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การศึกษาผลการใชรปู แบบการเสริมสรางทักษะ 160 การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนํา
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
กัญญา สมบูรณ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา
การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ 171 รักษิต สุทธิพงษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา
อมร ออนสี และ สุกัญญา แชมชอย
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ประสิทธิผลทางการศึกษาของ
187 ชีวิน สุขสมณะ และ อิซาโอะ ยามากิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนด
ณัฏฐกานต ดํารงรักษธัญญา
ดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
และ พัชรีวรรณ กิจมี
ในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
กฤชณัท แสนทวี
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร 203
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
ความพึงพอใจตอการใชสื่อสารสนเทศ
ศิวสั สา จันโท และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน
บุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยว
220 จําเริญ เขื่อนแกว
ตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย
สราวรรณ เรืองกัลปวงศ
และ อรรนพ เรืองกัลปวงศ
อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจ 235
และการสื่อสารปากตอปากที่มีตอการกลับมา
ใชบริการซํ้า ของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัด:
กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก
หัสยาพร อินทยศ บุญฑวรรณ วิงวอน
และ วิทย มงคลวิสุทธิ์

250

268
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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทําเปน
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
กําหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิน้ สุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวาณิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร
ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน
บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน
กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ ลีสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวมณศิกาญจ เตปา
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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กําหนดออก:
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้เปนวารสารฉบับที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2560
นําเสนอบทความเกีย่ วกับการนําเสนอและการรับขอมูลขาวสารของบุคคลในสังคมปจจุบนั ซึง่ เทคโนโลยีสอื่ สาร
ทําใหขอมูลขาวสารมีบทบาทและกลายเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังเชนบทความ เรือ่ ง “สือ่ มวลชน: เสรีภาพและความรับผิดชอบ” และบทความเรือ่ ง “เปาหมายในการติดตามขาว
และการใหความนาเชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” รวมทั้งมี
บทความที่นําเสนอขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและยอมอีกหลายบทความ เชน บทความ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน และเชนเดียวกับฉบับทีผ่ า นมา วารสารฉบับนี้ยังประกอบดวย
บทความวิจัยดานการศึกษาที่นาสนใจ อาทิ บทความเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา รวมทั้งมีบทความดานการจัดการการทองเที่ยว และ
ดานการบริหารรัฐกิจที่นาสนใจอีกหลายบทความ
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้
และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
ทีก่ รุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพมิ พ และขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ
และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เสนอผลงานเพื่ อ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น
โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th
และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
รวมทั้งสามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน
บรรณาธิการ
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Mass Media: Freedom and Responsibility
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Dhonburi Rajabhat University
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บทคัดยอ
การนํ า เสนอบทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การทํ า งานของสื่ อ มวลชน
ในสถานการณปจ จุบนั ภายใตเสรีภาพและความรับผิดชอบของสือ่ มวลชนโดยสือ่ มวลชนถือไดวา เปนฐานันดร
ที่ 4 ของสังคมโดยคําวา ฐานันดรนั้นหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของบุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์
ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคมและอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูก
ขนานนามวาเปน ฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวยเชนกัน โดยสื่อมวลชนถูก
คาดหวังจากสังคมใหนาํ เสนอขาวสารทีผ่ คู นสวนใหญใหความสนใจ สิง่ ทีพ่ งึ ตระหนักในการเปนสือ่ มวลชนทีด่ ี
คือ ความรับผิดชอบในการสื่อขาว สื่อมวลชนจะตองมีหนาที่ในการเปนสุนัขเฝายาม เปนนายทวารขาวสาร
กลัน่ กรองขอมูลขาวสารทีถ่ กู ตอง เปนขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคม สือ่ มวลชนไมวา จะเปนสือ่ ดัง้ เดิม หรือ
สือ่ ใหมตา งก็มสี ทิ ธิและเสรีภาพอันชอบธรรมในการรายงานขาวสารเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในสังคมใหผรู บั สารทราบ
แตการรายงานขาวของสือ่ มวลชนกลับยังไดรบั การวิพากษวจิ ารณถงึ เสรีภาพและความรับผิดชอบอยูบ อ ยครัง้
ดังเชนกรณีการทําขาวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ หรือการถายทอดสดกรณีการจับกุม
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่กอเหตุยิงเพื่อนรวมงานเสียชีวิต ซึ่งการถูกวิพากษวิจารณตางๆ
กลับยังไมมหี นทางทีช่ ดั เจนในการแกไขปญหาจนกลายเปนปญหาเรือ้ รังของสือ่ ในปจจุบนั ดังนัน้ จึงตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อทําใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: jojoe.pat@gmail.com
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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)
และสือ่ ทุกสือ่ ตางพรอมทีจ่ ะปรับตัวเพือ่ ตอบสนองกับโลกของสือ่ ใหมโดยมีการนําเสนอขาวสารเพือ่ ใหผรู บั สาร
ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงดวยความรวดเร็วเชนเดียวกัน ขาว คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันและเปนสิ่งที่ถูก
ตัดสินวามีความเหมาะสมในการนําเสนอจากสื่อมวลชนโดยอยูภายใตเงื่อนไขในองคกรสื่อที่ตนเองสังกัดอยู
ขาวตองเปนเรื่องที่สดใหมที่ยังไมเคยมีใครรูมากอนและจําเปนตองเปนเรื่องที่คนสนใจและเปนประโยชน
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ตอผูคน (แรนดัล, 2559, 36)โดยขาวจะปรากฏตามสื่อตางๆ ไมวาจะเปนบนหนาหนังสือพิมพทุกวัน รวมถึง
เปนสิ่งที่รายการโทรทัศนและรายการวิทยุกลาวถึง ซึ่งการรายงานขาวมิใชเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น
แตขา วจะตองเปนเรือ่ งราวทีม่ กี ารรายงานใหเราทราบ สาระสําคัญของขาวตองเปนรายงานของเหตุการณและ /
หรือสถานการณทผี่ สู อื่ ขาวและบรรณาธิการเห็นพองกันวาสําคัญและนาสนใจพอทีป่ ระชาชนควรหรือตองรับรู
เหตุการณหรือเรือ่ งราวนัน้ ๆ ตามหลักการประเมินคุณคาขาว (มาลี บุญศิรพิ นั ธ, 2556, 121 ; Harisson, 2006,
16 ; Shoemaker, 2006, 105) โดยขาวมีหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน ขาวการเมือง ขาวบันเทิง
ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวตางประเทศ ฯลฯ แตไมวา จะเปนขาวในประเภทใดก็ตาม หนาทีห่ ลักของ
สื่อมวลชน คือ การนําเสนอเหตุการณตางๆ ผานสื่อที่ตนเองสังกัดอยูใหผูรับสารไดรับทราบ โดยการนําเสนอ
ขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบันนั้น สื่อมวลชนถูกคาดหวังจากสังคมใหนําเสนอขาวสารที่ผูคนสวนใหญให
ความสนใจ ความคาดหวังของผูรับสารนั้นไมเพียงแตจะคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือ
ใหการศึกษาเพียงเทานั้น แตผูรับสารยังคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาความบันเทิงดวย (Ravi, 2012,
308) ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนนั้นตองมีการปรับรูปแบบการนําเสนอดวยวิธีที่หลากหลาย
เพื่อรองรับพฤติกรรมผูรับสารที่เลือกรับขาวสารทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหมควบคูกันไปดวย
สื่อมวลชนที่มีบทบาทพิเศษในการนําเสนอขาวสารตางๆ ใหกับผูรับสารไดรับรูโดยสื่อมวลชนเปน
สถาบันสาธารณะสถาบันหนึง่ ของสังคมตามทีน่ ายเอ็ดมันด เบิรก สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของอังกฤษ ไดให
ฉายาสื่อมวลชนวาเปนฐานันดรที่ 4 ของสังคม โดยคําวา ฐานันดรนั้นหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของ
บุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์ ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคม และอํานาจในการบัญญัติ
กฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูกขนานนามวาเปนฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวย
เชนกัน การมีอาํ นาจของสือ่ มวลชนทีถ่ กู ประกอบสรางความเปนสถาบันสือ่ และถูกขนานนามวาเปนฐานันดร
ที่ 4 นัน้ สงผลใหสอื่ มวลชนตองกระทําหนาทีด่ ว ยความระมัดระวัง รอบคอบและเทีย่ งธรรม ธํารงไวซงึ่ อิสรภาพ
อย า งแท จ ริ ง เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารสาธารณะ โดยต อ งปฏิ บั ติ ง านด ว ยหลั ก แห ง ความเป น
สถาบันสาธารณะ คือ ตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักแหงศีลธรรมและจริยธรรม (บัณฑิต
จํารูญวงศสกุล, 2555 ; ภัทมัย อินทจักร, 2550, 3) ดังนั้นการเลือกเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมานําเสนอ
เปนขาวสงไปยังผูร บั ขาวสารนัน้ สือ่ มวลชนจะตองมีการกลัน่ กรองขาวสารอยางละเอียดถีถ่ ว นกอนนําเสนอเสมอ
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 สิ่งที่พึง
ตระหนักในการเปนสื่อมวลชนที่ดี คือ ความรับผิดชอบในการสื่อขาว โดยสื่อมวลชนมีหนาที่ในการเปนสุนัข
เฝายาม (Watchdog) การเปนนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) ทําหนาที่ในการกลั่นกรองขอมูลขาวสารที่
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ถูกตอง มีที่มาอยางชัดเจน เปนขาวสารที่เปนประโยชนตอสังคม ไมละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่
ตกเปนขาว เลือกนําเสนอในชวงเวลาที่เหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมเปนหลัก โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง สั ง คมป จ จุ บั น เป น สั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ก ารนํ า เสนอข อ มู ล ข า วต า งๆ ไม ไ ด ถู ก จํ า กั ด อยู  แ ค เ พี ย ง
สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตการนําเสนอขาวสารในปจจุบันสามารถ
ทําไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ตโดยศูนยวิจัย PEW ไดทําการศึกษา
การบริโภคสื่อในสหรัฐอเมริกา รายงานวา การบริโภคขาวสารจากสื่อออนไลนมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ระหวางป ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2012 โดยรอยละ 50 เปนประชากรทีร่ บั ขาวสารจากสือ่ ออนไลน (Macnamara, ม.ป.ป.)
เมื่อสื่อใหมเขามามีบทบาทตอการเปดรับขาวสารของผูรับสารมากขึ้น สงผลใหสื่อดั้งเดิมตางตองมีการปรับ
รูปแบบการนําเสนอขาวสารโดยกาวขามเขาไปสูโ ลกออนไลน ซึง่ นอกจากสือ่ ใหมทเี่ ขามามีบทบาทตอการนํา
เสนอขาวสารของสื่อมวลชนแลว การเขามาครอบครองสื่อของระบบนายทุนสื่อ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
บทบาทหนาที่หลักในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนดวย โดยจักรกฤษ เพิ่มพูล ไดกลาวไวในบทความ
เรื่อง จริยธรรมนายทุนสื่อ ในเว็บไซตหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 วา ไมเคยมี
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมของนายทุนสื่อ หรือผูประกอบการสื่อ ดานหนึ่งเราอาจเชื่อวาหนาที่ของนายทุน
คือ การดูแลดานธุรกิจใหองคกรสามารถอยูร อดได โดยไมเกีย่ วของกับงานวันตอวัน หรือเนือ้ หาในการนําเสนอ
แตในความเปนจริงนายทุนนั่นเอง คือตัวการสําคัญที่ทําใหสื่อละเมิดจริยธรรม ยิ่งหากนายทุนนั้นไมไดมี
พื้นฐานของความเปนสื่อมวลชนที่เขาใจในหลักการ ก็จะยิ่งนําพาใหองคกรนั้นดิ่งลงเหวเร็วยิ่งขึ้น
ดร. สมเกียรติ ออนวิมล ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ทุน-อุดมการณสอื่ ยุคดิจทิ ลั ” ในการประชุมใหญ
ระหวางวิชาการและวิชาชีพสือ่ มวลชน ประจําป พ.ศ. 2558 เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วา อุดมการณ
ที่ ห ายไป คื อ ป ญ หาสากลภายใตยุ ค ทุน นิย มที่ห ลายคนต า งยอมรับ ว า สื่ อ เปน ธุ ร กิจ หรื อ ทุ น แบบหนึ่ง
เมือ่ สือ่ กลายเปนทุนรูปแบบหนึง่ ความเชือ่ มัน่ และนาเชือ่ ถือในการเสนอขาวสารยอมลดลงไป การจะแกปญ
 หา
หรือปฏิรูปสื่อมวลชน ควรมุงเนนไปที่หลักการพื้นฐานของสื่อมวลชนเพื่อฟนหลักการเหลานี้ซึ่งเปนหลักการ
ที่จะทําใหความนาเชื่อถือกลับคืนมา อาทิ สื่อมวลชนตองภักดีตอประชาชน มีอิสระในการทํางาน ตรวจตรา
เฝาระวังผูมีอํานาจ สรางเวทีสาธารณะทําใหขาวสารนาสนใจดวยเหตุผลครบถวนทุกแงมุม พลเมืองมีสิทธิ
ในการนําเสนอขาว หากฟนหลักการพื้นฐานเหลานี้ขึ้นมาความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนในสังคมทุนนิยม
ก็จะกลับคืนมา (กองบรรณาธิการเว็บ, 2558)
การเกิดขึ้นของสื่อใหม รวมถึงระบบนายทุนสื่อไดเขามามีบทบาทตอการนําเสนอขาวสารของ
สือ่ มวลชนในปจจุบนั เปนอยางมาก อีกทัง้ ผูร บั สารในยุคนีต้ า งมีทางเลือกในการเปดรับขาวสารตามความสนใจ
ของตนเองไดอยางเสรี ทําใหสอื่ มวลชนตองมีการปรับรูปแบบการนําเสนอขาว มีการแขงขันกันนําเสนอขาวสาร
เพื่อใหเขาถึงกลุมผูรับสารดวยความรวดเร็วมากที่สุด โดยสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร และ
ผูร บั สารมีสทิ ธิทจี่ ะรู (Right to Know) ถึงเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม แตทงั้ นีก้ ารนําเสนอขาวสารก็ตอ ง
คํานึงถึงความรับผิดชอบดวยเชนกัน
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เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนไมวาจะเปนสื่อดั้งเดิม หรือสื่อใหมตางก็ทําหนาที่ในการนําเสนอขาวสารไปสูประชาชน
โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ใหประชาชนไดรบั ทราบขอมูลขาวสารทีม่ คี วามถูกตอง เทีย่ งตรง ในการนีส้ อื่ มวลชน
ต อ งมี สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพรายงานขาวสารใหประชาชนรับรูโดยคํ า นึ งถึงประโยชน สาธารณะเปนสํา คัญ
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 บัญญัตไิ ววา บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน
ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560, 2560) ทั้ ง นี้ เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนนั้ น ต อ งมาคู  กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ดานจริยธรรมดวยคณะกรรมการที่ทํางานดานเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา (Commission on the
Freedom of the Press) ไดจดั ทําขอกําหนดความรับผิดชอบของสือ่ มวลชนซึง่ ระบุวา สือ่ มวลชนจะตองรายงาน
ขาวตามปรากฏการณที่เปนจริงอยางละเอียดครบถวนและตองตรวจสอบอยางรอบคอบ สื่อมวลชนจะตอง
เปนเวทีแหงความคิดเห็นสาธารณะที่เปดโอกาสใหทุกฝายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และสื่อมวลชน
ตองเปนตัวแทนของคนทุกกลุม ในสังคม (นันทนา นันทวโรภาส, 2557, 138) โดยขอปฏิบตั สิ าํ คัญๆ ทีส่ อื่ มวลชน
ที่มีความรับผิดชอบพึงกระทํา ไดแก สื่อจะตองรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปนจริงอยาง
ละเอียดรอบดาน และอยางที่ไดตรวจสอบอยางรอบคอบโดยพิจารณาดูบริบทที่เหตุการณนั้นไดเกิดขึ้น
สื่อมวลชนจะตองสรางเวทีแหงการแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเปนชองทางที่จะแสดง
ความคิดเห็นของสาธารณะ สื่อมวลชนตองเปนภาพตัวแทนของคนทุกๆ กลุมในสังคม และจะตองนําเสนอ
เปาหมายและคุณคาของสังคมอยางชัดเจน (กาญจนา แกวเทพ, 2556, 94)
ความรับผิดชอบของสื่อถือไดวามีความสําคัญยิ่งโดยสื่อมวลชนจะตองคํานึงถึงสิ่งที่เปนประโยชน
และอยูในความสนใจของสาธารณชนเปนประการแรก โดยคณะกรรมาธิการเสรีภาพของสื่อมวลชนของ
สหรัฐอเมริกาไดเรียกรองใหสอื่ มวลชนมีความรับผิดชอบในการนําเสนอขาวสาร โดยสือ่ มวลชนจะตองรายงาน
เหตุการณอยางถูกตอง เขาใจงาย เต็มไปดวยปรีชาชาญ ตองเปนสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการวิพากษวจิ ารณ สะทอนภาพกลุม ตางๆ ใหสงั คมทุกชนชัน้ ชวยเสนอแนะใหความกระจางเกีย่ วกับเปาหมาย
และคุณคาของสังคม และเสนอเหตุการณ ขาวสารทีเ่ กิดขึน้ ประจําวันอยางเต็มที่ (สมคิด บางโม, 2551, 139-140)
McQuail (1994 อางถึงใน พงษ วิเศษสังข, 2554, 28) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
มีอยู 5 ประการ ไดแก
1. สอดสองดูแล ระแวดระวัง เหตุการณที่คาดวาจะมีผลกระทบตอประชาชนแลวรายงานให
ประชาชนไดรบั ทราบโดยสือ่ จะตองตืน่ ตัวในการสอดสองเหตุการณสาํ คัญ ๆ เพือ่ รายงานใหประชาชนไดรทู นั
เหตุการณสําหรับการเตรียมพรอมในการรับมือและปองกันเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้น
ความรับผิดชอบหลักตามหนาที่นี้คือ การตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน
2. ประสานความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นที่สื่อเลือกนําเสนอ เพื่อให
ประชาชนผูรับสารไดรับรูความคิดเห็นในหลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิด สําหรับการนําไปประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ
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3. สั่งสอน ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณี สื่อทําหนาที่ในการถายทอดขอมูลเพื่อกอ
ใหเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ มรดกทางสังคม อันจะเปนการกระตุน ใหเกิดการเรียนรู ความเชือ่ คานิยม และพฤติกรรม
ทางสังคมที่เหมาะสมกับกาละและเทศะ
4. ให ค วามบั น เทิ ง เป น หน า ที่ สํ า คั ญ ของสื่ อ ในสั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความเครี ย ดจากป ญ หา
ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง ดวยศิลปะ เพื่อจรรโลงใจและจรรโลงสังคมใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี
ตอการดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณ
5. รณรงคทามกลางปญหาเกา ปญหาใหมที่เกิดขึ้นมากมาย และแพรกระจายผลกระทบไดใน
วงกวางอยางรวดเร็ว จึงเปนหนาทีข่ องสือ่ ในการรวบรวมพลังและผลักดันประชาชนจํานวนมากใหเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมที่สรางสรรคทางสังคมรวมกัน สรางความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันหลักการสําคัญของทฤษฎี
ความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสรุปไดดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2551, 150)
5.1 สื่อมวลชนควรจะตองยอมรับและปฏิบัติใหลุลวงในภาระหนาที่ที่เปนพันธกิจตอสังคม
5.2 ภาระหนาทีเ่ หลานี้ โดยหลักสําคัญจะตองบรรลุถงึ มาตรฐานวิชาชีพในดานขาวสาร สัจธรรม
ความถูกตอง ความเปนกลาง และความสมดุล
5.3 ในการยอมรับและนําไปปฏิบัติของภาระหนาที่เหลานี้ สื่อมวลชนควรจะควบคุมตนเอง
ภายใตกรอบแหงกฎหมายและสถาบันที่ธํารงอยู
5.4 สื่อมวลชนควรจะตองหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจนําไปสูอาชญากรรม ความรุนแรง หรือ
ความไมสงบ หรือแสดงความกาวราวตอเชื้อชาติหรือศาสนาของชนกลุมนอยในสังคม
5.5 สื่อมวลชนโดยทั่วไปควรจะเปดกวางและสะทอนความหลากหลายของสังคม เปดโอกาส
ใหความคิดเห็นของทุกฝายไดเขาถึงและใหสิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน
5.6 สังคมและสาธารณะมีสทิ ธิทจี่ ะคาดหวังการปฏิบตั ใิ นระดับมาตรฐานทีส่ งู ของสือ่ มวลชน
และการเขาแทรกแซงอาจจะตองถือวาไมเปนเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ
5.7 นักวารสารศาสตรและนักวิชาชีพสื่อมวลชนจะตองเปนที่วางใจหรือเชื่อถือไดของสังคม
เชนเดียวกับนายจางหรือตลาดผูบริโภคสื่อ
จะเห็นไดวา มีนักวิชาการไดกลาวถึงขอปฏิบัติที่เปนแนวทางความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอยู
อยางมากมาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวเนนไปที่บทบาทหนาที่ที่เหมาะสมในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน
ภายใตเสรีภาพและความรับผิดชอบ นอกจากนี้องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนหลายองคกรตางก็มีการประกาศ
ระเบียบที่วาดวยจริยธรรมสื่อมวลชนออกมา เพื่อสรางบรรทัดฐานในการทํางานของสื่อ แตเมื่อใดก็ตาม
ที่สื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการนําเสนอขาวสารที่ขาดซึ่งจริยธรรมและความรับผิดชอบ
คําวาเสรีภาพ มักจะถูกนํามากลาวอางถึงอยูเสมอ ไมผิดหากจะกลาววา วิชาชีพสื่อมวลชนถือเปนวิชาชีพ
ที่ไดรับสิทธิ เสรีภาพเปนพิเศษจากทุกสังคมนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเชื่อกันวา “เสรีภาพของสื่อ
คือเสรีภาพของประชาชน” (ศิริวรรณ อนันตโท และ สันทัด ทองรินทร, 2559, 4-5) สื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ
ในการนําเสนอขาวสารไดอยางเสรี โดยสื่อมวลชนเปนผูทําหนาที่แสวงหาและนําเสนอขาวสารแกผูรับสาร
จึงมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูรับสารในเรื่องตางๆ
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แตทั้งนี้ก็ไมอาจปฏิเสธไดวามีสื่อมวลชนบางกลุมที่ใชเสรีภาพของความเปนสื่อจนสงผลกระทบ
ตอตัวสื่อมวลชนเอง 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
ถูกถายทอดผานสื่อออกอากาศไปทั่วประเทศ เหตุการณทั้งสองเหตุการณนี้ไดกอใหเกิดวิกฤตศรัทธาที่
ผูร บั สารมีตอ การนําเสนอขาวของสือ่ มวลชน และตอกยํา้ ถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการนําเสนอ
ขาวสารของสือ่ มวลชนทีใ่ นปจจุบนั กําลังถูกจับตามองจากสังคมถึงปญหาดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ
อยางหนักหนวง
ภายใตสถานการณสื่อในปจจุบัน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล การกาวเขามาของสื่อใหม
รวมถึงระบบนายทุนสื่อ สงผลใหสื่อมวลชนตองมีการปรับตัวอยางมากในการนําเสนอขาว โดยสื่อมวลชน
ในยุคปจจุบันไดมีการแขงขันกันนําเสนอขาวสารที่เนนเรื่องความรวดเร็ว แตบางครั้งขาดซึ่งการกลั่นกรอง
ขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ จนในบางครัง้ เราจะพบเห็นไดวา มีหลายสํานักขาวรายงานขาวทีม่ ขี อ มูลผิดพลาด
จนตองออกมาขอโทษตอผูรับสาร รวมทั้งการนําเสนอขาวที่ละเลยจริยธรรม และความรับผิดชอบในการเปน
สือ่ มวลชนทีด่ ี แตมงุ เนนไปทีก่ ารตอบสนองตอความตองการของผูร บั สารและตอบสนองตอนโยบายขององคกร
สื่อที่ตนเองสังกัดอยู ประเด็นหลักๆ ที่สื่อมวลชนไทยมักจะละเมิดจริยธรรมในการนําเสนอขาว มักจะเปน
ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานขาวที่มีผลกระทบตอบุคคลอื่น การเสนอภาพขาวที่ไมเหมาะสม วิธีการหาขาว
อคติสวนตัวของนักขาว และสิทธิสวนบุคคล (จักรกฤษ เพิ่มพูล, 2556, 1-3) ตัวอยางเชนในกรณีการทําขาว
การเสียชีวติ ของดาราหนุม ปอ ทฤษฎี สหวงษทสี่ อื่ มวลชนบางสวนแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมตอการรายงาน
ขาวการเคลื่อนยายศพ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานขาวของผูสื่อขาวตางประเทศกลับมีมาตรฐาน
การรายงานขาวที่เครงครัดตอจรรยาบรรณและใหเกียรติตอผูเสียชีวิต รวมถึงระมัดระวังความรูสึกของญาติ
ผูเสียชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักถึงเปนอยางมาก
จากการที่สื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการทํางานบนเสรีภาพที่ขาดซึ่งจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบมาเปนระยะเวลายาวนาน และดูเหมือนจะเปนแผลเรื้อรังที่ไมมีแนวทางแกไขไดนั้น ผูเขียน
มีความเห็นวา โดยภาพรวมไมควรกลาวโทษไปที่การทํางานของสื่อแตเพียงฝายเดียว แตควรมองในมุมมอง
หลายๆ ดาน ทั้งองคกรสื่อ สื่อมวลชน รวมถึงพฤติกรรมของผูรับสารที่ตางเปนปจจัยที่สงผลตอการนําเสนอ
ขาวของสื่อมวลชนทั้งสิ้น แมวาจะมีองคกรดานสื่อตางๆ จะมีความพยายามในการกํากับดูแลกันเอง
โดยมีการออกแถลงการณจากสมาคมสื่อตางๆ เมื่อสื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณถึงการทํางานเสมือนเปน
สัญญาณเตือนใหทราบถึงบทบาท หนาที่ของสื่อ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติ
งานของสื่อใหอยูภายใตจริยธรรม และบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม แตดูเหมือนระเบียบขอบังคับตางๆ
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ของสมาคมสือ่ ในประเทศไทยยังไมสามารถนํามาบังคับใชไดอยางจริงจังเนือ่ งจากไมไดเปนขอกฎหมาย และ
ไมสามารถบังคับใชไดกบั สือ่ มวลชนทีไ่ มไดมสี ถานะเปนสมาชิกในสมาคมสือ่ นัน้ ๆ จึงสงผลใหการกํากับดูแล
การทํางานของสื่อยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนี้การกาวเขามา
ของนายทุนสื่อบางสํานักที่มีนโยบายในการนําเสนอขาวสารเพียงเพื่อเนนขายขาวใหมีผูรับสารจํานวนมาก
เพือ่ ความอยูร อดขององคกร ก็อาจจะเปนสวนหนึง่ ทีส่ ง ผลใหสอื่ ทํางานโดยละเลยจริยธรรมขาดความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คมการแก ไ ขป ญ หาความรั บ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชน ในทั ศ นะของผู  เ ขี ย นมองว า ควรเริ่ ม ตั้ ง แต
การวางรากฐานของสังคมโดยการใหความรูกับประชาชนตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูเทาทันสื่อ ซึ่งสามารถ
สอดแทรกไวในบทเรียนตางๆ ได สถาบันการศึกษาที่ทําการผลิตบัณฑิตดานสื่อสารมวลชนออกไปสูการเปน
สือ่ มวลชนมืออาชีพควรมีการปลูกฝงเรือ่ งเสรีภาพ และความรับผิดชอบของสือ่ มวลชนใหนกั ศึกษาไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว องคกรสื่อตางๆ ที่ควรรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและปรับปรุงระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ใหมชี ดั เจน สอดคลองกับสภาพของเทคโนโลยีและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว และตองสามารถ
นําระเบียบขอบังคับตางๆ มาบังคับใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ กอปรกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่กํากับ
ดู แ ลสื่ อ ต อ งเข า มาควบคุ ม กลุ  ม นายทุ น สื่ อ ให บ ริ ห ารงานสื่ อ อยู  ภ ายใต จ ริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ
ซึง่ อาจจะเปนหนทางหนึง่ ทีช่ ว ยแกไขปญหาทีถ่ กู วิพากษวจิ ารณเรือ้ รังมาอยางยาวนานของสือ่ และยังสามารถ
ทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผิดชอบดวย

สรุป
วิชาชีพสือ่ มวลชนเปนวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ คาตอสังคม เนือ่ งจากเปนวิชาชีพทีท่ าํ หนาทีใ่ นการเปนหูเปนตา
ใหแกสังคม และยังสามารถเปนกระบอกเสียงที่สะทอนความคิดของผูคนในสังคม การนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนในปจจุบัน ตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารของผูร บั สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยูต ลอดเวลา แตไมวา จะอยางไรก็ตาม เสรีภาพเปนสิง่ ชอบธรรม
ทีส่ อื่ มวลชนพึงมีในการนําเสนอขาวสาร แตทงั้ นีเ้ สรีภาพของสือ่ มวลชนจําเปนตองมาควบคูก บั ความรับผิดชอบ
ของสื่อมวลชนดวย ปญหาเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงมาอยางเรื้อรัง ยาวนาน
ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนสื่อมวลชน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับสือ่ มวลชนตางๆ รวมถึงตัวผูร บั สาร โดยการใหความรูก บั ผูร บั สารในเรือ่ งการรูเ ทาทันสือ่
การควบคุมการเขามาเปนเจาของสือ่ ของนายทุน รวมถึงการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ใหกบั สือ่ มวลชน และมีขอ บังคับทีช่ ดั เจนในเรือ่ งจริยธรรมและความรับผิดชอบของสือ่ มวลชน โดยสมาคมตางๆ
รวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและนําขอบังคับตางๆ มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากทุกฝายตางทําหนาที่
ของตนเองอยางเหมาะสม อาจจะเปนหนทางหนึง่ ทีช่ ว ยแกไขปญหาทีถ่ กู วิพากษวจิ ารณเรือ้ รังมาอยางยาวนาน
ของสื่อและยังสามารถทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผิดชอบดวย
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ไตรลักษณะปญหาในการจัดการภัยพิบัติของทองถิ่นที่สําคัญของไทย:
ขอคนพบจากวรรณกรรมทางวิชาการเบื้องตน
Tri-Characteristic Problems in Local Disaster Management:
Finding from Literature Review Snapshot
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บทคัดยอ
ขอถกเถียงในเรื่องของปญหาการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยจากนักวิชาการดานภัยพิบัติมีมา
อยางยาวนาน ถึงแมวา ขอคนพบจากการวิจยั และการศึกษาแบบสหวิทยาการในประเด็นขางตนในหลายๆ ครัง้
พบวายังมีความสับสนในบางประเด็น ทั้งนี้หากจะรวบรวมปญหาในกระบวนการจัดการภัยพิบัติของไทยนั้น
การศึกษาโดยบทความฉบับนี้ไดมีการทบทวนและศึกษาจากงานเขียนในการจัดการภัยพิบัติทั้งในดาน
การจัดการ การกําหนดนโยบาย และปญหาในการจัดการภัยพิบตั ใิ นประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาหนึง่ ทศวรรษพบวา ลักษณะปญหาในการจัดการภัยพิบตั ขิ องไทย กําลังเผชิญกับ 3 ลักษณะ
ปญหาทางโครงสรางการปกครองขององคการทองถิ่น อันไดแก การรวมศูนยของรัฐไทย ปญหาดานผูนํา
และนักการเมือง และความสํานึกทางสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน

