั้งหมด 17 องคประกอบ

 ภายหลังจากการคัดเลือกองคประกอบ พบวา องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของ         

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวน 

มีรายละเอียด ดังตารางที่3 

ตารางที่ 3

แสดงการเลือกตัวแปรในแตละองคประกอบจากคานํ้าหนักองคประกอบภายหลังการหมุนแกนดวยวิธี              

แวริแมกซ (Varimax Orthogonal Rotation)

 
 (Factor Loading) 

1 2 3 4 5 
AL5   .692   
AL6   .645   
AL7   .734   
AL9   .681   

AL13 .448     
AL24   .740   
AL26    .856  
AL31  .916    
AL33 .658     
AL34    .680  
AL35  .928    
AL36  .817    
AL37  .929    
AL39 .705     
AL42     .636 
AL43     .822 
AL45  .901    
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AL47    .866  
AL48    .887  
AL49  .716    
AL52     .799 
AL56    .867  
AL58     .831 
AL59      
AL62   .641   
AL65   .564   
AL68 .772     
AL70 .475     
AL71     .760 
AL73  .907    

 

 
 (Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

 จากตาราง 3 พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรทั้ง 76 ตัวแปร ภายหลัง

การหมุนแกนดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Orthogonal Rotation) ไดตัวแปรจํานวน 29 ตัวแปร ที่มีคุณสมบัติ

ในการบรรจุไวในองคประกอบได 5 องคประกอบ โดยพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)      

ที่มีคามากกวา .40 ขึ้นไป ซึ่งตองมีจํานวนตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงจะนับเปน 1 องคประกอบ ผูวิจัย

แสดงผลดังนี้

 1. องคประกอบที่ 1 ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน มีคานํ้าหนักองคประกอบอยู

ระหวาง 0.448 ถึง 0.772 มีคาไอเกน เทากับ 6.673 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารนําเทคโนโลยี

มาชวยในการเรียนการสอน การจัดการสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตร 2) ผูบริหารมีความรอบรูในเร่ือง     

การวิจยัหลักสตูร และการพัฒนาหลกัสตูรใหม ๆ  3) ผูบรหิารมีการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของครู 4) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกัน และ 5) ผูบริหารมีการ

สนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรูทางวิชาชีพใหแกครู เชน วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และงานวิจัย 

 2. องคประกอบที ่2 วสิยัทศันในการจดัการศกึษาใหทนัตอการเปล่ียนแปลง มคีานํา้หนักองคประกอบ

อยูระหวาง 0.716  ถงึ 0.928 มคีาไอเกน เทากบั 5.782 ประกอบดวย 7 ตวัแปร ไดแก 1) ผูบรหิารมีการกาํหนด

เปาประสงคของโรงเรียน 2) ผูบริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ

การเมือง ทีส่งผลกระทบตอการศึกษา 3) ผูบรหิารมีความสามารถในการวิเคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส และ

อุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูบริหารมีสวนรวมกับครูในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมาย
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ทางการศึกษา โดยอาศัยขอมูลจากภายในและภายนอก 5) ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเก่ียวกับ    

การเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวม 6) ผูบริหารมีบทบาทในการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพ     

การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และปรับตัวไดทันตอ                                

การเปลีย่นแปลงของสังคมท่ีมคีวามเจรญิอยางรวดเร็ว และ 7) ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธ     

เพื่อปรับปรุงโรงเรียน

 3. องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู มีคาน้ําหนัก             

องคประกอบอยูระหวาง 0.564 ถึง 0.740 มีคาไอเกน เทากับ 5.758 ประกอบดวย 7 ตัวแปร ไดแก1) ผูบริหาร         

มีการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) ผูบริหารสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพครู 3) ผูบริหาร      

เปนนักวางแผน นําเทคนิคใหม ๆ เพื่อใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4) ผูบริหารเปนผูกระตุนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสิ่งใหม ๆ ในวิชาชีพ 5) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการพัฒนาวิชาชีพ 6) ผูบริหารมี

การจัดสรรเวลาเพ่ืองานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน และ 7) ผูบริหารชวยเหลือครูในการพัฒนา                      

ระบบงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 4. องคประกอบที ่4 นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการสอนของครู มคีานํา้หนกัองคประกอบอยูระหวาง 

0.680 ถึง 0.887 มีคาไอเกน เทากับ 4.989 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารสังเกตการสอนของครู 

และใหขอมูลปอนกลับ 2) ผูบริหารใหความชวยเหลือ สะทอนผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล   

การจัดการเรยีนรูของคร ู3) ผูบรหิารสงเสริมใหครใูชขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียน เพือ่เปนแนวทาง

ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 4) ผูบรหิารรวมทํางานกบัครูในการวิเคราะหขอมลูประเมินการเรียน

ของนกัเรยีนเพือ่นาํไปใชในการสอน และ 5) ผูบริหารมกีารสนบัสนนุใหครูมองสะทอนการจดัการเรียนการสอน

ของตนเอง 

 5. องคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน มีคานํ้าหนกั

องคประกอบอยูระหวาง 0.630 ถึง 0.831 มีคาไอเกน เทากับ 4.020 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหาร

สนับสนุน และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 2) ผูบริหารสงเสริมการจัดการเรียนการสอน       

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ผูบริหารสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 4) ผูบริหารสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และ               

การใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการสูง และ 5) ผูบริหารสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ            

การเรียนการสอน 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ       

พบวา มีองคประกอบที่สําคัญ จํานวน 5 องคประกอบ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

 องคประกอบที่ 1 ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 

1) ผูบรหิารนาํเทคโนโลยีมาชวยในการเรยีนการสอน การจดัการสถานศกึษา และพัฒนาหลกัสตูร 2) ผูบริหาร
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มีความรอบรูในเรื่องการวิจัยหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ 3) ผูบริหารมีการพัฒนาความสามารถ

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 4) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสงัเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกัน 

และ 5) ผูบริหารมีการสนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรูทางวิชาชีพใหแกครู เชน วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน 

และงานวจิยั ทัง้นีเ้ปนเพราะความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจบุนัชวยใหครแูละผูบรหิารสถานศึกษา

สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาได ทําใหผูเรียนมีความสนุกในการเรียนรู     

อกีทัง้ยงัเปนเครือ่งมือใหครแูละผูบรหิารสถานศึกษาไดใชในการสืบคนขอมลูทางวิชาการ เปนการสรางเครือขาย

ทางวชิาการในการแลกเปลีย่นเรยีนรู สอดคลองกบั ธดิาวลัย เสตะจันทร (2541, 22) ทีก่ลาววา ภาวะผูนาํทาง

วชิาการ เปนพฤติกรรมท่ีผูนาํแสดงออกถงึความสามารถในการพฒันางานวชิาการ โดยการคดิรเิริม่นาํทางให

เกิดแนวคิดใหม หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังไคเซอร 

(Kaiser, 2000) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ นอกจากผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎี 

ปรชัญาของหลักสตูรและการสอนท่ีใชในโรงเรียนแลว ยงัตองสนบัสนนุใหครใูชนวตักรรมในการเรียนการสอน 

เปนแบบอยางที่ดใีนเชิงวิชาการ ประกอบกับ กาญจน เรืองมนตรี (2547) ไดทําการศึกษา เรื่อง องคประกอบ

ภาวะผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปฏิรูป         

การศึกษา ผลการวจิยัพบวา องคประกอบภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีจ่ะนําไปสูประสทิธิผล

การบรหิารและการจดัการศึกษาตามแนวปฏิรปูการศึกษา ครอบคลุม 3 ดาน ไดแก 1) ดานบคุลิกภาพสวนตวั  

ผูบริหาร เชน มคีวามซ่ือสัตยสจุริต มคีณุธรรมจรยิธรรม มคีวามรับผิดชอบ มวีสิยัทัศน มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค 

2) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติ เชน สงเสริมครูและพัฒนาครูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหครูมีประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

บริหารโดยยึดกระบวนการครบวงจร ใชหลักประชาธิปไตยในการทํางาน และ 3) ดานปจจัยสนับสนุน เชน 

ความสามคัคขีองครูและบคุลากร ความรูความสามารถของครคูรบตามกลุมสาระการเรยีนรู วฒันธรรมองคกร

ของโรงเรียน การสนับสนุนชวยเหลือของผูปกครอง ชุมชน นโยบายหนวยเหนือ 

 องคประกอบที่ 2 วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 7 ตัวแปร 

ไดแก 1) ผูบริหารมีการกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน 2) ผูบริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงใน                

ดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง ที่สงผลกระทบตอการศึกษา 3) ผูบริหารมีความสามารถใน   

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูบริหารมีสวนรวมกับ

ครูในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมายทางการศึกษา โดยอาศัยขอมูลจากภายในและภายนอกโรงเรียน         

5) ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวม 6) ผูบริหารมี

บทบาทในการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู   

ความสามารถ และปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเจริญอยางรวดเร็ว และ 7) ผูบริหาร

มคีวามกระตอืรอืรนในการใชกลยุทธเพือ่ปรับปรุงโรงเรียน ทัง้นีเ้ปนเพราะการจัดการศกึษาท่ีมคีณุภาพจะตอง

อาศัยการกําหนดเปาหมายทางการศึกษา และการวางแผนการดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของครูและ         
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ผูบริหารสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตอง

พัฒนาตนเองอยูเสมอใหทันตอการเปล่ียนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหได

มาตรฐานทีก่าํหนดไว สอดคลองกบัแมค็เนลล, คาวานาชก และซลิคอก (McNeill, Cavanagh & Silcox, 2003) 

ไดกลาววา ผูนําทางวิชาการ ควรกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการ       

มีสวนรวม ทําใหครูและนักเรียนมีความมุงม่ันและรับผิดชอบตอพันธกิจ พัฒนาการสอนของครู เปดโอกาส   

ใหครูไดรับการพัฒนาและการมีสวนรวมในการบริหาร สรางสรรคและแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน         

อีกทั้ง จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552, 28) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ ผูที่มีความสามารถในการนํา

และการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ใหกระทําหรือจัดกิจกรรมดานวิชาการกิจกรรม             

การเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 องคประกอบท่ี 3 สงเสรมิการวิจยัเพ่ือพฒันาความกาวหนาทางวชิาชพีของครู ประกอบดวย 7 ตวัแปร 

ไดแก 1) ผูบรหิารมกีารพัฒนาทกัษะการวิจยัในชัน้เรียนของครู 2) ผูบริหารสนบัสนนุดานการพฒันาวชิาชพีครู 

3) ผูบริหารเปนนักวางแผน นําเทคนิคใหม ๆ เพ่ือใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4) ผูบริหารเปน          

ผูกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง และพฒันาสิง่ใหม ๆ  ในวิชาชีพ 5) ผูบริหารสงเสรมิใหครูมกีารพฒันาวชิาชีพ 

6) ผูบริหารมีการจัดสรรเวลาเพ่ืองานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน และ 7) ผูบริหารชวยเหลือครูใน           

การพัฒนาระบบงาน เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ ทั้งนี้เปนเพราะการวิจัยในชั้นเรียนเปนการแกปญหา        

ทีเ่กิดข้ึนกับผูเรียนในชัน้เรียน ทาํใหผูเรียนมีพฒันาการในการเรียนรูไดดขีึน้ เปนการเปล่ียนแปลงวิธกีารเรยีน

การสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งน้ีตองอาศัยครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครู และมีความสามารถ                         

ในการจัดการเรียนการสอน การแกปญหาผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสาํคัญในเรือ่งน้ี เน่ืองจาก

เปนการจูงใจใหครูไดพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและเปนการยกระดับการศึกษาในหองเรียนอยางแทจริง 

สอดคลองกบัแมคอแีวน (McEwan, 1998,13) ทีก่ลาววา คณุลกัษณะของภาวะผูนาํทางวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล 

ประกอบดวย 7 ดาน คือ 1) การกําหนดเปาหมายทางวิชาการที่ชัดเจน 2) การจัดการทีมงาน 3) การสราง

วัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  4) การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 5) การตั้ง          

ความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับทีมงาน 6) การพัฒนาครูใหเปนผูนํา 7) การสรางและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรียน            

ทีมงานและผูปกครอง อีกทั้ง พิสิษฐ แมนเขียน (2545, 79) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ การกระทํา

ที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียน โดยการจูงใจใหผูรวมงาน

ทกุคน พฒันา ปรบัปรุง และสงเสริมงานวชิาการใหไดผลดี ซึง่ผูรวมงานสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนจากพฤติกรรม

หลัก 3 ดาน คือ 1) ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ                 

3) ดานการเสริมสรางบรรยากาศวิชาการของโรงเรียน ประกอบกับ วิรุฬหจิต ใบลี (2548) ไดทําการศึกษา   

เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู              

เขต 1-2 ผลการวิจยั พบวา ภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

หนองบัวลาํภ ูเขต 1-2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึง่ดานทีม่คีาเฉล่ียสูงสดุ คอื ดานการวางแผนเพือ่พัฒนา

ความกาวหนาในวิชาชีพครู 
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 องคประกอบท่ี 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครูประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก               

1) ผูบรหิารสงัเกตการสอนของคร ูและใหขอมลูปอนกลบั 2) ผูบรหิารใหความชวยเหลอื สะทอนผลการจดัการ

เรียนการสอน และประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู 3) ผูบริหารสงเสริมใหครูใชขอมูลผลสัมฤทธ์ิทาง         

การเรียนของนกัเรยีน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรู 4) ผูบริหารรวมทาํงานกับครู  

ในการวิเคราะหขอมูลประเมินการเรียนของนักเรียนเพื่อนําไปใชในการสอน และ 5) ผูบริหารมีการสนับสนุน

ใหครูมองสะทอนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทั้งนี้เปนเพราะการนิเทศติดตาม เปนการกํากับดูแล

คณุภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามแผนการเรียนการสอนทีก่าํหนดไว โดยผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือครูดานการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากน้ันยังเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เปนการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ              

เพือ่พจิารณาความดีความชอบใหครผููสอน สอดคลองกบั โจเซฟบลาเซ (Blase,2004) ทีก่ลาววา คณุลกัษณะ

ของภาวะผูนําทางวิชาการ ควรมีการกําหนดเปาหมายโรงเรียน และการสื่อสารเพื่อใหบรรลุเปาหมาย               

การนิเทศและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน การประสานงานหลักสูตร การติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนักเรียน อีกท้ัง วิษณุ จุลวรรณ (2547, 94-95) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ        

ของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการนิเทศ เปนคุณลักษณะหนึ่งของภาวะผูนํา      

ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรยีน ซึง่ผูบริหารโรงเรยีนจะตองแสดงบทบาทในฐานะผูนาํในการเปนผูนเิทศ และ    

ใหคาํปรึกษาเพ่ือชวยเหลือแกครูอาจารยในการปฏบิตัหินาท่ีตามภารกจิหลัก อนัเปนปจจัยอิทธิพลท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 องคประกอบท่ี 5 จัดบรรยากาศเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย       

5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารสนับสนุน และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 2) ผูบริหารสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ผูบริหารสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน           

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 4) ผูบริหารสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียน

โดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และ 5) ผูบริหารสราง            

สภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรียนการสอน ทัง้นีเ้ปนเพราะการเรยีนรูทีม่ปีระสทิธภิาพจะตองเกิดจากความสนใจ

ของผูเรียนในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวก และครูไดจัด

รูปแบบการเรียนรู หรือแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามศักยภาพ เพื่อใหผูเรียนมีความสุข          

ในการเรยีนและเกดิบรรยากาศในการแขงขนัทางวชิาการในสถานศกึษา สอดคลองกบัวรีชาต ิวลิาศร ี(2549, 

24) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ พฤติกรรมการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่เก่ียวของกับ                     

การพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน               

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอีกทั้ง

สรรเสริญ เมืองวงษ (2549) ไดทําการศึกษา เรื่อง องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการศึกษา พบวา                   

องคประกอบภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศึกษา รวมท้ัง 3 ดาน ทีม่ผีลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
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มีการสงผลอยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ .648 หรือรอยละ 42 เม่ือทดสอบแลวพบวา มีนัยสําคัญ             

ทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 2 คา ประกอบดวยการจัดการดานการเรียนการสอนการเสริมสรางบรรยากาศ

ทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน

สรุป
 การสรางภาวะผูนาํทางวิชาการใหกบัผูบรหิารสถานศกึษาน้ัน ควรนําขอคนพบท่ีไดจากการวเิคราะห

องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ ทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก 1) ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรม        

เพือ่การเรยีนการสอน 2) วสิยัทศันในการจัดการศกึษาใหทนัตอการเปล่ียนแปลง 3) สงเสริมการวจิยัเพ่ือพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาชีพของครู 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการสอนของครู และ 5) จัดบรรยากาศ    

เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ      

เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาใหดยีิง่ข้ึน หรอืนําไปใชเปนเกณฑในการวางแผนจดักจิกรรม 

หรือสรางหลักสูตรการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากอน

เขารับตําแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษาสําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรนําองคประกอบ

สมรรถนะภาวะผูทางวิชาการมีองคประกอบท่ีสาํคญัทัง้ 5 องคประกอบ ไปการวิจยัในลักษณะของการวเิคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือจะไดทราบวาองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานั้น องคประกอบใดมีความสําคัญมากที่สุด และควรมีการสรางแบบวัด

คุณลักษณะขององคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามองคประกอบทั้ง 

5 ดาน เพื่อจะไดทราบถึงลักษณะขององคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

วายังบกพรองในดานใด จะไดหาทางปรับปรุงแกไขตอไป
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน 5 ดาน คือ              

ดานเนื้อหาหลักสูตร  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานการวัดและประเมินผล  ดานสื่อการเรียนการสอน 

และดานผูสอน (2) เปรียบเทยีบความพงึพอใจในการเรียนภาษาญีปุ่นจาํแนกตามเพศ (3) ศกึษาความคดิเหน็

และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น ประชากรทีใ่ชในการวจิยัเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน               

จํานวน  25 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราหขอมูลไดแก                 

คาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน         

มภีาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก  มคีะแนนเฉลีย่เทากับ 4.31 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนน

เฉลีย่มากทีส่ดุคือ 4.52  รองลงมาคือ ดานเน้ือหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียน     

การสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ

นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ นท้ังในภาพรวมและรายดาน                        

ไมแตกตางกัน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ น                  

แตกตางกันทั้งการมองในภาพรวมและแยกเปนรายดาน ดานความคดิเหน็และขอเสนอแนะ พบวา นกัศกึษา    

มคีวามพงึพอใจโดยรวมทกุดาน โดยมขีอเสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น
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 การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน   ความพึงพอใจ

Abstract
 The purposes of this research were (1) to explore the satisfaction in studying Japanese 

regarding five aspects: core curriculum; teaching and learning process; evaluation methods; teaching 

aids and media; and lecturers, (2) to compare the levels of satisfaction in studying Japanese using 

the following variables sex, (3) to investigate opinions and suggestions about the teaching and 

learning process of the classes. The population used in the research was 25 undergraduate          

students of The Far Eastern University who enrolled in Japanese classes. The data was collected 

using questionnaire and was later analyzed using three statistical methods which were frequency, 

mean, and standard deviation. The result showed that the overall level of satisfaction in studying 

Japanese of the students was at very satisfied (Mean = 4.31). Regarding each aspect, the                

lecturers received the highest mean, at 4.52, with the core curriculum; evaluation methods; teaching 

aids and media; and teaching and learning process following respectively (Mean = 4.39, 4.36,   

4.15 and 4.14). Moreover, the levels of satisfaction in studying Japanese, both overall and in each 

aspect, of male and female students were not different. On the other hand, students from different 

majors showed different levels of satisfaction, both overall and in each aspect. As for opinions and             

suggestions, the students were very satisfied overall and suggested that more time should be 

added to the Japanese classes.

Keywords
 Japanese Teaching and Learning Process, The Far Eastern University, Satisfaction

บทนํา
 ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงใน             

ดานตาง ๆ อยางมากกับทุกประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม            

ทาํใหประเทศตาง ๆ  ตองมคีวามสมัพันธกนัมากขึน้ท้ังในดานของการลงทนุทางดานเศรษฐกจิ ดานการศึกษา 

และทางดานวัฒนธรรม สําหรับประเทศไทยแลวถือวาเปนประเทศหนึ่งท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี                

ทีเ่ปดโอกาสใหตางชาติเขามาลงทนุทางดานเศรษฐกิจ ทัง้นีโ้ดยสวนใหญแลวมกัจะเปนประเทศท่ีพฒันาแลว

จะเขามาลงทุนในประเทศทีก่าํลังพัฒนา ซึง่ประเทศท่ีสงออกไปลงทนุยังตางประเทศมากท่ีสดุคือ สหรัฐอเมริกา   
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รองลงมาคือ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุน และยังพบวาในอนาคตทิศทางการลงทุนจะไหลออกไปสูประเทศ

ทางกลุมเอเชียตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 7 มลูคา 186 พนัลานเหรยีญสหรฐั 

(สันติ บูรณะพาณิชยกิจ, 2552, 1-7)  ประเทศญ่ีปุนนับไดวาเปนประเทศที่มคีวามเจริญทางดานเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีเงินทุนจํานวนมหาศาลในการลงทุนทําธุรกิจกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ

แหลงลงทนุหลกัไดแก ประเทศในทวีปเอเชยี ซึง่มมีลูคาการลงทุนสทุธ ิ488,642 ลานบาท (1.33ลานลานเยน) 

และมีการลงทุนในประเทศไทยมากเปนอันดับท่ี 4 มีมูลคาการลงทุนสุทธิ 34,241.1 ลานบาท (กุลกัญญา      

จรเพ็ง, 2552,10-16)  และจากสถิตขิองธนาคารแหงประเทศไทยพบวา  การลงทุนโดยตรงสุทธจิากญีปุ่นในไทย

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552  มีมูลคารวมทั้งสิ้น 46,333.69 ลานบาท และในสวนของ

การลงทุนที่ผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 ชี้วา ญี่ปุนยังคง

เปนนักลงทุนอันดับหน่ึงในแงจํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนท้ังในขั้นคําขอรับการสงเสริมการลงทุน     

ขั้นอนุมัติใหการสงเสริมและขั้นออกบัตรสงเสริมการลงทุน (Board of  Investment, 2009) ดวยจํานวนเงิน

ทุนมหาศาลที่ประเทศญี่ปุนไดใชลงทุนในประเทศไทย สามารถชี้ใหเห็นไดวาทั้ง 2 ประเทศ จําเปนที่จะตอง

พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัอยางมาก โดยท่ีประเทศไทยจําเปนตองพ่ึงพาเงินทนุและเทคโนโลยีจากประเทศญีปุ่น

สวนประเทศญ่ีปุนก็จาํเปนตองพ่ึงทรัพยากรบคุคลของประเทศไทยในการดําเนินงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 จากความสัมพันธดังกลาวก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนไทยจํานวนไมนอยหันมาใหความสนใจ                  

ในการเรียนภาษาญี่ปุนเพิ่มมากข้ึน เพราะจะเพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคต และจากการสํารวจของ        

เจแปนฟาวเดชั่น (Japan Foundation)ในป ค.ศ. 2012 พบวาในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของ

ประเทศไทยจัดอยูเปนอันดับท่ี 7 ของโลกท่ีมผีูเรียนภาษาญ่ีปุนมากทีส่ดุ และมีสถาบันท่ีเปดสอนภาษาญ่ีปุน

ถึง 465 แหง แบงเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนมัธยม และสถาบันสอนภาษาเอกชนตาง ๆ โดยมีครู     

ที่เปนคนไทยประมาณ 900 คนและครูชาวญี่ปุน 452 คน มีจํานวนนักเรียนที่อยูในระบบทั่วประเทศประมาณ 

130,000 คนตอป (Japan  Foundation, 2012) 

 จากการศึกษางานวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (Formal Learning) เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลสงูสุดตอผูเรียนทางสถาบันทางการศกึษามีความจาํเปนท่ีจะตองทาํการประเมินถึงความพงึพอใจ

ของผูเรยีนวามลีกัษณะเชนใด การเรียนการสอนสามารถทําใหผูเรยีนมีความสุขกบัการเรยีนมากนอยเพยีงใด 

ดังเราจะเห็นไดวามีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาถึงความพึงพอใจในการเรียน (หทัยรัตน ประทุมสูตร, 2542 ; 

เอกเทศ แสงลับ, 2552 ; มหาลาภ ปอมสุข, 2548 ; ปฏิพงศ จงรูธรรม, 2547) ทั้งนี้ผลจากการศึกษาความถึง

พอใจในการเรียนรายวิชาตาง ๆ มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาอยางมากในฐานะ   

ที่จะเปนขอมูลในการกําหนดแบบแผน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ความสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2545, 31-32  ศรีเรือน แกวกังวาล, 2530, 

1-2, ; กรมวิชาการ, 2544, 12) มหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา มนีโยบายหลัก

วา เสนทางสูผูประกอบการมืออาชพี มุงมัน่ผลตินกัศกึษาใหมคีณุภาพ จงึไดมกีารสอนวชิาภาษาญีปุ่นเพือ่ให

สอดคลองกับความตองการในการเรียนภาษาญีปุ่นเปนภาษาที ่3 โดยการจดัการเรยีนการสอนใหกบันักศึกษา
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วิชาเอกภาษาญ่ีปุนธุรกิจ และวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสนใจในภาษาญ่ีปุนซึ่งการจัดการเรียน       