คําสําคัญ
การจัดการ ภัยพิบัติภัยพิบัติทองถิ่น ประเทศไทย
*ผูเขียนหลัก
อีเมล:
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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
ในชวงกวาทศวรรษทีผ่ า นมา โลกไดมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางกาวกระโดดทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่ไดทําการยกระดับความเปนอยูของมนุษยในหลายมิติ ทั้งทาง
ดานการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต การเติบโตเหลานี้ดูเหมือนวาจะเปนการใหสังคมมีความยั่งยืนมากขึ้นและ
จะทําใหลดความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของมนุษยลง แตหาไดเปนเชนนั้นไม การพัฒนาขางตน
กลับกลายทําใหเกิดผลเชิงลบตอโลกหลายประการ กอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญที่โลกไมเคยเผชิญมากอน สิ่งเหลานี้
เปนผลมาจากขาดการวางแผนอยางไรทิศทางของตัวแสดงหลักในเรื่องสิ่งแวดลอมของโลกตอความยั่งยืน
ในการใชทรัพยากรทั่วโลก แมในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (ตั้งแต ค.ศ. 1992) ตัวแสดงหลักระดับนานาชาติ
โดยสหประชาชาติเริม่ ใหความสนใจตอแนวคิดเรือ่ งการพัฒนาสิง่ แวดลอมในแตละประเทศใหมคี วามยัง่ ยืน1
(Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013) และสนใจการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศมากขึน้ 2 (Joyeeta, 2010)
แตผลกระทบที่รุนแรงอยางภัยพิบัติทางธรรมชาติกลับทวีความรุนแรงและสรางความเสียหายกับทุกภูมิภาค
ของโลกอยางกาวกระโดดเชนกัน เมือ่ พิจารณาตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจและการสูญเสียชีวติ ของประชากร
ในแตละภูมิภาคในชวงยี่สิบปที่ผานมาพบวาความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกจากภัยทางธรรมชาติเพิ่ม
1

UNCED (United Nations Conference on Environment and Development)
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ป ค.ศ. 1991 เปนแกนนําในการทําขอตกลงลด
กาซคารบอนไดออกไซด ประชุมครั้งนั้นทําใหเกิด Kyoto Protocol ในป ค.ศ. 1997

2
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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
ประเทศกลุม ภูมภิ าคเอเชียดวยกันเอง (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
สนใจเรือ่ งเศรษฐกิจมากกวาสิง่ แวดลอม การมีมมุ มองเชิงลบตอประชาชนในเรือ่ งสิง่ แวดลอม การมุง มัน่ เฉพาะ
เรือ่ งประชานิยม อํานาจนิยมของผูน าํ รวมไปถึงเรือ่ งของระบบอุปถัมภตา งตอบแทน ฯลฯ (Murdiyarso, 2004;
Lebel, Manuta & Garden, 2011 ; Atkinson, 2015 ; Mori, 2013) ถือเปนคําอธิบายหลักของการดอยพัฒนา
ในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทยในหวงหลายปที่ผานมา6
ถึงแมวา พัฒนาการทางกฎหมายภัยพิบตั ขิ องประเทศไทย จะเริม่ วางตนแบบสําหรับการบริหารจัดการ
การทํางานดานภัยพิบตั ขิ องหนวยงานทองถิน่ เพือ่ ใหการสัง่ การและประสานงานกันไดอยางหลากหลายชองทาง
และเปนระบบมากยิง่ ขึน้ 7 โดยใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบตั เิ ฉกเชนนานาอารยประเทศ แตในทางกลับกัน
ดูเหมือนวาการปฏิบัติงานจริงขององคการปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ
ยังตกหลุมพรางแบบเดิม เห็นไดจากความลมเหลวในการแกปญหาภัยจากนํ้าทวมครั้งใหญในประเทศไทย
ในเมือ่ ป ค.ศ. 2013 และ เหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 2014 ภาคเหนือของไทย (Meteorological Department
3

ในป ค.ศ.1990 โลกมีความเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวน 278 billion US. และในป ค.ศ. 2015 ความเสียหายมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน
346 billion US.)
4
จากสถิตขิ อง Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (2016) ที่ปรากฏวา ป ค.ศ.2015 มีจํานวนผูเ สียชีวิตจาก
เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกถึง 22,773 คน เปนจํานวนกวาหนึ่งในสามของจํานวนสถิติผูเสียชีวิตในเหตุการณภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในชวงสิบป ตั้งแตป ค.ศ.2005 - ค.ศ. 2014 (ที่มีจํานวน 76,424 คน)
5
การมีทตี่ งั้ ใกลกบั พืน้ ทีศ่ นู ยสตู ร ตองเผชิญกับพายุ ภัยจากนํา้ ทวมในแทบทุกฤดู, การมีทตี่ งั้ บนแนวระนาบจากรอยแยกของแผนเปลือกโลก
(ประเทศฟ ลิ ป  น ส อิ น โดนี เ ซี ย พม า ) ทํ า ให ต  อ งเผชิ ญ หน า กั บ ภั ย จากภู เ ขาไฟ แผ น ดิ น ไหว และ สึ น ามึ แบบคาดเดาไม ไ ด
มีประมาณการจาก UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ประเทศในกลุม
เอเซียตะวันออกเฉียงใตไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ราวๆ 53 billion Us ตอป (between 2010 and 2014) เฉพาะผลกระทบ
จากธรณีพิบัติภัยเพียงอยางเดียว (แผนดินไหว สึนามิ)
6
นักวิชาการเชน Murdiyarso et al. (2004) ; Nikitani (2005) ; Lebel, Manuta & Garden (2011) ; Mishra (2012) อาจเรียกจุดรวม
ดังกลาววา “ Incapability Institution” หรือ เปนกับดักของรัฐที่ตองเผชิญ “Institutional Traps” ในการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดลอม
7
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 สะทอนใหเห็นถึงความพยายามที่สําคัญตอการแกปญหาตอประเด็น
ภัยพิบัติ กระจายอํานาจในการจัดการและเพิ่มศักยภาพของการจัดการภัยพิบัติ
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of Thailand (MDT), 2016 ; Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT), 2014)
ซึ่งถือเปนภัยพิบัติระลอกลาสุดที่เกิดความเสียหายมหาศาล8
บทความนีม้ เี ปาประสงคสาํ คัญในการเสาะหาลักษณะปญหารวมทีเ่ ปนตัวแปรหรือกับดักอันมีอทิ ธิพล
ตอศักยภาพการจัดการภัยพิบัติของทองถิ่นที่ลาชาและลมเหลวของประเทศไทย ศึกษาดานการจัดการ
ภัยพิบัติที่ผานมาของนักวิชาการไทยและตางประเทศแบบภาพกวาง เพื่อใหภาพปญหาชัดเจนขึ้นและ
ถือเปนการกระตุนใหนักวิจัยทางการจัดการภาครัฐและการจัดการภัยพิบัติเขามาศึกษาในเชิงลึก
กับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา
ทามกลางกระแสการกระจายอํานาจทางการเมืองในรอบศตวรรษทีผ่ า นมาทัง้ ในประเทศพัฒนาแลว
และกําลังพัฒนา สงผลกระทบสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแทบทุกประเทศทั่วโลกในหลายมิติ
โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการ จากอดีตที่ทองถิ่นเคยทําหนาที่เปนเพียงผูรับและสงมอบทรัพยากรจาก
สวนกลาง ปจจุบนั ทองถิน่ กลายเปนพืน้ ทีห่ ลักในการทําหนาทีต่ อบสนองความตองการของประชาชนพลเมือง
ในทุกดานและทุกกระบวนการเองทั้งหมด (ทั้งดานการระดมทรัพยากร วางแผน จัดองคการ บริหาร และ
สงมอบ) สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกันไปคือการเติบโตของโครงสรางองคการ สถาบัน ทําใหการจัดการของทองถิ่น
ตองมีความสอดคลองกับภาระที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติระดับโลกและนานาชาติ ไมเพียง
แตจะสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเตรียมรับมือตอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและ
คาดการณไมไดของรัฐบาลกลางและระดับชาติ ยังสงผลกระทบโดยตรงตอทองถิ่นและสถาบันปกครอง
สวนทองถิ่น (ในฐานะที่เปนพื้นที่อาศัยของประชาชน และเปนพื้นที่ในการปฏิบัติโดยตรง) ที่ตองรับมือและ
สรางกลไกทางสถาบัน หาวิธีการจัดการในการปรับตัวเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอประชาชนและ
ทรัพยสินในอนาคต (Neal & Phillips, 1995) Soloway (2004) เห็นไดวา สถาบันทองถิ่นตองทําหนาที่สําคัญ
ในการเปนผูนําทิศทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งทางดานการระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
การสรางความตระหนักรูใ หกบั ประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบความรุนแรงของภัยพิบตั ิ
การใหคําปรึกษา การใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในสถานการณภัยพิบัติ การสราง
ความพรอมใหกับเจาหนาที่ การดูแลรักษาระบบการเตือนภัยใหสามารถใชงานไดอยางทันสถานการณ
การพัฒนาบุคลากรทางดานภัยพิบัติอยางตอเนื่อง มีการซักซอมอยางสมํ่าเสมอ และทองถิ่นตองสามารถ
ใชทรัพยากรและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทั้งทางดาน
การอพยพ กูภัย และฟนฟูสถานการณซึ่งตองอาศัยการทํางานแบบบูรณาการในแนวระนาบ
8

แผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย 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 ผูเ สียชีวติ 1 คน บานเรือนประชาชนเสียหายบางสวน 519 หลังคาเรือน ราษฎรไดรบั ความเดือดรอนประมาณ
89,100 คน โดยอําเภอที่ไดรับผลกระทบมาก คือ อําเภอแมสายและเชียงแสน ประมาณความเสียหายไมตํ่ากวา 25 ลานดอลลารสหรัฐ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

23

แมวา จะมีการพยายามระบุแนวทางเพือ่ พัฒนาศักยภาพในวิธกี ารบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ของทองถิ่นโดยนักวิชาการและองคการระหวางประเทศ แตดูเหมือนวาทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาวได เพราะองคการปกครองทองถิ่นและสถาบันในทองถิ่นยังคงอยูภายใตรมเงาของ
ระบบราชการ ที่ยังไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางอิสระอยางแทจริง อีกทั้งสถาบันบางสวนยังไดรับ
อิทธิพลและใชแนวทางการทํางานแบบราชการมาใชในการดําเนินการภายใตสถานการณภัยพิบัติอยูแมแต
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และหนวยงานทองถิน่ สามารถมีอาํ นาจเด็ดขาดทางดานการจัดการ ยกตัวอยางกรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา Takeda & Helm (2006) ชี้ใหเห็นวา ความลมเหลวของการจัดการสถานการณ
ภัยพิบัติของทองถิ่นอยางกรณีพายุเฮอริเคนแคทเทอรีนานั้น เปนผลมาจากการที่รัฐบาลทองถิ่นและผูนํา
ในองคการยังยึดแนวทางแบบการตัดสินใจที่เนนการรวมศูนยเปนไปตามชองทางที่เปนทางการ เชื่อมั่น
ในตนเองโดยไมสนใจนําขอมูลจากภายนอกมาใชในการตัดสินใจสถานการณภัยพิบัติที่รุนแรง ทําใหเกิด
การประเมินความเสียหายที่ผิดพลาด ทายที่สุดกอใหเกิดความเสียหายในวงกวางและมากมายครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา
เชนเดียวกับการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิน่ หลายกรณีในประเทศกําลังพัฒนายังพบปญหา
และอุปสรรคสําคัญตอการจัดการภัยพิบตั ทิ เี่ ปนผลจากระบบราชการแบบรวมศูนยอาํ นาจ (Charearnmunag,
2006 ; Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013 ; Adefisoye, 2015) รวมไปถึงอิทธิพลทางการเมืองของนักการเมือง
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (Atkinson, 2015) โดยสามารถสรุปปญหาที่เปนลักษณะรวมของ
ประเทศตางๆ ไดดังตอนี้
1. การขาดแคลนทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการสถานการณ แมวาโดยโครงสรางของ
องคกรปกครองทองถิ่นในการกระจายอํานาจจะกําหนดใหแทบทุกองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ทีส่ าํ คัญในการรับผิดชอบดานภัยพิบตั อิ ยางเต็มที่ แตในทางกลับกันรัฐสวนกลางกลับไมไดกระจายทรัพยากร
ดานคน เงิน ความรู ทรัพยากรตางๆ มาใหเทาเทียมกันกับอํานาจที่มอบหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะการณ
การตัดสินใจทีล่ า ชา ไมทนั ตอสถานการณ การพึง่ พิงหนวยงานสวนกลางตองรอการสนับสนุนและการตัดสินใจ
จากรัฐบาลกลาง (Nikitina, 2005 ; Murdiyarso et al., 2004 ; Adefisoye, 2015)
2. การขาดการวางแผนดานการจัดการภัยพิบตั แิ ละแผนเผชิญเหตุทสี่ อดคลองกับสถานการณจริง
หลายงานวิจยั ชีใ้ หเห็นวาทองถิน่ สวนใหญไมมกี ารวางแผนอยางเปนระบบ ไมมกี ารจัดทํางบประมาณรองรับ
ทีเ่ หมาะสม แผนไมสามารถปฏิบตั ไิ ดเพราะไมเหมาะกับพืน้ ทีห่ รือไมสอดคลองกับทรัพยากรทีม่ ี การขาดความรู
ขององคกรปกครองทองถิ่น ละเลยตอความสําคัญของกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยรวมของหนวยงานรัฐ
(Mori, 2013) ไมมีการกระตุนจากสวนกลาง และการที่รัฐสวนกลางมีทัศนคติที่เห็นวาการจัดการภัยพิบัติเปน
งานทีต่ นจะตองรับผิดชอบ เพราะเปนถืองานดานความมัน่ คง (Wolensky & Wolensky, 1990 ; Adefisoye, 2015 )
3. การทํางานทีย่ งั ยึดติดแนวคิดแบบราชการของทองถิน่ สถาบันทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการภัยพิบตั ิ
ของระบบราชการ มักจะมีแนวโนมในการปฏิเสธแนวทางการทํางานใหมๆ ในเรื่องเทคโนโลยีและการรับรู
ขาวสารที่มาจากนอกระบบ ไมอยูในสายการบังคับบัญชาหรือมาจากองคการอื่นๆ ทําใหขาดการพัฒนา
ตอระบบการจัดการ และขาดการเหลียวแลขาวสารจากองคการภาคเอกชนและองคการอื่นดานภัยพิบัติ
ทําใหเหตุการณภัยพิบัติหลายครั้งเกิดการตัดสินใจที่ลาชา และนําไปสูความสูญเสียของประชาชน (Bussell,
2013 ; Murdiyarsoet et al., 2004)
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4. การแบงอํานาจที่ไมชัดเจนในการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจการจัดการภัยพิบัติกับทองถิ่นที่ไมสมบูรณ สงผลใหอํานาจการตัดสินใจ
ดานภัยพิบัติบางอํานาจยังคงกระจุกตัวอยูกับหลายหนวยงาน สงผลทําใหยากตอการบริหารจัดการ
สถานการณ อํานาจการตัดสินใจกระจัดกระจายไมรวมอยูท เี่ ดียว สงผลใหการตัดสินใจเปนไปอยางลาชาและ
ขาดประสิทธิภาพ อีกทัง้ หนวยงานบางทองถิน่ ยังขาดความชัดเจนในหนาทีข่ องตนเองโดยทีไ่ มสามารถตัดสินใจ
เพราะเกรงวาจะไปกาวลํ้าอํานาจของหนวยงานอื่น โดยเฉพาะในบางประเทศเชน ประเทศไทย และ
อินโดนีเซียพบวา มีหนวยงานในการตัดสินใจเรื่องภัยพิบัติจากอุทกภัยมากกวายี่สิบหนวยงาน (Manuta,
Khurtmaung & Lebel, 2005 ; Lebel et al., 2011 ; Atkinson, 2014 ; Adefisoye, 2015)
5. ค า นิ ย มความเชื่ อ ต อ ภั ย พิ บั ติ แ บบเดิ ม ของผู  มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งในการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละ
ของประชาชน งานวิจัยหลายชิ้น เชนงานของ Manuta et al.(2005) Gopalakrishnan & Kulkarni (2007)
Adefisoye (2015) ชี้ใหเห็นวา ความดอยประสิทธิภาพและความตอเนื่องของการจัดการภัยพิบัติและ
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งเปนผลมาจากความเชื่อที่วาภัยพิบัติเปนเหตุการณ
ทางธรรมชาติ เปนผลมาจากการกระทําของสิ่งศักดิ์สิทธิหรือพระเจาซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งคราว ไมเกิดขึ้นแบบ
ประจําสมํา่ เสมอ ดังนัน้ ภัยพิบตั เิ ปนสิง่ ทีไ่ มสามารถควบคุมและจัดการได สงผลใหประชาชนและผูป ฏิบตั งิ าน
ไมเห็นความจําเปนของการทุม เททรัพยากรในการควบคุมผลจากภัยพิบตั ิ โดยทีม่ กี ารจัดการแบบภารกิจพิเศษ
ในแตละครัง้ ไปและไมจาํ เปนตองมีแผนในการเตรียมการ อีกทัง้ มีแนวโนมในการยอมรับวาภัยพิบตั เิ ปนชะตากรรม
6. การขาดผูนําและผูกําหนดนโยบายที่มีทักษะในการทํางานในสถานการณภัยพิบัติและ
การขาดเจตจํานงทางการเมืองที่จะทําเพื่อประชาชน ในสถานการณจัดการภัยพิบัตินั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
อาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เด็ดขาด อีกทั้งการประสานงานกับหลายหนวยงาน ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็น
วา ผูน าํ องคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนใหญในประเทศกําลังพัฒนา ยังขาดทักษะในการทํางานในสถานการณ
ฉุกเฉิน ยังคงเนนเรื่องการทํางานแบบตามระบบระเบียบและเนนแกไขปญหาตามสถานการณสิ่งที่เกิดขึ้น
(ไมวางแผนระยะยาว) ทําใหการทํางานไมสามารถแกปญ
 หาได (Murdiyarso et al., 2004) อีกทัง้ ยังพบตอไปอีกวา
ผูน าํ สวนใหญในทองถิน่ ขาดความจริงใจในการแกปญ
 หา ไมสนใจในเรือ่ งทีเ่ ปนความเดือดรอนของประชาชน
สนใจเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่จะสรางความนิยม การอยูรอดในระบบของตัวเอง สงผลใหการแกปญหา
เปนไปอยางไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง9 (Manuta et al., 2005)
7. องคการภาคประชาชนและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมอยางจํากัดในการเขาไปมีสวนรวม
ตอการกําหนดแผนงานวิธีการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ บางทองถิ่นเปดโอกาสใหเขามา
มีสว นรวมในเชิงโครงสรางเชิงพืน้ ฐาน แตในการดําเนินการรัฐกลับเปนผูถ อื บทบาทหลักในการนําและดําเนินการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ดวยคําอธิบายทีว่ า ภาคประชาชนยังขาดความรูค วามเขาใจเรือ่ งทางเทคนิคของระบบราชการ
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตามระเบียบแบบแผนเปนตน (Lebel et al., 2011 ; Hai, 2010) เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และขาราชการจํานวนไมนอ ยยังมีระบบคิดเกีย่ วกับองคการภาคประชาชนในเชิงลบอยู สวนใหญ
9

มองวาภัยพิบัติคือ โอกาสในการสรางความนิยม ในการสรางความรูจักกับประชาชน ดังนั้น การมีภัยพิบัติอยางตอเนื่องเปนเรื่องที่ดี
ไมจําเปนตองสรางกลไกในการแกปญหา
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มีความเห็นไปในทางสอดคลองกันวาองคการภาคเอกชนมีแนวโนมจะขัดขวางการดําเนินงานตรวจสอบรัฐ
กดดันการดําเนินงาน เปนภัยคุกคามตอระบบมากกวาจะชวยดําเนินการ10 กระบวนการสรางชองทางการมีสว นรวม
ทางนโยบายขององคการเหลานี้จึงมีแนวโนมที่จะปดกั้นหรือออกแบบระบบใหองคการภาคประชาชนมี
สวนรวมนอยทีส่ ดุ (Tonami & Mori, 2007; Lebel et al., 2011; Mori, 2013 ; Bussell, 2013 ; Adefisoye, 2015)
ตารางที่ 1
สรุปกับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา
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2. Atkinson (2014)
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3. Bussell (2013)
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4. Gopalakrishnan & ,
Kulkarni (2007)
5. Hai Do (2010)

9
9

6. Lebel, Manuta & Garden (2011))   9

9

7. Mori (2013)

9

9

8. Manuta, Khurtmaung & Lebel
(2005)
9. Murdiyarso (2004)

9

10. Nikitina (2005)

9

11. Tonami & Mori (2007)
12. Wolensky & Wolensky
(1990)
10

9
9

9

9
9

9
9

มุมมองของรัฐเชนนี้มักปรากฏในประเทศกําลังพัฒนา เชนประเทศหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย ฟลิปปนส และ
หลายประเทศในแอฟริกา (โดยเฉพาะประเทศ Gambia, Zimbabwe) สวนใหญประเทศเหลานีม้ รี ะบบการปกครองทีไ่ มใชประชาธิปไตย
หรือกึ่งประชาธิปไตยมากอน
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ไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่ยังมีความพรอมและมีพัฒนาการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ความเสี่ยงการจัดการภัยพิบัติคอนขางลาชาหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เชน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส ฯลฯ แมวา จะมีการพัฒนาทางดานอืน่ ๆ ใกลเคียงกัน เชน เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง แตความไดเปรียบของประเทศไทย คืออยูใ นพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยจากภัยพิบตั ทิ าํ ใหการขาดประสบการณ
ในการเผชิญเหตุ สงผลใหประเทศไมตองทุมเททรัพยากรกับนโยบายมากมายดังเชน ประเทศอื่นรอบขาง
แตดูเหมือนวาคําอธิบายดังกลาวขางตนจะตื้นเขินเกินไปที่จะสามารถอธิบายการพัฒนาที่ลาชาของไทยได
กวายี่สิบปที่ผานมา นักวิชาการทางดานนโยบายการบริหารรัฐกิจและสิ่งแวดลอม พยายามคนหา
ตนเหตุของความไมพรอมตอพัฒนาการจัดการภัยพิบตั ใิ นหลายกรณีศกึ ษาและหลายมิติ ขอคนพบทีน่ า สนใจ
และสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายกลุมชี้ใหเห็นวาเหตุผลของการไมพัฒนาทางดาน
การจัดการภัยพิบตั ใิ นไทย เปนผลมาจากการขาดศักยภาพดานความพรอมของสถาบัน (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 การที่ รั ฐ มี ก ารทํ า งานแบบรวมศู น ย อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ มี ทํ า งานแบบแยกส ว น
มีอาณาจักรเปนของตนเอง ตางหนวยงานตางทํา (Fragmentation Centralization) แยกกันวางแผน
ทุกหนวยงานมีแผนและเปาหมายเปนของตัวเองแมแตเปนปญหาเรื่องเดียวกัน ไมยอมรับการประสานงาน
และคําสัง่ จากหนวยงานอืน่ ขาดการบูรณาการในแผน เปนผลทําใหเกิดความเสียหายในการจัดการภัยพิบตั ิ
ในหลายเรื่อง (Chareomuang, 2006 ; Tiyapairat, 2012 ; Tonami & Mori, 2007; ศิริรักษ สิงหเสม, 2554)
เชน นํ้าทวมในจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2005 เปนภาพชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานประสานงาน
แบบตางหนวยตางทํา การทีก่ รมอุตนุ ยิ มวิทยา (ทีท่ าํ หนาทีเ่ ตือนภัย) ไมแจงเตือนเรือ่ งปริมาณนํา้ ฝนทีต่ กเกินกวา
ปกติแกเทศบาลนครเชียงใหม ทําใหเทศบาลนครเชียงใหมไมสามารถเตรียมการระบายนํา้ ไดทนั เชนเดียวกับ
กรณีนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ในป ค.ศ. 2006 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (หนวยงานระดับทองถิ่น
มีหนาที่ปองกันพื้นที่ในเขตเมืองหลวง) ไมสามารถผลักนํ้าออกจากกรุงเทพฯ ไดเพราะไมมีอํานาจในการใช
ระบบระบายนํ้านอกเขตพื้นที่ชานเมือง เนื่องจากระบบระบายนํ้าเปนอํานาจในเขตความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจสั่งกรมชลประทาน (ไมใชหนวยงานภายใตบังคับ
บัญชาของผูวาฯ และเปนหนวยงานระดับชาติ) (ทวิดา กมลเวชช, 2554 ; Manuta, Khrutmuang,
Huaisai & Lebel, 2009 ; Lebel , Manuta & Garden, 2011 ) ทั้งที่เปนผลประโยชนของประชาชนสวนรวม
1.2 การเน น ความเคร ง ครั ด ต อ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน การหลี ก เลี่ ย งความไม แ น น อน
การไมสนใจตอการปรับตัว ขาดความยืดหยุน คํานึงถึงการรักษาสถานะของตนเอง ไมอยากเริ่มตนกับ
การทํางานใหมๆ การดําเนินงานในกระบวนการทีเ่ ต็มไปดวยนักเทคนิคทีม่ งุ เนนใหกระบวนการทางการบริหาร
การตัดสินใจมากกวาการใชขอมูลความรูที่เปนประโยชนจากองคการภายนอก การดําเนินนโยบายเปนแบบ
ยึดแนวทางปฏิบตั แิ บบเดิม (ใชตวั แบบ Incremental Model) ปญหานํา้ ทวมในจังหวัดอยุธยา พิษณุโลกและ
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ปญหาหมอกควันในภาคเหนือของไทยทีถ่ อื เปนหลักฐานเชิงประจักษของคําอธิบายขางตนตอระบบราชการไทย
ตอกระบวนการจัดการภัยพิบัติ ที่แมจะมีการกระตุนจากองคการภายนอก หนวยงานระหวางประเทศ
ในเรื่องความรุนแรงขึ้นของปญหา รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมักอาศัยขอจํากัดเรื่องการกระจายอํานาจ
ที่จํากัดของหนวยงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ ลวนแลวแตเปนตนเหตุของการไมดําเนินการและ
การไมเปลี่ยนแปลงแนวทางการแกไขปญหา11 นั้น (Manuta et al., 2009 ; Tiyapairat, 2012)
1.3 การมองป ญ หาแบบไม บู ร ณาการและไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของความเชื่ อ มโยงของ
การแกปญหา เห็นไดจากการแกไขปญหาเรื่องภัยพิบัติเรื่องนํ้าทวมในไทย องคการที่เกี่ยวของจะมีแนวทาง
แกปญ
 หาแบบตามสถานการณในทุกป เกิดขึน้ แลวจึงคอยแกไข โดยทีร่ ฐั ไมพยายามสืบเสาะหาความเชือ่ มโยง
ของปญหาวามีตนเหตุมาจากผลกระทบเรื่องใด อยางเชนจะเปนการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตรในพื้นที่ของ
ไทย หรือของสภาวะอากาศของโลกหรือไมอยางไร และหนวยงานใดทีเ่ กีย่ วของบางในการแกปญ
 หา ผลก็ คือ
รัฐและหนวยงานดานสิง่ แวดลอมและภัยพิบตั ขิ องไทยใหความสําคัญเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศ
และการจัดการสิ่งแวดลอมนอยจนเกินไป หนวยงานดานการจัดการภัยพิบัติมีการพัฒนาที่ลาชา เมื่อเกิด
ภัยพิบตั ขิ นึ้ ในพืน้ ที่ ทําใหการทํางานแบบบูรณาการเปนไปดวยความยากลําบาก (ไมคนุ เคยกับการประสานงาน
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 ผูน าํ ของไทย มักมีแนวทางในการแกปญ
 หาภัยพิบตั ทิ สี่ อดคลองกับผลประโยชนของตัวเอง
หรือกลุมของตนเองเปนสําคัญ โดยการแกปญหาของภาครัฐในหลายกรณี ภาครัฐมักจะใชกลไกในการจาง
ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการจากองคการที่เปนกลางมาเพื่อสนับสนุนคําตอบและแนวทางของตนเองที่คิดไว
ตั้งแตเริ่มตน แทนที่จะตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกตอง การดําเนินการดังกลาวยังถือเปนกลวิธีในการกีดกัน
และสรางอุปสรรคใหผูเชี่ยวชาญและผูรูในทองถิ่น รวมทั้งประชาชนใหเขามามีสวนรวมไดยาก และยังเปน
การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการตัดสินใจของตนเองอีกดวย ซึ่งในการแกไขปญหานํ้าทวมในหลายจังหวัด
ทองถิ่นจะตองเสียงบประมาณในการซื้อที่ดิน เตรียมพื้นที่รองรับนํ้าสวนเกิน (แกมลิง) ที่ไมเกิดประโยชนและ
ไมสามารถใชงานปองกันนํ้าทวมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลวนแลวแตเปนผลมาจากนักการเมืองในพื้นที่
บางสวนขายที่ดินตนเองใหกับรัฐและขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ (Lebel et al., 2011)
2.2 การแกปญ
 หา มักตอบสนองจากแรงกดดันทางการเมืองและโอกาสทางการเมืองมากกวา
ความจําเปนในการตอบสนองสถานการณฉุกเฉินและการแกปญหาระยะยาว การเกิดขึ้นของภัยพิบัติ
ในประเทศไทยจากการศึกษาของ Lebel at al. (2011) และ Manuta et al. (2009) Mishra (2012)
Raungratanaamporn (2014) ผูนําทางการเมืองและนักการเมือง มองวาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง
11

นักวิชาการเชน Lebel et al. (2011) และ Manuta et al. (2009) เห็นวา ระบบการจัดการภัยพิบัติที่ไดรับความชวยเหลือจากองคการ
ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากําไร และภาคประชาชนโดยตรง มีแนวโนมวาจะสามารถมีประสิทธิภาพมากกวารัฐเขาดําเนินการเอง
ทัง้ หมด ในทางกลับกัน Tonami & Mori (2007) กลับมองวารัฐสามารถจัดการกระบวนการตางๆ ทําไดดหี ากมีความตอเนือ่ งและจริงจัง
โดยเฉพาะตองทําใหการบริหารจัดการมีความเปนสถาบันขึ้นมากอน
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มาพรอมกับโอกาสทางการเมืองของนักการเมืองในการทําคะแนนนิยมจากประชาชน12 และการแสวงหา
ประโยชนจากการไดงบประมาณกอนใหญที่จะสนับสนุนแกหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่พบตามมาก็ คือผูนําในหนวยงานราชการสวนใหญมักทําใหการชวยเหลือโครงการภัยพิบัติ มีลักษณะ
เปนการเฉพาะกิจหรือรายครั้ง13 มากกวาจะสนใจงานที่เปนแนวทางการแกปญหาระยะยาว งานที่กระทบตอ
ความสนใจของประชาชนจํานวนมาก ดังเชนตัวอยางของการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยนํ้าทวมดินโคลน
ถลมในพื้นที่ภาคเหนือ ที่บานปาคา อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาการชวยเหลือฟนฟูเปนไปดวย
ความลาชา แตเมือ่ เหตุการณเริม่ มีสอื่ มวลชนนําเสนอขาว กลับกลายเปนวาหนวยงานทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
รีบเขามาตอบสนองอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันเมื่อเหตุการณหายไปจากความสนใจของสื่อ การชวยเหลือ
ก็ น  อ ยลงตามไปด ว ย ทั้ ง ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ยั ง มี ป  ญ หาในเรื่ อ งความต อ งการฟ  น ฟู ใ นเรื่ อ งจิ ต ใจและ
การประกอบอาชีพ14
3. กั บ ดั ก ที่เ ปนผลจากความสํา นึ ก ทางสิ่ ง แวดลอ มและการมีสว นรว มของประชาชน
(Public Mind Traps) กลาวคือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน การมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม สังคม
และความกระตือรือรนตอภัยพิบตั ถิ อื เปนสวนผลักดันความสําเร็จของนโยบายการจัดการภัยพิบตั ขิ ององคการ
และสถาบันอยางมาก ดวยความซับซอนของปญหาที่มากขึ้น บทบาทของรัฐและสถาบันดานการจัดการ
ภัยพิบัติของรัฐเปลี่ยนแปลงจากเดิม รัฐที่มุงเนนการจัดการมีอํานาจเต็มในการจัดการทุกกระบวนการ
(Traditional Government in Disaster Management) สูการทํางานแบบเครือขายและขับเคลื่อนบน
ความรวมมือของคนในพื้นที่ สงมอบทรัพยากรใหประชาชนบริหารจัดการเอง (Governance Collaboration
in Disaster Management) ประชาชนในกระบวนทั ศ น ใ หม ต  อ งเน น การมี ส  ว นร ว มแบบมื อ อาชี พ
(Professional Approach) ที่สามารถมองภาพทางสิ่งแวดลอมโดยรวม มองความสัมพันธของปญหาตางๆ
ดานสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ มีจติ สาธารณะ มีศกั ยภาพการทํางานในการสรางเครือขายกับรัฐ องคการเอกชน
ภาคประชาชน และองคการทุกระดับ มีทัศนคติเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมภัยพิบัติ (McEntire, 2007; Kapucu,
2012) ในทางกลับกัน จากการศึกษาเกีย่ วกับนโยบายภัยพิบตั แิ ละสิง่ แวดลอมในไทย (ไพรัช ตระการศิรนิ นท,
2553 ; Tiyapairat, 2012 ; Sirimonkonlertkul, 2014) พบวา การมีสวนรวมและจิตสํานึกของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความรูเรื่องภัยพิบัติของคนในประเทศไทยยังตํ่า มีลักษณะการมีสวนรวม
แบบเดิม (Traditional Approach) ที่มองภาพไมเห็นความสัมพันธของปญหาสิ่งแวดลอมกับสิ่งที่ชุมชนหรือ
ตนเองกระทํา สนใจในการปกปองเรื่องของประโยชนสวนตนเปนหลัก ไมมองถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตอสังคมหรือชุมชนอื่นๆ สนใจเพียงกระบวนการหรือแนวทางการตอบสนองจากภัยพิบัติเฉพาะหนา
ตามสถานการณเทานัน้ (ไมเนนการปองกัน ขาดการวางแผนระยะยาว) ขาดความรูใ นการเขาไปมีสว นรวมตอ
นโยบายภัยพิบตั ิ ไมไดมาจากความสํานึกเรือ่ งภัยพิบตั ดิ ว ยตนเอง เกิดขึน้ จากโครงสรางของสวนราชการดําเนินการ
12

นักการเมืองมักจะไมตอบสนองอยางเต็มที่ หรือตอบสนองอยางรวดเร็วในพื้นที่ที่ตนเองไมไดผลประโยชน ไมออกสื่อ ไมมีขาว
หรือไมใชพื้นที่ฐานเสียงของตนเอง
13
เพราะหากทําใหเปนโครงการตอเนื่องระยะยาวอาจไมเปนประโยชนตอคะแนนนิยม และการไดผลประโยชนที่ไดรับในแตละป
14
มุมมองของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการฟนฟูภัยพิบัติของประเทศไทย มองวาการฟนฟูที่สําเร็จคือการซอมแซมบานพักที่อยูอาศัย
ใหดีดังเดิม (สนใจในแงรูปธรรม) ในทางตรงกันขามกลับละเลยเรื่องของการฟนฟูทางดานจิตใจ การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ฯลฯ
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ใหดังตัวอยาง การดําเนินนโยบายเรื่องภัยพิบัติหมอกควันทางภาคเหนือที่รัฐพยายามชี้ใหเห็นถึงปญหา
และผลกระทบอยางกวางขวางทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ จนนํามาสูการมีมาตรการหามเผาในพื้นที่
ผลปรากฏวาประชาชนก็ยังฝาฝนดวยเหตุผลในเรื่องการทําเกษตรกรรมเรื่องปากทอง โดยไมสนใจผลกระทบ
ตอสวนรวม การเกิดมลพิษเชนเดียวกันกับการวางแผนเหตุการณนาํ้ ทวม แผนดินถลมในหลายพืน้ ที่ ทางภาคเหนือ
(เชียงใหม เชียงราย อุตรดิถต) ทีพ่ บวา ทัง้ ทีร่ ฐั เปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขาไปมีสว นรวมในกระบวนการ
แกปญหา แตสิ่งที่พบคือ ประชาชนไมสนใจเขารวมดวยเหตุผลที่วาตองทําภารกิจสวนตัว อีกทั้งเรื่อง
ภัยพิบัติเปนเรื่องของธรรมชาติมิอาจคาดเดาไดจึงปลอยใหเปนไปตามสภาพการณและการปองกันควรเปน
หนาที่ของรัฐที่ควรเขามาจัดการ15
ตารางที่ 2
สรุปไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

1. Chareomuang (2006)

Over Centralization and
Bureaucracy Trap
9

The Elite and
/eaderTraps

2. Kapucu (2012)

9

3. Lebel, Manuta & Garden (2011)

9

9

4. Manuta, Khrutmuang,
Huaisai & Lebel (2009)
5. McEntire (2007)

9

9
9

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

9
9

8, Raungratanaamporn (2014)

9

9. Sirimongkonlertkun (2014)

9

10.Tiyapairat (2012)

9

11. Tonami & Mori (2007)

9

12 .Å¡¦´ (2553)

15

Public Mind Traps

9
9

9
9

13. ª·µ (2554)

9

14. «·¦·¦´¬r (2554)

9

Tonami & Mori (2007) Mori (2013) ใหเหตุผลของการขาดการมีสวนรวมของประชาชนวาเพราะความเปนสถาบันของหนวยงาน
ภาครัฐไทย เชน เทศบาล และองคการสวนกลางกระทรวงเกษตร สิง่ แวดลอม ทีแ่ มวา จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมอยางกวางขวาง
แตในทางปฏิบัติกลับไมนําความเห็นของประชาชน หรือ องคการภาคประชาชนเขามามีสวนในการตัดสินใจ ประชาชนจึงมีความรูสึก
วาไมอยากเขาไปมีสวนรวม

30
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สรุป
ไตรลักษณะปญหาดังกลาว ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการกําหนดศักยภาพทาง
การจัดการภัยพิบตั ขิ องสถาบันและทองถิน่ ของไทยในรอบหลายปทผี่ า นมา หลายครัง้ ตัวแปรเหลานีถ้ กู หยิบยก
วาเปนตัวแปรทีส่ ง ผลกระทบจริงตอกระบวนการจัดการภัยพิบตั ิ แตในรอบกวาทศวรรษ นับตัง้ แตป พ.ศ.2549
จนถึงปจจุบนั การศึกษาเชิงลึกในประเด็นปญหาเหลานีก้ ลับนอยกวาทีค่ วรจะเปน (โดยเฉพาะวงวิชาการไทย)16
ซึ่ ง ขั ด กั บ ลั ก ษณะของวิ ช าทางการจั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ มี แ ง มุ ม ความเป น สหวิ ท ยาการอย า งมากที่ สุ ด
(Sylves, 2015, 26-42) แทจริงแลวการศึกษาภัยพิบัตินั้นมีแงมุม มีประเด็นและโจทยการวิจัยที่ยัง
ตองทําการศึกษาอยางมากมายทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง ยกตัวอยางเชน การศึกษามิติทางการเมือง
การกระจายอํานาจกับผลกระทบการจัดการภัยพิบัติ การครอบงําทางการจัดการ มิติทางผูนําทางการเมือง
การครอบครองทรั พ ยากรทางการจั ด การ และผลกระทบทางการจั ด การภั ย พิ บั ติ ข องท อ งถิ่ น รวมทั้ ง
มิตทิ างสังคม ความสัมพันธระหวางรัฐ ภัยพิบตั ใิ นเชิงเปรียบเทียบ ฯลฯ ทัง้ นีแ้ มขอ คนพบในบทความเชิงสํารวจ
ฉบับนี้ จะเปนเพียงภาพกวางของการระบุปญหา อยางไรก็ตามนาจะเปนการกระตุนครั้งสําคัญที่ทําให
นักบริหารจัดการภาครัฐ นักสังคมศาสตรและผูท ี่สนใจการจัดการภัยพิบตั ิหันมาขุดรากเหงาของไตรลักษณะ
เหลานี้อีกครั้งเชนกัน
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บทคัดยอ
ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหาร
การศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวเพื่อสรางคุณภาพของผลผลิตและองคการ และหากลยุทธที่ทําใหองคกร
อยูรอดไดวิทยาลัยพยาบาลเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดรับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
รวมทั้งมีขอจํากัดปจจัยพื้นฐานที่สําคัญคือ การขาดแคลนอาจารยซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาในการขับเคลื่อน
การพัฒนา ทําใหอาจารยตองพัฒนาบทบาทภาระหนาที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
จึงเปนความทาทายของผูบริหารที่ตองเรงพัฒนาและสงเสริมอาจารยใหไดแสดงศักยภาพการทํางาน
อยางเต็มที่ ชวยใหสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานทั้งในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอยางเต็มศักยภาพ
เพือ่ นําไปสูก ารทํางานทีม่ ปี ระสิทธิผล บทความนีผ้ เู ขียนจึงเสนอแนวคิดการสงเสริมพฤติกรรมการทํางานของ
อาจารยพยาบาลใหมคี ณ
ุ ภาพสูง โดยสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Alturism) ความสํานึก
ในหนาที่ (Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และ
การใหความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมนี้ เรียกวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ”
เป น พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลเต็ ม ใจปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ที่ เ กิ น กว า บทบาทที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ นํ า ไปสู  ก ารเพิ่ ม
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
ใหมีความเปนคนที่สมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560,
4) จึงเปนที่ตระหนักวาทุนมนุษยเปนทรัพยากรการบริหารที่มีความสําคัญและมีคุณคามากที่สุดตอองคการ
จําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลเพื่อสรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศประกอบกับ
สภาพสังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสูส งั คมแหงการเรียนรูเ กิดความตองการผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถ
แขงขันกับทัว่ โลกได สถาบันการศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและประชาชนในการบริหารองคการ
ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และ
วิชาการอยางรวดเร็ว ทําใหเขาสูส ภาวการณแขงขันขององคการเพิม่ สูงมากขึน้ ความสามารถในการมองอนาคต
และการตัดสินใจเพื่ออนาคตจึงเปนเรื่องสําคัญแตละองคการตองมีการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร เพราะปจจัยสําคัญที่สุดตอการดําเนินงานขององคการยุคปจจุบัน คือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีตอองคการพรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการจะทําใหองคการ
สามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และสรางความมัน่ ใจในความสามารถทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลง
และผลักดันใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
ปจจุบันสถาบันการศึกษาพยาบาล ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการผลิตพยาบาลใหไดทันความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งจากนโยบายของภาครัฐในการขยาย
ความคุมครองดานสุขภาพ การสงเสริมนโยบายดานการเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)
การขยายตัวของโรงพยาบาลขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน และปญหาการขาดแคลนพยาบาลที่จะเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นในอนาคต (จริยา วิทยะศุภร, 2555) สงผลใหสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแหง ตองเพิ่ม
จํานวนการผลิตพยาบาลวิชาชีพปรับการเรียนการสอนเพือ่ เปดวิสยั ทัศนใหนกั ศึกษามีมมุ มองทีก่ วางไกลมาก
ขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือการขาดแคลนอาจารยพยาบาลในการผลิตพยาบาลใหเพียงพอกับจํานวน
ความตองการเพิ่มขึ้น และอัตราการแขงขันในการผลิตนักศึกษาพยาบาลและคุณภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสูงมากขึ้น ดังนั้นในสภาวการณแขงขันดังกลาว การจัดการศึกษาพยาบาล
จึงตองมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะวิชาชีพการพยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีคุณภาพรวมทั้งมีพฤติกรรมและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลตามความคาดหวังของสังคม อาจารยพยาบาล
จึงเปนปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลตอคุณภาพการผลิตพยาบาล ตองแสดงบทบาทเปนทัง้ ผูร บั ผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนเปนผูสอนที่ดีมีความรูความสามารถ แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยาง มีคุณลักษณะพยาบาลและ
การเปนครูที่ดีพรอมที่จะทุมเทกําลังใจและกําลังกายเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพแสดงพฤติกรรมการทํางาน
ทั้ง ในบทบาทหน า ที่ เ ชิง วิช าชีพ ที่เ หมาะสมกับ หนา ที่ก ารงานภายใตข อบเขตการกระทํา ตามกฎหมาย
และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่สงเสริมวิชาชีพตามที่สังคมคาดหวังและจากสามัญสํานึกของอาจารย
พยาบาลไรทและซาบลินสกิ (Wright & Sablynski, 2008, 397-412) กลาววายุคที่มีการแขงขันอยางสูง
การทํางานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรตามที่กําหนดไวเทานั้นไมเพียงพอ การที่บุคลากรปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากบทบาทและหนาทีข่ องตนยอมเปนคุณมหาศาลแกองคการ บทบาทนอกเหนืองานทีต่ อ งรับผิดชอบ
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เปนพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการใหความรวมมือของสมาชิกไมไดกาํ หนดไวในการทํางานแตบคุ ลากรเต็มใจปฏิบตั ิ
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยตัวบุคคลนอกเหนือจากงานที่ไดรับ ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่
คือ “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ” (Organizational Citizenship Behavior) สมิทธิ์และคณะ
กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมทีช่ ว ยสนับสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ
เปนพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลทีก่ ระทําดวยความสมัครใจ ไมเกี่ยวกับระบบผลตอบแทนที่เปนทางการ
ขององคการและไมรวมอยูใ นลักษณะงานทีต่ อ งทําตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย (Smith, Organ & Near, 1983, 653- 663)
แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ออรแกน (Organ) ไดรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาเริ่มจาก
พฤติกรรมการกระทําเพือ่ สังคม (Prosocial Behaviors) และพฤติกรรมการใหความชวยเหลือสังคม (Altruism)
โดยพฤติกรรมเกิดขึ้นเองในองคการ (Organizational Spontaneity) แตละบุคคล ไมไดคํานึงถึงระบบรางวัล
ทีเ่ ปนทางการขององคการ และสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ (Organ,1988, 547-558)
ชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิ่มผลผลิตในการจัดการเปนการเพิ่มกําลังแรงงานในจํานวน
คนงานทีไ่ มเพิม่ ขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางานไดหลายหนาทีเ่ กิดการชวยเหลือกันในการทํางานทําใหองคการ
สามารถรักษาคนดีใหคงอยูก บั องคการและสงเสริมผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี นึ้ รวมถึงการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ขององคกร (Podsakoff & MacKenzie, 1977,135-139)
องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย พบวามีการกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการหลากหลาย ขึ้นอยูกับการนํามาประยุกตใชแตละบริบทและลักษณะเฉพาะ
ของแตละองคการ ผูเ ขียนนําเสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของอาจารยพยาบาล
ตามแนวคิดของออรแกน (Organ) โดยบูรณาการกับพฤติกรรมของอาจารยพยาบาลที่ดี ตามทัศนะ
นักการศึกษาไทย สรุปแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยพยาบาล 5 ลักษณะ
(ชุติมา มาลัย, 2552, 121) คือ
1. การใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง อาจารยใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวย
ความเต็มใจและสมัครใจ แสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จของผูรวมงานและการพัฒนาองคการเปน
การแสดงออกทั้งคําพูดและการกระทํา รวมทั้งการกระทําที่เปนการชวยเหลือ การปองกันและแกปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางบุคคล
2. ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง อาจารยแสดงดวยความเต็มใจในการอดทน
ตอความขับของใจ การถูกรบกวน ความเครียด ความกดดัน การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เสียสละ
ความสนใจของตนเองเพื่อใหเกิดผลดีในกลุมงาน
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3. การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) หมายถึง อาจารยแสดงถึงการคํานึงถึงผูอื่นเพื่อปองกันการเกิด
ปญหาการกระทบกระทัง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านในองคการจําเปนตองอาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกัน
การกระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบตอบุคคลอื่น จึงควรเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
4. ความสํ า นึ ก ในหน า ที่ (Conscientiousness) หมายถึ ง อาจารย ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
สนองนโยบายขององคการ ตรงตอเวลา ชวยดูแลและใชทรัพยากรอยางประหยัด บํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือ
เครื่องใชใหอยูในสภาพใชงานได และไมปฏิบัติภารกิจสวนตัวในเวลางาน
5. การใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง อาจารยแสดงความรับผิดชอบและสนใจการเขา
รวมกิจกรรมขององคการดวยความเต็มใจ การเก็บรักษาความลับขององคการ การใหขอเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอแนะทีส่ รางสรรคและมีประโยชนตอ องคการ รวมทัง้ กระทําเพือ่ ความเจริญกาวหนา และเผยแพร
ชื่อเสียงขององคการดวยความเหมาะสมและเต็มใจ
ผลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ (Consequences of Organizational Citizenship Behavior)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีผลทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานไดดีขึ้น สงผลตอ
ประสิทธิภาพขององคการ เนื่องจากทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังนี้ (Podsakoff et al., 1997,133-151)
1. ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและบํารุงรักษาพนักงานในองคการ
2. ใหอิสระพนักงานในการตั้งวัตถุประสงคในการผลิตไดมากขึ้น
3. ผลิตภาพของผูร ว มงานหรือผลิตภาพทางการจัดการสูงขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ เกิดการชวยเหลือผูร ว มงาน
จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น
4. เกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม
5. สามารถดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงานที่ดีใหทํางานอยูในองคการไดมากขึ้น
จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ชวยใหเกิดประสิทธิผลทั้งตอบุคคลและ
สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอองคการตามมา หากผูบริหารสามารถ
ทําใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะทําใหอาจารยทํางานอยางเต็มความสามารถ
เกิดความเต็มใจรวมมือกันสรางผลงานเพื่อองคการ เกิดความพึงพอใจในการทํางานอยูในองคการ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของอาจารยพยาบาล
ผูเ ขียนนําเสนอปจจัยครอบคลุมดานจิตวิทยาและการรับรูข องบุคคลตอองคกรทัง้ ในระดับบุคคลและ
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
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตองแสดงพฤติกรรมเปนตัวแบบสําหรับอาจารยทจี่ ะทําใหเกิดผลสําเร็จการปฏิบตั งิ านสูงขึน้ สามารถควบคุม
อารมณเมือ่ อยูใ นภาวะวิกฤติ ทุม เทการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ มีวสิ ยั ทัศน จูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกบั
อาจารยในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญขององคการมากกวาสวนตน อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคาของ
ผลการปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของอาจารยใหเห็นถึงวิธีหรือแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหอาจารยมีสวนรวมในการระบุปญหาและหาทางแกไขปญหา คํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคลของอาจารย
ดูแลเอาใจใสบุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ
1.2 การแลกเปลีย่ นความสัมพันธระหวางผูน าํ กับอาจารยเปนการแสดงพฤติกรรมผูน าํ ทีป่ ฏิบตั ิ
ตออาจารยแตละคนและพฤติกรรมของอาจารยที่ปฏิบัติตอผูนํา ดวยการแลกเปลี่ยนความสัมพันธแตละคน
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกัน เวนและกรีน (Wayne &
Green,1993, 1431 - 1440) กลาววา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกเปนรูปแบบหนึ่งของการมี
ปฎิสัมพันธภายในสังคมหรือภายในกลุม ซึ่งความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ (Trust)
เมื่อฝายใดใหความชวยเหลืออีกฝายหนึ่งจะเชื่อใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับความสัมพันธดังกลาว เปน
บรรทัดฐานของการตอบแทนซึง่ กันและกัน (Norm of Reciprocity) เมือ่ ผูน าํ เขาไปมีสว นรวมใหความชวยเหลือ
ใหการสนับสนุนการทํางานใหขอ มูลขาวสาร ใหอาํ นาจการตัดสินใจในงานเพิม่ ขึน้ ในลักษณะการแลกเปลีย่ น
แบบ “กลุมพวกเรา” อาจารยจะเกิดความรูสึกตองการตอบแทนผูนําโดยใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ แนวคิดนี้แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคน
เปนกระบวนการที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปนสําคัญ
1.3 การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนการเพิม่ ศักยภาพบุคคลโดยผูบ งั คับบัญชาถายโอนอํานาจ
ใหอิสระการตัดสินใจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและสิง่ แวดลอมทีเ่ อื้อตอการปฏิบตั งิ าน สงเสริมใหอาจารย
เกิ ด ความสามารถในการทํ า งานและแก ป  ญ หา ได บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายตนเองและองค ก าร
ทําใหอาจารยเกิดความรูส กึ ถึงคุณคา และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานทีต่ อบสนองตอเปาหมายขององคการ
สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ คอนเกอรและคานันโก (Conger & Kanungo, 1988, 471-475) อธิบาย
การเสริมสรางพลังอํานาจ วาเปนกระบวนการจูงใจใหบุคคลรับรูความสามารถตนเองทั้งในองคการที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เนนการรับรูของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสําคัญของงานและตนเองที่มีตองาน
เปนความรูสึกหรือมิติทางจิตที่มีหลายองคประกอบ ไดแก ความหมาย ความสามารถ ความเปนอิสระ
และผลกระทบเปนมิติที่ไดจากการประเมินคางานดานการรูคิดโดยขจัดความรูสึกไรอํานาจของบุคคล
ใหมีความรูสึกมั่นใจในการทํางาน เนติยา แจมทิม (2557,150) พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจทั้งการไดรับ
อํานาจและการไดรบั โอกาสมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรของอาจารยพยาบาล
โดยผูบริหารใหอํานาจแกอาจารยพยาบาลเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น มีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของวิทยาลัย จัดหาทรัพยากร ใหโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถจะชวยสราง
ความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคาในงาน ดังนั้นผูบริหารควรนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช
ในการบริหารงาน โดยทําใหอาจารยเกิดความรูสึกมีอิสระในการทํางาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงาน
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ทีท่ าํ ชวยสงเสริมใหอาจารยเกิดความสามารถในทํางานและแกปญ
 หาตางๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของตนเองและองคการและเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จไดหรือแกไขปญหา
ในงานนั้นได จะสงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในที่สุด
2. ทัศนคติที่มีตองานทําใหมนุษยมีพฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน ทัศนคติเชิงบวกจะสงผล
ตอการแสดงพฤติกรรมเชิงสรางสรรคทําใหเต็มใจที่จะรวมมือและใหความชวยเหลือในระบบขององคการ
ซึง่ จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ีขององคการ จากการศึกษา Meta Analysis ของออรแกน
และไรอัน (Organ & Ryan, 1995, 775-802) พบวาตัวแปรดานเจตคติทม่ี ตี อ งานทีส่ ามารถพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือความพึงพอใจ ความยุติธรรม ความยึดมั่นผูกพันตอองคการและออรแกน
และคณะ (Organ, Podsakoff & MacKenZie, 2006,93-105) พบวา ความพึงพอใจในงาน ความไววางใจในผูน าํ
การรับรูความยุติธรรมความผูกพันตอองคการเปนอิทธิพลคั่นกลางระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูเขียนไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และนําเสนอรายละเอียดดังนี้
2.1 ความพึงพอใจในงาน มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ เมื่อผูปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจจะสงผลทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับออรแกนและ เบทแมน (Organ & Bateman)
(Organ, 1988, 364) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานจากลักษณะงานที่ใหความสําคัญตอคุณคา
ความเปนมนุษย การปฏิบัติงานที่มีผลตอจิตใจสุขภาพรางกายและคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านและพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ นื่ ดังนัน้ ความพึงพอใจในงานจึงมีผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคการ ผูบ ริหารควรใหความสําคัญกับองคประกอบทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจในงานของอาจารย
2.2 ความยุติธรรมในองคการเปนการรับรูของอาจารย ที่ไดรับการปฏิบัติจากองคการและ
ผูบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมโดยมีความคาดหวังวาจะไดรับการแบงปนผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ
เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นในงานลักษณะเดียวกัน และเกิดความพึงพอใจจากการไดรับการปฏิบัติอยาง
ยุติธรรมจากองคการรวมถึงการรับรูตอระบบการประเมินผลโดยองคการใชระบบการประเมินผลอยาง
เทาเทียมกันทุกคนดวยหลักสําคัญคือ หลักความสมดุลและหลักความถูกตองใหครอบคลุมความยุติธรรม
ในองคการทัง้ 3 ประเภท คือ ความยุตธิ รรมดานผลตอบแทน ความยุตธิ รรมดานกระบวนการ และความยุตธิ รรม
ดานระบบ (Sheppard, Lewicki & Minton, 1992, 12-14) เมือ่ บุคคลรับรูถ งึ ความยุตธิ รรมทีไ่ ดรบั จากองคการ
จะสงผลถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ รับรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง นําไปสูการ
แสดงออกของการกระทําหรือพฤติกรรมทีต่ อบแทนองคการ ดวยการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
2.3 ความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ เปนความมัน่ คงทางสัมพันธภาพของบุคคลกับองคการเปน
ความผูกพันทางอารมณตอ เปาหมายและคานิยมขององคการ มีความรูส กึ เปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับองคการ
มีทัศนคติทางบวกตอองคการ ตองการเปนสมาชิกตอไปในองคการ และมีพฤติกรรมเต็มใจที่จะทํางานเพื่อ
องคการ ทั้งงานในหนาที่และงานที่นอกเหนือจากหนาที่เพื่อชวยใหองคการประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ มีสว นชวยธํารงรักษาบุคลากร และรักษาผลประโยชนขององคการทําให
เกิดความพึงพอใจในงาน สงเสริมบรรยากาศองคการและเสริมสรางความผูกพันตอวิชาชีพ ดังนั้นผูบริหาร
ควรหาทางเพิม่ ระดับความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการเนือ่ งจากคนทีม่ คี วามยึดมัน่ ผูกพันตอองคการสูงมีแนวโนมจะ
คงอยูในองคการเปนระยะเวลานาน มีการทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานนําไปสูการแสดง
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ทําใหเพิ่มผลผลิตองคการสูงขึ้น สอดคลองกับ เนติยา แจมทิม
(2557, 156) ทีพ่ บวา ความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีอทิ ธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
ของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.4 ความไววางใจในผูบ ริหารเปนพืน้ ฐานของการมีสมั พันธภาพระหวางบุคลากรกับผูบ ริหาร
สงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติงาน (Genesan, 1994, 1-19) ดังนั้นความไววางใจใน
ผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญการดําเนินงานองคการ ในการทําใหอาจารยพยาบาลปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ดังนัน้ ผูน าํ ตองเปนกําลังสําคัญในการสรางความสําเร็จใหแกองคการ แสดงวิสยั ทัศนเพือ่ พัฒนา
มีความรู ความสามารถ คํานึงถึงการนําองคการไปสูค วามสําเร็จ คือการสรางความเชือ่ ถือ และความไววางใจ
ในผูบริหาร โดยแสดงดวยการกระทําหรือวาจาเพราะความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ
ที่มีตอกันระหวางผูนําและบุคลากร จะสงผลใหอาจารยพยาบาลที่เปนสมาชิกองคการ เลือกแสดงพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพื่อตอบแทนผลประโยชนหรือสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารหรือองคการ
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือทางสังคม ลวนมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหอยากทํางานหรือเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน ออรแกนและ
คณะ (Organet al., 2006, 109-138) พบวาสภาพแวดลอมการทํางานดานลักษณะงาน ลักษณะกลุมงาน
ลักษณะองคการ และบริบทวัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูใตบังคับบัญชา ทําใหเชื่อมั่นในตนเองและ
องคการ สงเสริมใหกลาแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการที่เปนประโยชนตอการทํางานในองคการจึงชวย
สงเสริมการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการไดครอบคลุมยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การดําเนินงานขององคการ
เพื่อการบรรลุเปาหมายและสงเสริมใหอาจารยพยาบาลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ขึ้นกับ
ความสามารถของผูบริหารองคการในการกําหนดปจจัยที่สัมพันธกับงานใหอาจารยเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะ
สงผลตอการแสดงพฤติกรรมเพือ่ การตอบแทนองคการ โดยมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ ผูเ ขียน
ไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎีนําเสนอสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้
3.1 การสนับสนุนจากองคการเปนการรับรูของบุคลากรตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การมองเห็นคุณคาและความสําคัญของการใหมีสวนรวม การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและงาน
การดูแลเอาใจใสความเปนอยูและสภาพการทํางาน การมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในงาน การตอบแทน
ผลการปฏิบัติงาน การเห็นคุณคาผลงานและการไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอโดยการสนับสนุน
จากองคการ มีพนื้ ฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคมของ บลาว (Blau)(Eisenberger & Huntington,
1986, 500) เปนการกระทําดวยความสมัครใจ มีแรงเสริมจากผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังวาจะไดรับหรือ
เคยไดรับผลตอบแทนตามภาระความผูกพัน (Obligation) ของอีกฝายหนึ่ง โดยที่ภาระความผูกพันที่มีของ
ฝายรับไมไดมีความเฉพาะเจาะจง แตขึ้นกับบรรทัดฐานการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of Reciprocity)
ที่มีอยูในใจของบุคคลในกลุม เปนความคิดที่กําหนดพฤติกรรมสวนใหญของบุคคล เชน การแบงปนขอมูล
ขาวสารกันภายในองคการ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การใหความรวมมือกัน เปนตน ดังนัน้ ผูบ ริหารตองแสดง
ใหเห็นถึง การแลกเปลี่ยนระหวางองคการกับอาจารยผูปฏิบัติงานเพื่อใหอาจารยรับรูไดวาองคการใหการ
แลกเปลีย่ นกับอาจารย เชน การใหผลตอบแทนหรือรางวัลทีเ่ กิดจากผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ าน การสนับสนุน
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โอกาสการพัฒนา การเอาใจใสความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบัติงาน และองคการเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน
สงผลใหเกิดเจตคติทดี่ ตี อ องคการ ทําใหอาจารยเลือกตอบแทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี
ขององคการ เกิดความทุมเททํางาน เพื่อองคการทั้งแรงกายและแรงใจ โดยไมมุงหวังผลตอบแทน
3.2 บรรยากาศองคการ มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล เพราะบุคคล
ไมสามารถทํางานไดเพียงลําพัง แตทาํ งานตองอยูภ ายใตการกํากับควบคุมโครงสรางองคการกฎระเบียบรวมถึง
สภาพแวดลอมภายในองคการ ที่บุคคลอาจมองไมเห็นแตสามารถรับรูได สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอตัวบุคคล
องคการและการรับรูที่มีตอสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลดังที่สเตียร
(Steers, 1977, 101) กลาววาบรรยากาศองคการเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญทําใหองคการเกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมสําคัญของบุคคลทีท่ าํ งานในองคการ ดังนัน้ บรรยากาศองคการจึงเปน
ลักษณะขององคการรวมทัง้ สภาพแวดลอมของงานซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงแตละองคการ อาจารยพยาบาล
สามารถรับรูไ ดทงั้ ทางตรงและทางออมทีจ่ ะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานตลอดจนมีปฏิสมั พันธระหวางบุคคล
ภายในองคการและประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงการสรางบรรยากาศองคการของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบดวยโครงสรางองคการ นโยบายและการบริหารงาน การติดตอสื่อสาร
การมีสว นรวมในการตัดสินใจ การจัดการความขัดแยงในองคการ การรับรูเ กีย่ วกับการตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
โดยมี ค วามยุ ติ ธ รรมและอยู  บ นพื้ น ฐานของผลการปฏิ บั ติ ง าน สั ม พั น ธภาพระหว า งเพื่ อ นร ว มงาน
การสนับสนุนจากองคการ และคานิยมในการทํางานตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
บทวิเคราะหการสงเสริมประยุกตใชพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรในการพัฒนาคุณภาพอาจารย
สถาบันการศึกษาพยาบาลเปนองคการทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบันทั้งดานการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ การปฏิรูประบบราชการ นโยบายการผลิตบุคลากร
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพทางสังคม และระบบการจัดการศึกษา
ของวิชาชีพการพยาบาลภายใตขอจํากัดและเงื่อนไขการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ
การจัดการศึกษาของสภาการพยาบาล ทีต่ อ งการผลผลิตพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงตามความตองการของสังคม
และเกณฑคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาพยาบาล อาจารยพยาบาลตองมีประสบการณทางการพยาบาลสูง
และมีจํานวนมากพอที่จะทําการสอน รวมทั้งตองเปนตนแบบของพฤติกรรมที่ดีในการถายทอดคุณธรรม
และจริยธรรมสูผ เู รียนกระบวนการจัดการศึกษาพยาบาล เพือ่ สรางพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อาจารยพยาบาลจึง
เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานขององคกร ผูบ ริหารองคกรจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมอาจารยพยาบาล
ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ ภายใตบริบททีส่ ถาบันการศึกษาพยาบาล
สวนใหญกาํ ลังเผชิญ คือสภาพการณขาดแคลนอาจารยทงั้ จํานวนและคุณสมบัตติ ามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
และมีขอ จํากัดทีท่ าํ ใหการเพิม่ จํานวนของอาจารยในระยะเวลารวดเร็วเพือ่ ทดแทนใหเพียงพอตอความตองการ
เปนไปไดยาก ซึ่งหากสภาพการณดังกลาวไมไดรับการแกไขในระยะยาวอาจสงผลกระทบกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพงานที่ลดลงของอาจารย
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จากสภาพการณจงึ เปนความทาทายในการบริหารของผูน าํ องคกร เนือ่ งจากสภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลในปจจุบัน ที่ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา ความพยายาม
ในการรักษาอาจารยพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหอยูก บั องคกร นโยบายการจัดสรรอัตรากําลังดานวิชาชีพพยาบาล
ทีเ่ ขาสูร ะบบราชการลดนอยลง การขาดแคลนอาจารยพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนือ่ ง
ตลอดมา แมจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เพื่อชวยในการพัฒนาวิธีการสอน
โดยทดแทนการใชจํานวนครูที่ตองเพิ่มมากขึ้นแลวก็ตามทําใหความพึงพอใจที่มีตอระบบการทํางานและ
ความรูสึกมั่นคงของอาจารยพยาบาล ไมเพียงพอที่จะนํามาซึ่งผลลัพธการปฏิบัติงานที่ดี ความพึงพอใจ
ของอาจารยพยาบาลอาจตอบสนองไดเพียงความตองการในการทํางานเทานั้น แตการนําไปสูประสิทธิภาพ
ผูบริหารตองทําใหอาจารยพยาบาลมีมากกวาความพึงพอใจซึ่งปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลตองการอาจารย
พยาบาลที่มีความกระตือรือรน รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง มุงมั่นคุณภาพในการงานสูง ทุมเทกับงาน
ทีท่ าํ มีทศั นคติทตี่ ตี อ การทํางาน จึงเปนความทาทายทีผ่ บู ริหารองคกรทีถ่ อื เปน Organization Change Agent
ที่ตองมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดคุณภาพของงาน
ผูบ ริหารองคการจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปรับกลยุทธการดําเนินงานขององคการ โดยผูเ ขียนเสนอกลยุทธ
สําคัญที่ควรนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพอาจารย คือ “การสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของอาจารย
ในองคการ” เพราะอาจารยคือ ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุด เปนผูปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่สงผลตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพขององคการหากองคกรมีอาจารยที่ดีมีคุณภาพ พรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการ
สถาบันการศึกษาจะสามารถฝาฟนอุปสรรคและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดโดยมาตรการ
สําคัญอยางหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพของอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
การสนั บ สนุ น ให อ าจารย ส ามารถปรั บ ตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในบทบาทและนอกเหนื อ บทบาทอย า ง
เต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรสอดคลองกับ ออรแกน
(Organ) ที่จําแนกพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน ไดแก การใหความชวยเหลือ (Alturism) ความสํานึกในหนาที่
(Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และการให
ความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่เกินกวาบทบาทที่
ตนรับผิดชอบ นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
ผูเขียนวิเคราะหวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เปนพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทและบทบาทของอาจารยพยาบาล ที่ควรพัฒนาอาจารยพยาบาลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Changing) เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงบวกของปจเจกบุคคลที่กระทําดวย
ความสมัครใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละอาสาชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและจริงใจ ไมเกี่ยวของกับระบบ
ผลตอบแทนทีเ่ ปนทางการขององคการ และไมรวมอยูใ นงานทีต่ อ งทําตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย สงผลใหอาจารย
เกิดความรวมมือชวยเหลืองานในหนาที่อยางเต็มที่และมากกวาที่ไดรับมอบหมาย นําไปสูผลลัพธองคการ
และชวยแกปญหาองคการเรื่องอัตรากําลังที่ไมเพียงพอ ใหอาจารยสามารถทํางานไดคุณภาพในจํานวน
อาจารยที่ไมสามารถเพิ่มขึ้นไดทันกับความตองการสอดคลองกับแนวคิดนักวิชาการที่สรุปไดวา พฤติกรรม
การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการชวยสนับสนุนใหบคุ คลและองคกรปรับตัวเขาหากันและปรับตัวเขาสูอ งคกรได
มากขึน้ ชวยใหบคุ ลากรทํางานเต็มความสามารถเพราะมีแรงจูงใจภายในทีด่ ี (Internal Motivation) ผูบ ริหาร
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คอยใหความสนับสนุนชวยเหลือใหสมาชิกไดแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ตี อ องคการทัง้ 5 ดาน สุดทาย
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ จะนําไปสูค วามสอดคลองของความตองการทัง้ ขององคกร
และพนักงาน สรางคุณประโยชนใหทั้งองคกรและผูปฏิบัติงาน (Win Win) ทําใหสมาชิกเห็นคุณคาของ
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร จนกลายเปนวัฒนาธรรมองคกรนําไปสูการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน (เนติยา แจมทิม, 2557, 3 ; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547, 21-25) ผูเ ขียนไดวเิ คราะหวธิ กี ารสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย โดยเสนอแนวทางดังนี้
1. เตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) การเริ่มตนพัฒนาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร ผูบริหารตองเขาใจในการบริหารบุคลากรวาเปนสิ่งสําคัญ การพัฒนาคุณภาพ
บุ คลากรเป นสิ่ งจํ าเปนเพื่อการทํางานที่สงผลตอประสิทธิ ภาพขององคกร ผู บริหารตองอาศั ยความรู
ความเขาใจและพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนา ปรับมุมมองบุคคล
วาทุกคนพรอมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มมูลคาใหแกองคการ องคการจะไดประโยชนในแงของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและผลิตภาพสูงขึ้น
2. การพัฒนาสมาชิกองคการ โดยใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร
(Changing) ทําใหสมาชิกเกิดการรับรูและเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิก ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของ
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของสมาชิ ก เกิ ด
เปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรหลักการสําคัญในการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร เพือ่ สงเสริมพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาล โดยผูบ ริหารประยุกตหลักสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร รวมกับลักษณะของภาวะผูนําในการใชอิทธิพลโนมนาวเพื่อสรางความเขาใจและแรงจูงใจให
เกิดกับอาจารย จนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ขณะเดียวกัน
ผูบริหารจําเปนตองใหการสนับสนุนอาจารย โดยพัฒนาระบบการสนับสนุนจากองคกรอยางเหมาะสม
ระบบของความยุตธิ รรมจนอาจารยสามารถรับรู สรางโอกาสทีส่ ง เสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี อง
องคการ เสริมสรางพลังอํานาจเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย จัดระบบงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน
สรางบรรยากาศองคการ ความยึดมัน่ ผูกพัน สรางความพอใจในงาน ความไววางใจในผูบ ริหาร รวมทัง้ โอกาส
กาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. การคงพฤติกรรมไวอยางตอเนื่อง (Refreezing) เมื่ออาจารยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร จนกลายเปนคานิยมและวัฒนธรรมระดับบุคคลขึน้ สิง่ สําคัญในการพัฒนาตอมา
คือ ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนปจจัยที่จะทําใหสามารถคงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไว
อยางตอเนือ่ ง โดยวางแผนการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรในระยะยาว เพือ่ ใหเกิดการยอมรับ
ของอาจารยทวั่ ทัง้ องคกรและแสดงพฤติกรรมจนเปนคานิยมและวัฒนธรรมระดับองคกร เกิดการเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะของอาจารย นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (Sustainable Growth) และยั่งยืน (Sustainable Development)
การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ผูเขียนมีความคิดเห็นวาเปนความทาทายของ
ผูบ ริหารองคกรในการพัฒนาคุณภาพของอาจารยพยาบาล เพือ่ ใหอาจารยสามารถทํางานไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
ทําใหผูบริหารสามารถฝาวิกฤติขององคกรในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะหากองคการใดสามารถทําให
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อาจารยพยาบาลทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ทํางานดวยความเต็มใจทุม เทใหกบั องคกร ทํางานนอกเหนือจากบทบาทหนาที่
กําหนดไวดว ยความสมัครใจ แมอยูใ นสภาพของภาระงานทีม่ ขี อ จํากัดเรือ่ งอัตรากําลังทีไ่ มเพียงพอ จะสงเสริม
ใหองคกรนั้นบรรลุเปาหมาย เกิดผลสําเร็ จของการปฏิบัติงานในทุกระดับ ผูเขียนจึงคิดวาพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร มีความสําคัญในการชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดมากนอยแตกตางกัน
หากผูบริหารสามารถสรางกลวิธีในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาลใหสามารถทํางาน
รวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว จะทําใหองคกรเกิดผลลัพธไดผลงานตามเปาหมายที่ตั้งไว