การสอนไดมุงเนนใหนกัศกึษาไดลงมือปฏิบตักิจิกรรมดานภาษาญ่ีปุนทัง้ทางดานทักษะการพดู การอาน และ

การเขียน ตลอดจนไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรงและมีโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาตอยังประเทศญี่ปุน  

อยางไรกต็าม การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่นในมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนในชวงระยะเวลาไมนาน จงึยงัไมไดมี

การทําศกึษาความพงึพอใจของผูเรยีนในดานเน้ือหาหลกัสตูร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียน

การสอน และดานผูสอน  ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนภาษาญ่ีปุนมีความประสงคที่จะทํางานวิจัยเรื่อง         

“การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน” เพ่ือจะไดนํา

ขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงใชในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาญี่ปุนธุรกิจ                 

ใหมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหนักศึกษามีความรู ความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่สามารถใชงานไดจริงตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศกึษาระดบัความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญีปุ่นของนกัศึกษามหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน

 2. เพือ่เปรยีบเทียบความพงึพอใจในการเรยีนวชิาภาษาญีปุ่นของนักศกึษามหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 

จําแนกตามเพศ

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 ในการจัดการเรียนการสอนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจน้ันเปนองคประกอบสําคัญที่จะ        

สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพดังที่ กลาววา การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการ 

บุคคลน้ันจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจในเบ้ืองตน นั่นคือบุคคลตองไดรับการจูงใจท้ังในลักษณะ

นามธรรมและรูปธรรม (ประภา ตุลานนท, 2540, 23) สรุปไดวา นักเรียนที่สติปญญาเทากันถามีแรงจูงใจ         

ในการเรียนตางกัน เชน มีความพึงพอใจในการเรียนสูง ก็มักจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตางกัน 

สอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของ ธีระ สุภาวิมล (2551, 54-55) ที่คนพบวานักเรียนที่มีความพึงพอใจ     

ในการเรียนสูง ทําใหมีความสุขในการเรียน และมีความรูสึกอยากจะมาเรียนมากกวาท่ีจะหลีกเลี่ยงไปทํา

กิจกรรมอ่ืน ๆ แวนแกว พนภัย (2549, 63-65) ก็ไดคนพบในงานวิจัยวา การท่ีทําใหนักเรียนสามารถเรียน

หนังสือไดอยางมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง สิ่งสําคัญท่ีจะตองทําคือการสังเกตความพึงพอใจ        

ของผูเรียน ทัง้น้ีการศกึษาถงึความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญีปุ่นของนักศึกษามหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 

จะตองทําความเขาใจถึงแนวคิดหลักของทฤษฎีความพึงพอใจ ตลอดจนวิธีการวัดที่เหมาะสม และ                      

ไดทําการศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจท่ีไดรับการยอมรับจากนักวิจัยและนักวิชาการ ไดแก อเดยและ                          

แอนเดอรเซนมิลเลทท มัมฟอรด (Aday and Andersen Manford) เปนตน
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 นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมองคกรและดานการศึกษาตางใหความสําคัญกับ    

การศึกษาความพึงพอใจของมนุษยเพราะวา ความพึงพอใจเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรม                

ที่พึงประสงคตามมาหากมองในมิติความพึงพอใจในการเรียนก็จะพบวา ความพึงพอใจมีผลตอการเรียน          

ในฐานะที่เปนสิ่งกระตุนและส่ิงจูงใจใหผูเรียนเกิดความต้ังใจในการทํางาน ในวงการศึกษาก็ไดนําตัวแปร

ความพึงพอใจในการเรียนมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธภาพ ทั้งนี้พบวา  ซาโนะ (2551, 

55-61)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

จากกลุมตวัอยางจาํนวน 450 คน ผลการวิจยั พบวา (1) ความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญีปุ่นในภาพรวม

อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผูสอนมีคะแนนเฉลี่ย           

มากที่สุดคือ 4.30 รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานส่ือการเรียน   

การสอนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.97, 3.96 และ 3.94 ตามลําดับ ทั้งนี้นักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงมี             

ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุนท้ังในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   (2) นักศึกษาท่ีเรียนใน    

สาขาวชิาท่ีแตกตางกนัมคีวามพงึพอใจในการเรยีนวิชาภาษาญ่ีปุนแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 

ทั้งการมองในภาพรวมและมองแยกเปนรายดาน โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มีระดับความพึงพอใจ

ในการเรียนภาษาญี่ปุนสูงกวานักศึกษาคณะอื่น ๆ ทั้งน้ี ซาโนะ (2551, 62) ไดวาผลการวิจัยท่ีไดจะทําให            

ผูบรหิารและครผููสอนสามารถพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหมคีวามสอดคลองกบัความตองการ

ของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน  

คือ ควรเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนใหมากขึ้น

 มอรส (Mors, 1991,302) ไดศกึษาในเร่ืองของการรบัรูของนักเรยีนและคณุลกัษณะพฤติกรรมการสอน       

ของครผููสอนวิชาภาษาตางประเทศในชัน้ประถมศึกษา โดยการศกึษากลุมนกัเรยีนทีม่คีวามคาดหวงั 3 ระดบั 

โดยผานกระบวนการสอน 3 วิธี ที่ใชในการสอนวิชาตางกันพบวา กลุมนักเรียนท่ีมีความคาดหวังตางกัน             

มคีวามรับรูตางกนัและเขาใจพฤตกิรรมการสอนของครูตางกนั แตอยางไรก็ตามวธิกีารสอนของครูทีแ่ตกตางกนั

ยอมมีผลตอการรับรูของนักเรียนไมมากนัก

 ลุค และ แกรรี่ (Luke & Gary, 1996, 31-46) ไดวิจัยเรื่องความแตกตางทางเพศกับเจตคติที่มีตอ
วิชาภาษาตางประเทศในโรงเรียนของวัยรุนโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณจากการเรียนวิชา      
ภาษาตางประเทศต้ังแตระดบัอนบุาลจนถงึมธัยมศึกษาช้ันปที ่4 เพ่ือทีจ่ะหาปจจยัทีเ่ปนตวักาํหนดท่ีมตีอวชิา
ภาษาตางประเทศกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 จาํนวน 488 คน ผลการวจิยัพบวา ปจจยัทีเ่ปนตวักาํหนดเจตคติ
ทีม่ตีอวชิาภาษาตางประเทศไดแก เนือ้หาวิชา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศภายในช้ันเรียน การรับรู 
อุปกรณ และไมมีความแตกตางระหวางเพศเกี่ยวกับปจจัยทั้งหมดนี้
 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท้ังตอผูจัดการเรียนการสอนและตอ
นักศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงและตระหนักรูวาส่ิงท่ีไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปน้ันเ  
ปนส่ิงท่ีอยูในความสนใจของผูเรียนและสามารถกระตุ นใหเกิดความสนใจหรือไม กระท่ังใหเปนไป                   
ตามวัตถปุระสงคหลักในการจดัการเรยีนการสอนเพียงใด  ทัง้นีเ้พ่ือนําขอมูลจากการศกึษาความพงึพอใจทีไ่ดมา  
ใชในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุนจึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองทําการศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา
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วิธีการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ฟารอีสเทอรน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

 1. ประชากร

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ถึงชั้น     

ปที่ 4 ของสาขาวิชา 2 สาขาวิชา คือ ภาษาญี่ปุนธรุกิจ และการจัดการการทองเที่ยว ที่ลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุน

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25  คน

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย 3 ตอน ดังน้ี          

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน และ           

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

 3. ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 ศกึษาความหมาย ทฤษฎ ีผลงานวิจยัในเอกสารท่ีเกีย่วของกบัความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุนและภาษาตางประเทศตาง ๆ ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียน              

การสอนโดยทัว่ไป เพือ่นาํมาเปนแนวทางในการกาํหนดขอบเขตและโครงสรางของเนือ้หาในการสรางนยิามศพัท

เฉพาะสาํหรับการสรางคําถามความพงึพอใจในการเรยีนภาษาญ่ีปุนของนกัศกึษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน

  3.2 ทําการรวบรวมและศึกษาความหมายของความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรการสอนวิชาภาษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัย        

ฟารอีสเทอรน แลวทําการวิเคราะหถึงขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงคของงานวิจัยแลวสรางขอคําถามให          

ตรงกับคําสําคัญหรือคําจํากัดความท่ีไดกําหนดไวในแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนมาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ             

ที่มีความเชียวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน  จํานวน 3 ทาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน      



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560274

ตารางที่ 1 

แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน จํานวน 5 ดาน

   

 S.D  

 
1 

 

 

4.39 0.751  

4.4 0.707  
2   4.36 0.7  
3   4.44 0.651  
4  4.24 0.926  
5  4.52 0.771  
 
6 

 

 

4.14 0.945  

4.36 0.757  

7 
  

4.16 1.068  

8  4.28 0.792  
9   

   
4.12 1.129  

10 
 

4.28 1.061  

11   
 

3.92 0.862  

12  
   

4 0.816  

13  
  

  

4 1.080  

 
14 

 

 
4.36 0.73  

4.24 0.723  
15 

 
4.16 0.8  
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 จากตารางท่ี 1 นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญ่ีปุนมีภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ

มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.308 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.52                 

   

 S.D  

16 
 

4.52 0.653  

17  4.48 0.653  

18  4.4 0.821  

 
19 

 

 

4.15 0.934  

4.12    0.927           

20   
 

4.36 0.810  

21    
 

4.16 1.067  

22   
 

3.96 0.934  

 
23 

 
 

4.52 0.798  

4.52 0.822  
24  

 
4.56 0.768  

25  4.52 0.770  
26  4.48 0.822  
27  

 
4.68 0.748  

28  
   

/  

4.36 0.860  

 4.308 0.831    
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รองลงมาคือ ดานเน้ือหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน และดาน             

กระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ

 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนจําแนกตามเพศ

ตารางที่ 2

แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน

   

 Mean SD Mean SD 

 4.40 0.68 4.39 0.77 
 4.41 0.84 4.09 0.97 

 4.55 0.51 4.33 0.77 
 3.94 1.12 4.19 0.90 

 4.83 0.48 4.46 0.83 
 4.43 0.78 4.29 0.87 
 

 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจพบวา เพศชายและเพศหญิงมคีวามพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน

ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอยโดยเพศชาย มีคาเฉลี่ย 4.43  และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน

ตารางที่ 3

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชากร

   

1  7 
2  5 
3  4 
4  2 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาความคดิเหน็และขอเสนอแนะดานหลกัสตูร ดงันี ้ความเหมาะสมและครอบคลมุ

ทุกดานเปนอันดับที่ 1 มีรองลงมาคือ อาจารยมีการเตรียมในการสอนอยางดี 
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ตารางที่ 4

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน

   

1  6 
2  3 
3  2 
4  1 

 
 

 จากตารางที่ 4 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ มีการสอน

เขาใจงายเปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ สอนไดอยางสนุกสนาน 

ตารางที่ 5 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสื่อการสอนและดานอาจารยผูสอน

   

1  7 
2  6 
3  3 
4  1 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานส่ือการสอนและดานอาจารยผูสอน ดังนี้     

คิดวามีการเตรียมสื่อการสอนที่พรอมเปนอันดับที่ 1 รองลงมาเห็นวาผูสอนมีความตั้งใจในการสอนมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลตามผลวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 “เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเรียน        

วิชาภาษาญี่ปุ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน” จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพึงพอใจ                       

ในการเรยีนภาษาญีปุ่นในภาพรวมอยูในระดับมาก ทัง้นีใ้นงานวจิยันีไ้ดศกึษาความพงึพอใจในการเรียน 5 ดาน 

ดงัตอไปนีค้วามพงึพอใจในการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนดานผูสอน พบวามีคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.52) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยใหอาจารย              

ที่มีประสบการณสอนภาษาญี่ปุน ทั้งอาจารยชาวไทยและชาวญี่ปุน สรางบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม

กับเนื้อหาที่เรียนแกผูสอน ดังที่ Good (1973, 320) ที่ระบุวาบรรยากาศที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะทําใหผูเรียน

เกิดความสขุในการเรยีนได จงึสามารถสรปุไดวา จากวธิกีารสอนของอาจารยทาํใหผูเรียนมคีวามรูสกึพึงพอใจ
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อยูในระดับมาก  ผูเรียนมีความพึงพอใจดานหลักสูตรเปนอันดับที่สอง มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก              

(คาเฉลี่ย 4.39) ทั้งนี้เพราะการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

สามารถตอบสนองกับความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในประเด็น รายวิชามีประโยชนตอ

การนาํไปประกอบอาชพี ซึง่มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 4.52 )  เพราะวาหลกัสูตรภาษาญีปุ่นธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง สรุปไดวาหลักสูตร

การเรยีนการสอนภาษาญปีุนมุงเนนใหผูเรยีนคนพบประสบการณจรงิ จงึทาํใหผูเรียนมีความรูสกึถงึความพงึพอใจ

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ผูเรียนพึงพอใจดานการวัดและประเมินผล อยูในลําดับท่ีสาม ซึ่งยัง

นบัไดวายังอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 4.36) และพบวานักศึกษาพึงพอใจในประเด็นท่ีมกีารเฉลยหรือแนะแนว

ทางของคําตอบเพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.52) สอดคลองกับแนวคิดการเรียน               

ดานภาษาดังท่ี ศรีเรือน แกวกังวาน (2530, 16) ไดเสนอวาการเรียนรูดานภาษาคือการทําความเขาใจ               

ซึง่การทาํความเขาใจการเรยีนจะเกิดไดยากหากไมมกีารเฉลย หรือแนะแนวทางของคําตอบ เพราะการเปดเผย

คะแนนในการวัดผลทุกคร้ังทําใหเกิดความตระหนักวาสิ่งที่เรียนอยูนั้นมีความหมายตอผูเรียนอยางแทจริง 

นอกจากนีย้งัพบวาผูเรียนมคีวามพงึพอใจดานสือ่การเรียนการสอน อยูในลําดับทีส่ีซ่ึง่ยังนบัไดวาอยูในระดบั

มาก (คาเฉลี่ย 4.15) การที่ผูเรียนมีความพึงพอใจก็เพราะในหองเรียนมีสื่อและส่ิงอํานวยความสะดวก         

อยางเหมาะสมและเพียงพอมากเปนอับดับหน่ึง (คาเฉล่ีย 4.36) สอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ       

(2544, 3-4) ที่ระบุวา การนําสื่อการสอนมาใชจะเปนการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ สรางสถานการณ           

การเรียนรูใหผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

 อภปิรายผลตามวตัถปุระสงคการวจิยัขอที ่2 “เพือ่เปรียบเทียบความพงึพอใจในการเรยีนวชิาภาษาญีปุ่น

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จําแนกตามเพศ”จากผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาเพศชาย              

กับเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ นทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอย                

โดยเพศชายมคีาเฉล่ีย  4.43  และเพศหญิงมีคาเฉล่ีย  4.29  ทัง้น้ีเพราะวาการเรยีนภาษาญีปุ่นในมหาวทิยาลัย          

ฟารอสีเทอรนน้ัน ถอืไดวานักศึกษาท้ังชายและหญงิท่ีเขามาเรยีนสวนใหญแลวลวนมคีวามสนใจดานภาษาญีปุ่น 

ซึง่ความสนใจหรอืทศันคตทิีดี่ตอภาษาญีปุ่นนัน้ จะทาํใหผูเรยีนเกดิความโนมเอยีงทีจ่ะรูสกึพงึพอใจในการเรยีน

ที่แตกตางกันเล็กนอยสอดคลองกับงานวิจัยของซาโนะ (2551,49) ที่คนพบวา นักเรียนเพศชายและ                

หญิงมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน เพราะวานักเรียนมีความสนใจและทัศนคติ

ตอรายวิชาเหมือนกัน และเมื่อทําการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาพบวา ในประชากรมีสัดสวน

ของผูเรียนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุนมากถึงรอยละ 60 และสัดสวนที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุนมากถึงรอยละ 

12 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีความสนใจในการเรียนภาษาญ่ีปุนมากพอสมควร จึงทําให            

ความแตกตางในความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน     

จากขอสรปุดังกลาวจงึสามารถกลาวไดวาระหวางนกัศึกษาเพศชายกบัเพศหญงิของมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน 

มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน
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 สําหรับดานขอเสนอแนะของผูเรียนท่ีตองการใหมีการเพิ่มเวลาเรียนภาษาญ่ีปุนใหมากขึ้นน้ัน           

อาจจะเปนเพราะนกัศึกษามีความพงึพอใจและมคีวามกระตอืรือรนทีจ่ะเรยีนภาษาญีปุ่น จงึทาํใหเกดิแรงจูงใจ

ที่อยากจะเรียนมากขึ้นก็เปนได

สรุป
 นกัศกึษามคีวามพึงพอใจในการเรยีนวชิาภาษาญีปุ่นมีภาพรวมอยูในระดบั พงึพอใจมาก มคีะแนนเฉลีย่

เทากับ 4.31 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคือ 4.52  รองลงมาคอื ดานเน้ือหา

หลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานส่ือการเรียนการสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน                

มคีะแนนเฉลีย่เทากบั 4.39,  4.36,  4.15  และ  4.14 ตามลําดบันกัศกึษาเพศชายและเพศหญิงมีความพงึพอใจ

ในการเรียนภาษาญ่ีปุ นท้ังในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอยโดยเพศชายมีคาเฉลี่ย 4.43                       

และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29 โดยมีขอเสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปการวิจัยครั้งตอไปควรทําการหาปจจัยที่ทําใหผู เรียนมี           

ความพึงพอใจในการเรียน เพราะจะทําใหการจดัการเรียนการสอนมีขอมลูทีม่ากขึน้ การศกึษาความพึงพอใจ

ในการเรยีนมหีลายมติ ิในการศกึษาครัง้ตอไป อาจจะทาํการศกึษาในมิตอิืน่ ๆ นอกเหนือจาก (1) ดานเน้ือหาหลัก 

(2)  ดานกระบวนการเรียนการสอน  (3)  ดานการวัดและประเมินผล (4) ดานส่ือการเรียนการสอน และ           

(5) ดานผูสอน
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทย 2) ศึกษาปจจัย            

ทีม่อีทิธพิลตอคณุคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการทองเท่ียววถิไีทยจากกลุมนกัทองเท่ียว

ชาวไทยและชาวตางชาติโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากการสํารวจดวยแบบสอบถามกลุมตัวอยาง    

นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางละ 200 ตัวอยาง รวมจํานวน 400 คนดวยการ         

สุมตัวอยางแบบงายจากพื้นที่ 5 จังหวัด ที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในป พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมกับวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ     

ผลการวิจยั พบวา 1) กลุมนกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาต ิมคีวามคดิเหน็ตอรูปแบบการทองเท่ียววถิไีทย 

มากท่ีสุด คือ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสนุกสนาน (Feel Fun) (คาเฉลี่ย = 4.60, S.D. = 0.66)                            

ในระดบัมากทีส่ดุ 2)  ปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเท่ียววถิไีทย ไดแก  (1) กลุมนักทองเท่ียว

ชาวไทยและชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณ

ของนักทองเที่ยวการทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับส่ิงท่ีไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทย                  

และแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 91         

(2) กลุมนักทองเท่ียวชาวไทย คอื ปจจัยดานภาพลกัษณการทองเท่ียววถิไีทยมีความสอดคลองกบัภาพลกัษณ

ของนักทองเที่ยว การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทยและ     
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แหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 86                     

(3) กลุมนักทองเทีย่วชาวตางชาต ิคอื ปจจัยดานการทองเทีย่ววิถไีทยมีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกภาพ

ของนักทองเท่ียว การทองเท่ียววิถีไทยและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว 

อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 95 

คําสําคัญ
 คุณคาแบรนด   แบรนดดานการทองเที่ยว    ทองเที่ยววิถีไทย

Abstract
 The purpose of this research is to examine 1) the attitude about Thainess campaign               

2) the factors influencing on tourism brand equity in Thainess campaign. The quantitative research 

by questionnaire was conducted from the sample consisted of 54, 652, 216 Thai tourists                        

and 24,779,768 foreigner tourists, 200 per each group including 400 samplings from top 5                 

provinces that most favorite tourism in 2014. Descriptive statistics were analyzed by amount,       

percentage, mean and standard deviation while multiple regression analysis was analyzed for 

predicted factors. The results shown that 1) the tourists have had attitude at the most high level in 

feel fun destination (mean = 4.60, S.D. = 0.66) 2) the factors influencing on tourism brand equity in 

Thainess campaign: (1) Thai and foreigner tourist group, the image of Thainess campaign was 

related with the image of tourist image, Thainess campaign have value for money, and Thainess 

campaign and tourism location can rapidly stimulate which can describe brand equity at 91%.        

(2) Thai tourist group, the image of Thainess campaign was related with the image of tourist image, 

Thainess campaign have value for money, and Thainess campaign and and tourism location can 

rapidly stimulate which can describe brand equity at 86%. (3) Foreigner tourist group, the Thainess 

campaign was associated with tourist personality, and Thainess campaign and tourism location 

can rapidly stimulate which can describe brand equity at 95%.  

Keywords
 Brand Equity, Tourism Brand, Thainess

บทนํา
 ทีผ่านมารฐับาลและองคกรท่ีเก่ียวของกับการสงเสรมิการทองเทีย่วของประเทศไทยไดมกีารสนบัสนุน

ใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในระดับโลกข้ึนอยางตอเนื่องไมวาจะเปน “กรุงเทพเมืองแฟช่ัน” (Bangkok         
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Fashion City) “ครัวไทยสูครัวโลก” (Kitchen to the World) ศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Health Hub of 

Asia) เปดประสบการณใหมประเทศไทย (Unseen Thailand) และมหัศจรรยประเทศไทย (Amazing Thailand) 

เปนตน ซึ่งกิจกรรมทางการทองเที่ยวท่ีจัดขึ้นไดกลายเปนพื้นฐานของการสรางแบรนดใหกับประเทศไทย 

(Thailand Brand) และเปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหเปนที่รับรูของกลุมผูบริโภค

ทั่วโลก (Nuttavuthisit, 2007) สําหรับปพ.ศ. 2558 รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย (2015                   

Discover Thainess) เพ่ือนําเสนอเอกลักษณอนัโดดเดนและสวยงามของศิลปวฒันธรรม วถิชีวีติ ภมูปิญญาไทย

และไดเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและประชาชนในการมีสวนรวมที่จะนําเสนอภาพความนาประทับใจ

และความโดดเดนในเอกลักษณวิถีไทยของแหลงทองเที่ยว  “ความเปนไทย” (กอบกาญจน  วัฒนวรางกูร, 

2557) โดยมุงหวังใหเขาถึงวิถีไทย 7 กลุม ประกอบดวย 1) Feel Fun ใชสีสม นําเสนอการทองเที่ยว Festival 

Street Food 2) Feel Harmonious ใชสีเขียว นําเสนอแหลงทองเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตริมนํ้า 3) Feel Prestige 

ใชสีมวง นําเสนอแหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริ ศิลปาชีพ รัฐพิธี 4) Feel Peace of Mind ใชสีขาว        

นําเสนอแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ภูเขา ปา นํ้าตก เกาะ ศาสนา 5) Feel Energeticใชสีนํ้าเงิน นําเสนอ              

การทองเท่ียว ดํานํ้า ขี่จักรยาน มวยไทย กอลฟ ชีวิตยามค่ําคืน 6) Feel Creative ใชสีเหลือง นําเสนอ               

แหลงทองเทีย่วในเชงิสรางสรรคความเปนไทย อาท ิสวนสามพราน แหลงทองเท่ียวทีไ่ดรวบรวมวถิกีารปลกูขาว     

ทาํอาหาร ศลิปะ งานหตัถกรรมพ้ืนบาน เปนตน และ 7) Feel Wisdom ใชสฟีา นาํเสนอ นวดไทย สมนุไพรไทย 

อาหารไทย ผาไทย ประเพณีไทย พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ธวัชชัย อรัญญกิ, 2557)

 โดยเปาหมายของการสงเสริมการทองเท่ียววิถีไทยน้ัน 1) เพื่อนําเสนอภาพลักษณประเทศไทยใน    

มุมมองใหม เนนคุณคาที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผานวิถีไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ 

ยอมรับความเปนคนไทย ตลอดจนใหเกิดการแบงปนประสบการณอยางตอเน่ือง 2) เพื่อเปนการกระตุน          

ใหเกิดความรวมมอืในการพฒันาและสงเสรมิการทองเทีย่งอยางเปนรูปธรรม 3) เพ่ือใหการทองเทีย่วเปนเครือ่งมอื

ทางเศรษฐกิจในการนํารายไดเขาประเทศ กอใหเกิดเงินตราหมุนเวียนและสามารถกาวสูการแขงขันหลังเปด

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในปพ.ศ. 2558 4) เพื่อใหการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสังคม      

ใหคนไทยเกิดการเรียนรู เขาใจ และภูมิใจในความเปนไทย ทั้งนี้การนําเสนอปทองเท่ียววิถีไทยมีแนวคิด       

เพี่อเปลี่ยนมุมมองจากการนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) เปนการนําเสนอคุณคา (Value) 

ที่นักทองเท่ียวจะไดรับจากการทองเท่ียวในประเทศไทย โดยกําหนดคุณคาของปทองเท่ียววิถีไทยท่ีตองการ

นําเสนอ คือ Amazing Happiness หรือ ความสุขในวิถีแบบไทย เปนความสุขอันเกิดจากการผสมผสาน      