สรุป
การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ เปนกลยุทธสําคัญที่ชวยพัฒนาองคกร
ในการเผชิญกับภาวการณเปลีย่ นแปลงดานการจัดการศึกษาพยาบาล ใหองคกรสามารถหาทางออกทีจ่ ะชวย
แก ไ ขสถานการณ วิก ฤต โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย คื อ อาจารย พ ยาบาล
ที่ เ ป น กลไกสํา คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ให มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานที่ ต อบสนองต อ
ประสิทธิภาพขององคกร เพือ่ ยกระดับการจัดการศึกษาพยาบาลใหมคี ณ
ุ ภาพในระดับสากลและผลิตบัณฑิต
พยาบาลคุณภาพทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของประเทศและสังคม ผูบ ริหารตองตระหนักความสําคัญ
ของสถานการณการเปลีย่ นแปลงปจจุบนั ทีม่ ผี ลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา และวิเคราะหหาแนวทาง
หรือกลยุทธในการที่จะนําองคไปสูคุณภาพหรือดํารงอยูรอดในสภาพการณเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตปจจุบันการบริหารองคกรจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะมนุษยจะชวยขับเคลื่อนการทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย
ดังนั้นในภาวะวิกฤตของการจัดการศึกษาพยาบาลที่ตองเผชิญกับการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา
และการขาดแคลนอาจารยพยาบาล และภายใตขอจํากัดที่ทําใหการเพิ่มจํานวนของอาจารยในระยะเวลา
รวดเร็ว เปนไปไดยาก กลยุทธทสี่ าํ คัญอยางหนึง่ คือการเพิม่ คุณภาพของอาจารยทมี่ อี ยูใ หสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพขององคกร แนวคิดสําคัญที่นําเสนอในบทความนี้คือการสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรของอาจารยพยาบาล เปนพฤติกรรมทีส่ ง ผลทางบวกตอประสิทธิภาพ
ขององคการ ชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิม่ ผลผลิตในการจัดการ เปนการเพิม่ กําลังแรงงาน
ในจํานวนคนงานทีไ่ มเพิม่ ขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางานไดหลายหนาทีเ่ กิดการชวยเหลือกันในการทํางานทําให
องคการสามารถรักษาคนดีใหคงอยูกับองคการและเพิ่มเสถียรภาพในการทํางาน
การนําแนวคิดการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนัน้ ขัน้ แรกควรใหความสําคัญและทําความเขาใจบุคลากร คืออาจารยพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในสถาบัน วิเคราะหบุคลากรใหเห็นจุดออน จุดแข็ง สิ่งที่ตองการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในสภาพการณ
บริบทของสถาบันและสถานการณทสี่ ถาบันเผชิญ เนือ่ งจากจะทําใหสามารถระบุปจ จัยหรือสิง่ สนับสนุนทีจ่ ะ
สงเสริมใหอาจารยแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งเมื่อสามารถระบุปจจัยในการสงเสริม
การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของอาจารยได องคการก็จะสามารถสงเสริมและรักษาระดับของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกลาวไดตอไป สงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรที่ยั่งยืนของอาจารย
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การประยุกตใชปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี ผูบ ริหารควรเนนการสงเสริมปจจัยเพือ่ กอใหเกิดการเสริมแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) ดวยวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะของอาจารยแตละคนหรือออกแบบการสงเสริม
ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดความทาทายสรางคุณคาในงานใหกบั อาจารย เพือ่ ทําใหอาจารยเกิดความภาคภูมใิ จในงาน
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดงายขึ้น เชน ปจจัยคุณลักษณะงาน จําเปนตอง
ทําใหเกิดความทาทายและมอบหมายใหตรงกับลักษณะของอาจารย เพือ่ ใหอาจารยเกิดความพึงพอใจในงาน
โดยผูบริหารตองใหความสําคัญตองาน ใหความใสใจคุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารย สรางบันได
ความกาวหนาในอาชีพ สนับสนุนเอื้ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน
เพือ่ ใหบคุ ลากรเกิดความพึงพอใจในงาน และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรไดอยาง
ยั่งยืน เปนตน นอกจากนี้ผูบริหารควรพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทํางานของอาจารยพยาบาล
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปกับการสรางปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร
โดยอาจใหสงิ่ เสริมแรงทีเ่ ปนผลตอบแทนในรูปแบบของเงินหรืออาจใชทางเลือกอืน่ เชน โอกาสความกาวหนา
ในหนาที่ การมอบหมายงานที่มีความสําคัญ การใหโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งผูบริหารควรสรางระบบ
ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ไดรับที่สะทอนความยุติธรรม และการให
ผลตอบแทนและความกาวหนาในสายอาชีพไปพรอมกัน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ต  อ ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs)
กลุม ตัวอยาง คือ ผูบ ริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs ทีจ่ ดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 218 ราย
ใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบชวงชัน้ (Stratified Random Sampling) แบงตามประเภทของธุรกิจ ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมานทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหความถดถอยแบบ
พหุคูณ
ผลการวิจยั พบวา ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมรี ปู แบบธุรกิจเปน บริษทั จํากัด ประกอบ
ธุรกิจดานตางๆ ไดแก ขนสง ประกัน นําเขา-สงออก ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: somyos.av@northbkk.ac.th
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ทุนจดทะเบียนปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และสวนใหญมีจาํ นวนพนักงานตํ่ากวา 50 คน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยได 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) เปนหนวยธุรกิจที่มี
ความคลองตัวในการดําเนินงาน และยังสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทั่วไปของประเทศไดดี ในชวง
ระยะเวลาที่ผานมาหลายป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการแขงขันสูงมาก และมีการเติบโตคอนขาง
รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2559 นั้น GDP ของประเทศขยายตัวไดในอัตราที่
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.2 และ GDP SMEs ขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 5.1 โดยมีสัดสวนตอ GDP ของประเทศ
เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 42.3 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: (สสว.), 2560) และจากรายงาน
สถานการณ SMEs ในป พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังรายงาน
ไวดวยวา จังหวัดปทุมธานีเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนมากถึง 26,365 ราย
ในป พ.ศ 2558 ในขณะทีจ่ งั หวัดใกลเคียงในกลุม ภาคกลางตอนบน 1 ไดแก นนทบุรี มีจาํ นวนเพียง 23,749 ราย
พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนเพียง 15,601 ราย และจังหวัดสระบุรี มีจํานวนเพียง 8,387 ราย ทั้งนี้เพราะเปน
จังหวัดหนึ่งที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมตางๆ ก็สะดวก ประชาชนก็ใหความสนใจยายไป
อยูอาศัยกันในจังหวัดนี้กันมากขึ้น จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนี้มากขึ้น
ดวย แตในขณะเดียวกัน ธุรกิจ SMEs ก็มีปญหาอุปสรรคมากมายเชนกัน ในการบริหารจัดการความรู
ความสามารถดานเงินทุนและทรัพยากร ทําใหบางธุรกิจ SMEs ประสบผลสําเร็จ แตบางธุรกิจ SMEs ก็ลม เหลว
ดังนั้น ผูบริหารธุรกิจ SMEs จําเปนจะตองมีการบริหารกับความเสี่ยงในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร ซึง่ การบริหารความเสีย่ งเปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ใหเกิดความมัน่ ใจวา ความเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ ผี ลกระทบ
สําคัญทั้งจากภายในและภายนอกที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ จะไดรับการพิจารณาและ
จัดการใหหมดไปหรือลดนอยลง การบริหารความเสี่ยงจะตองมีการดําเนินการทั่วทั้งองคการแบบบูรณาการ
โดยตองใหความสําคัญในการกําหนดผูรับผิดชอบตอกิจกรรมการควบคุม เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของ
การจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน และ/หรือพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยง
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มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได นําไปใชในทุกระดับขององคการ มีการรายงาน
ความเสี่ยงทั้งหมด ที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการตอผูบริหารที่รับผิดชอบ
และทายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก บุคลากรทุกคนใหไดรับรู
และเขาใจอยางทั่วถึง จะสามารถชวยใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Godfrey, Merrill, Hansen & Godfrey, 2009) การเตรียมความพรอมสําหรับ
ความเสีย่ งตางๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับธุรกิจเพือ่ เปนการลดมูลเหตุแตละโอกาสทีอ่ งคกรจะเกิด ความเสียหายเพือ่ ให
ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได โดยระดับของ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได ประเมินได ควบคุมได
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
ดังนัน้ ธุรกิจ SMEs จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ เปนเครือ่ งมือสําคัญในการควบคุม
ภายในองคกรที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวา ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย การนําการบริหาร
ความเสีย่ งทีน่ าํ มาปรับใชกบั ธุรกิจ ประกอบดวยดานการกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) ดานการระบุ
ความเสี่ยง (Risk Identification) ดานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ดานการจัดการความเสี่ยง
(Risk Treatment) และดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting)
(อุษณา ภัทรมนตรี, 2547, 5-17) ซึ่งสามารถสะทอนตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ธุรกิจ SMEs
ก็มคี วามเสีย่ งทัง้ ในดานลูกคา ดานการเงิน ตลอดจนดานการเรียนรูแ ละการพัฒนาไมนอ ยกวาธุรกิจขนาดใหญ
หากมีความเสีย่ งเกิดขึน้ แลว ก็ยอ มสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจเปนอยางมากเชนกัน จากเหตุผลทีก่ ลาว
มาแล ว ข า งต น ผู  วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ SMEs
ในจังหวัดปทุมธานี โดยมุงทดสอบวา การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
SMEs อยางไร ซึ่งทําการเก็บขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย
สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการกําหนดแนวทางเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ
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
เกิดขึ้นไดครบถวน การกําหนดวัตถุประสงคขององคกร ควรมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและ
ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
1.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เปนการคนหาวามีความเสี่ยงใดบาง ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขององคการโดยดูจาก
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปกติการระบุความเสี่ยงจะดูจากประวัติการเกิดเหตุการณในอดีต
ที่ผานมา หรือการคาดเดาเหตุการณที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
1.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เปนการประเมินปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยวามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากนอยแคไหน และ
หากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนํามาจัดสําดับวาปจจัยใดมีความสําคัญมาก
นอยกวากันเพื่อจะไดกําหนดมาตรการในการรับความเสี่ยงนั้นไดอยางเหมาะสม
2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
เปนการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจาก
ความนาจะเกิดและผลกระทบ โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite) และความคุม คาในการทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู (Residual Risk) วิธกี ารจัดการความเสีย่ ง
(นฤมล สะอาดโฉม, 2550) ประกอบดวย
2.1 การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance) หมายถึง การเลิก หรือหลีกเลีย่ งการกระทํา
หรือลดการกระทํา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค เปนตน
2.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิด หรือ
ลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพือ่ ปองกัน การปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนด
แผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning)
2.3 การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิด
หรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูร บั ผิดชอบในความเสีย่ ง การจางบุคคลภายนอกเปนผูด าํ เนินการ
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
ในการดําเนินการตามความเหมาะสม โดยจะเปนการประเมินผลเปนระยะๆ แทนทีจ่ ะรอใหสนิ้ สุดภารกิจกอน
4. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
พสุ เตชะวรินทร (2548, 46) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง Balance Score Card ไววา เปนเสมือน
เครื่องมือที่ชวยผูบริหารในการประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน หรือผลการดําเนินงานในดานตางๆ
ซึ่งจะทําใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมไดโดยตองมีการชึ้วัดผลการดําเนินงานใน
4 ดานตอไปนี้
4.1 ดานลูกคา (Customer Perspective) ในปจจุบันการแขงขันในเชิงธุรกิจ เกิดขึ้นอยาง
รุนแรงทัง้ จากคูแ ขงภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหกจิ การตองปรับสภาพวิธกี ารหรือกลยุทธการดําเนินงาน
โดยใหความสนใจกับลูกคาที่เปนลูกคาเปาหมายในปจจุบันและในอนาคต
4.2 ดานการเงิน (Financial Perspective) การวัดผลการปฏิบัติงานของกิจการที่แสวงหา
กําไรจะใชผลการดําเนินงานทางดานการเงินเปนหลักทีจ่ ะบงชีว้ า กิจการประสบความสําเร็จหรือไม เชน กําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายไดที่เพิ่มขึ้น เปนตน
4.3 ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) การวัดผล
การปฏิบตั งิ านแบบดุลยภาพจะพิจารณามุมมองทัง้ 4 ดาน ไดแก มุมมองทางดานการเงิน มุมมองทางดานลูกคา
มุมมองทางดานกระบวนการภายใน และมุมมองทางดานการเรียนรูแ ละพัฒนาซึง่ มุมมองทางดานการเรียนรู
และพัฒนาจะตองระบุถึงกิจกรรมที่กิจการตองบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
4.4 ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) นอกเหนือจากมุมมอง
ทางดานลูกคาแลว การวัดผลการปฏิบตั งิ านแบบดุลยภาพก็ยงั ใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาภายใน
องคกรซึ่ง ถือวาความสําเร็จของกิจการตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน คุณภาพของ
การทํางาน และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคกร
พรตพร อาฒยะพันธุ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิภาพ
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบวา
ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และ
เปนรายดานอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมและเปน
รายดานอยูในระดับมาก SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ จํานวน
พนักงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นดวยเกีย่ วกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งโดยรวมแตกตาง
ผลกระทบของประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ต  อ ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา (1) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมิน
ความเสีย่ ง และดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานโดยรวม และดานลูกคา (2) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง
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มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานกระบวนการภายใน และ (3) ประสิทธิภาพ
การบริหารความเสีย่ ง ดานการประเมินความเสีย่ ง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
ดานการเรียนรูและพัฒนา
นิธินันท ทองอุน (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ประสิทธิภาพ
การบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น ด า นลดความสู ญ เสี ย มี ค วามสั ม พั น ธ แ ละผลกระทบเชิ ง บวกกั บ
ผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเจริญเติบโตของกําไร ดานการบรรลุวตั ถุประสงคของธุรกิจและดานความพึงพอใจ
ของผูบ ริหาร ขณะทีป่ ระสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งทางการเงินดานเสริมสรางความมัน่ ใจในผลการดําเนินงาน
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
เปนกรอบการบริหารและการจัดการความเสีย่ งเปนกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับทุกคน ใชปฎิบตั ใิ นระดับองคกร
COSO EMR ไมไดมาทดแทน COSO เดิม แตเปนการนํามาพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใหกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมาก
Beasley, Clune & Hermanson (2005) ไดสํารวจสัดสวนของบริษัทชั้นนําของโลกที่อยูในแตละ
ขั้นตอนของการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในองคกร “Enterprise Risk Management” พบวา มากกวา
ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่มีการนํา ERM มาใชในองคกรแลวและมีบางองคกรไดมีการนํามาใช
อยางเต็มรูปแบบ และจากการวิจัยที่ กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวานับจากป ค.ศ. 2005 เปนตนมาองคกร
ทั่วโลกไดใหความสนใจกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
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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 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชวงชั้น (Stratified Random
Sampling) แบงตามประเภทของธุรกิจ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
สัดสวนการสุมตัวอยางตามประเภทธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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471
1,498
514
471
171
428
770
856
342
492
321
471
706
514
364
556
449
278
535
16,157
26,365

¨»n¤´ª°¥n µ
7
22
7
7
3
7
12
14
5
7
4
7
12
8
5
8
7
4
8
245
400

หมายเหตุ: การวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางกลับมาไดเพียง 218 ราย

2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปดวยคําถามทั้งสิ้น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสีย่ งของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
และ ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
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มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out) กับผูบริหารของ
ธุรกิจ SMEs ที่เปนบริษัทที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliabilityโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (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) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(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 สถิตทิ ใี่ ชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคณ
ู (Multiple
Correlation Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) แบบ All Enter

ผลการวิจัย
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมรี ปู แบบธุรกิจเปน บริษทั จํากัด ประกอบธุรกิจตางๆ ไดแก
ขนสง ประกันภัย นําเขา-สงออก เปนตน ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป ทุนจดทะเบียน
ปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และมีจํานวนพนักงานสวนใหญตํ่ากวา 50 คน
ตารางที่ 2
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งโดยรวมและรายดานของผูบ ริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
S.D.
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54 หากพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ (1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค ( = 4.02,
S.D. = 0.57) (2) ดานระบุความเสีย่ ง ( = 3.91, S.D. = 0.59) และ (3) ดานการจัดการความเสีย่ ง ( = 3.89,
S.D. = 0.47)
ตารางที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
1.
2.
3.
4.