ของความตางท่ีลงตัวและกําหนดสินคาท่ีสอดคลองกับ Value และเพ่ือใหมีการบูรณาการ การทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานในการเผยแพรพัฒนาและปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ

คุณคาที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว

 ดงันัน้ ในการสงเสรมิใหป พ.ศ. 2558 เปนปแหงการทองเท่ียววถิไีทยนัน้ นอกจากลุมเปาหมายซึง่เปน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติแลว ยังใหความสําคัญตอการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งเปน               

กลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผู สูงอายุ กลุมครอบครัว กลุมบริษัทและโรงงาน และกลุมคนไทย                          
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ที่มีความสนใจเฉพาะ ที่สามารถสรางรายไดหมุนเวียนภายในประเทศไดอยางมหาศาล จากขอมูล                    

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวา คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว คร้ัง/ทริป ลาสุดตอคนของ          

ผูทีเ่ดินทางทองเท่ียวอยูทีป่ระมาณ 2,776 บาท ตอ คน ถาเปนการเดนิทางแบบไมพกัคางคืนอยูที ่1,418 บาท 

ตอคน แบบพักคางคืน 3,914 บาทตอคน เมื่อพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย พบวา คนภาคตะวันออกใชเงิน  

ในการเดินทางทองเที่ยว เฉลี่ยตอคนสูงสุด คือ 3,776 บาท ตอ คน รองลงมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3,554 บาท ตอคน ภาคใต 3,219 บาท ตอ คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,460 บาท ตอ คน ภาคเหนือตอนบน 

2,374 บาท ตอ คน ภาคกลาง 2,137 บาทตอคน และตํ่าสุดในภาคเหนือตอนลางอยูที่ประมาณ 1,675 บาท

ตอคน

 อยางไรก็ตาม เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของโครงการทองเที่ยววิถีไทย คือ การปรับเปลี่ยนจาก

การนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) ทางการทองเท่ียวไปเปนการนําเสนอคุณคา (Value) 

ทางการทองเทีย่ว ถงึแมวา Brand Value จะมุงเนนการวดัคณุคาทางการเงิน (Financial Measure) โดยเฉพาะ

เจาะจง ซึ่งแตกตางจาก Brand Equity ที่เปรียบเสมือนส่ิงที่สะทอนถึงศักยภาพของแบรนดที่สามารถ              

สรางผลลัพธทางธุรกิจ (Brand Amplitude, 2012) หากแตมูลคาทางการเงินจะเกิดขึ้นไดก็ดวยศักยภาพ      

ของแบรนดเปนสําคัญ ดังน้ัน ในที่นี้จึงใหความสําคัญตอ Brand Equity ซึ่งเปนคุณลักษณะหลักท่ีสําคัญ      

ในดานตาง ๆ ของแบรนดอันจะสงผลใหเกิดมูลคาทางการเงินใหกับแบรนดไดอยางสูงสุด

 การสรางคุณคาของแบรนด (Brand Equity) ใหเกิดขึ้นจากคุณลักษณะหรือปจจัยตาง ๆ ที่รวมกัน

เปนองคประกอบของแบรนด เน่ืองจากคณุคาของแบรนดจดัไดวาเปนสินทรพัย (Asset) หรือเปนทุนท่ีจะชวย

ใหแบรนดมีความแข็งแกรง ซึ่ง Aaker (1991) มองวาคุณคาของแบรนด เปนผลรวมของสินทรัพย และ        

ความรับผิดชอบของแบรนดซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) การตระหนักในช่ือของแบรนด 

(Name Awareness) 2) การรบัรูคณุภาพของสนิคา (Perceived Quality) เปนสิง่ทีผู่บรโิภคเลง็เหน็ถงึคณุภาพ

โดยรวมของสนิคาหรอืความเหนอืชัน้กวาของสนิคา 3) ความเชือ่มโยงผูบริโภคกับแบรนด (Brand Association) 

คอืการเช่ือมโยงแบรนดใหเกดิการจดจําในกลุมผูบรโิภคหากเกิดความเช่ือมโยงอยางแนบแนนระหวางผูบรโิภค

กับแบรนดขึ้นจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการระลึกถึง (Retrieve) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบรนดไดอีกครั้งหน่ึง    

ไมวาจะเปนความแตกตางจากแบรนดอืน่ ๆ  การใหเหตผุลในการซ้ือสินคารวมท้ังการสรางทนัคตทิีด่ขีึน้ภายใน

จิตใจของผูบริโภค ซึ่งชวยทําใหตราสินคาขยายวงกวางออกไป 4) ความภักดีในแบรนด (Brand Loyalty) 

เปนการวัดพฤติกรรมการเขาถึงแบรนดคาหรือการเลือกใชสินคาประเภทเดียวกันของผูบริโภคแตมีแบรนด      

ที่แตกตางกันใน ซึ่ง Papadopoulos & Heslop (2002) ไดใหนิยามของคุณคาแบรนดประเทศวาเปนผลรวม

ของสินทรัพยในดานตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศนั้น

 ดังน้ัน การศึกษาถึงคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยจากการสงเสริมการทองเที่ยว

ในโครงการทองเที่ยววิถีไทยอาจกลาวไดวาเปนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยในระดับชาติ

และในระดับนานาชาติที่ใหความสําคัญตออัตลักษณแบรนด (Brand Identity) ทางการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากไดแบงอัตลักษณทางการทองเที่ยวซึ่งเปนวิถีไทยออกไดเปน 
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7 กลุม ดังกลาวมาแลว จึงจัดวามีความครอบคลุมตอการสรางเอกลักษณของแบรนดดานการทองเท่ียวท่ี   

กลุมนักทองเที่ยวสามารถรับรูภาพลักษณ (Brand Image) ดานการทองเที่ยวในมุมมองตาง ๆ  อยางรอบดาน 

ซึง่สามารถสงผลตอคุณคาแบรนด (Brand Equity) ไดอยางเปนองครวม (Holistic) การศกึษาปจจัยท่ีมอีทิธิพล

ตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยจากโครงการทองเท่ียววิถีไทย จึงสามารถสะทอน

คุณลักษณะในดานตาง ๆ ที่สงผลตอคุณคาแบรนดไดอยางชัดเจนที่สุด 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทยทั้ง 7 ประเภท จากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติ

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ          

ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ

 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 6 ตอน ไดแก               

1) ลักษณะทางประชากร 2) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 3) ประสบการณและการรับรูโครงการ

สงเสรมิการทองเทีย่วของประเทศไทย 4) ความสนใจตามโครงการทองเทีย่ววถิไีทย 5) ความคดิเหน็ตอรปูแบบ             

การทองเที่ยววิถีไทย 6) คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทยซึ่งมีคาความเชื่อมั่น            

(Reliability) ในภาพรวมเทากับ 0.79 ซึ่งอยูในระดับดี จากประชากรนักทองเที่ยวป พ.ศ. 2557 เปนชาวไทย

จาํนวน  54, 652,216 คน ชาวตางชาติ จาํนวน 24,779,768 คน (กลุมสถติแิละเศรษฐกิจการทองเทีย่ว, 2558) 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเท่ียวทั้งส้ิน จํานวน 400 ตัวอยาง โดยแบงโควตา     

(Quota sampling) เปนนักทองเท่ียวชาวไทย 200 ตัวอยาง และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 200 ตัวอยาง        

และใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอุตรดิตถ เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีจํานวน       

นกัทองเท่ียวเปนจาํนวนมาก จงัหวัดละ 40 ตวัอยางจากพ้ืนทีท่ีม่นีกัทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวสูงสดุ 

5 อนัดบั  (สาํนกังานสถติแิหงชาติ, 2557 ; การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2555) สวนนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2558) เนื่องจากมีแนวโนมเปนจังหวัด             

ทีม่จีาํนวนนกัทองเทีย่วชาวตางชาตเิปนจาํนวนมากจงัหวดัละ 40 ตวัอยาง การวจิยัคร้ังนีว้เิคราะหขอมูลโดยใช 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัย
 1. ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง

  1.1  ลักษณะทางประชากร

   กลุมตัวอยางนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตางชาต ิสวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 223 คน 

คดิเปนรอยละ 55.00 อายุของกลุมตวัอยางสวนใหญมอีายรุะหวาง 25 - 34 ป จาํนวน 144 คน คดิเปนรอยละ 

36.00 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.80 

   กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 104คน คิดเปนรอยละ 

52.00 อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16 - 24 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 47.00 สวนใหญ

มีสถานภาพโสด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 62.50 

   กลุมนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 142 คน คดิเปนรอยละ 71.00 

อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญ            

มีสถานภาพโสด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 52.00 

  1.2 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยของกลุมตัวอยาง

   กลุมนักทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาติมพีฤตกิรรมการเดินทางทองเทีย่วประเทศไทย

ในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 คร้ัง มากทีส่ดุ จาํนวน 242 คน คดิเปนรอยละ 60.50 โดยกลุมนกัทองเท่ียว

ชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป ประมาณปละ 2-3 คร้ัง มากท่ีสุด 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว

ประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 95 

   เหตุผลในการเดนิทางมาทองเทีย่ว หรือเดนิทางทองเทีย่วในประเทศไทยน้ัน กลุมนกัทองเทีย่ว              

ชาวไทยและชาวตางชาติมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวหรือเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด 

คอื พกัผอนในวันหยุด จาํนวน 225 คน คดิเปนรอยละ 56.3 โดยกลุมนกัทองเทีย่วชาวไทยมีเหตุผลในการเดนิทาง

ทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด จํานวน 81 คน   คิดเปนรอยละ 40.50 สวนกลุม      

นักทองเที่ยวชาวตางชาติมเีหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด 

จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 78  

   สาํหรบัภมูภิาคทีน่กัทองเทีย่วชืน่ชอบเม่ือเดนิทางทองเทีย่วในประเทศไทยกลุมนกัทองเทีย่ว

ชาวไทยและชาวตางชาติรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคใต จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 โดยกลุม  

นักทองเที่ยวชาวไทยรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคเหนือ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.50

   เกี่ยวกับประสบการณและการรับรูโครงการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทยนั้น      

กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติการรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยมากท่ีสุด 

คอื มหศัจรรยประเทศไทย จาํนวน  161 คน คดิเปนรอยละ 40.30 โดยกลุมนกัทองเทีย่วชาวไทยรบัรูโครงการสงเสริม

การทองเทีย่วของประเทศไทยมากที่สุด คือ กรุงเทพเมืองแฟชั่น จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.00 สวนกลุม
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นักทองเท่ียวชาวตางชาติรับรู โครงการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทยมากที่สุด คือ มหัศจรรย

ประเทศไทยจํานวน  92 คน คิดเปนรอยละ 46 

 ทั้งนี้ ความสนใจตอโครงการทองเที่ยววิถีไทยพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ         

ใหความเหน็ตอความสนใจเดนิทางทองเทีย่วตามโครงการทองเท่ียววถิไีทย มากทีส่ดุ คอื สนใจ จาํนวน 269 คน 

คดิเปนรอยละ 67.30 โดยกลุมนกัทองเท่ียวชาวไทยใหความเหน็ตอความสนใจ เดนิทางทองเท่ียวตามโครงการ

ทองเทีย่ววถิไีทย มากทีส่ดุ คอื สนใจ จาํนวน 121 คน คดิเปนรอยละ 60.50 สวนกลุมนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ

ใหความเห็นตอความสนใจเดนิทางทองเท่ียวตามโครงการทองเท่ียววถิไีทย มากท่ีสดุ คอื สนใจ จาํนวน 157คน 

คิดเปนรอยละ 78.50 

 2. ความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย

  ผลการวจิยั พบวา กลุมนกัทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาตมิคีวามคดิเห็นตอรปูแบบการทองเท่ียว

วถิไีทย มากท่ีสดุ คอืเปนแหลงทองเท่ียวทีม่คีวามสนกุสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต (   = 4.60,        

S.D. = 0.66) ในระดับมากที่สุด โดยกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย 

มากท่ีสดุ คอืเปนแหลงทองเท่ียวทีม่คีวามสนกุสนาน (Feel Fun) เชน งานเทศกาลสงกรานต (  = 4.27, S.D. 

= 0.78) ในระดับมากที่สุด สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย

มากท่ีสดุ คอืเปนแหลงทองเท่ียวทีม่คีวามสนกุสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต  (  = 4.95, S.D. 

= 0.67) และเปนแหลงทองเทีย่วธรรมชาติภเูขาปานํา้ตกเกาะศาสนา (Feel Peace of Mind) (  = 4.95, S.D. 