¨µ¦ÎµÁ·µ
oµ¨¼oµ
oµ¦³ªµ¦£µ¥Ä
oµµ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³¡´µ
oµµ¦Á·
Ã¥¦ª¤

S.D.
0.50
0.43
0.42
0.56
0.43

4.10
3.87
3.88
3.61
3.86

¦³´ªµ¤·Á®È
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

จากตารางที่ 3 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.86 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.43 เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน อยูใ นระดับมาก
ทุกดาน หากพิจารณาจากคาเฉลีย่ จากมากไปนอย 3 ลําดับแรก เปนดังนี้ (1) ดานลูกคา ( = 4.10, S.D. = 0.59)
(2) ดานการเรียนรูแ ละพัฒนา ( = 3.88, S.D. = 0.42) และ (3) ดานกระบวนการภายใน ( = 3.87, S.D. = 0.43)
ตารางที่ 4
การวิเคราะหสหสัมพันธของการบริหารความเสี่ยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดปทุมธานี
´ªÂ¦

¨µ¦
ÎµÁ·µ
(PER)
3.86

S.D.
PER
OB
RI
RA
RM
MP

0.40
-

µ¦Îµ®
ª´»¦³r
ªµ¤Á¸É¥
(OB)
3.95

µ¦¦³»
ªµ¤Á¸É¥
(RI)

µ¦¦³Á¤·
ªµ¤Á¸É¥
(RA)

µ¦´µ¦
ªµ¤Á¸É¥
(RM)

3.92

3.79

3.84

0.51
0.552*
-

0.45
0.722*
0.517*
-

0.48
0.738*
0.461*
0.531*
-

0.44
0.651*
0.532*
0.674*
0.391*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

µ¦·µ¤
¦³Á¤·¨Â¨³
µ¦¦µ¥µ
(MP)
3.80
0.50
0.694*
0.481*
0.651*
0.503*
0.557
-

VIFs

1.622
2.377
1.524
2.043
1.878
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จากตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามโดยคาสหสัมพันธอยูระหวาง
0.552 – 0.738 ตอมาจึงไดทาํ การทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIFs ปรากฏวา คา VIFs ของตัวแปรอิสระ
การบริหารความเสี่ยงมีคาตั้งแต 1.524 – 2.377 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ
กันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2014)
ตารางที่ 5
การทดสอบความสั ม พั น ธ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ ผลการดํ า เนิ น งานโดยรวมของธุ ร กิ จ SMEs
ในจังหวัดปทุมธานี
»

µ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥
nµ¸É (a)
µ¦Îµ®ª´»¦³r (OB)
µ¦¦³»ªµ¤Á¸É¥ (RI)
µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥ (RA)
µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥ (RM)
µ¦·µ¤¦³Á¤·¨
Â¨³µ¦¦µ¥µ (MP)

¨µ¦ÎµÁ·µÃ¥¦ª¤ °»¦·
´¤¦³··Í
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°
µ¦°¥
¤µ¦µ
0.822
0.345
0.045
0.053
0.178
0.056
0.303
0.048
0.144
0.051
0.116
0.049

»

t

P- Value

3.773
0.912
2.351
5.004
2.598
2.045

0.002
0.254
0.017*
0.000*
0.012*
0.041*

Adjust R2 = 0.463 SEE = 0.289 F = 8.257 p-value = .003
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

จากตารางที่ 5 พบวา การบริหารความเสีย่ ง ดานการประเมินความเสีย่ ง มีคา สัมประสิทธิก์ ารถดถอย
สูงสุด 0.303 รองลงมาคือ ดานการระบุความเสี่ยง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.178 ดานการจัดการ
ความเสี่ยงมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.144 และสุดทาย ดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน
มีคา สัมประสิทธิก์ ารถดถอย 0.116 ตามลําดับโดยมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
โดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถ บริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยงได
อยางชัดเจน ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวยเชนเดียวกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา การบริหารความเสีย่ งในดานการประเมินความเสีย่ ง ดานการระบุความเสีย่ ง
ดานการจัดการความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน มีความสัมพันธและมีผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรตพร อาฒยะพันธุ
(2550) ซึง่ ไดทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบวาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา (1) ประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผล
และการรายงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม (2) ประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
ดานกระบวนการภายใน และ (3) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยงมี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและพัฒนา นอกจากนี้ผลการวิจัย
ครัง้ นีย้ งั สอดคลลองกับงานวิจยั ของนิธนิ นั ท ทองอุน (2553) ซึง่ ไดศกึ ษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ดานการลดความสูญเสีย มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมทัง้ ในดานการเจริญเติบโตของกําไร ดานการบรรลุวตั ถุประสงคของธุรกิจ
และดานความพึงพอใจของผูบริหารดวย

สรุป
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีรูปแบบธุรกิจเปน บริษัทจํากัด ประกอบธุรกิจดานตางๆ
ไดแก ขนสง ประกันภัย นําเขา-สงออก เปนตน ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป
ทุนจดทะเบียนปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และมีจาํ นวนพนักงานสวนใหญตํ่ากวา 50 คน
การบริหารความเสี่ยงในดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการจัดการความเสี่ยง และ
ดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
โดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเสี่ยง โดย สามารถระบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง
ไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวยเชนเดียวกัน
ประโยชนทไี่ ดรบั ของการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและความรู ความสามารถ
ของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เพื่อเปนสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุง
การวางแผนพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางใน
การกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของการบริ ห ารความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ SMEs ในประเทศไทยต อ ไป
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารธุรกิจ SMEs จะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง
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อยางจริงจังโดยตองมีการกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจนและตองเนนใหบุคลากรทุกคนตองมีสวนรวม
ในการบริหารความเสี่ยงจึงจะทําใหผลการดําเนินธุรกิจดีขึ้น สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะ เปนเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติการได ดังนี้
1. เชิงนโยบาย
1.1 ผูบ ริหารของธุรกิจ SMEs จะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งโดยมีการกําหนด
เปนนโยบายของธุรกิจอยางชัดเจน
1.2 ผูบ ริหารของธุรกิจ SMEs ตองเขาไปมีสว นรวมในการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจทุกขัน้ ตอน
จึงจะสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs จะตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
ธุรกิจอยางเปนทางการและตองมอบหมายอํานาจหนาที่ในการดูแลและตัดสินใจใหชัดเจน
2. เชิงปฏิบัติการ
2.1 ผูบ ริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs ใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งในดานการประเมิน
ความเสี่ยงนอยที่สุด แตดานนี้มีผลตอการดําเนินงานมากที่สุด ดังนั้นถาผูบริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดปทุมธานี มุงเนนใหความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงใหมากขึ้น โดยพยายามหาวิธีการ
ในการประเมินความเสี่ยงใหชัดเจนและถูกตองมากที่สุด ผลการดําเนินงานก็จะดีมากขึ้นเทานั้น
2.2 ผู  บ ริ ห ารหรื อ เจ า ของธุ ร กิ จ SMEs ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งที มี ต  อ
ผลการดําเนินงานในดานการเงินนอยที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ ดังนั้น ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs
ควรใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานดานการเงินใหมากขึน้ โดยเฉพาะเกีย่ วกับผลตอบแทนจากการลงทุน
หรือการใชเงินทุนซึ่งจะทําใหผลการดําเนินงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้
2.2.1 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานีในเชิงคุณภาพ
2.2.2 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในจังหวดปทุมธานี
2.2.3 ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ มี ต  อ ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ SMEs
ในจังหวัดปทุมธานี
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ผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยใน 4 ปจจัย ไดแก 1) องคกรแหงการเรียนรู 2) บรรยากาศการเรียนรู 3) การจัดการความรู
4) ผลการดําเนินงานขององคการโดยผลการวิจยั พบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษนนั้ ผานและอยูใ นระดับดี (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 แสดงวาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานที่มี
ผลเชิงบวกของปจจัยดานความรู 3 ประการ อันประกอบดวยองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียน
รู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัด
ถึงผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพัฒนาดานความรู ผูประกอบการควรมุงเนน
ความเขาใจอยางลึกซึ้งตอปจจัยดานความรูของผูประกอบการ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่สงเสริม
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทัง้ หนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานอืน่ ๆ ชวยกันสรางความรู
ความเขาใจและนําปจจัยดานความรูเหลานี้ไปปฏิบัติเพื่อความมั่นคง 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
ในหลายทศวรรษทีผ่ า นมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-Sized Enterprise
- SME) ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจที่มีจํานวนมากที่สุดในทุกประเทศ และยังเปนประชากรดานเศรษฐกิจ
ที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกอีกดวยเชนกัน และจากการสรุปรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมป พ.ศ. 2550 วิสาหกิจกลุมนี้เปนแหลงสําคัญของระบบเศรษฐกิจในการสรางผลผลิตและทําให
เกิดการจางงานเปนจํานวนมากในทุกๆ ประเทศ อยางไรก็ตามภายใตความสําคัญทางเศรษฐกิจดังกลาว วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดมลี กั ษณะและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจทีแ่ ตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ
จากขอไดเปรียบในการแขงขันบางประการ เชน การเริม่ ตนทําธุรกิจไดรวดเร็ว ความยืดหยุน ในการประกอบธุรกิจ
และความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนตน แตวิสาหกิจที่
มีขนาดเล็กเหลานี้สวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดาน ตั้งแตเรื่องการ
ขาดแคลนเทคโนโลยี การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุนและที่สําคัญก็คือ
การบริหารจัดการกิจการที่ขาดแคลนบุคลากร สงผลใหสวนมากไมสามารถรักษาธุรกิจในระยะยาวและกาว
ไปสูการแขงขันในระดับทีส่ งู ขึ้นไปได วิสาหกิจในระดับนีจ้ ํานวนมากจึงมีผลการประกอบการอยูใ นระดับที่ไม
คอยดีและในที่สุดก็ตองเลิกกิจการไปหลังจากที่เริ่มดําเนินกิจการไดไมนาน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพควบคูกันไป เชนเดียวกับประเทศไทยซึ่งไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการสรางผูประกอบการรายใหม ขณะที่กระบวนการในการพัฒนา
ผูประกอบการใหเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิผลก็ไดมีการเพิ่มแผนการดําเนินการมากยิ่งขึ้นจากสถิติของ
การจัดตั้งวิสาหกิจในประเทศไทยในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวนการจัดตั้งวิสาหกิจใหมเฉลี่ยปละกวา
45,000 ราย และจากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ประจําป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยเปน
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ประเทศที่มีประชากรวัยทํางานที่มีสวนรวมในการกอตั้งธุรกิจใหมหรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) อยูในระดับคอนขางสูง หากวิสาหกิจที่เลิกกิจการนี้มีจํานวน
มากขึ้นยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการจางงาน (Bosma & Harding, 2013) การกอตั้งและการอยูรอดของวิสาหกิจทําใหเห็นวาแมจะมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนหนึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี ทําใหกิจการสามารถอยูรอด เติบโต
เจริญกาวหนาได แตกม็ วี สิ าหกิจอีกจํานวนไมนอ ยทีต่ อ งลมเหลวทัง้ ๆ ทีว่ สิ าหกิจเหลานัน้ บางกลุม ประกอบธุรกิจ
อยูใ นสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ปจจัยการดําเนินงานหลักดานใดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิดความอยูรอด ผลการศึกษาวิจัย
ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเด็นนี้ของประเทศไทยยังมีจํานวนนอย
สวนมากเปนการศึกษาในตางประเทศและจากผลการวิจยั สวนใหญพบขอสรุปทีเ่ หมือนๆ กัน ประการหนึง่ คือ
ผลการประกอบการนัน้ ขึน้ อยูก ับปจจัยสําคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับตัวผูป ระกอบการ (Raymond & St-Pierre, 2003)
ซึง่ ลักษณะของการเปนผูป ระกอบการนีท้ ที่ าํ ใหตอ งตัดสินใจใชกลยุทธทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ และมีสว นรับผิดชอบ
อยางมากตอผลการประกอบการภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรัพยากรการที่จะสงเสริมองคกรใหมี
ประสิทธิภาพควรจะมุง เนนองคการแหงการเรียนรูซ งึ่ มีอทิ ธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการ (Harnandaz,
2000 ; Collie, 2002 ; Davis, 2005 ; Chajnacki, 2007 ; Herrera, 2007) โดยแนวคิดองคการแหงการเรียนรู
นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากกับทุกองคการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่จะชวยพัฒนาปรับเปลี่ยนองคการอยางตอเนื่องและชวยให
องคการเกิดการพัฒนาระดับผลการดําเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จขององคการ
(วรภัทร ภูเจริญ, 2548) จากการที่องคการไดนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูมาใชดวยการสงเสริม
ใหสมาชิกเพิม่ พูนทักษะความรูแ ละตืน่ ตัวในการเรียนรูด ว ยตนเองตลอดเวลา สงเสริมใหมกี ารถายทอดความ
รู ตลอดจนมีการเรียนรูร ว มกันทัง้ ในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองคการ สมาชิกมีความกระตือรือรนในการ
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 จากผลการศึกษาของ Sinkula (1994) พบวา การจัดการความรูโ ดยเฉพาะการใหความสําคัญกับตลาด
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาดซึ่งเกี่ยวของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแขง
การแสวงหาขอมูล การถายโอนแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ
ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ
สวนแบงทางการตลาด และความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม นอกจากนีป้ ฏิสมั พันธระหวางการใหความสําคัญ
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กับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับการเรียนรู (ตัวแทนของบรรยากาศ
การเรียนรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาดซึ่งการวัดผลของธุรกิจจะใชแนวคิดการวัดผล
การปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced scorecard: BSC) ตามแนวคิดของ Kaplan & Norton (2004)
ในการศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การดําเนินงาน โดยการประเมินในรูปของผลการดําเนินงานดานการเงินและผลการดําเนินงานทีไ่ มใชดา นการเงิน
4 มิติ คือ ผลการดําเนินงานดานการเงิน ผลการดําเนินงานดานลูกคา ผลการดําเนินงานดานกระบวนการ
ภายในและผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต เนื่องจากแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงาน
แบบดุลยภาพซึง่ เปนเครือ่ งมือทีส่ ามารถใหรายละเอียดชัดเจนถึงสิง่ ทีธ่ ุรกิจตองการจะวัดในแนวทางทีส่ มดุล
ทัง้ ทางดานมุมมองการวัดผลการดําเนินงานทางการเงินและมุมมองการวัดผลการดําเนินงานทีไ่ มใชทางการเงิน
นอกจากนี้ยังชวยใหธุรกิจมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศนและกลยุทธสูการปฏิบัติงานของธุรกิจ
รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานตามแนวคิดการวัดผลการปฏิบตั งิ านแบบดุลยภาพเปนเครือ่ งมือในการวัดผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจไดครอบคลุมทั้งหมด
ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม นอกจากจะต อ งทํ า ความเข า ใจว า
ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวามีลกั ษณะเปนอยางไรแลว ควรจะตองทําการศึกษา
ภาวะในการเปนผูประกอบการวามีองคประกอบอะไรบาง จากบริบทขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทํา
ความเขาใจตอปญหาในการวิจัยวา ภาวะผูประกอบการนั้นคืออะไร มีองคประกอบใดที่แสดงถึงการมี
ภาวะผูประกอบการและองคประกอบของภาวะผูประกอบการดังกลาวมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรเพือ่ การคนควาวิจยั ภายใตบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดแก 1) ปจจัยดานความรูของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีองคประกอบอะไรบาง 2) อิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนอยางไรเพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจองคกรใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนากรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในระดับองคการโดยมีกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
เปนหนวยในการวิเคราะห การวิจัยเปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอ

68

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

ผลการดําเนิ นงานของกลุ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยให
ความสําคัญไปที่การคนหาองคประกอบของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ ในการดําเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาประกอบดวยอะไรและมีผลกระทบอยางไรตอผลการประกอบการ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับอิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการเนินงานของ
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย มีปจ จัยดานความรู (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 การเรียนรูและแลกเปลี่ยน
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) ประกอบดวยผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน (Financial Performance) ผลการดําเนินงานดานลูกคา (Customer Performance) ผลการดําเนินงาน
ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและ
การเจริญเติบโต (Learning and Growth Performance) สามารถสรุปตัวแปรไดที่จะใชในศึกษาได
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 5 สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอบรรยากาศการเรียนรูของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความรูของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5: การจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว จิ ยั ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับผูบ ริหาร
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพือ่ ใหไดขอ สรุปทีส่ ามารถนําไปประยุกต
ใชไดกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยทั่วไปโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 17 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แพร นาน พะเยา ลําปาง
แมฮอ งสอน ลําพูน ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ นครสรรค อุทยั ธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจติ ร จํานวน
ทั้งหมด 3,283 ราย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) จากโครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ขนาดกลุม ตัวอยางมีความเหมาะสมกับการวิเคราะหขอ มูลโดยใชเครือ่ งมือ
ทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ซึ่งกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ
จํานวน 400 ราย เปนกลุม ตัวทีท่ าํ การคัดเลือกโดยใชวธิ กี ารเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือก
กลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารสุม โดยใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง เนือ่ งจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญ
และตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการดังกลาว
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับองคการแหงการเรียนรู สวนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับบรรยากาศ
การเรียนรู สวนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดการความรู และสวนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 5 ใช
มาตรวัด 5 ระดับ คือ สอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ ระดับคะแนน 5 จนถึงสอดคลองกับการปฏิบตั ิ
งานจริงนอยที่สุด ระดับคะแนน 1 สําหรับประเมินผลลัพธดานการเงินใชมาตรวัดไดแก คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00
แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด/เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเปาหมายจนถึงคาเฉลี่ย 1.00 –
1.80 แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงนอยที่สุด/ลดลงมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย
3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดทาํ การตรวจสอบคุณของเครือ่ งมือ ไดแก การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธีดัชนีความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญ และ
ทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง (n = 20) และตัวแปรแฝงทุกตัว
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มากกวา 0.5 และคาอํานาจจําแนกรายขอทุกขอคําถาม (Corrected
Item-Total Correlation) มีคามากกวา 0.3 (Low & MacMillan, 1988)
4. การวิเคราะหขอ มูล ใชวธิ กี ารวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเชิงพรรณาและการวิเคราะหสถิตพิ หุตวั แปร
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อพิสูจน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น
ไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมมาจากตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรภาวะผูนํา
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อยางผูประกอบการ ตัวแปรการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ตัวแปรการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการและเนื่องจากตัวแปรทั้งหมด
เปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือเปนตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตัวแปรแฝงเหลานี้
มีความเปนนามธรรมและมีความซับซอน ไมสามารถเก็บขอมูลดวยขอคําถามในการสํารวจเพียงคําถามเดียว
แตจําเปนตองมีตัวแบบการวัด (Measurement Model) ที่ประกอบดวยตัวแปรสังเกต (Manifest Variables)
หลายๆ ตัวที่เปนตัวแปรที่สามารถสังเกตและเก็บขอมูลไดจํานวนละ 3-4 ตัวแปรสังเกตตอตัวแปรแฝง
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาดัชนีที่ใชประกอบดวย
คาไค-สแควร คาไค-สแควรสัมพัทธ, CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index), AGFI
(Adjusted Goodness of Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) และ SRMR
(Standard Root Mean Square Residual)

ผลการวิจัย
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 50.70 และเพศหญิง รอยละ 49.30
มีอายุมากกวา 25 – 45 ป รอยละ 88.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท รอยละ 70.60 และ
มีประสบการณทาํ งาน มากกวา 5 – 15 ป รอยละ 80.30 ในบริษทั ของกลุม ผูต อบแบบสอบถามประกอบกิจการ
บริการ รอยละ 45.30 จําหนาย รอยละ 50.50 และผลิตมีจํานวนนอยที่สุดคือรอยละ 4.30 ดานความรูและ
อิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยมีทั้งหมด 12 ปจจัยซึ่งในแตละปจจัยมี ดังนี้
1. พลวัตการเรียนรู สวนใหญผูบริหารองคการมีการสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบตางๆ สอดคลอง
กับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 3.99) โดยในรายดานพบวา ดานบุคลากรในองคการสามารถปรับเปลีย่ น
ตนเองเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลีย่ 4.31) ผูบ ริหารองคการมีการสงเสริมใหบคุ ลากรคิดอยางเปนระบบ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั ิ
งานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.29) บุคลากรในองคการมองวาการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)
2. การสงเสริมการเรียนรูด ว ยเทคโนโลยีมคี วามสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.01)
โดยในรายดาน พบวา ผูบริหารองคการสนับสนุนการฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยี
อยางตอเนือ่ ง มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.19) โดยผูบ ริหารองคการสนับสนุน
ใหบคุ ลากรใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือในการแสวงหาความรูใ หม มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก
(คาเฉลีย่ 4.13) และผูบ ริหารองคการสนับสนุนใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)
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3. แรงจูงใจในการเรียนรูม คี วามสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.00) โดยในรายดาน
พบวา ผูบริหารองคการมีนโยบายเพิ่มคาตอบแทนเมื่อพนักงานสามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอ
องคการ ผูบริหารองคการมีนโยบายในการยกยอง ใหรางวัลแกพนักงานที่สรางประโยชนดวยการพัฒนา
กระบวนการใหมๆ ตอองคการ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ผูบ ริหารระดับสูง
ใหความสํ าคัญกั บพนักงานที่หาความรูกระบวนการใหมๆ ที่มีมาใช/สรางประโยชนในการทํางาน มี
ความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.01) เพือ่ นรวมงานใหความสําคัญดวยการแสดงความยินดี
กับพนักงานที่สรางประโยชนใหกับหนวยงาน มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.76)
4. การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรู มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.76)
โดยในรายดาน พบวา บุคลากรในแผนกงานทุกฝายในองคการใหความรวมมือในการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ในการทํางานเพือ่ บรรลุถงึ ความตองการของลูกคามีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
4.36) บุคลากรในองคการมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทีม่ าใชบริการมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ าน
จริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) และบริหารองคการโดยจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหพนักงานทํางานเปนทีมมี
ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)
5. การสื่อสารมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.15) โดยในรายดาน พบวา
ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชน เชน รายงานการประชุม บันทึกชวยจํามี
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) โดยผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการคัดเลือก
ความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากรอื่นๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.27) และบุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและนํามาใชในการทํางานมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.10)
6. การแสวงหาความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03) โดยในรายดาน
พบวา ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนสอดคลองกับการปฏิบัติจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.31) ผูบริหารองคการสงเสริมการคัดเลือกความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากร
อื่นๆ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย4.27) บุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและ
นํามาใชในการทํางานสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)
7. การสรางความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.59) โดยในรายดาน
พบวาผูป ระกอบการสามารถสรางความรูใ หมโดยบันทึกเปนเอกสารทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.82) ผูบริหารองคการนําประสบการณที่เคยประสบมาถายทอด
ใหพนักงานรับรูม คี วามสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.64) ผูป ระกอบการสามารถสราง
ความรูโดยถายทอดผานสื่อตางๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.63)
8. การจัดเก็บความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.93) โดยในรายดาน
พบวาผูประกอบการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลตางๆ
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มีสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.03) ผูป ระกอบการสามารถจัดเก็บองคความรูผ า นสือ่ ตางๆ
ในระบบฐานข อ มู ล เช น การแชร ลิ ง ค ข ององค ก ารมี ค วามสอดคล อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง มากที่ สุ ด
(คาเฉลี่ย 4.27) และผูประกอบการไดรับความสะดวกในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลขององคการ
มีสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.04)
9. การแบงปนความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.99) โดยในรายดาน
พบวาพนักงานในองคการมีการแบงปนความรูร ะหวางกันภายในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริง
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.33) ผูบริหารระดับสูงในองคการใหความสําคัญกับการแบงปนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.13) พนักงานในองคการมีการแบงปน
สิ่งที่ไดเรียนรูและประสบการณของพนักงานผานระบบในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.99)
10. การประยุกตใชความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.14) โดยใน
รายดาน พบวาผูป ระกอบการสามารถใชการสือ่ สาร/แบงปนสิง่ ทีเ่ รียนรูร ว มกันจากขอผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
แกบุคลากรอื่นๆ ในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.27) โดยผูบริหาร
สามารถวิเคราะหไดวาแผนกงาน/องคการขาดความรูใดที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง
กับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.24) และผูป ระกอบการสามารถนําความรูใ นองคการมาประยุกตใช
ในการทํางานมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.17)
11. ผลการดําเนินงานดานการเงินมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.99)
โดยในรายดาน พบวาความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.30) โดยความสามารถในการรักษาลูกคาเกาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ซึง่ ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาเพิม่ ขึน้ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ าน
จริงมาก (คาเฉลี่ย 4.01)
12. ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.10)
โดยในรายดาน พบวาการบริการมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.26) การบริการมีการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)
13. ผลงานดานการเรียนรูแ ละการเติบโตมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.06)
โดยในรายดาน พบวาความมุงมั่น กระตือรือรนในการบริการของพนักงานเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.25) และองคการมีระบบการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง
มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.19)
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14. ผลการดําเนินงานดานลูกคามีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.30)
โดยในรายดานพบวา ความสามารถในการรักษาลูกคาเกาเพิม่ ขึน้ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก
(คาเฉลี่ย 4.25) ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก
(คาเฉลี่ย 4.01) การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.10)
15. ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่
4.26) โดยในรายด า นพบว า การบริ ก ารมี ก ารตอบสนองที่ ต รงกั บ ความต อ งการของลู ก ค า เพิ่ ม ขึ้ น มี
ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมี
ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)
การวิเคราะหแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางโดยสถิตกิ ารวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง (โมเดล)
สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling: SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Onyx จาก University of
Virginia & Max Planck Institute for Human Development เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน
ของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืนโดยไดผลจากการตรวจสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน
´¸ªµ¤¨¤¨º
2

(F -test)
(F2/df)

CFI (Comparative Fit Index)

GFI (Goodness of Fit Index)

Ár *
Å¤n¤¸´¥Îµ´ (p >0.05)
< 2.00

°¨o°¨¤¨º¸

2.00 –

°¨o°¨¤¨º

5.00

¡°ÄoÅo

> 0.95

°¨o°¨¤¨º¸

0.90 –

°¨o °¨¤¨º 

0.95

¡°ÄoÅo

> 0.95

°¨o°¨¤¨º¸

0.90 –

°¨o °¨¤¨º 

0.95

¡°ÄoÅo

¨µµ¦¦ª°
´¥Îµ´ (p = 0.036)
1.27

°¨o°
¨¤¨º¸

0.95

°¨o°
¨¤¨º¸

0.97

°¨o°
¨¤¨º¸
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ตารางที่ 1
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน
(ตอ)
´¸ªµ¤¨¤¨º
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation)

SRMR ( Standard Root Mean Square
Residual)

> 0.95

Ár *
°¨o°¨¤¨º¸

0.90 –

°¨o °¨¤¨º 

0.95

¡°ÄoÅo

< 0.05

°¨o°¨¤¨º¸

0.05 –

°¨o°¨¤¨º

0.08

¡°ÄoÅo

0.08 –

°¨o°¨¤¨ºÅ¤n

0.10

n°¥¸

> 0.10

°¨o°¨¤¨ºÅ¤n¸

< 0.05
< 0.08

nµ
nµ

¨µµ¦¦ª°
0.96
°¨o°
¨¤¨º¸

0.04

°¨o°
¨¤¨º¸

0.03
0.02

nµ
nµ

*เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)

จากตารางที่ 1 พบวา ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษนนั้
จะเห็นไดวาดัชนีมีระดับที่ดีและอยูในเกณฑที่ผานทุกตัวแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหตัวแบบของปจจัย
ด า นความรู  ข องผู  ป ระกอบการที่ มี ต  อ ผลการดํ า เนิ น งานของกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก 1) องคการแหงการเรียนรู 2) บรรยากาศการเรียนรู 3) การจัดการความรู
และ 4) ผลการดําเนินงานขององคการ ปรากฏผลดังภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสราง
ของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทางภาคเหนือของประเทศไทย
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ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหตวั แบบสมการเชิงโครงสรางของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
หมายเหตุ X1 = องคการแหงการเรียนรู X2 = บรรยากาศการเรียนรู X3 = การจัดการความรู Y4 = ผลการดําเนินงานขององคการ

การทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยสามารถสรุปได ดังนี้
สมมติฐานที่ 1: X1Y4 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวม เทากับ -0.14) ของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2: X1X2 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอบรรยากาศการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.01) ของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3: X1X3 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอการจัดการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.02)ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4: X2 Y4 บรรยากาศการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.01) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5: X3Y4 การจัดการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.02) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
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อภิปรายผลการวิจัย
อิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสรางของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ
ทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยประกอบดวย
4 ปจจัยไดแก ปจจัยที่ 1 องคการแหงการเรียนรู คือ องคการที่เอื้อใหบุคลากรทุกคนในองคการมีโอกาส
ที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาโดยใชแนวทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการเชื่อมโยงความสัมพันธของ
บุคลากรทุกคนในองคการ กระตุน ใหเกิดการพัฒนารวมกันในการเรียนรูร ว มกับผูอ นื่ มีการแบงปนและถายทอด
ความรูซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขายทามกลางสภาพแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด
การเรียนรูท จี่ ะนําไปสูว ถิ ที างแหงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนซึง่ สอดคลองกับ Hargreaves & Jarvis (1998) กลาววา
องคการแหงการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะเกิดขึ้นกับ
บุคคล กลุม หรือองคการ หรือกลุมที่องคการมีการทํางานรวมกัน องคการจะตองเปนองคการแหงการเรียนรู
เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาสูค วามเปนเลิศ โดยจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูล และการบริการอยางตอเนือ่ ง ขณะเดียวกัน
ก็ตองพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยเชนกัน ปจจัยที่ 2 บรรยากาศการเรียนรู คือ การเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนความรู ขอบเขตของการใหความสําคัญตอการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรู และการสื่อสาร
การประสานงานระหวางกันภายในองคการเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา โดยทุกแผนกงาน
ในองคการมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและติดตอสื่อสารภายในองคการผานระบบการทํางาน 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
กิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาด ซึง่ เกีย่ วของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแ ขง การแสวงหาขอมูล การถายโอน
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ ความสามารถในการตอบสนอง
ตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ สวนแบงทางการตลาด และ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Makino & Montgomery (2008) ที่กลาวไววา
ปฏิสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับ
การเรียนรู (การจัดการความรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาด แตมีความสัมพันธเชิงลบ
กับความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม รวมถึงการศึกษาในประเทศญีป่ นุ พบวา กลุม ตัวอยางของบริษทั ขนาดกลาง
และขนาดยอมในประเทศญี่ปุนที่มีความสามารถในการใชความรู (Knowledge Exploitation) จะบรรลุ
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operational Efficiency) ประกอบดวย 1) ผลกําไรที่เหนือกวาคูแขง และ
2) กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหนือคูแ ขง ในขณะทีบ่ ริษทั ทีม่ คี วามสามารถในการสรางความรู (Knowledge
Exploration) จะมีผลการดําเนินการเชิงกลยุทธ (Strategic Performance) อันไดแก ความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ/เทคโนโลยีใหมๆ ไดเหนือกวาคูแ ขง และสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของสมาชิกองคการ
ที่ดีกวา และปจจัยที่ 4 ผลการดําเนินงานขององคการคือ ผลการดําเนินการในขั้นตอนสุดทายขององคการ
(Ultimate Performance) เปนเสมือนการมองผลทีเ่ กิดขึน้ จากภายนอกทีค่ รอบคลุมมิติ 3 ดานคือ ดานแรกคือ
ผลการดําเนินการดานการเงิน ไดแก กําไร ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนตอสินทรัพย เปนตน
ดานที่สองคือผลการดําเนินการดานการตลาด ไดแก ยอดขาย สัดสวนการตลาด เปนตน และดานที่สามคือ
ผลตอบแทนของผูที่มีสวนไดเสียกับองคการหรือผูถือหุน ไดแก ผลตอบแทนรวม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(Economic Value Added) ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด Jones (2007) ทีก่ ลาวไววา ประสิทธิผลองคการหมายถึง
ผลการดําเนินงานทีม่ คี วามหมายทีก่ วางกวา ครอบคลุมผลการดําเนินงานองคการพรอมทัง้ ผลการดําเนินการ
ภายในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหนวยงานในองคการ
รวมทั้งผลการดําเนินการจากมุมมองภายนอกที่นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ดังนั้น
ผลการดําเนินงานจึงเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลองคการ

สรุป
อิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ปจจัยดานความรู 3 ประการ
อันประกอบดวย องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียนรู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญ
ที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานถึงแมงานวิจัยนี้จะ
สามารถสรุปและอภิปรายถึงอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแตผูประกอบการยังมีความไมเขาใจ
อยางลึกซึ้งตอปจจัยดานความรูที่สงผลดีตอผลการดําเนินงานจึงตองใหฝายหนวยงานที่เกี่ยวของที่สงเสริม
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่รวมกันเปน
ประชารัฐจะไดชว ยกันสรางความรูค วามเขาใจและนําปจจัยดานความรูเ หลานีไ้ ปปฏิบตั เิ พือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยัง่ ยืนของภาคประชาชน กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประเทศชาติเปนลําดับตอไปในอนาคต
ความรู ใ นเชิ ง วิ ช าการที่จ ะเกิด ขึ้นใหมใ นงานวิจั ยนี้คือ สามารถพั ฒ นาป จจั ยดา นความรูของ
กลุม วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมโดยใชตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงานแบบ BSC (Balanced Scorecard)
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหปจจัยดานความรูที่มีผลตอความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
โดยสามารถพัฒนาอิทธิพลของปจจัยดานความรูท มี่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม องคการทีไ่ มแสวงหากําไร
และบริษัทเพื่อสังคม (Social Enterprise) ความจงรักภักดีของผูมีสวนไดเสียขององคการและความสัมพันธ
ระหวางองคการแหงการเรียนรูกับความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
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โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวเปาหมาย 2) พัฒนากิจกรรม
การทองเทีย่ วและโปรแกรมนําเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับกลุม เปาหมาย 3) เสนอแผนการตลาดทีเ่ หมาะสม และ 4) เสนอ
รูปแบบศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชน อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย ใชวธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสาน
กลุมตัวอยางเพื่อรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเที่ยว (ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวง)
จะเลือกแบบเจาะจง ไดแก ตัวแทนจากศูนยการเรียนบานนาโต 5 คน ตัวแทนจากบานนาโต 3 คน บานโปงไฮ
3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการไดมาซึ่งรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟาหลวงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) สวนการสุม
ตัวอยางนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางทองเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และเคยมีประสบการณ
ทองเทีย่ วตามสถานทีท่ อ งเทีย่ วโดยชุมชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุม ตัวอยางแบบบังเอิญซึง่ ใชวธิ กี ารคํานวณ
ตัวอยางตามวิธคี าํ นวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บ จํานวน 400 ตัวอยาง นอกจากนีย้ งั ไดสมั ภาษณ
กลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (Focus Group) นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน และการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับผูนําเที่ยวและผูประกอบการ จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยว
สวนใหญเปนนักศึกษา อายุเฉลีย่ 20-29 ป มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน
ตามลําดับ เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพื่อคนหาตนเอง
เดินทางโดยรถยนตสว นบุคคลมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ระบบขนสงสาธารณะ ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจมากทีส่ ดุ
คือ ความสนใจสวนบุคคลและการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก ชวงเวลาที่เดินทางคือพฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคม ใชจายในการทองเที่ยวตั้งแต US$ 1,000 - US$ 3,000 สวนใหญเดินทางคนเดียว
รองลงมา คือ เดินทางกับเพื่อน กิจกรรมที่ใหความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ และการเรียนรูวิถีชีวิต
ขนบประเพณีและความเชือ่ สวนใหญรบั ขอมูลขาวสารทางเว็บไซตมากทีส่ ดุ ติดตามขอมูลจาก Trip Advisor
และ Google ดานแผนการตลาดวางแผนรับนักทองเที่ยวประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจาก
การทองเทีย่ ว 280,000 บาทตอป ดานการแบงกลุม เปาหมายแบงตามกลุม ผูไ ดรบั ประโยชน ไดแก ชุมชนเปาหมาย
และลูกคา คือ นักศึกษาชาวตางชาติ ผลการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวและโปรแกรมนําเที่ยวไดโปรแกรม
ตัวอยาง 12 รายการใน 3 ชุมชน และ 1 ชมรมโดยสินคาและบริการหลัก ไดแก วิถีชีวิต ธรรมชาติ พิธีกรรม
ความเชือ่ และการเกษตรพืน้ ทีส่ งู ดานการสรางประสบการณพเิ ศษ คือ วิถชี วี ติ การหาอาหาร กิจกรรมอาสาสมัคร
กิจกรรมการแสดง การศึกษาชีววิทยาในนํ้า ดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสื่อสารประสบการณ
และสิง่ ทีช่ มุ ชนไดประโยชนจากการทองเทีย่ ว ดานการวัดผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว
รวมถึงผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม ราคาขายอิงตามตนทุน รายรับของศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวมาจากคาคอมมิชชันรอยละ 20 ของราคาขาย ดานการลงทุนตอยอด ในปแรกจะนําผลกําไร
ทีไ่ ดไปลงทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานกลยุทธทางการตลาด ควรเนนกลยุทธดา นชองทางการจัดจําหนาย
ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เนนกิจกรรมอาสาสมัคร ควรใชเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารและเขาถึงลูกคา ผานชองทางสังคมออนไลน ไดแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ งบประมาณรวม
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40,000 บาท ดานการควบคุมใหคณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนิน การทําการตลาดตามแผนการตลาด
เพื่อจะไดปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการควรดําเนินการในรูปแบบเครือขาย
ความรวมมือโดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม มีหนาที่จัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว เปน
ศูนยบริการขอมูลนักทองเทีย่ ว อํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ ว ประสานงาน จัดอบรมใหความรูแ กชมุ ชน
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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

85

บทนํา
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555– พ.ศ. 2559 ที่ไดระบุวา “อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดทสี่ าํ คัญนํามาซึง่ เงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาค...” (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) โดยในแผนการพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญไว 5 ประการ และไดใหความสําคัญกับชุมชนในการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศมากขึ้น
จากทิศทางการทองเทีย่ วและพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทําใหหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วของประเทศไมสามารถหยุดนิง่ ได จําเปนตองพัฒนาการทองเทีย่ วของประเทศให
กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จุฑามาศ วิศาลสิงห (2556) ไดชี้ใหเห็นวา “การทองเที่ยวที่กําลังไดรับ
ความนิยมในยุคนีค้ อื การทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) เนือ่ งจากนักทองเทีย่ วมีความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชนมากขึ้น นักทองเที่ยวตองการแสวงหาความดั้งเดิมที่เปนของแท (Authenticity)
ไมใชการสรางสรรคหรือปรุงแตงขึน้ มา รวมทัง้ ตองการประสบการณทมี่ เี อกลักษณพเิ ศษเฉพาะตัว (Unique)”
นอกจากนี้ Krantz et al. (2009) ไดเห็นการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนมาตั้งแตป ค.ศ. 2008 และทิศทางการเติบโตของการทองเที่ยวรูปแบบใหมในสถานที่ทองเที่ยว
ที่มีเอกลักษณมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
ในประเทศไทยมีการปรับตัวสอดรับกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองการแสวงหาความดั้งเดิมที่
เปนของแทและความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น จึงมีการจัดการรณรงคปแหงการทองเที่ยววิถีไทย
(Discover Thainess) ขึ้นในปพ.ศ. 2558 (TAT Review, 2558) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกําหนด
แผนการสงเสริมการตลาดการทองเทีย่ วในประเด็นนีเ้ อาไวภายใต “แคมเปญ “Discover Thainess” มุง สือ่ สาร
ภาพลักษณที่สามารถเสริมความเขมแข็งใหแบรนดประเทศไทยดวยการนําสงความสุข สนุกแบบไทยๆ
เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ เสนอขายแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน เนนในเรื่อง
ของความเปนไทย (Thainess) และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีโ่ ดดเดน มีเอกลักษณ ผสานกับความหลากหลายของ
สินคาและบริการทางการทองเทีย่ วทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ วไดหลากหลายรูปแบบ
การใชชีวิต (Lifestyle) และหลากหลายโอกาส นํามาตอยอด รวมเปนเนื้อหาในการสื่อสาร โดยนําเสนอ
ประสบการณทองเที่ยวที่มีคุณคาทางจิตใจ (Value) ที่จับจิตและประทับใจ (Emotional Marketing) เนนการ
สงอารมณและนํา้ เสียง (Mood and Tone) ทางการสือ่ สารทีส่ ามารถเขาถึงอารมณ ความรูส กึ และความตองการ
ของนักทองเทีย่ วเปาหมายใหมากขึน้ มุง หวังใหภาพของความประทับใจนี้ เกิดการรับรูใ นวงกวาง เกิดการบอก
ตอ (Word of Mouth) เพือ่ สงตอประสบการณ (Share) ผานชองทางการสือ่ สาร ทัง้ สือ่ ออนไลนและสือ่ ออฟไลน
กิจกรรมการสงเสริมการทองเทีย่ ววิถไี ทยดังกลาวทําใหจงั หวัดตางๆ ในประเทศไทยตางหาเอกลักษณ
ความแทและดั้งเดิมของตนออกมาเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว มีการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด
ทองเที่ยวรอง เชน รายการ 12 เมืองตองหาม...พลาด เปนตน
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จังหวัดเชียงรายมีการสงเสริมการทองเที่ยวของตนภายใตแคมเปญ “ปแหงการทองเที่ยววิถีไทย”
ในวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงรายไดจัดงาน “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย
วิ ถี ไ ทยล า นนา” เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วนอกฤดู ก าลของจั ง หวั ด และตอกยํ้ า ความเป น เมื อ งเกษตร
ของเชียงราย (สมชาย เกิงฝาก, 2558) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายนั้นมีอยูมากมาย
แตที่โดดเดนมากของพื้นที่จังหวัดเชียงรายคือ การทองเที่ยวเกษตรที่สูง ไมวาจะเปนยานดอยชาง-ดอยวาวี
ทีเ่ ปนแหลงปลูกกาแฟทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศ ยานดอยตุงทีม่ ชี อื่ เสียงจากโครงการพัฒนาดอยตุงจนมีผกู ลาว
วาเปนสวิตเซอรแลนดแหงเมืองไทย และอีกแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียงไมแพกันคือยานดอยแมสลองซึ่งเปนแหลง
ปลูกชาที่มีคุณภาพแหงหนึ่งของไทย โดยในป พ.ศ. 2557 ที่ผานมามีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน
จังหวัดเชียงรายสูงถึง 2,909,804 คน สรางรายได 20,728.69 ลานบาท (กรมการทองเที่ยว, 2557) ทั้งนี้โดย
เฉพาะในยานดอยแมสลองนั้นมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมากในทุกป เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศที่สวยงามและมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง โดยเฉพาะการทองเที่ยววิถีชีวิต
ในชุมชน ซึง่ หนึง่ ชุมชนทีม่ คี วามนาสนใจยานแมสลอง คือ ชุมชนบานนาโตตาํ บลแมสลองใน อําเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย
บานนาโตเปนหมูบ า นเล็กๆ ในอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ตัง้ อยูห า งจากชายแดนประมาณ
5 กิโลเมตร ผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนคนไทยที่มาจากชนเผาตางๆ รวม 6 ชนเผา มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้นเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไดไปเยี่ยม
พื้นที่ไดมีพระราชดําริใหมีการสอนในระดับอาชีวศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อใหมีความรูทาง
ดานการเกษตร และสามารถประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ของตนเองไดโดยไมตองยายถิ่นฐาน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี เ ชี ย งราย จึ ง ได ส นองพระราชดํ า ริ โดยสร า งศู น ย ก ารเรี ย นบ า นนาโต ขึ้ น เพื่ อ สอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานการเกษตร
ซึง่ ศูนยการเรียนแหงนีเ้ ปนสถาบันอาชีวศึกษาบนพืน้ ทีส่ งู เพียงแหงเดียวในประเทศไทยและไดรบั การยอมรับ
ใหเปนสถาบันตนแบบทีร่ จู กั กันในนาม “นาโตโมเดล” และเนือ่ งจากศูนยการเรียนบานนาโตตงั้ อยูบ นภูเขาสูง
จึงมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะแกการเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงบริเวณโดยรอบของศูนยการเรียนแหงนี้
มีกลุมชาติพันธุที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนอยูหลายกลุมที่เหมาะสําหรับการพัฒนาให
เปนแหลงกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมหรือการทองเทีย่ วชาติพนั ธุ นอกจากนีพ้ นื้ ทีด่ งั กลาวยังเปนแหลง
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของกลุมนักศึกษาตางชาติจํานวนหนึ่ง การทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน
อาจเปนกิจกรรมการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสําหรับพื้นที่แหงนี้
จากการประชุมหารือรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบวา
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ขตบริการของศูนยการเรียนบานนาโตมศี กั ยภาพทางการทองเทีย่ วอยางมาก มีกจิ กรรมทีโ่ ดดเดน
เชน การปลูกฟกทองเขาแถว การผลิตพืชผักเมืองหนาว วิถีชีวิตชนเผา มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
เชน วัดไทยใหญ นํ้าตก ปาไม เปนตน นอกจากนี้ศักยภาพดานบุคคลากรของพื้นที่ถือวามีความพรอมมาก
มีนกั เรียนในศูนยการเรียนบานนาโตทสี่ ามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชุมชนไดดี สมควรไดรบั การสงเสริมให
เปนพื้นที่ทองเที่ยวทางเลือกของจังหวัดเชียงรายอีกแหงหนึ่ง
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อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เขตบริการของศูนยการเรียน
บานนาโตใหดําเนินไปไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองมีขอมูลการตลาดที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวในพื้นที่
โดยเฉพาะการตลาดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเร็วในปจจุบัน ขอมูลดานอุปสงคหรือความตองการของ
ลูกคาและขอมูลดานอุปทานหรือสินคาและบริการทีม่ อี ยูจ าํ เปนตองมีการศึกษาเพือ่ นําไปพัฒนาแผนการตลาด
ที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่เขตบริการของศูนยการเรียนบานนาโตและชุมชนใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การทองเทีย่ วในรูปแบบทีเ่ หมาะสมไมขดั แยงกับความเปนอยู วิถชี วี ติ ชุมชน การศึกษานีจ้ งึ มุง หาจุดสนใจรวม
ระหวางฝงอุปสงคและฝงอุปทานเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแผนการตลาดอันจะนําไปสู
การขับเคลื่อนดานการทองเที่ยวในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ ริโภคกลุม นักทองเทีย่ วทีค่ าดวาจะเขามาใชบริการของศูนยบริการการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุมลูกคา
เปาหมายเพือ่ สรางรายไดเสริมแกชมุ ชน ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ
ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
4. เพือ่ นําเสนอรูปแบบศูนยบริการนักทองเทีย่ วของศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชนในเขตบริการ
ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเรื่องนี้มุงเนนการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนที่ชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดเองอยางยั่งยืน ทั้งนี้แผนการตลาดมุงเนนความสําคัญใน
การพัฒนาแผนการตลาดที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่มีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยว
เพื่อมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยแนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาสกัดตัวแปร
ในการพัฒนาแผนการตลาด ไดแก แนวคิดการตลาด 4.0 พฤติกรรมผูบ ริโภค สวนประสมทางการตลาด แนวคิด
SPECIALโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas) และแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด
แนวคิดการตลาด 4.0
การตลาด 4.0 เปนการพัฒนาตอเนื่องมาจากการตลาดในยุค 3.0 โดยจะเนนการสรางการเขาถึง
หรือการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาทางสื่อสังคมออนไลน โดยในยุคนี้จะบูรณาการทั้งสื่อ Online และ
Offline เขาดวยกัน และสิ่งที่จะสรางความยั่งยืนทางการตลาดในยุคนี้จะเนนการดึงลูกคาเขามามีสวนรวม
(Engagement Marketing) เสนอแนะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยื่นขอเสนอทางการตลาดไมวาจะเปน
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ผลิตภัณฑการสงเสริมการตลาดหรือการใหบริการใหลกู คาแตละคนทีแ่ ตกตางกัน (Customization) การบูรณาการ
การตลาด 4.0 คือการใชเครื่องมือผสานกันระหวางเครื่องมือตลาดและเครื่องมือขาย เพื่อขับเคลื่อนลูกคา
ตาม Customer Journey คือจากรูจักวามีเรานําเสนอตัวตนในตลาดแลว เราจะดึงดูดใหลูกคาคาดหวัง
ถูกดึงดูดเขามาในระบบการตลาดของเรา แลวแปรเปลี่ยนเปนลูกคา สรางความสัมพันธกับลูกคาจนกระทั่ง
ลูกคากลายเปลี่ยนมาเปนแฟนพันธุแท (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2558)
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงการตัดสินใจที่จะซื้อ จะใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอัน
นําไปสูความพึงพอใจตามความตองการ ความคิด และประสบการณของผูบริโภค โดยสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคคือ รูปแบบการรับรูตอสิ่งเรา สิ่งเราภายนอก สภาวะแวดลอมทางการตลาด จะเขาไปสู
สภาวะจิตใจของผูซื้อ คุณลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2000, 160) จากการนํา
เสนอการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (1997, 105) สรุปไดวาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการคนหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคคําถามที่ชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หรือ 6Ws1H
เพือ่ คนหาคําตอบของพฤติกรรมผูบ ริโภคหรือ 7Os นัน้ สามารถชวยใหกาํ หนดกลยุทธการตลาดเพือ่ ตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนแนวคิดทางการตลาดทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง
อย า งไรก็ ต าม มี ก ารเสนอแนวคิ ด เรื่ อ ง ส ว นประสมทางการตลาดนี้ แ ตกต า งกั น ออกไป แนวคิ ด ที่ มี
การกลาวถึงมากที่สุดนาจะเปนแนวคิด 4 P’s (Kotler, 1997, 98) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานที่
การจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแนวคิด 4P’s ที่กลาวมาสวนใหญจะมองเฉพาะสินคาที่จับตองได
จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชกับสินคาทางการทองเที่ยวที่ถือวาเปนสินคาที่จับตองไมไดแนวคิดของ Zeithaml &
Bitner (1996) ที่ไดเสนอสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ไวดงั นี้ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ
สินคาและบริการที่ตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูใชบริการ 2) ดานราคา (Price) หมายถึง
คุณคาผลิตภัณฑทผี่ ใู ชบริการสามารถรับรูไ ดในรูปตัวเงิน 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ ชองทาง
หรือวิธีการที่ผูใชบริการสามารถซื้อสินคาหรือบริการได 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง
การสื่อสารกับผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช
บริการ 5) ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงาน เจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร
6) ดานลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) คือ ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอใหกบั ลูกคาใหเห็น
เปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 7) ดานกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว
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 การสรางสภาพแวดลอมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
E = Experience เปนการสรางประสบการณผานการลงมือ หรือสรางความทรงจําที่ดีใหแกนักทองเที่ยว
C = Communication การสือ่ สารประสบการณและสิง่ ทีช่ มุ ชนและนักทองเทีย่ วไดประโยชนจากการทองเทีย่ ว
I = Information Technology การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเขาถึงนักทองเที่ยว A = Access การเขา
ถึงตลาดกลุมเปาหมายผานกลุมคนที่หลากหลายและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของตลาดกลุมเปาหมาย
L = Linkages การทํางานรวมกันกับพันธมิตรทางการตลาด
โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas)
แนวคิดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas) เปนเสมือนการ
วางแผนภาพรวมทางการตลาด หรือเปรียบไดกบั พิมพเขียวในการสรางบานซึง่ นับเปนสิง่ สําคัญในการวางแผน
การสรางความสมดุลระหวางการสรางคุณคาทางสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางความยั่งยืน
ทางการเงิน องคประกอบทีส่ าํ คัญในการวางแผนธุรกิจเพือ่ สังคมแคนวาสประกอบไปดวย 1) การแบงสวนตลาด
(Segments) ซึง่ จะประกอบไปดวยผูไ ดรบั ผลประโยชนโดยตรง (Beneficiary) และกลุม ลูกคาทีม่ อี าํ นาจการซือ้
(Customer) 2) ชนิดของสินคาหรือบริการ (Type of Intervention) 3) การนําสงคุณคา (Value Proposition)
ซึง่ ประกอบไปดวยการนําสงคุณคา 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 จาตุรงคกุล (2546) ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น,ศุกร เสรีรตั น, องอาจ ปทะวานิช, ปริญ ลักษิตานนท และ สุพรี  ลิม่ ไทย (2543) ธนวรรณ แสงสุวรรณ
(2545) สุวิมล แมนจริง (2546) และ Kotler (2000) สามารถสรุปไดดังนี้
การบริหารการตลาด – Marketing Management คือ กระบวนการในการวางแผนและบริหาร
ราคา ชองทาง การจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑ แนวคิด หรือบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และบรรลุเปาหมายขององคกร ประกอบดวย 3 กระบวนการคือ
การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม
การวางแผนการตลาด เปนการกําหนดจุดมุง หมายและกลยุทธในการใชความพยายามทางการตลาด
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 บทสรุปผูบ ริหาร
หรือบทคัดยอ (Executive Summary) สถานการณทางการตลาดในปจจุบนั (Current Market Situation)
การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด (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) ในการศึกษารูปแบบศูนยบริการนักทองเที่ยวของ
ศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยกับ
กลุม นักทองเทีย่ วและการวิจัยเชิงปริมาณ 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
กลุม ทีเ่ คยมีประสบการณเดินทางทองเทีย่ วยังสถานทีท่ อ งเทีย่ วโดยชุมชนตางๆ (Community Based Tourism)
ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 315,748 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) และ
ผูนําเที่ยวและผูประกอบการที่เกี่ยวของ
2. กลุมตัวอยางเพื่อรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเที่ยว (ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟา หลวง) จะเลือกแบบเจาะจง ไดแก ตัวแทนจากศูนยการเรียนบานนาโต 5 คน ตัวแทนจากบานนาโต 3 คน
บานโปงไฮ 3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการไดมาซึ่งรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
สวนการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และ
เคยมีประสบการณทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวโดยชุมชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
ซึ่งใชวิธีการคํานวณตัวอยางตามวิธีคํานวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บจํานวน 400 ตัวอยาง
นอกจากนี้จึงสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (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) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา (Description)
4. การวิเคราะหขอ มูลในเชิงคุณภาพ คณะผูว จิ ยั นําขอมูลทีไ่ ดจากการระดมความเห็น มาจัดหมวดหมู
และจัดเชือ่ มโยงตามขัน้ ตอนและลําดับเวลา วิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) และทําการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา (Triangulation) เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการทําการตรวจสอบดวยวิธีการเก็บขอมูล เชน
ประเด็นการจัดทําแผนการตลาดไดนาํ เอาขอมูลจากการเก็บขอมูลจากนักทองเทีย่ วในดานกิจกรรมทีช่ นื่ ชอบ
มารวมวิเคราะหกับจุดแข็งของกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนซึ่งทําการเก็บขอมูลดวยการประชุมกลุมยอย
เป น ต น และทํ า การสั ง เคราะห แ ละเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทั้ ง หมดตามระบบเหตุ ผ ล ตามขั้ น ตอนพฤติ ก รรม
การแสดงความคิดเห็นในดานการวางแผนการดําเนินการเก็บขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในเชิงพรรณนา (Description)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุมนักทองเที่ยวที่คาดวาจะเขามาใชบริการ
ของศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบวา นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมายสวนใหญเปนนักศึกษา อายุเฉลีย่ 20-29 ป คิดเปน
รอยละ 57 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 20 มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ
27 รองลงมาคือ ประเทศอังกฤษคิดเปนรอยละ 8.3 และประเทศเยอรมนี คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ
ดานระดับการศึกษาสวนมากศึกษาอยูใ นระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 27 รายไดเฉลีย่ ตอปของกลุม ตัวอยาง
สวนใหญอยูท ี่ US$ 20,000 คิดเปนรอยละ 5.5 รองลงมาคือ มีรายไดตอ ปเฉลีย่ US$ 30,000 คิดเปนรอยละ 4.3
วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว เพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพื่อคนหา
ตนเอง โดยคิดเปนรอยละ 21.1 รอยละ 13.8 มีรอยละ 8.8 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ เดินทางโดยรถยนต
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือระบบขนสงสาธารณะ ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจมากทีส่ ดุ คือ ความสนใจสวนบุคคล
และการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก คิดเปนรอยละ 12.5 รองลงมาคือ ความสนใจสวนบุคคล
และการเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน รอยละ 4 ชวงเวลาที่เดินทางคือพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม คิดเปน
รอยละ 46.9 รอยละ 34.1 และรอยละ 24.9 และชวงเวลาที่กลุมตัวอยางใหความสนใจในการจองโปรแกรม
ทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ เดือนพฤษภาคม รอยละ 25 รองลงมาคือเดือนเมษายน รอยละ 17.9 และเดือนมีนาคม
รอยละ 15.5 ตามลําดับ ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชในการทองเที่ยวมากที่สุดคือ 30 วัน 21 วัน 14 วัน
คิดเปนรอยละ 16.3 รอยละ 10.3 และ รอยละ 9.3 ตามลําดับ สวนใหญเดินทางคนเดียว คิดเปนรอยละ 21.3
รองลงมา คือเดินทางกับเพือ่ น รอยละ 19 กิจกรรมทีใ่ หความสนใจมากทีส่ ดุ คือ การชมธรรมชาติ รอยละ 94.2
รองลงมา คือ การเรียนรูวิถีชีวิต รอยละ 86.7 และขนบประเพณีและความเชื่อ รอยละ 52.9 ใชจายใน
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การทองเทีย่ วตัง้ แต 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
เว็บไซตมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 77 และรอยละ 13.3 ติดตามขอมูลจาก Trip Advisor และ Google รอยละ 12
จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญประทับใจในอัธยาศัยของคนในชุมชน
และบางสวนประทับใจในธรรมชาติของหมูบาน นักทองเที่ยวทุกคนบอกตอประสบการณของตนผานการ
โพสตขอความทาง Facebook
2. ผลการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเที่ยวที่เหมาะสมกับ
กลุ  ม ลู ก ค า เป า หมายเพื่ อ สร า งรายได เ สริ ม แก ชุ ม ชนในเขตบริ ก ารศู น ย ก ารเรี ย นบ า นนาโต
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย
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
ประสบการณพเิ ศษ (Experiential Activities) ไดแก 1) บานนาโต การทําขาวยาคู ขาวแคบ ซอนอีนวิ่ ทําอาหาร
2) บานโปงไฮการทําที่ดักสัตว หุงหาอาหารในปา รวมการแสดง 3) บานหวยกระ การปกผา กิจกรรมอาสา
กิจกรรมการแสดง และ 4) ชมรมชีววิถี การทําอาหารหมู ปลา ไก เก็บผักทํากับขาว ศึกษาแมลงในนํ้า
จากการทําทัวรนํารอง นักทองเที่ยวเห็นวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเชื่อและวิถีชีวิตมี
ความนาสนใจมาก นักทองเที่ยวมีความสนใจอยากพักแบบโฮมสเตย โดยเฉพาะบานไมไผแบบอาขา
นอกจากนี้ กิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหนกั ทองเทีย่ วมีสว นรวม เชน การเลนเกม การตําขาว การหาปลา เปนกิจกรรม
ที่สรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวไดดี นอกจากนี้ควรมีการวางแผนโปรแกรมใหสอดคลองกับจํานวน
นักทองเที่ยวที่มากลุมเล็กๆ และควรมีการเชื่อมเสนทางระหวางหมูบาน
3. ผลการพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
เขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ดานแผนการตลาดใชหลักการพัฒนาแผนการตลาดแบบ SPECIAL แนวคิดโมเดลธุรกิจ
เพื่อสังคมแคนวาส (Social Business Model Canvas) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7 Ps และ
การบริหารและการวางแผนการตลาด วางแผนรับนักทองเทีย่ วประมาณ จํานวน 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
ศึกษาแมลงในนํา้ ดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสือ่ สารประสบการณและสิง่ ทีช่ มุ ชนไดประโยชนจากการ
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการวัดผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว เยาวชนมีความรูเ กีย่ วกับชนเผา
มากขึน้ ความอุดมสมบูรณของปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเทีย่ ว ราคาขาย
อิงตามตนทุน รายรับของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนมาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยว
โดยหักกําไรรอยละ 20 ตนทุนการตลาดในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทุนตอยอด ในปแรก
จะนําผลกําไรที่ไดไปลงทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธที่สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดาน
ชองทางโดยเฉพาะการทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกร สถาบันการศึกษาในตางประเทศในรูปแบบกิจกรรม
อาสาสมัคร และการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ชองทางและวิธีการเขาถึงลูกคา
ควรสรางพันธมิตรกับหนวยงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และใชเทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สารและเขาถึงลูกคา
ผานชองทางสังคมออนไลน ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ไดแก การฝกการทําการตลาดทางตรง
การอบรมดานการทําการตลาดการทองเที่ยวออนไลน และทดลองการทําตลาดดวยตนเอง โดยจัดทําใน
ชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ดวยงบประมาณรวม 40,000 บาท ดานการควบคุมใหคณะกรรมการ
ทําการประเมินผลการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะไดทําการปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป
4. ผลการพัฒนารูปแบบศูนยบริการนักทองเทีย่ วของศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนดําเนินการในรูปแบบเครือขายความรวมมือ
โดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรมชีววิถี มีเปาหมายเพื่อ 1) สรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวใหชุมชนผานกระบวนการการเรียนรูรวมกัน 2) เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในพื้นที่ และ 3) พัฒนาการตลาดรวมกัน โดยวางแผนจัดทําโครงการเพื่อบรรลุเปาหมาย คือ 1) เขารวม
การฝกอบรมการบริหารจัดการการทองเทีย่ วโดยชุมชนอยางนอยปละ 2 ครัง้ 2) จัดทําฐานขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั
ของสมาชิกเครือขาย และ 3) อบรมดานการทําการตลาด ศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวง
มีหนาทีจ่ ดั ทําฐานขอมูลการทองเทีย่ ว เปนศูนยบริการขอมูลนักทองเทีย่ ว อํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ ว
ประสานงาน จัดอบรมใหความรูแกชุมชน ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ และการตลาด