= 0.58) ในระดับมากที่สุด 

 3. คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย

  ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ใหคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียว   

ในโครงการทองเทีย่ววถิไีทยสงูทีส่ดุ คอืการทองเทีย่ววถิไีทยเปนโครงการทีม่คีวามเหมาะสมและประเทศไทย

มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง (  = 4.45, S.D. = 0.75) ในระดับมากที่สุด โดยนักทองเที่ยวชาวไทยใหคุณคา

แบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย สูงที่สุด คือจะแนะนําใหนักทองเที่ยวคนอื่น ๆ  เดินทาง

ทองเทีย่วตามโครงการทองเทีย่ววิถไีทย (  = 4.20, S.D. = 0.79) ในระดับมาก สวนนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ใหคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวในโครงการทองเท่ียววิถีไทยสูงท่ีสุด คือ แหลงทองเท่ียวในประเทศไทย   

เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม (  = 4.89, S.D. = 0.30) ในระดับมากที่สุด

 4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเที่ยววิถีไทย

  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว          

วิถีไทยจากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ แบบจําลองที่พยากรณไดดีที่สุด ประกอบดวย                         

1) ภาพลักษณการทองเท่ียววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเท่ียววิถีไทย

มคีาใชจายทีเ่หมาะสมกบัสิง่ทีไ่ดรบั 3) คณุลกัษณะของการทองเทีย่ววถิไีทยและแหลงทองเทีย่วในประเทศไทย

สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 91 (Adjusted R2 = 0.91) 
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 สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการทองเท่ียว

วถิไีทยจากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย แบบจําลองทีพ่ยากรณไดดทีีส่ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลกัษณการทองเท่ียว

วิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเท่ียววิถีไทยมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับ  

สิ่งท่ีไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเท่ียววิถีไทยและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจ             

ไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 86 (Adjusted R2 = 0.86) 

 สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการทองเท่ียว         

วถิไีทยจากกลุมนักทองเทีย่วชาวตางชาต ิแบบจาํลองทีพ่ยากรณไดดทีีส่ดุ ประกอบดวย 1) การทองเทีย่ววถิไีทย

มีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยว

ในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยั พบวา มปีจจยัทีส่งผลตอคณุคาแบรนดในการทองเท่ียววถิไีทย 3 ดาน ซึง่นกัทองเท่ียว

ทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตใิหความสาํคัญ และสามารถพยากรณการสรางคณุคาใหกบัการทองเทีย่ววถิไีทย

ได ในประเด็นแรก คือ ภาพลักษณการทองเท่ียววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน        

โดยในภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว รูปแบบการจัดการทองเที่ยว

ที่มีความสอดคลองกับความตองการทองเที่ยวของตน เน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญมักเดินทางทองเที่ยว

เพื่อผักผอนหยอนใจ โดยมีการเดินทางทองเที่ยวจากแรงจูงใน 2 ประเภท คือ แรงผลัก (Push Factors) หรือ

เกิดจากความตองการสวนลึกในจิตใจที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเดินทางทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวตาง ๆ 

ตามความตองการภายในจิตใจ รวมกับปจจัยภายนอก หรือแรงดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเปนความนาสนใจ 

ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวนั้น ดังน้ัน ภาพลักษณ       

ซึ่งเปนการรับรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวทั้งทางตรงและทางออมจึงมีความเกี่ยวของกับการกําหนดคุณคา       

ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการสวนบุคคลของแหลงทองเที่ยว 

 โดยภาพลกัษณของแหลงทองเท่ียว Destination Image กลายเปนมุมมองท่ีสาํคัญตอพฤติกรรมของ

ผูบรโิภคหรือนกัทองเทีย่ว (Dobni & Zinkhan, 1990) เปนส่ิงทีแ่สดงถงึการรบัรูของแตละบคุคล โดยปจเจกบคุคล

จะกระทาํหรอืเลอืกทีจ่ะไมกระทําบนพืน้ฐานของการรับรูของเขา (Gotsi  &  Wilson, 2001) ภาพลักษณจงึเปน

ความรูและความรูสกึของคนเราท่ีมตีอสิง่เราตาง ๆ    และเกิดจากความประทบัใจท่ีไดมาจากการมคีวามรูและ

ความเขาใจในขอเท็จจริงนั้น ๆ ดังนั้น ภาพลักษณดานการทองเที่ยว จึงเปนการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว

ในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนดานอารมณ ความรูสกึ ดานกายภาพ เปนตน โดย Hosany, Ekinci, &  Uysal  (2006) 

ไดจําแนกภาพลักษณดานการทองเที่ยวออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานความรูสึก (Affective) ไดแก ความรูสึก

ถึงความยินดีตอนรับของผูคน ความรูสึกผอนคลายไมกดดัน ความรูสึกถึงความงดงามของแหลงทองเท่ียว 

ความรูสึกถึงความตื่นเตนเราอารมณ 2) ดานบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) ไดแก 

บรรยากาศเงียบสงบ บรรยากาศท่ีมีแตสิ่งที่ดีงามไรอบายมุข บรรยากาศท่ีกระตุน ปลุกใจ บรรยากาศ                
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เตม็ไปดวยผูคน และ 3) ดานการรับรู  (Accessibility)  ไดแก การสรางความมชีวีติชีวา การสรางความเปนเพือ่น

การใหความสะดวกสบายไมลําบาก การสรางความนาสนใจไมนาเบื่อเปนตน ดังนั้น จึงเห็นไดวาภาพลักษณ

ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการหรือสิ่งที่นักทองเที่ยวเปน จะสามารถสรางคุณคาใหกับ

แบรนดของแหลงทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันไดมากที่สุด

 นอกจากน้ี ยงัมกีารนาํแนวคดิเกีย่วกบับคุลกิภาพ  (Personality)  มาประยุกตใชในการสรางบคุลกิภาพ

ใหกบัแบรนด โดยในการสือ่สารการทองเท่ียวไดมกีารนาํแนวคิดเกีย่วกบับุคลิกภาพแบรนดมาใชในการศกึษา

ถึงบุคลิกภาพดานการทองเที่ยว หรือ Destination Personality ดวยเชนกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

แบรนดนี้ ถูกนํามาประยุกตใชโดย Aaker (1997) ซึ่งเปนการอธิบายถึงบุคลิกภาพ (Personality) และ

คณุลักษณะเฉพาะ (Trait) ของมนษุยและการรบัรูถงึบุคลิกภาพและคณุลักษณะของแบรนด โดยท่ีบคุลิกภาพ

ที่โดดเดนของแบรนดนั้น จะสามารถชวยสรางความช่ืนชอบซึ่งมีความเกี่ยวของกับความทรงจําของ                  

กลุมผูบรโิภค และสามารถนาํไปสูการเกดิความภักดใีนแบรนด (Brand Equity) ไดในทีส่ดุ ทัง้นี ้บคุลกิภาพแบรนด

จะเปนพ้ืนฐานที่ชวยสรางความแตกตางของแตละแบรนด ซึ่งสอดคลองกับ Fournier (1998) ที่เช่ือวา

บุคลิกภาพแบรนดจะสงผลตออารมณ ความรูสึก ของผูบริโภคที่มีตอแบรนดเปนอยางมาก จนนําไปสู          

ความไววางใจ (Trust) และความภักดี (Loyalty) โดย Aaker (1997) ไดวเิคราะหถงึรูปแบบบุคลิกภาพแบรนด 

(Brand Personality Scale) ไวใน 5 ดาน คือ 1) แสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) ไดแกมีความจริงจัง      

มีความซื่อสัตย มีความปลอดภัย ปลอบโยน ใหกําลังใจ 2) แสดงออกถึงความตื่นเตน (Excitement) ไดแก        

มคีวามกลาหาญ มคีวามมุงมัน่ มจีนิตนาการเปนเจาความคดิ ทนัสมยั กาวหนา 3) แสดงออกถงึความสามารถ 

(Competent) ไดแก มคีวามนาเช่ือถือความสามารถในการพัฒนาประสบความสําเร็จ มชียัชนะ 4) แสดงออก

ถึงความมีระดับ (Sophistication)ไดแก เปนสังคมชั้นสูง มีเสนหดึงดูดใจ 5) แสดงออกถึงความบึกบึน         

(Ruggedness) ไดแกรักอิสระอยูเหนือกฎเกณฑกราวเกรง เขมแข็ง อดทนทั้งน้ี ในปจจุบันงานวิจัยตาง ๆ         

ไดมกีารประยกุตใชเกณฑการวิเคราะหถงึรปูแบบบุคลกิภาพแบรนด (Brand Personality Scale) ในงานวิจยั

ดานการทองเทีย่วอยางแพรหลาย โดยระบวุาแหลงทองเท่ียวหรอืบริการดานการทองเท่ียวเปรียบเสมอืนสินคา

และบริการตาง ๆ ซึ่งจะเห็นวาบุคลิกภาพของมนุษยมีความเช่ือมโยงและสัมพันธกันกับแหลงทองเท่ียว          

จากความสําคัญของภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเท่ียว ที่มีผลตอการรับรูของกลุมนักทองเท่ียว    

ซึ่งจะสามารถสงผลถึงการรับรูภาพลักษณของประเทศไทยจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติได

เชนกัน 

 สวนในดานปจจัย เร่ืองการทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีไดรับ และคุณลักษณะ

ของการทองเท่ียววิถีไทยและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว นั้น                             

มีความสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย และ นฤมล  กิมภากรณ (2558) พบวา ในภาพรวมของ

แบรนดการทองเท่ียวประเทศไทย ภายใตกรอบ Amazing Thailand ในความทรงจาํของนักทองเท่ียวเปาหมาย 

แสดงใหเห็นถึงความหมายในมิติของวัฒนธรรมและงานเทศกาล ความคุมคาเงิน ดานสถานที่ทองเที่ยว 

คุณภาพของการบริการ และทําเลที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตรโดยกลุ มประเทศเอเชียใตและ                        
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กลุมประเทศอเมรกิามีความหมายของแบรนดการทองเทีย่วประเทศไทยท่ีเนนธรรมชาติและวฒันธรรมเฉพาะถ่ิน

ความเปนธรรมชาตขิองประเทศไทยในความทรงจาํของนกัทองเท่ียวกลุมเปาหมาย เนนหนกัดานความงดงาม

ของธรรมชาติชายหาด แสงแดดเกลียวคลื่น ผนวกความสงบรมเย็นของบรรยากาศความเปนอยูของผูคน     

ทองถ่ิน ตลอดจนดานวัฒนธรรม มีความทรงจําดานความเปนมิตร มรดกทางประวัติศาสตร วิถีสุขภาพ          

ความงาม วถิชีวีติท่ีมคีวามรวมสมยั นอกจากน้ี กลุมนักทองเทีย่วเปาหมายโดยรวม รบัรูความหมายของแบรนด

การทองเที่ยวประเทศไทย ในมิติของการไดรับประสบการณและสิ่งใหมๆ จากการทองเที่ยว การไดรับ           

ความสนุกสนานต่ืนเตนจากกิจกรรมตาง ๆ การเปนสถานท่ีที่เหมาะแกการหลีกหนีจากงานที่ทํา และเปน     

การทองเท่ียวทีท่าํใหไดรบัความเพลดิเพลินผสมผสานความสงบสขุอสิระ และผอนคลายความรูสกึทีด่ทีีส่ะทอน

จากความหมายของแบรนดการทองเที่ยวประเทศไทยที่อยูในใจกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย

สรุป
 การวิเคราะหการถดถอยพหคุณูอิทธิพลของปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยในโครงการทองเท่ียววิถีไทยจากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ปจจัยที่สามารถ

พยากรณไดดทีีส่ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเท่ียววถิไีทยมีความสอดคลองกบัภาพลักษณสวนตวั

ของทาน 2) การทองเท่ียววถิไีทยมีคาใชจายทีเ่หมาะสมกับสิง่ทีไ่ดรบั 3) คณุลกัษณะของการทองเท่ียววถิไีทย

และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว 

 การวิเคราะหการถดถอยพหคุณูอิทธิพลของปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ปจจัยท่ีสามารถพยากรณไดดีที่สุด 

ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน                        

2) การทองเท่ียววิถีไทยมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเท่ียววิถีไทยและ   

แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว 

 สวน อิทธิพลของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการ

ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ประกอบดวย 1) การทองเที่ยววิถีไทยมีความเหมาะสม

สอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย

สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว สามารถพยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95) โดยผลการวิจัย

สามารถนํามาใชในการนําเสนอแนวทางในการสรางคุณคาแบรนดในการทองเที่ยววิถีไทยได ดังนี้

 1.  คณุคาแบรนดดานการทองเท่ียวในโครงการวถิไีทยน้ัน มกีารใหความสาํคัญตอภาพลกัษณและ

บุคลิกภาพของแบรนดดานการทองเท่ียวในระดับสูง ดังนั้นในการจัดโครงการสงเสริมการทองเท่ียวควรมี     

การศึกษาถึงบุคลิกภาพของนักทองเที่ยว และภาพลักษณของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวท่ี                                               

มีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ

 2.  วถิไีทยซึง่เปนวัฒนธรรมการดําเนินชีวติของคนไทย และลกัษณะทางกายภาพของแหลงทองเทีย่ว 

เปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถสรางคุณคาใหกับแบรนดดานการทองเที่ยวไดในระดับสูง ดังน้ัน การพัฒนาแหลง
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ทองเท่ียวท้ังทางกายภาพ รวมกับการสงเสริมวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยจะสามารถสราง

แรงดึงดูดใจ และเปนเสนหทางการทองเที่ยวที่จะสงผลใหเกิดคุณคาแบรนดที่แข็งแกรง

 3. การสรางคุณคาแบรนดดานการทองเทีย่ววิถไีทยจากภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเทีย่ว 

ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการดานการทํางานจากหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดภาพลักษณและ

บคุลกิภาพใหกบัแหลงทองเทีย่วตาง ๆ  เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่

แหลงทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว เปนตน 

 4. ในดานคาใชจายดานการทองเที่ยว ซึ่งประเทศไทยสามารถเจาะกลุมตลาดระดับบนท่ีมีรายได

สงูและกลุมความสนใจพเิศษท่ีมแีนวโนมใชจายสูงระหวางการเดินทางทองเท่ียว 4 กลุมหลัก ไดแก กลุม Golf 

กลุม Wedding & Honeymoon กลุม Health  &  Wellness กลุม Ecotourism โดยเนน การสื่อสารภาพลักษณ

ที่สอดคลองกับคุณคา (Value) ที่กลุมเปาหมายตองการ ผนวกกับการนําเสนอสินคาท่ีตรงตามลักษณะ

พฤติกรรมและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย ซึง่จะทําใหราคาสนิคาและบริการท่ีเกดิจากการทองเท่ียว

ของไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับ Price Premium 

 ทัง้น้ี เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพฒันาคณุคาแบรนดดานการทองเท่ียวอยางยังยืน ควรมีการศึกษา

วิจัยคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวจากโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโครงการอื่น ๆ เพื่อนําไปหาแนวทาง

จัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยว และควรมีการศึกษาวิจัยถึง

คณุคาแบรนดดานการทองเทีย่วในกลุมนกัทองเทีย่วตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เชน  กลุมนกัทองเท่ียวชาวเอเชยี 

กลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรป กลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เปนตน
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บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียน

ดวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับ        

โลจิสติกส  มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน 13 คนจัดรูปแบบการเรียนที่มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษา

เนือ้หาในรายวิชานอกชัน้เรยีน โดยจดัการเรียนในรายวชิานีท้ัง้ส้ิน 8 บทเรยีนผานการใชชัน้เรยีนออนไลนและ

ใชเวลาในชั้นเรียนในการทํากิจกรรมและสนทนาแลกเปลี่ยนเน้ือหาที่ไดศึกษามากอนเขาเรียน จากน้ันทํา      

การประเมินความพึงพอใจดวยแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวยคาสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา    

ผูเรยีนมีความพึงพอใจในระดบัสงูตอการเรียนในรายวชิานี ้ โดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทาํให

ผูเรียนกําหนดลําดับการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งผูเรียนเช่ือวากระบวนการเรียนดวยแนวคิดหองเรียน

กลับดานใหผลที่ดีกวาและกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมท้ังตองการ

ใหรายวิชาอื่นๆนํากระบวนเรียนแบบใหมไปประยุกตใช

 

คําสําคัญ
 หองเรียนกลับดาน  การเรียนรูผานการปฏิบัติ  
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Abstract
 The purpose of this study was to evaluate students' satisfaction in using information media 

in Flipped Classroom concept design. This concept was designed in IND410 course, Packaging 

System for Logisticswith 13 students that enrolled in this course. Learning activities were assigned 

for students to study content outside class hours in form of online classeswith 8 units, Google 

Classroom, and the class time is spent on activities and discuss the content they have studied by 

themselves earlier. The satisfaction questionnaires were used and analyzed with descriptive          

statistics. The study indicated that student feedback are high with this course. Assigning tasks 

outside the classroom enable them to create their own pace in study. The learner believes that the 

learning process with the Flipped Classroom concept is more effective and use more critical thinking 

than traditional learning. Finally, student prefer to have more course designed with this concept.

Keywords
 Flipped Classroom, Active Learning

บทนํา
 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญท่ีผูสอนตองการ คือการหากระบวนการที่ไดผลใน         

การเรียนของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจถึงเนื้อหาในรายวิชานั้น อีกท้ังยังจะตองคํานึงถึง

กระบวนการเรียนรูที่สามารถกระตุนผูเรียนไมใหเกิดความเบื่อหนายในระหวางการเรียน

 นอกเหนือจากความรูที่ผูเรียนจะไดรับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง

คอืทกัษะการเรยีนรูตางๆ ซึง่หนึง่ในกลุมทกัษะทีจ่าํเปนในการผลติบณัฑิตใหมคีวามรูความสามารถและทกัษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวย การรูสารสนเทศ         

ความสามารถใชสื่อใหเกิดประโยชนได และทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผูเรียนตองมี

ทักษะเพื่อเตรียมพรอมสําหรับใชในการทํางานในอนาคต (Partnership for 21st Century Skills, 2016)

 ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน จงึไดมกีารคิดคนนวตักรรมทางการศกึษา มกีารพัฒนาเครือ่งมือ

และแนวคิดที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือนั้นก็คือ แนวคิดของหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) ซึ่งเปนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ผูสอน

เปนศนูยกลาง (Instructor-Centered Classroom) ทีผู่สอนใชวธิสีอนแบบบรรยายในช้ันเรยีนแลวมอบหมาย

งานใหกลับไปทําหลังช้ันเรียน เปลี่ยนเปนรูปแบบตรงกันขาม คือ ผูสอนจะมอบหมายเน้ือหากอนช้ันเรียน      

(ในรปูแบบของเอกสาร สือ่วิดทีศัน หรือส่ือท่ีอยูในรูปแบบออนไลน) ใหผูเรยีนศึกษามากอน จากนัน้จะใชเวลา

ในชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมสรางการเรียนรูดวยการแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการศึกษามากอนหนา 
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 การใชแนวคดิหองเรยีนกลบัดานน้ัน ผูเรยีนจะไดเรยีนรูการใชสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในการเตรยีมตัว

กอนเขาชั้นเรียนและไดเรียนรูผานการปฏิบัติ (Active Learning) โดยผานกระบวนการในการจัดกิจกรรม      

การเรียนรูที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ใหผูเรียนไดการเรียนรูโดย        

การอานการเขียนการโตตอบและการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก          

การวิเคราะหการสังเคราะหและการประเมนิคา รวมถึงการไดเสรมิสรางทักษะการสือ่สารและสรางปฏิสมัพนัธ

กับเพื่อนรวมชั้นเรียนอีกดวย

 อีกทั้งการเรียนการสอนในยุคปจจุบันตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการและกลยุทธใหสอดคลอง

กบัยุคของผูเรียนซึง่เปนกลุม Millennial Generation ทีเ่ปนกลุมท่ีชอบทํางานเปนกลุม ตองการการตอบสนอง

ที่รวดเร็ว และมีการเรียนรูดวยการกําหนดแนวทางของตนเอง จึงจําเปนตองสรางสภาพแวดลอมในการเรียน

รู ใหมๆ ที่สรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหไดเรียนรู ผานประสบการณและการคนหาดวยตนเอง            

(Simpson & Richards, 2015) อยางไรก็ตาม การเรยีนดวยตนเองผานแนวคดิหองเรยีนกลบัดานยงัมขีอดอย 

เชนกัน กลาวคือ ผูเรียนตองรับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหากอนเขาชั้นเรียน ซึ่งหากไมไดศึกษาเนื้อหามากอน 

จะทําใหการใชเวลาเรียนในชั้นที่ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําไดไมเต็มที่ สงผลถึงความเบื่อหนายที่อาจจะ

เกิดข้ึนในระหวางการทํากิจกรรม รวมถึงขอจํากัดของผูเรียนที่มีปญหาการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตท่ีบาน         

ซึ่งจะทําใหไมสามารถศึกษาเน้ือหาที่ผานสื่อท่ีอยูในรูปแบบออนไลนได (Moran & Milsom, 2015) หรือ       

ความรูสึกอึดอัดจากการเปลี่ยนรูปแบบในการเรียน (Simpson &Richards, 2015) การวิจัยในครั้งนี้จึงจะได

นําแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาประยุกตใชเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนหลังผานการเรียนดวยวิธีนี้ 

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรียน

การสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน

ทบทวนวรรณกรรม
 หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุงการเรียนที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia, 2015) โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในหองเรียนกับ            

การเรียนนอกหองเรียน การเรียนนอกหองเรียนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิดีโอ

ที่เผยแพรออนไลน หรือใชสื่อการสอนอื่น เชน การอานเนื้อหาท่ีจะมีการสอนลวงหนาการใชสื่อเสียง               

(Podcasts) หรือ การนําเสนอของโปรแกรม PowerPoint (Mok, 2014) ทั้งน้ีเน้ือหาตางๆ เหลาน้ี ผูเรียน         

ควรทําการศึกษาใหเขาใจและเตรียมพรอมกอนการเขาเรียนในหองเรียน

 โดยในระหวางการเรียน แนวคิดของหองเรียนกลับดานก็เปนเทคนิคที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนได

นาํความรูทีไ่ดจากการเตรียมตัวกอนการเรียน นาํมาประมวลผลและใชในการทํากจิกรรม ซึง่ไมใชเพยีงกิจกรรม
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ทีเ่กิดข้ึนระหวางผูเรียนกบัผูสอนเทาน้ัน แตจะเปนกจิกรรมระหวางผูเรียนกบัผูเรียนเองดวย (Moran & Milsom, 

2015) โดยการทาํกิจกรรมน้ัน สามารถประยุกตใชวธิกีารตางๆ ทีม่คีวามหลากหลายและนาสนใจเขามารวมดวย 

ซึง่ผลการเรียนรูทีจ่ะไดจากการทาํกจิกรรมในหองโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ยิง่ผูเรยีนมีการเตรียมพรอม

มากขึ้น การเรียนของผูเรียนก็จะเพิ่มดีขึ้นตามไปดวย  (Kakosimos, 2015 ; Herreid & Schiller, 2013)

 ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย (2558) เสนอวาการเรียนรู Flipped Classroom มุงเนนไปที่การเรียนของ     

ผูเรียนเปนการเรียนรูรายบุคคล ประกอบดวย สี่เสาหลัก (F-L-I-P) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1

สี่เสาหลักของแนวคิดหองเรียนกลับดาน

F  
(Flexible 
Environment) 
 

 
    

   
 

L  
(Learning 
Culture) 

 
     

  
I  
(Intentional 
Content) 

 Active Learning Strategies, Peer Instruction, 
Problem-Based Learning, Mastery  Socratic Methods  

   
P  
(Professional 
Educator)    

 
 

 ในการใชแนวคิดการเรียนการสอนหองเรียนกลับดาน สามารถประยุกตใชการจัดการโดยผาน           

การปฏิบัติ (Active Learning) ที่จะเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนการสะทอนผลตอบกลับ 

และความรวมมือกันระหวางผูเรียน รวมถึงการไดยอมรับในความตางในรูปแบบการเรียนรู นอกจากน้ัน          

การเรียนรูผานการปฏิบัติยงัเปนการเพ่ิมการมีสวนรวมในการเรียนรูและเปนโอกาสที่จะไดแลกเปล่ียนเรียนรู

ในชั้นเรียนอีกดวย (Simpson & Richards, 2015) จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงได

ทําการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

 งานวิจยันีจ้ดัการเรยีนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในการเรียนการสอนในรายวิชา IND410 

ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4  ที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานี้เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน

 ในการจดัการเรยีนการสอนไดปรบัปรงุ มคอ.3 ในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ของรายวิชา IND410 

ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ตามวัตถุประสงคของรายวิชา ดังนี้ (1) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจใน

หนาท่ีและความสาํคัญของระบบบรรจุภณัฑในอุตสาหกรรม  (2) เพือ่ใหนกัศึกษามีความรูความเขาใจในเรือ่ง

คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ที่ใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑ โดยเนน

ที่การเพิ่มมูลคา การนํากลับมาใชใหม และการจัดการของเสียอยางเหมาะสม (3) เพื่อใหนักศึกษามี                

ความเขาใจวิธีการเลือกบรรจุภัณฑใหสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบการขนสง รวมไปถึงหนาที่และ    

ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ในโซอุปทาน

 โดยมจีาํนวนบทเรียนท้ังส้ิน 8 บทเรียน ซึง่จะกาํหนดแผนการเรียนดังตารางที ่2 และการจัดการเรียน

การสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดาน จะมีการใชระบบของ Google Classroom ในการเขาไปศึกษาดวย

ตนเอง ทั้งการดูวิดีโอหรือการอานเน้ือหา บทความออนไลน แหลงขอมูลและฐานขอมูลออนไลน ตลอดจน