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ
ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย” ถือเปนความทาทายของคณะผูว จิ ยั ในการทํางาน
รวมกับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิธีคิดในการทํางานที่แตกตางกัน ทั้งนี้การดําเนินการ
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วิจัยในระยะนี้ยังคงเปนการดําเนินการในระยะเริ่มตน คือการวางแผน ยังไมไดมีการนําแผนการตลาดไปใช
อยางเต็มรูปแบบ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถอภิปรายผลโดยแบงเปนประเด็นทีน่ า สนใจ
ดังนี้
1. พฤติกรรมนักทองเที่ยวยุคใหมกับการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการทองเที่ยวของ
ศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวง)
แมการเดินทางในยุคปจจุบนั จะสะดวกและรวดเร็วกวาเมือ่ สิบปกอ น มีเทีย่ วบินตนทุนตํา่ ทีน่ าํ พา
นักทองเทีย่ วเขามาในจังหวัดเชียงรายมากขึน้ แตดว ยระยะเวลาในการเดินทางทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ วมีจาํ กัด
และนักทองเที่ยวเสียเวลาสวนใหญไปกับการเดินทาง จึงมีแนวโนมวานักทองเที่ยวจะใชเวลาในแตละ
ชุมชนสั้นลงแตตองการประสบการณในแบบลึกซึ้งเพราะผูที่เลือกทองเที่ยวในรูปแบบนี้คือ กลุมที่ตองการ
หลีกเลีย่ งแหลงทองเทีย่ วกระแสหลัก การจัดกิจกรรมการทองเทีย่ วจึงตองเนนการสรางประสบการณทแี่ ปลกใหม
แกนกั ทองเทีย่ ว นอกจากนีพ้ ฤติกรรมในการตัดสินใจเดินทางแบบกระชัน้ ชิด กลาวคือ การจองแลวเดินทางเลย
หรือ มี ก ารวางแผนไมน านแล ว ตัด สิน ใจเดิน ทางเลยนั้น เป น อีก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ชุม ชนทอ งเที่ ย วต อ งให
ความสําคัญ หากนักทองเทีย่ วติดตอเขามาในเวลากระชัน้ ชิด ชุมชนควรมีระบบการบริหารจัดการในเรือ่ งนีใ้ หดี
เพื่อไมใหเปนการเสียโอกาสในการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถใหบริการไดเลย
จึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกชุมชนตองมี จากผลการศึกษายังสังเกตไดอีกวานักทองเที่ยวมีพฤติกรรมการเดินทาง
คนเดียว การใหความมั่นใจกับเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชุมชน
ควรใหความสนใจ กิจกรรมที่จัดใหนักทองเที่ยวควรเปนกิจกรรมที่ไมเสี่ยงอันตรายจนเกินไป เมื่อพิจารณา
ดานกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชื่นชอบมากที่สุดจะเปนเรื่องของการชื่นชมธรรมชาติและรองลงมาคือ การศึกษา
วัฒนธรรมซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของพจนา สวนศรี ฐิติ ฐิตจิ าํ เริญพร และ นายกฤศดา ธีราทิตยกุล (2559)
ที่พบวาตลาดที่มีศักยภาพเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ กลุมคนที่มีความสนใจในการเรียนรูวิถีและ
วัฒนธรรมทองถิน่ สนใจเรือ่ งสิง่ แวดลอมซึง่ มีแนวโนมเติบโตขึน้ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมทีน่ กั ทองเทีย่ วจะประทับใจ
ควรประกอบไปดวยกิจกรรมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนอยางนอย
2. พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วกั บ การสื่ อ สารการตลาดที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ศู น ย บ ริ ก าร
การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง)
จากการศึกษาพฤติกรรมการหาขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย สามารถ
สังเกตไดวานักทองเที่ยวนิยมศึกษาขอมูลจากเว็บไซตรีวิวที่นาเชื่อถือ คือ Trip Advisor และการคนหาขอมูล
ผาน Search Engine อยาง Google นอกจากนี้นักทองเที่ยวจะมีพฤติกรรมการสงตอขอมูลผาน Facebook
สวนตัวดวย จากพฤติกรรมดังกลาวสามารถพิจารณาไดวาสื่อที่ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟา หลวงควรใหความสําคัญคือ การรีววิ ของนักทองเทีย่ ว ชุมชนทองเทีย่ วอาจขอความรวมมือจากนักทองเทีย่ ว
ใหชว ยเขียนรีววิ เกีย่ วกับประสบการณทเี่ ขาไดรบั จากการเดินทางเขามาทองเทีย่ วในชุมชน เพือ่ ใหชอื่ เสียงทีด่ ี
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ของชุมชนปรากฏบนสื่อออนไลนหรือสามารถคนเจอไดใน Search Engine ที่นักทองเที่ยวนิยมใช และคนใน
ชุมชนเองอาจตองสงเสริมใหคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนใหมีสวนรวมในการผลิตสื่อหรือแชรขอมูล
ของชุมชนผานเครือขายสังคมออนไลนดวย ซึ่งนอกจากจะทําใหคนภายนอกชุมชนรับทราบขอมูลแลว
ยังเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นคุณคาในทรัพยากรตางๆ ที่ชุมชนเปนเจาของอันจะนําไปสูการอนุรักษ
และใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ พจนา สวนศรี ฐิติ ฐิติจําเริญพร และกฤศดา
ธีราทิตยกุล (2559) กรณีศกึ ษาทีป่ ระสบผลสําเร็จในการทํางานเรือ่ งการตลาดในประเทศไทยและ กลุม ประเทศ
อาเซียน พบวา ชุมชนในประเทศไทยและในประเทศที่คัดเลือกมามีปจจัยความสําเร็จ ทางการตลาดที่เปน
ปจจัยรวมกันอยูหลายประการในดานตาง ๆ ตามหลักการสวนประสมทางการตลาด 7P แตเมื่อจําแนก
ตามลักษณะของการจัดการทางการตลาดสามารถจัดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ชุมชนสามารถทําการตลาด
ไดดวยตัวเองและมีชองทางการตลาดที่หลากหลาย กลุมนี้มีแนวโนมวาจะมีความยั่งยืนทางการตลาดสูง
2) กลุมที่ทําการตลาดโดยการพึ่งพิงองคกรพี่เลี้ยงแมจะประสบความสําเร็จจากการมีสื่อและชองทาง
ทางการตลาดที่ทันสมัย แตหากชุมชนไมขยับ เขามาเรียนรูและจัดการดวยตัวเองใหมีความรอบรูเทาทัน
และเพิ่มความหลากหลายของชองทางก็จะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเรื่องความยั่งยืนในการทําการตลาด
3. การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนกับอุปสรรคทางธรรมชาติและการประกอบ
อาชีพหลักในชุมชน
การศึกษาดานการพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ วโดยชุมชนและโปรแกรมนําเทีย่ วทีเ่ หมาะสมนัน้
พบปญหาสําคัญประการหนึง่ คือ ขอจํากัดทางธรรมชาติของพืน้ ที่ เนือ่ งจากพืน้ ทีช่ มุ ชนเปาหมายตัง้ อยูบ นภูเขาสูง
แหลงกิจกรรมหลายอยางจะอยูในพื้นที่ที่เขาถึงยากในฤดูฝน กิจกรรมที่นาสนใจหลายกิจกรรม เชน กิจกรรม
การเดินปา การสํารวจลํานํ้า เปนตน จะไมสามารถทําไดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเดือนที่
นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมายนิยมเดินทางมาทองเทีย่ ว นอกจากนีใ้ นชวงฤดูกาลเพาะปลูกหรือฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
พืชผลของชาวบานในชุมชน รวมถึงชวงปดภาคเรียนของศูนยการเรียนนาโต ก็จะเปนอีกชวงหนึ่งทีช่ มุ ชนและ
ศูนยการเรียนนาโตไมสามารถใหบริการกิจกรรมการทองเทีย่ วได ซึง่ ในประเด็นนีค้ ณะกรรมการศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงจะดําเนินการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขตอไป
4. รูปแบบการบริหารจัดการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงกับ
ประสิทธิภาพการทํางานจริง
การศึกษาในระยะทีผ่ า นมาสามารถจัดตัง้ ศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชนขึน้ มาได โดยจัดการ
ในรูปแบบศูนยประสานงาน มีคณะกรรมการจาก 3 หมูบานและ 1 ชมรม มีการทดลองการทํางาน
ดานการวางแผนรวมกันโดยมีคณะผูว จิ ยั เปนพีเ่ ลีย้ งมาระยะหนึง่ ซึง่ รูปแบบการบริหารจัดการศูนยนนั้ นับไดวา
สอดคลองกับบริบทชุมชนในสภาพปจจุบนั ซึง่ อาศัยการมีสว นรวมและจุดแข็งในการทํางานจากตัวแทนชุมชน
อยางไรก็ตามในการขับเคลือ่ นการทํางานของศูนยยงั ไมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทํางานของระบบบริหาร
จัดการได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟาหลวงอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
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5. แผนการตลาดที่เหมาะสมกับความทาทายในการนําแผนไปใช
คณะกรรมการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงรวมกับคณะผูวิจัยไดรวม
กันพัฒนาแผนการตลาดทีเ่ หมาะสมสําหรับการดําเนินงานทางการตลาดของศูนยขนึ้ โดยแผนดังกลาวพัฒนา
มาจากผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และจุดเดนทางดานทรัพยากร รวมทั้งความพรอมของชุมชน
อยางไรก็ตามแผนการตลาดนีย้ งั อยูใ นขัน้ จัดทํายังไมไดถกู นําไปใช อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
ในระยะตอไป ความทาทายในการนําแผนการตลาดไปใชจะอยูที่การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวงใหสามารถเขาใจกลยุทธและวิธกี ารดําเนินงานตามแผน
อยางถูกตองเหมาะสม

สรุป
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ดจดั ทําแผนการตลาดทีเ่ หมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง) โดยการจัดทําแผนการตลาด และรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
(ศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวง) นัน้ ไดพฒ
ั นาจากผลการศึกษาพฤติกรรมนักทองเทีย่ ว
กลุม ทีค่ าดวาจะเขามาใชบริการของศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวงโดยแผนการตลาด
มุงไปสูกลุมเปาหมายนักศึกษาจากตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน
ที่เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ จากกิจกรรมที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ รองลงมาคือการเรียนรูวิถีชีวิต ขนบประเพณีและความเชื่อนั้นได
นํามาวิเคราะหรว มกับจุดแข็งของชุมชนเปาหมายทีม่ ที รัพยากรดังกลาวสอดคลองกัน โดยพัฒนาเปนกิจกรรม
ของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงดานการสรางประสบการณพิเศษ คือกิจกรรมตาม
วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัคร และการแสดงดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสื่อสาร
ประสบการณและสิ่งที่ชุมชนไดประโยชนจากการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะหศักยภาพ
และความตองการของชุมชน ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงวางแผนรับนักทองเที่ยว
ประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจากการทองเทีย่ วในชุมชน 280,000 บาทตอป ดานการวัดผลกระทบ
เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเที่ยว เยาวชนมีความรูเ กี่ยวกับชนเผามากขึ้น ความอุดมสมบูรณของปา
และความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ราคาขายอิงตามตนทุน ตนทุนการตลาด
ในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทุนตอยอด ในปแรกจะนําผลกําไรทีไ่ ดไปลงทุนในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร จากการระดมความเห็นจากผูประกอบการ ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธ
ทีส่ ามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดา นชองทางโดยเฉพาะการทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกร
สถาบันการศึกษาในตางประเทศและในประเทศในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ชองทางและวิธีการเขาถึง
ลูกคา ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาดวยการตลาดทางตรง และใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและ
เขาถึงลูกคาในกลุมเปาหมายขางตนผานชองทางสังคมออนไลนซึ่งสอดคลองกับชองทางสวนใหญในการรับ
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ขอมูลขาวสารของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ดานการควบคุมให
คณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนินการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะไดทําการปรับปรุง
กลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟา หลวง) ดําเนินการในรูปแบบเครือขายความรวมมือซึง่ รูปแบบดังกลาวเปนผลมาจากการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของการรวมกลุมการทําทองเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จโดยระยะแรกประกอบ
ดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเขมแข็ง พัฒนาฐานขอมูล
เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวในพื้นที่ พัฒนาการตลาดรวมกัน ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชนโดยรายรับของศูนยประสานงานฯ มาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยวโดยบวกจากโปรแกรม
การทองเที่ยวของชุมชนรอยละ 20
งานวิจัยนี้ยังคงมีขอจํากัดในการนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ การทํางานของศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงยังไมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทํางานของระบบบริหารจัดการ
ได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับ
การทํางานที่จะเกิดขึ้นจริง ในอนาคตและแผนการตลาดนี้ยังอยูในขั้นจัดทํายังไมไดถูกนําไปใช อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในงานวิจัยระยะตอไป
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เปาหมายในการติดตามขาวและการใหความนาเชื่อถือขาว
ที่นําเสนอผานสื่อตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 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
เพื่ อ ให ทั น เหตุ ก ารณ ม ากที่ สุ ด 2) เชื่ อ ถื อ ข า วที่ นํ า เสนอผ า นสื่ อ โทรทั ศ น ม ากที่ สุ ด 3) ส ว นป จ จั ย
ดานประชากรศาสตรกับเปาหมายในการติดตามขาวของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุ รายได
การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกัน มีเปาหมายในการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน
และ 4) ปจจัยดานประชากรศาสตรกับความนาเชื่อถือของขาว พบวา อายุ การพักอาศัย และชองทาง
ในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันมีความนาเชื่อถือขาวผานสื่อตางๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
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เปาหมายการติดตามขาว ความนาเชือ่ ถือของขาว การติดตามขาว เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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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 เปลี่ยนแปลง และนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทําใหประชาชนในยุคนีม้ คี วามตืน่ ตัวในการเปดรับขาวสารมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ มีสงั คม
ไรพรมแดนเขามา และดวยความรวดเร็วของขอมูลขาวสารที่ไมวาอยูที่ใดก็สามารถสงผานถึงกันได ทําให
มนุษยสามารถสื่อสารกันไดแมจะอยูหางไกลกันคนละซีกโลก
สือ่ ใหม (News Media) ไดเขามามีบทบาทและทาทายสือ่ ดัง้ เดิม (Traditional Media) เพราะสามารถ
ตอบสนองผูร บั สารในเรือ่ งของความสะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้ ยังเปนลักษณะการสือ่ สารแบบ 2 ทางทีผ่ รู บั สาร
สามารถแสดงความคิดเห็นได (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2557)
นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชน ปาริชาต สถาปตานนท อาจารยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มองวายุคนี้สื่อมวลชนมีการแขงขันกันระหวางสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม ซึ่งสื่อดั้งเดิมเองก็ปรับตัว
เขามาใชพนื้ ทีก่ ารสือ่ สารไรพรมแดนมากขึน้ การทํางานของสือ่ มวลชนในยุคนีเ้ นนความรวดเร็วในการรายงานขาว
แตจะรักษาความนาเชื่อถือของวิชาชีพสื่อมวลชนไดมากนอยขนาดไหน นั่นเปนสิ่งที่ทาทาย ซึ่งก็ตองวัดกัน
ที่เนื้อหาสาระ ความเปนกลางและจุดยืนของการทําเสนอขาว (วอยซทีวี, 2554)
สอดคลองกับรายงานขาวดิจทิ ลั ประจําป พ.ศ. 2559 จากสถาบันรอยเตอรเพือ่ การศึกษาดานสือ่ สาร
มวลชนที่ระบุวา การเสพขาวทุกวันนี้ตางจากอดีต เพราะถึงแมแหลงขาวสารในปจจุบันจะมีใหเลือก
หลากหลายมากขึ้น แตความนาเชื่อถือกลับลดลง โดยผลการสํารวจความคิดเห็นทางออนไลน 26 ประเทศ
แสดงใหเห็นวาสื่อโซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน เริ่มกลายเปนแหลงขอมูลขาวสารหลักสําหรับกลุม
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ผูใชสมารทโฟนมากขึ้น ซึ่งกลายเปนปญหาที่ทาทายของวงการสํานักพิมพ และสิ่งที่นาเปนกังวลอีกประเด็น
หนึ่งคือ ขาวสารในโซเชียลมีเดียยังขาดการคัดกรองที่ดีพออีกดวย (แฟรกฟอรก, 2559) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พฤติกรรมในการเสพสื่อของคนรุนใหม ที่มีทางเลือกและมีอิสระในการกําหนดวิธีการ ตองการความรวดเร็ว
และมีชองทางในการเลือกที่จะรับชมสื่อตางๆ มากยิ่งขึ้น ตามแนวคิดเรื่องการเปดรับสื่อของผูรับสาร
วาผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อตามลักษณะ ดังนี้ (บุษราคัม เอี่ยมอําไพ, 2539)
1. เลือกสื่อที่จัดหามาได (Availability) โดยธรรมชาติของผูรับสารนั้นจะเลือกใชสื่อที่ไมตองมี
ความพยายามมากนัก โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม มักจะเลือกเปดรับสื่อที่อยูใกลตัว เชน เปดรับขาวจาก
สมารทโฟนแทนที่จะซื้อหนังสือพิมพอาน เปนตน
2. เลือกสื่อที่สอดคลอง (Consistence) เปนการเลือกสื่อที่สอดคลองกับความรู คานิยม ความเชื่อ
และทัศนคติของตน เชน คนรุนใหมมักจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่อออนไลน เพราะเขาถึงไดงาย
และตอบสนองเรื่องของความรวดเร็ว
3. เลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) ปจจุบันมีสื่อมากมาย ดังนั้นผูรับสารจึงมักเลือกรับสื่อ
ที่ตนเองสะดวก เชน การเปดรับสื่อออนไลนเพราะอยูที่ไหนก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารได
4. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) คือ ผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่ตนเองเคยรับ
อยูเปนประจํา เชน บางคนสะดวกหาขาวจากสื่อออนไลนเพราะความรวดเร็ว ฉับไว เปนตน
สํ า หรั บ ในส ว นของสื่ อ ใหม และสื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ที่ ส ามารถสร า งความเปลี่ ย นแปลงในวงการ
สื่อสารมวลชน Pavlik (1999) ใหเหตุผล ดังนี้
1. ในการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารจะทําใหไดหลากหลายวิธมี ากขึน้ ทําใหการรายงานขาวมีเนือ้ หา
ที่รอบดานและมาจากหลายมุมมองมากขึ้น
2. ในแงของเนื้อหาขาว (Content) สื่อใหมทําใหขาวที่ถูกนําเสนอมีความหลากหลาย มีความลึก
เขาใจไดงา ย แตสงิ่ ทีต่ อ งทํา คือ การตรวจสอบขอเท็จจริงและปญหาในเรือ่ งความเร็วทีอ่ าจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ในการรายงานขาว
3. การเปลี่ ย นแปลงการทํ า งานของห อ งข า วออนไลน มี ค วามยื ด หยุ  น มากกว า สื่ อ ดั้ ง เดิ ม
กองบรรณาธิการขาวทํางานคลองตัวมากขึ้น มีระดับขั้นตอนของการทํางานนอยกวาสื่อดั้งเดิม สงผลให
สามารถผลิตขาวไดสรางสรรค มีประเด็นมุมมองใหมๆ ที่นาสนใจ และมีการรายงานขาวอยางตอเนื่อง
จากการศึกษาเรื่อง A New Model for News โดยสํานักขาว The Associated Press (AP) &
The Context-Based Research Group (2008) เกี่ยวกับโครงสรางการบริโภคขาวของกลุมวัยรุนถึงวัยผูใหญ
ตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคขาวในยุคดิจิทัล ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1: รูปแบบของการบริโภคขาวในยุคดิจิทัล
ที่มา: The Associated Press (AP) & The Context-Based Research Group (2008)

ชองทางและแพลตฟอรมที่ทําใหการสื่อสารสงตอขอมูลทําไดอยางรวดเร็วกวาสื่อดั้งเดิม สงผลตอ
การสรางรูปแบบ (Model) ของขาวที่อยูบนพื้นฐานของความเร็วในการเผยแพรเพื่อตอบสนองพฤติกรรม
การบริโภคขาวของกลุม วัยรุน ถึงวัยผูใ หญ แตเนือ้ หาขาวสวนใหญทสี่ ง ออกมาเมือ่ พิจารณาความลึกของเนือ้ หา
เชน การตอยอดประเด็น การพัฒนาเรือ่ งของขาวสูม มุ มองอืน่ ๆ ผูบ ริโภคยังไมคอ ยเห็นในสวนนี้ สะทอนใหเห็น
วาความเร็วของเทคโนโลยีทําใหการทําขาวยิ่งตองแขงกันในเรื่องของความเร็ว แตขอเท็จจริง ความถูกตอง
แมนยํา ความลึก และความทันสมัยของขาวก็เปนสิง่ ทีอ่ งคกรขาวจะละเลยไมได ซึง่ สอดคลองกับการทบทวน
วรรณกรรมที่ใชศึกษา จากงานวิจัยของธนา ทุมมานนท และ กฤษมันต วัฒนาณรงค (ไทยรัฐออนไลน, 2554)
ทีพ่ บวา ปจจัยดานความบริบรู ณของเนือ้ หาในการสรางความนาเชือ่ ถือของหนังสือพิมพออนไลน ประกอบดวย
1) ผูน าํ เสนอ 2) ความถูกตองแมนยํา 3) ชือ่ เสียงของสํานักขาว 4) ความครบถวนของขาว และ 5) ความทันสมัย
ของขาว นอกจากนี้ปจจัยที่มีอิทธิพลดานความเชื่อถือในกระบวนการผลิต พบวา องคกรผูผลิตสื่อมี
ความสําคัญตอความนาเชื่อถือมาก เนื่องจากสื่อออนไลนเปดโอกาสใหใครก็ไดทําหนาที่ในการสื่อสารขอมูล
ทําใหความนาเชื่อถือในสื่อออนไลนมีนอย ถาไมมีกระบวนการผลิตที่เปนที่นาเชื่อถือ หรือมีผูผลิตสื่อที่เปน
องคกรสามารถตรวจสอบได แตหากวากระบวนการในการรายงานขาวผานสื่อออนไลนสามารถทําใหเปน
ระบบ และตรวจสอบได จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาสําคัญที่อาจ
ถูกปดบังไดเปดเผยใหคนในสังคมไดมองเห็นมิติปญหาตางๆ ไดอยางรอบดานมากขึ้น (ธัญญา จันทรตรง
และกุลทิพย ศาสตระรุจิ, 2557)
นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง เปาหมายในการติดตามขาว และความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผาน
สือ่ ตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบงานวิจยั ของ มารียา ไชยเศรษฐ (2546) เรือ่ ง “ความคาดหวัง
การใชประโยชน และความพึงพอใจของผูช มในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ตี อ รายการทีน่ ปี่ ระเทศไทย ทางสถานี
โทรทัศนกองทัพบกชอง 5” พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอการไดรับความรู ขาวสารที่ทันเหตุการณ
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รวดเร็ว ทันสมัย และมีความพึงพอใจดานเนื้อหาที่เสนอแตละครั้งชัดเจนไมคลุมเครือและเจาะลึกในระดับ
นอยทีส่ ดุ นอกจากนี้ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ไดศกึ ษาวิจยั พบวา รูปแบบของการใชสอื่ สังคมในกระบวนการ
สื่อขาวมีความโดดเดนในเรื่องการใชเพื่อความรวดเร็ว โดยนํามาใชเพื่อการรายงานขาวใหทันตอเหตุการณ
และจากสถานทีเ่ กิดเหตุการณ สวนบทบาทผูส อื่ ขาวทีต่ อ งทําหนาทีเ่ ปนนายทวารขาวสารในการคัดกรองขอมูล
และตัดสินใจเลือกขาวเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลนตองเนนหนักมากขึ้นในเรื่องของความรอบคอบและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการเสนอขาว และงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีตอสื่อมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สํานักขาวอิศรา, 2559)
พบวา กลุมเจเนอเรชั่น Z อายุระหวาง 12-18 ป เปนกลุมที่มีพฤติกรรมการรับขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน
บอยที่สุดมากกวาเจเนอเรชั่นอื่นๆ 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. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (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
กรุงเทพมหานครโดยใชการกําหนดขนาดตัวอยางตามวิธขี องทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
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
ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุม ประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับกลุม ประชากรทีจ่ ะ
ทําการศึกษา (Try Out) จํานวน 50 คน และเมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธหี าคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (– Coefficient) ไดคา แอลฟา เทากับ .91 ซึง่ หมายถึง เครือ่ งมือ
มีระดับความเชื่อมั่นสูง
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย
1. เปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 1)
เปาหมายในการติดตามขาวผานสือ่ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร คือ เพือ่ ใหทนั เหตุการณ
มากทีส่ ดุ มีคา เฉลีย่ (  ) = 4.22 รองลงมา ไดแก ความถูกตองของขอมูลในการนําเสนอขาว มีคา เฉลีย่ (  )
= 4.17 และเนื้อหาขาวมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ย (  ) = 4.14 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความเชือ่ ถือขาวทีน่ าํ เสนอผานสือ่ โทรทัศนมากทีส่ ดุ มีคา เฉลีย่
(  ) = 4.01 รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ มีคาเฉลี่ย (  ) = 3.63 และสื่อเว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ
เชน ไทยรัฐออนไลนมีคาเฉลี่ย (  ) = 3.45 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ªµ¤n µÁºÉ°º°
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®´º°¡·¤¡r
SMS
ÁªÈÅr¦µ¥µ nµªÃ¥Á¡µ³ Án Å¥¦´°°Å¨r
ÁªÈÅr´Éª Ç Å Án Sanook Kapook Mthai
ºÉ°´¤°°Å¨r Án Facebook Twitter

SD
.881
.906
.949
1.02
1.01
.883
.986

Ár ¦³Á¤·
¤µ
µ¨µ
¤µ
o°¥
¤µ
µ¨µ
µ¨µ

P < 0.5
3. อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือก
รั บ ข า วสาร) ที่ แ ตกต า งกั น ไม มี ผ ลต อ เป า หมายในการติ ด ตามข า วผ า นสื่ อ ของเยาวชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรายไดตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อ
¦µ¥Åo
ÉÎµªnµ 5,000 µ
5,001 – 10,000 µ
10,001 – 15,000 µ
15,001 – 20,000 µ
20,001 – 25,000 µ
25,001 ¹ÊÅ