เอกสารแนบที่เกี่ยวของกับบทเรียนในคาบตอไป (ภาพที่ 2)
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ตารางที่ 2

แผนการสอนรายวิชา IND410 ทีม่กีารมอบหมายงานใน Google Classroom ตามแนวคิดหองเรยีนกลบัดาน
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ภาพที่ 2: หนาตางของชั้นเรียนออนไลนที่มอบหมายงานนอกหองเรียน

 โดยในแตละคร้ังจะมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาตอบคําถามสั้นๆ เก่ียวกับส่ิงท่ีไดศึกษาเพื่อ

เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดเขาไปทําการศกึษากอนจะมาทาํกิจกรรมในชัน้เรยีน โดยผูสอนจะรวบรวมขอมูล

คําตอบและสะทอนกลับใหผูเรียนในชั้นเรียนอีกครั้ง

 สวนสุดทายจะมีการประเมินผลการใชการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียน

กลับดานดวยการจดัทําแบบสอบถามตามแนวคิดการประเมินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู (Active Learning) ของ Simpson & Richards (2015) ประเมินดวยแบบมาตรประมาณคา 

(Likert Scale)5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึงไมเห็นดวยหรือไมพึงพอใจกับประเด็นคําถามอยางมาก

และระดับคะแนน 5 หมายถึงเห็นดวยหรือพึงพอใจกับประเด็นคําถามอยางมาก และคําถามปลายเปดให

นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งการประเมินจะใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประเมินในปลายภาคเรียน 

โดยไดทดสอบหาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคา Cronbach's alpha พบวามีคา

เทากับ 0.7806 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได (Wells & Wollack, 2003)

 การวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง                  

ดวยคาเฉลี่ย และวัดการกระจายของขอมูลดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับคาเฉลี่ย             

ของความพึงพอใจดวยการแบงชวงคะแนน (คะแนนจาก 1–5) เปนระดับชั้นเทากับ 5 ชั้น ไดดังนี้

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.79 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับตํ่ามาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.80 – 2.59 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับตํ่า

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.60 – 3.39 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.40 – 4.19 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับสูง

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.20 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับสูงมาก
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ผลการวิจัย
 เมื่อทําการประเมินผลการใชการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดาน

จากแบบสอบถาม (ตารางที่ 3) พบวา การเรียนการสอนแบบใหมที่นําสื่อสารสนเทศมาใชในแนวคิดของ

หองเรียนกลับดานน้ันใหผลเชิงบวก (โดยคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11)) ผูเรียน             

เห็นวาการเรียนแบบใหมกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม โดยการเรียนใน

รายวิชานี้ตรงกับความคาดหวังของตัวผู  เรียน การใชเทคนิคตางๆ กระตุ นใหเกิดการสื่อสารและ                                          

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชานี้เพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็น

ของผูเรียนจากคําถามปลายเปดที่นาสนใจ สามารถสรุปเปนแตละประเด็นไดดังนี้ 1) ความคิดเห็นตอเนื้อหา

ในรายวิชา ผูเรียนคดิวาเนือ้หาเขาใจงาย นาสนใจ  2) ความคดิเห็นตอการสอนของอาจารย ผูเรียนมคีวามคดิ

เห็นวาผูสอนมีทักษะในการสอนเปนอยางดี สอนสนุกและเนนความสําคัญไดชัดเจน 3) ความคิดเห็นตอสื่อ

และเอกสารประกอบการสอน ผูเรยีนเห็นวามวีดีโิอทีน่าสนใจ เนือ้หาทีม่อบหมายและวีดโีอประกอบเหมาะสม 

นอกจากนี้ ผูเรียนยังชื่นชอบการเรียนแบบใหมมากกวาการเรียนแบบเดิมและยังมีความตองการใหมีการใช

กระบวนการเรียนแบบใหมนี้กับรายวิชาอื่นๆ

ตารางที่ 3

ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410

 

1. 4.38 0.77
2. 3.85 0.99
3. 3.92 0.86
4.  4.23 0.83
5.  3.85 0.90
6.  4.00 0.58
7. 
     

4.08 0.86

8. 3.85 0.69
9. 4.00 0.91
10. 4.23 0.93
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ตารางที่ 3

ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410 (ตอ)

11.  4.08 0.76
12. 3.85 0.90
13. 
       

4.15 0.80

14 
      

4.23 0.83

15. 4.00 0.82
16. 4.23 0.93
17. 4.62 0.65
18. 4.46 0.66

 4.11 0.13 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการนําเอาแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาใชในการเรียน โดยการใหผูเรียนใชสื่อสารสนเทศ 

และเทคโนโลยใีนการเตรียมตวักอนการเขาเรยีนทีม่กีจิกรรมในช้ันเรยีนแทนท่ีการนัง่ฟงบรรยายเพียงอยางเดยีว 

เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม ผูเรียนเห็นวากระบวนการเรียนแบบนี้ใหผลที่ดีกวาการเรียน แบบเดิม 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับสูง (คาเฉล่ีย 4.11) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gilboy, 

Heinerichs & Pazzaglia (2015) ที่ไดศึกษาการนําเอาแนวคิดหองเรียนกลับดานไปประยุกตใชในการเรียน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไดทําการวางแผนการสอนทั้งกอนเรียนกิจกรรมระหวางเรียน และ                      

หลังเรียน พบวาผูเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรยีนดวยวิธกีารของหองเรยีนกลบัดาน เม่ือเทยีบกับการเรียน

แบบเดมิโดยในสวนรวมตอกนัและปฏิสมัพนัธในช้ันเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจสูง (คาเฉลีย่ 4.08) สอดคลอง

ผลการนําแนวคิดหองเรียนกลับดานไปใชในการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสของ Jungic, Kaur, Mulholland 

& Xin (2015) ที่พบวาการมีสวนรวมของผูเรียนและผูสอนมีมากข้ึน โดยผูสอนสามารถติดตามการเรียนรู      

ของผูเรียนผานการประเมินในชั้นเรียนไดทันที
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 ในดานการดําเนินกิจกรรมเมื่อผูเรียนไดมีการศึกษาเน้ือหามากอนเขาชั้นเรียน กระบวนการในการ

ทํากิจกรรมในชั้นเรียนจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู จะเห็นไดจากความพึงพอใจดานการสื่อสารและ          

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชาน้ีเพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและงานที่มอบหมาย                 

ในการเรียนการสอนแบบใหมนี้ทําใหกระตุนความอยากเรียนรูและเพ่ิมทักษะในการเรียนในรายวิชาน้ี                      

(คาเฉลี่ย 4.20) สอดคลองกับการศึกษาของ Mok (2014) ที่ไดเปลี่ยนการเรียนในรูปแบบเดิมคือการบรรยาย

ในหองเรียนในรายวิชา ระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใหเปนแบบหองเรียนกลับดาน  

พบวามีผลตอบรับจากนักศกึษาคอนขางไปในทางบวกและชวยเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู รวมถงึการมีสวนรวม

ของนักศึกษามีระดับเพ่ิมสูงข้ึนดวย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลจากคําถามปลายเปดท่ีสอบถามถึง         

ความคิดเห็นตอสื่อและเอกสารประกอบการสอน โดยผูเรียนเห็นวามีวีดิโอท่ีไดเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน                 

นาสนใจ เนื้อหาท่ีมอบหมายและวีดีโอประกอบเหมาะสมเน่ืองจากเปนเนื้อหาและสื่อที่ไดรับการคัดเลือกวา

เปนเนือ้หาและรปูแบบทีม่คีวามทนัสมยั ตรงกบัรปูแบบสถานการณปจจุบนั และเปนเรือ่งใกลตวั ทาํใหกระตุน

ความสนใจของนักศึกษาไดดียิ่งขึ้น

 อยางไรกต็าม การเรยีนการสอนดวยแนวคดิหองเรียนกลับดานยังมีบางประเด็นท่ีไดคะแนนนอยกวา

ดานอื่น เชน ประเด็นดานจัดการเวลาและความเหมาะสมของงานที่มอบหมายนอกหองเรียน (คาเฉลี่ย 3.80) 

Herreid  & Schiller (2013) เสนอวาเปนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากในชวงเริ่มตนผูเรียนอาจจะรูสึกตอ

ตานเนื่องจากตองทํางานในสวนของงานนอกหองเรียนท่ีมากขึ้น แตก็สามารถแกไขไดดวยการมอบหมาย             

การตอบคําถามสั้นๆ ใหผูเรียนตอบหลังจากไดศึกษาดวยตนเองและนํามาคิดเปนคะแนนสะสมใหดวย

สรุป
 ผูเรยีนมคีวามพึงพอใจในการเรยีนทีม่กีารใชสือ่สารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรยีนการสอน

ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2                     

ปการศกึษา 2558 ในเชิงบวกตอการเรยีนในรายวิชาน้ีโดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทําใหผูเรียน

กําหนดลําดับการเรียนและทําใหตั้งใจเรียนมากข้ึนและผูเรียนเชื่อวากระบวนการเรียนแบบน้ีใหผลที่ดีกวา

และกระตุนใหผู เรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมท้ังตองการใหรายวิชาอ่ืนๆ                            

นํากระบวนการเรียนแบบใหมไปประยุกตใช

 อยางไรก็ดีงานวิจัยในครั้งน้ีมีขอจํากัดท่ีมีการใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ซึ่งการวิจัยคร้ังตอไป                        

ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่ใหญขึ้น หรือทําการศึกษาในรายวิชาเดิมเปรียบเทียบกันสองภาคเรียนในรอบ        

ปการศึกษา รวมถึงอาจจะตองมีการปรับใชเทคนิควิธีอื่นๆ มาผสมผสานรวมดวย หากทุกวิชาใชวิธีการเรียน   

การสอนตามแนวคิดนี้ เนื่องจากนักศึกษาจะตองใชการเตรียมตัวและเปนภาระงานที่มากขึ้น 
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง            
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน
   2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเริม่ตีพมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทํา
       เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)  
  กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
         ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
  ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
         ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
         ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานท่ีเสนอตีพมิพตองไมเคยตีพมิพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                     
      (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบของกองบรรณาธกิาร  กรณมีกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธ์ิ             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
  1) บทความทีจ่ะไดรบัพิจารณาตพีมิพ ตองเปนบทความทีแ่สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวชิาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสังคมและชมุชน
  2) บทความท่ีจะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกลัน่กรองจากผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณทีีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรบับทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนนิการสงบทความเพือ่กลัน่กรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวฒุใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ จาํนวน  2  ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม  โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เม่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความน้ัน ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3.  ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1) บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพบทความ 
โดยใช Font TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
        2)  ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
        3)  หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
                   4)  ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
                   5)  ระบุชื่อผู เขียนไมเกิน 3 คน หากมีผู เขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”                                 
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
  6)  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 1 คอลมัน 
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
                    7)  บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point                        
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  8)  เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
  9)  หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนช่ือตาราง ขนาดตัวอักษร    
14 Point  ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
  10) หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ     
ชือ่แผนภมู ิขนาดตวัอกัษร 14 Point ใหพมิพไวใตภาพหรอืแผนภมู ิบรรทดัถดัมาใหบอกแหลงทีม่า จดักึง่กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
  11) เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
                    12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
  13) กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่และนามสกลุของผูเขียน 
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ        
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ
เนื้อหาที่เหมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ       
ประเด็นอยางสมบูรณ  โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
                 สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
   (4) บทนํา (Introduction)
    เป นส วนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพ่ือใหผู อ านทราบขอมูลเบื้องต นของเนื้อหา                         
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
   (5) เนื้อหา (Body of Text)
                      เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้หาท่ีนาํเสนอใหเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเนือ้หานัน้ การนําเสนอเน้ือหาควรมีความตอเน่ืองเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
   (6) สรุป (Conclusion)
                เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
   (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวจิยั  ควรมีการนาํเสนอผลการวิจยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปนี้
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขยีนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเร่ืองโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ                            
ผลการวิจัย)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
   นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
  (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
                อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
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  (8) ผลการวิจัย (Results)
                เสนอผลการวิจัยท่ีตรงประเด็นตามลําดับข้ันของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
  (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. วทิยานิพนธปรญิามหาบณัฑติ   ชือ่มหาวทิยาลัย.
                 ตัวอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเวบ็ไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.
     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
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา

ตีพิมพไดทีท่างอีเมลที่: wanichakorn.kk@feu.edu หรือทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.   

tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร

 ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก

วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมท้ังจากระบบ

การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.

php/FEU)  สําหรับผูเขียนท่ีตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อส่ังจอง

วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ

จะคิดราคาตอเลมตามที่โรงพิมพเสนอมายังกองบรรณาธิการ และคาจัดสงวารสารจะคิดคาจัดสง

ทางไปรษณียแบบลงทะเบียนในราคาเลมละ 30 บาท
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