P < 0.5

n µÁ¨¸É¥
3.84
3.98
3.94
3.86
4.06
3.98

SD.
.448
.483
.557
.610
.460
.523

f-test

p-value

.571

.723
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µ¦µ¸É 4
Á¦¸¥Á¸¥nµÁ¨¸É¥ °µ¦¡´°µ«´¥´Ájµ®¤µ¥Äµ¦·µ¤ nµª
µ¦¡´°µ«´¥
n µÁ¨¸É¥
SD.
¡n°Â¤n
3.95
.507
µ·
3.85
.602
Á¡ºÉ°
4.08
.491
Á¸¥ª
4.01
.571

f-test

p-value

1.263

.287

P < 0.5
3. อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือก
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
µ¦µ¸É 5
Á¦¸¥Á¸¥nµÁ¨¸É¥ °°µ¥»´¦³´ªµ¤nµÁºÉ°º° ° nµª
°µ¥»
n µÁ¨¸É¥
SD.
f-test
p-value
15 - 17 e
2.14
18 - 20 e
3.26
.586
3.226
.023
21 - 23 e
3.40
.534
24 - 25 e
3.34
.217
P < 0.5 * Å¤n¡ªµ¤Ânµ¦µ¥¼nµµ¦°ªµ¤Ânµ¦µ¥¼n Ã¥ª·¸ °Á¢Á¢
µ¦µ¸É 6
Á¦¸¥Á¸¥nµÁ¨¸É¥ °µ¦¡´°µ«´¥´¦³´ªµ¤nµÁºÉ°º° ° nµª
µ¦¡´°µ«´¥
n µÁ¨¸É¥
SD.
f-test
p-value
¡n°Â¤n
3.28
.602
µ·
3.08
.461
2.970
.032
Á¡ºÉ°
3.49
.485
Á¸¥ª
3.33
.517
P < 0.5 * Å¤n¡ªµ¤Ânµ¦µ¥¼n µµ¦°ªµ¤Ânµ¦µ¥¼n Ã¥ª·¸ °Á¢Á¢
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µ¦µ¸É 7
Á¦¸¥Á¸¥nµÁ¨¸É¥ °n°µÄµ¦Á¨º°¦´ nµªµ¦´¦³´ªµ¤nµÁºÉ°º° ° nµª
n °µµ¦Á¨º°¦´  n µªµ¦
n µÁ¨¸É¥
SD.
f-test
p-value
Ã¦´«r
3.38
.549
ª·¥»
3.00
®´º°¡·¤¡r
3.63
.687
SMS
3.93
.101
ÁªÈÅr¦µ¥µ nµªÃ¥Á¡µ³ Án
3.38
.543
2.321
.033
Å¥¦´°°Å¨r
ÁªÈÅr´ÉªÇ Å Án Sanook
3.00
.492
Kapook Mthai
ºÉ°´¤°°Å¨r Án Facebook
3.25
.580
Twitter
P < 0.5 * Å¤n¡ªµ¤Ânµ¦µ¥¼n µµ¦°ªµ¤Ânµ¦µ¥¼n Ã¥ª·¸ °Á¢Á¢

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรือ่ ง เปาหมายในการติดตามขาว และความนาเชือ่ ถือของขาวทีน่ าํ เสนอผานสือ่ ตางๆ
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานเปาหมายในการติดตามขาวผานสือ่ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม ตัวอยาง
ติดตามขาวสารเพือ่ ใหทนั เหตุการณ มากทีส่ ดุ สอดคลองกับแนวคิดของแม็คคอมสและเบคเกอร (McCombs
& Becker, 1979) เรื่อง เหตุผลในการติดตามขาวสารจากสื่อมวลชนในมุมมองของผูรับสาร คือเพื่อตองการรู
เหตุการณโดยติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณรอบตัวที่จะไดรูวาอะไรกําลังจะเกิดขึ้นและเรียนรูวา
อะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู
2. ดานความนาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตางๆ ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
เยาวชน มีความเชื่อถือขาวที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ และอันดับสาม
คือ เว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สํานักขาวอิศรา, 2559) เรื่อง พฤติกรรมการรับขาวสารและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ สือ่ มวลชน โดยระบุวา กลุม เจนเนอเรชัน่ Z (อายุระหวาง 12-18 ป) มีความเชือ่ ถือในสือ่ โทรทัศน
มากกวาสื่ออื่นๆ เพราะมองวาเปนสํานักขาวที่เปนทางการ และในขณะที่เว็บไซตและสื่อใหมๆ มีแนวโนมจะ
สรางสรรคเนื้อหาเพื่อดึงดูดใจผูรับสารมากขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตสื่อ หากแตเยาวชน
กลับไมตระหนักถึงกลยุทธการชักจูงใจ (Buckingham, 2005) ซึ่งอาจเปนเพราะเยาวชนเลือกที่จะเปดรับสื่อ
หรือเลือกเนือ้ หาตามทีต่ นเองตองการ และมีความเขาใจลักษณะของขาวทีต่ อ งผลิตจากองคกรสือ่ มวลชน จึง
จะนาเชื่อถือมากกวา
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3. อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ
ขาวสาร) ที่แตกตางกันไมมีผลตอเปาหมายในการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สอดคลองกับที่ ปุณณรัตน พิงคานนท (2548) กลาววา ขาวเปนขอมูลที่ชวยใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ
เหตุการณและความเคลื่อนไหวตางๆ ในสังคมเพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันตลอดจนเปนขอมูล
ชวยในการตัดสินใจกระทําการใดๆ ดังนั้นความแตกตางทางดานประชากรศาสตรจึงไมมีผลตอเปาหมาย
ในการติดตามขาว
4. อิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย ชองทางในการเลือกรับ
ขาวสาร) ที่แตกตางกันตอระดับความเชื่อถือของขาวที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ พบวา อายุ การพักอาศัย และ
ชองทางในการเลือกรับขาวสารทีแ่ ตกตางกัน มีผลตอระดับความเชือ่ ถือของขาว สวนรายไดทแี่ ตกตางกัน ไมมี
ผลตอระดับความเชื่อถือของขาว สอดคลองกับผลการวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ที่กลาววา
ชองทางในการเลือกรับขาวสาร โดยเฉพาะชองทางประเภทออนไลนนั้น มีมิติของความ “เร็ว” เขามา ซึ่งขอดี
คือ การรับขาวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ แตในภาวะความเร็วนี้ จากการศึกษาพบวามีความผิดพลาด
ของขอมูลบาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
(สํานักขาวอิศรา, 2559) ที่ระบุวา สื่อเกาโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนยังมีความนาเชื่อถือในสายตาของคนกรุงเทพ
และปริมณฑล ถึงแมวาคนกรุงเทพจะเสพสื่อใหมมากกวาก็ตาม ทั้งนี้สื่อสามารถดํารงไวดวยความนาเชื่อถือ
ในเวลาเกิดสถานการณภัยพิบัติหรือเหตุการณตาง ๆ เวลาที่จะเช็คขาวประชาชนจะหันมาสนใจสื่อกระแส
หลักหรือสื่อดั้งเดิมอยู แมประชาชนสวนใหญเสพขาวผานโซเชียลมีเดียมากที่สุด แตสอื่ ที่ไดรบั ความเชื่อมั่น
ที่สุดคือสื่อโทรทัศน นอกจากนี้ ผลการวิจัยดังกลาวไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ โดยแบงกลุม
ประชาชนตามชวงอายุ ออกเปน 4 กลุม ตามเจเนอเรชั่น ไดแก เจเนอเรชั่น X (อายุระหวาง 37-51 ป)
เจนเนอเรชั่น Y (อายุระหวาง 19-36 ป) และเจเนอเรชั่น Z (อายุระหวาง 12-18 ป) เพื่อหาลักษณะสําคัญ
ในการรับขอมูลขาวสารและความเชื่อมั่นที่มีตอสื่อมวลชน พบวา แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในการรับ
ขาวสารและความเชื่อถือที่ประชาชนมีตอสื่อและประเภทของแหลงตนตอขาวออนไลน โดยเจเนอเรชั่น
ที่อายุนอยยิ่งมี ความเชื่อถือและรับขาวสารผานสื่อใหมมากขึ้น ประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญและนาสนใจ
ก็คือ ถึงแมผูบริโภคขาวสารยุคใหมจะใหความสําคัญกับสื่อใหม แตก็ยังคงใหความไววางใจ ในสื่อดั้งเดิม
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนวาเปนแหลงตนตอขาวสารที่นาเชื่อถือ

สรุป
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายในการติดตามขาวสารเพื่อใหทันเหตุการณมากที่สุด
เนื่องดวยมนุษยจําเปนตองเขาสังคม การไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วฉับไวทําใหสามารถนําเรื่องราวที่ไดรับ
มาพูดคุย ปรึกษา วิเคราะหกับคนรอบขางได นอกจากนี้ การรับขาวสารผานสื่อออนไลนก็มีความสําคัญ
โดยเฉพาะในดานของความนาเชื่อถือ ผูสื่อขาวไทยทําไดดีในระดับที่สามารถเกาะติดสถานการณได
อยางรวดเร็ว และปรับขอมูลขาวสารอยางตอเนือ่ ง แตในภาวะของความเร็วนัน้ ก็มสี ว นของขอมูลทีผ่ ดิ พลาดบาง
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ดังนั้นผูสื่อขาวหรือสํานักขาวควรใหความสําคัญตอการคัดกรอง ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับสํานักขาวได สวนปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ รายได การพักอาศัย
ช อ งทางในการเลื อ กรั บ ข า วสาร) ไม มี ผ ลต อ เป า หมายในการติ ด ตามข า วผ า นสื่ อ ของเยาวชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพราะขาวเปนขอมูลทีช่ ว ยใหประชาชนไดรบั ทราบเกีย่ วกับเหตุการณ และปรับใชในชีวติ
ประจําวันไดและปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ การพักอาศัย และชองทางในการเลือกรับขาวสาร)
แตกตางกันมีผลตอระดับความเชื่อถือของขาว เพราะเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครยังมีความเชื่อถือขอมูล
ขาวสารจากสื่อโทรทัศนอยูมาก รวมทั้งเชื่อในสํานักขาวที่เปนทางการ สวนรายไดที่แตกตางกันไมมีผล
ตอระดับความเชื่อถือของขาว
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกสื่อมวลชนที่มีการขยายชองทางไปยังสื่อออนไลน เพื่อจะได
ทราบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชสื่อออนไลนมากที่สุดแตกลับมีความเชื่อถือขอมูลขาวสารจาก
สือ่ โทรทัศนมากกวา อาจเพราะเยาวชนใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตและสํานักขาวทีส่ ามารถตรวจสอบได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ศึกษาเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางในชวงอายุที่หลายหลายมากขึ้น เพื่อจะไดทราบขอมูลของ
ประชาชนทุกวัยและนํามาเปรียบเทียบกันได
2. ศึกษาเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางที่อยูจัดหวัดตางๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อจะไดทราบขอมูล
ของประชากรสวนใหญของประเทศ
3. ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
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บทคัดยอ
การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
เรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนและเพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิข์ องการใชสอื่ การสอน
ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช
ในการพัฒนาสื่อการสอน กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญใหขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพรและชวยออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย ตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครูจํานวน 2 คน
และกลุมที่ 2 เปนกลุมผูเรียนที่ศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ที่พัฒนาขึ้น คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทเรียนสมุนไพรสวนครัว แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจกลุมผูใชงานที่มีตอสื่อการสอน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test) โดยงานวิจัยนี้กําหนดประสิทธิภาพของ
บทเรียนตามเกณฑที่ระดับ 80.00/80.00
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: chulawalee@gmail.com
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ผลการวิจยั พบวา ในชุมชนมีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย โดยจําแนกตามกลุม
อาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย จํานวน
2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด
ผลการประเมินสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผูเชี่ยวชาญ พบวา สื่อการสอน
ที่ ไ ด พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด กลุ  ม ผู  เ รี ย นที่ ไ ด จ ากการสุ  ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
มีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 52.50 บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ 81.52/81.54
การทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพบวาคาเฉลีย่ กอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 8.71 และ 24.46 ตามลําดับ
โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
มีพชื ตาง ๆ ทีใ่ ชเปนสมุนไพรไดอยางมากมายนับหมืน่ ชนิด (รังสรรค ชุณหวรากรณ, 2545) รัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมและการเผยแพรใหประชาชนใชสมุนไพรและการแพทย
แผนไทยในการรักษาโรคมาตั้งแตแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ.2524)
(สงา อยูคง, 2556) ตอเนื่องจนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
ที่มีการสรางองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาไทยเพื่อนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ
สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติโดยเนนการสนับสนุนกิจการสปา แผนไทย ผลิตภัณฑสุขภาพและ
สมุนไพรไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และมีการรางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– พ.ศ. 2564) จะมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสานในการดูแล
ผูปวย มีการใชยาสมุนไพรที่ไดคุณภาพและมาตรฐานทดแทนการนําเขายาจากตางประเทศ รวมถึงสงเสริม
และสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอยางครบวงจร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร
ไทยใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
สมุนไพรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สวนใหญเปนพืชทีป่ ลูกกันในครัวเรือน ปลูกเปนพืชผักสวนครัว
เชน กระเทียม ขา ตะไคร ขิง กระชาย มะกรูด วานหางจระเข กลวยนํ้าวา สําหรับการใชสมุนไพรรักษาโรค
ในชุมชนยังมีผูสูงอายุที่รักษาโดยการใชสมุนไพรพื้นบานอยู สอดคลองกับศศิธร ศรีรัตน (2553) ที่พบวา
ชาวบานในชุมชนหนองหอยที่เปนผูสูงอายุทุกคนจะมีความรูในการใชสมุนไพรพื้นบานเนื่องจากจะไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ทุกครัวเรือนสามารถนําผักและสมุนไพรพื้นบานมาใชเพื่อรักษาหรือ
ปองกันการเกิดโรคได แตเนือ่ งจากปจจุบนั ประชาชนเกิดโรคภัยไขเจ็บมากขึน้ จึงมีการรักษาโรคดวยการแพทย
สมัยใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและยาปฏิชีวนะมากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพร
ลดลง ภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคจากผูสูงอายุแทบจะหายไปจากชุมชนโดยที่ยังไมได
ถายทอดไปยังเยาวชนในรุนลูกรุนหลาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาดานการ
ใชสมุนไพรไวเพื่อเปนองคความรูเผยแพรใหกับกลุมเยาวชนและผูที่สนใจในชุมชนไดศึกษา
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเปนเครือ่ งมือในการถายทอดและการเรียนรูร ะหวาง
ผูสอนกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับการศึกษาใหแกผูเรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ที่สูงขึ้น (จุฑามาศ กาญจนธรรม และ เดน ชะเนติยัง, 2558) การจัดกระบวนการสอนที่เปนการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู มิใชการสอนที่เปนการถายทอดความรูจากครูแตเพียงอยางเดียว จึงจําเปนที่จะตอง
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตางๆ ใหเกิดประโยชน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ผูส อนตองออกแบบการจัดการเรียนรูท เี่ หมาะสมกับผูเ รียน โดยเลือก
ใชวธิ สี อนและเทคนิคการสอน สือ่ /แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลเพือ่ ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (พนมพร จันทรปญญา และ วลัยพร เตชะสรพัศ, 2559) กระบวนการเรียน
การสอนตองมีความหลากหลายและสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชา จําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวม
ซึง่ เปนยุทธวิธสี าํ คัญในการสรางความรูแ ละความเขาใจรวมกัน รวมถึงเพิม่ โลกทัศนและการเรียนรูด ว ยตนเอง
ผานบทเรียนทีส่ ามารถเรียนรูด ว ยตนเองทีไ่ มจาํ เปนตองใชสถานที่ และการกําหนดระยะเวลา (สามารถ ใจเตีย้ ,
2557)
ดังนั้น เพื่อเปนการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปญญาดานสมุนไพรไว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อนําเสนอขอมูลการใชสมุนไพรในการรักษาโรคในลักษณะบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหกลุมเยาวชน ผูที่สนใจในชุมชนสามารถเรียนรูไดงายขึ้น และครูผูสอนสามารถ
นําไปใชเปนสื่อเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนได รวมถึงเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมดานการใช
สมุนไพรในการรักษาโรคเพื่อเปนแนวทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาดานการใช
สมุนไพรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ได แ ก ผู  ที่อ าศั ย อยู  ใ นพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งเมื อ งแกนพั ฒ นา ตํ า บลช อ แล
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
ทีม่ ลี กั ษณะตรงตามวัตถุประสงคทจี่ ะศึกษา เพือ่ ใหไดบคุ คลทีส่ ามารถใหขอ มูลตรงตามทีต่ อ งการ และมีสว น
ไดเสียกับผลการวิจัยได จํานวน 55 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1.2.1 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ เปนตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน ที่สามารถใหขอมูล
องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพได และครู จํานวน 2 คน เปนผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนผูตรวจสอบ
การออกแบบเนือ้ หาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน และเกณฑการใหคะแนน
1.2.2 กลุมตัวอยางผูเรียนที่จะศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ เปนนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 (ม.1- ม.3) ทีเ่ รียนรายวิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน ของโรงเรียนชุมชน
วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวน 52 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามเพื่ อ ใช สํ า รวจและสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ บริ บ ททั่ ว ไปของชุ ม ชน ผู  วิ จั ย ใช
แบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลโดยไดกําหนดกรอบกวางๆ ตามที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร เหตุผลใน
การเลือกใช การจําหนายสมุนไพร กลุมอาการเจ็บปวยหรือโรคที่เคยใชสมุนไพร และตัวอยางการใช
ภูมิปญญาสมุนไพรของประชากรในชุมชน
2.2 สือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ มีการรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับสมุนไพร
ไดแก สมุนไพรในทองถิ่น สมุนไพรจากภูมิปญญา และสมุนไพรสวนครัว
2.3 บทเรียน ในสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ มีเนือ้ หาบทเรียนเกีย่ วกับ
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
ความรวมมือในการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของไดรบั ทราบ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลบริบทของชุมชนเกี่ยวกับการ
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ใช ป ระโยชน จ ากพื ช สมุ น ไพร ผู  วิ จั ย ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ พบปะพู ด คุ ย กั บ ชาวบ า นในชุ ม ชนโดยการสั ม ภาษณ
จากแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุม ในเรื่องสมุนไพรที่ใชรักษาอาการเจ็บปวย
การปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การจําหนายสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร
ซึง่ ไดรบั ความรวมมือจากกลุม แมบา น ผูส งู อายุ เกษตรกร และเยาวชนเปนอยางดีโดยมีการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น
เกีย่ วกับความตองการของชุมชน รับทราบประเด็นปญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมกัน และรับทราบขอจํากัดทีม่ อี ยูใ นชุมชน
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรวมกัน
3.2 ดําเนินการวิจัย หลังจากการสํารวจพื้นที่และพฤติกรรมการใชสมุนไพรในชุมชน และ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลว ผูวิจั ยจัดเวทีรวมกับตัวแทนชุมชนรวมกันทําการคัดเลือก
กลุม ตัวอยางโดยวิธกี ารสุม ตัวอยางแบบเจาะจง จากกลุม ทีเ่ ปนปราชญชาวบาน แพทยพนื้ บาน หรือหมอเมือง
ที่มีการเสนอรายชื่อไวในขอมูลจากการสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางเปนตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน ที่เปน
ผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอมูลองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรได โดยเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะ
ตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการ และสอบถามจาก
ตัวแทนชุมชนเพือ่ รวมกันคัดเลือกครูผสู อนในโรงเรียนทีส่ อนรายวิชาทีเ่ กีย่ วของกับพืชสมุนไพรเพือ่ เปนผูเ ชีย่ วชาญใน
การตรวจสอบการออกแบบเนือ้ หาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียนได
กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 2 คน จากนั้นทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมกันระหวางผูเ กีย่ วของ ไดแก ผูว จิ ยั ตัวแทนผูส งู อายุ และครูผสู อนโดยผูว จิ ยั ใหความรูก บั ผูส อน และผูส งู อายุ
เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ การออกแบบสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสรางความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการสอน และใหผสู งู อายุไดแลกเปลีย่ นความรูเ กีย่ วกับภูมปิ ญ
 ญาสมุนไพรตลอดจนรวมกันหาความเชือ่ งโยง
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 ออกแบบและพัฒนาสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ เมือ่ ไดขอ มูล
เกี่ยวกับสมุนไพรจากการรวบรวมขอมูลของตัวแทนผูสูงอายุครบตามความเหมาะสมแลว ผูวิจัยและ
กลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลรวมกันทําการออกแบบฐานขอมูล ออกแบบลําดับการเชื่อมโยงจอภาพ
(Dialogues Diagram) การออกแบบหนาจอ (Prototype) เพือ่ ใหดาํ เนินการตอในสวนของการเขียนโปรแกรม
ตามแผนการพัฒนาสื่อ โดยตัวแทนผูสูงอายุมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสมุนไพร
สวนครัว สมุนไพรทองถิน่ และสมุนไพรจากภูมปิ ญ
 ญา สวนครูผสู อน มีสว นรวมในการออกแบบเนือ้ หาบทเรียน
รวมกันคิดวิธีการนําเสนอสื่อในลักษณะตางๆ รวมกันสรางรูปแบบของสื่อใหมีความหลากหลายรวมกัน
ตรวจสอบการลําดับเนื้อหาบทเรียนในสื่อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน รวมทั้งเครื่องมือ
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วัดผล ไดแก แบบทดสอบ แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ตลอดจนเกณฑ
สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพิจารณาความสอดคลองขององคความรูที่ได
เพื่อใหสามารถนําไปเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพนี้พัฒนาใหสามารถทํางานไดบนเว็บบราวเซอร
และพัฒนาหนาเว็บสวนติดตอผูใชดวยภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาจาวา
สคริปต (JAVASCRIPT) ใชมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนเครื่องมือชวยในการจัดการฐานขอมูล
3.4 ติดตัง้ และทดลองใชงานสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกส เปนการแนะนําการใชสอื่ การสอน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหกบั ตัวแทนผูส งู อายุ และครูผสู อน โดยผูว จิ ยั จัดประชุมสนทนากลุม เพือ่ รวมกันประเมินคุณภาพ
สื่อการสอนใหผูเชี่ยวชาญที่เปนตัวแทนผูสูงอายุในชุมชนที่ใหขอมูลองคความรู จํานวน 1 คนและครูผูสอน
จํานวน 2 คน ทําการทดลองใชสื่อการสอนในสวนของขอมูลเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน คนหาขอมูลสมุนไพรตามชื่อ ตามอาการของโรค ดูรายงานผลคะแนน และ
ใหทําแบบประเมินสื่อเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อใหกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและระดับของผูเรียน จากนั้นผูวิจัยรวบรวมขอเสนอแนะและรวมกัน
ทําการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองแลวจึงดําเนินการจัดทําคูมือการใชงาน
3.5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล ผูวิจัย ครูผูสอน ผูสูงอายุรวมกันจัด
เวทีสาธิตวิธีการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแผนการดําเนินงานที่ได
วางแผนไว ผูวิจัยเปนผูแนะนําสื่อและมอบคูมือการใชงานสื่อการสอนใหกับผูเรียน และผูสนใจกลุมอื่นๆ
ในชุมชน ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนวัดชอแลและโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยาไดทดลองใชโดยนําสื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูใน
แผนการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับบทเรียนกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรชว งชัน้ ที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน) การสอน
ในชั้นเรียนครูผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงศึกษาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว ซึ่งบทเรียน
แตละบทจะมีแบบทดสอบทายบทเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยครูผูสอนไดประเมินผูเรียน
ตามเกณฑคะแนนทีก่ าํ หนดไว และหลังจากผูเ รียนไดเรียนครบตามแผนการจัดการเรียนการสอนทัง้ หมดแลว
ผูวิจัยจะนําคาคะแนนมาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
แลวใหกลุมตัวอยางผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส จากนั้น
ทําการสรุปผลการวิเคราะหและจัดประชุมรวมกันระหวางผูว จิ ยั ครูผสู อน ตัวแทนผูส งู อายุ ผูเ รียน เพือ่ รายงานผล
ใหผูเกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินงาน และใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามผล
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4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
นําผลมาหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
4.2 ขอมูลคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน และขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียน นํามาหาคะแนนเฉลีย่ ระหวางเรียนและหลังเรียน แลวสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโดยการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E1/ E2 ไวที่ 80.00/80.00
4.3 ขอมูลคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนนํามา
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
4.4 ขอมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม ตัวอยางทีไ่ ดจากการสุม ตัวอยางแบบ
เจาะจง เปนนักเรียน จํานวน 52 คน นํามาหาคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีตอการใชงานสื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริบทของชุมชน โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม พบวา สภาพภายใน
ชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การทําสมุนไพรไวใชเอง การจําหนายสมุนไพร และมีผูสูงอายุเพียง
สวนนอยที่รูจักและใชภูมิปญญาในการรักษาอาการเจ็บปวยดวยพืชสมุนไพร ซึ่งยังไมมีการจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลเหลานั้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อสืบทอดใหกับรุนลูกหลานหรือเผยแพรใหผูที่สนใจ
จากการสอบถามชาวบานในชุมชนพบวา มีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย
โดยจําแนกตามกลุมอาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑ
เพื่อจําหนาย จํานวน 2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ
ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1
แสดงกลุ
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2. ผลการพัฒนาสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน
จากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนโดยสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางในชุมชน คือ
ผูสูงอายุที่ใหขอมูลองคความรู 1 คน และครู 2 คน นําขอมูลที่เกี่ยวของกับสมุนไพรภายในชุมชนมาทํา
การวิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาเว็บไซต ซึ่งผลการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวทําให
ไดขอบเขตของระบบ Data Flow Diagram และ Context Data model ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1: แสดง Data Flow Diagram Level 0 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ขอบเขตของผูด แู ลระบบสามารถจัดการขอมูลสมุนไพร แบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบทดสอบ
ทายบทเรียน และแบบประเมิน ดูรายงานผลคะแนน และรายงานผลการตอบแบบประเมินได สําหรับขอบเขต
ของผูใ ชสามารถคนหาขอมูลสมุนไพรตามชือ่ ตามอาการของโรคได สามารถดูขอ มูลสมุนไพร ทําแบบทดสอบ
กอนและหลังเรียน ทําแบบทดสอบทายบทเรียน ทําแบบประเมิน และดูรายงานผลคะแนนได

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

121

ภาพที่ 2: แสดง Context Data Model สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เมื่อสรางสื่อการสอนเสร็จไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ คือตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครู
จํานวน 2 คน ทําการตรวจสอบและทําแบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสื่อ ผลการประเมิน
สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวา สื่อการสอน
ที่ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.51
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
การวิจัยครั้งนี้ไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา ในสื่อการสอนมีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 10
บทเรียน มีแบบทดสอบทายบทเรียน จํานวนบทละ 10 ขอ มีแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนจํานวน 30 ขอ
ในงานวิจัยมีการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน ศึกษาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
และศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน จํานวน 52 คน ดังนี้
3.1 ผลการหารอยละความกาวหนาทางการเรียน
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของผูเรียน จํานวน 52 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียน พบวานักเรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 29.04 ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
คิดเปนรอยละ 81.54 พบวา คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเพิม่ ขึน้ จากคะแนนกอนเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 52.50
3.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ประสิทธิภาพของบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนจากผูเรียน จํานวน 52 คน ดวยเนื้อหาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว
มีจํานวน 10 บทเรียน และเมื่อนํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผลการประเมินประสิทธิภาพ E1
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และ E2 โดยเปรียบเทียบคะแนนการทําแบบทดสอบทายบทเรียน คือ E1 และคะแนนการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนคือ E2 ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E1/ E2 ไวที่ 80.00/80.00 ผลการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน
¦µ¥µ¦

Îµª
¼oÁ¦¸¥

³Âµ¦ÎµÂ°oµ¥Á¦¸¥
(E1)
³Âµ¦ÎµÂ°®¨´Á¦¸¥ (E2)

52

³Â ³Â ³Â
ÁÈ¤
¸ÉÅo
¸ÉÅo
(Á¨¸É¥)
5200
4239 81.52

52

1560

1272

24.46

¦³··£µ¡

81.52
81.54

จากตารางที่ 3 วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนในสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ งสมุนไพรเพือ่
สุขภาพนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/ E2) เทากับ 81.52/81.54 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพดวยการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน พบวาคาเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ
81.52 และ 24.46 ตามลําดับ
3.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเ รียนทีเ่ รียน
ดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ขั้นตอนการทดสอบ
โดยนําบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางผูเรียน จํานวน 52 คน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง
ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการหาคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนของผูเรียน
N () ³ÂÁÈ¤
52
30
52
30
*¦³´´¥Îµ´µ·É ·¸É¦³´ .01
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

x̄
8.71
24.46

S.D.
2.45
2.83

df

t-test

Sig.

51

36.28

0.000*

จากตารางที่ 4 พบวาคา p < .01 หมายความวา คะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคามากกวา คะแนนทดสอบกอนเรียนแสดง
วา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียนหลังเรียนโดยใชสอื่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
ที่ไดพัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอน
จากการพัฒนาสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ ไดนาํ สือ่ การสอน
ทีพ่ ฒ
ั นาไปทดลองใชงานกับกลุม ตัวอยางผูเ รียนในชุมชนทีม่ สี ภาพสอดคลองกับการวิจยั ไดแก นักเรียนจํานวน
52 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจนี้ไดวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชงาน
สื่อการสอน
ตารางที่ 5
แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง


¦µ¥µ¦

Ár µ¦¦³Á¤·
5
4
3
2 1

x̄

S.D. Â¨ªµ¤

1. o µ»£µ¡ °Áº°Ê ®µ
1.1 °¨o°´ª´»¦³r °Á¦¸¥
33
1.2 µ¦¦³Á¤·¨¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥
31
1.3 ªµ¤¥µnµ¥Á®¤µ³¤n°¼oÁ¦¸¥
30
1.4 ª»¤¨Îµ´ÁºÊ°®µÁ¦¸¥ÅoÁ®¤µ³¤
31
1.5 ªµ¤¼o°¦oª ° o°¤¼¨
18
2. o µµ¦°°ÂÂ¨³µ¦´¦¼ Â
2.1 ªµ¤ª¥µ¤ ªµ¤´¤´¥ nµÄ °®oµ
21
ÁªÈÅr
2.2 µ¦´¦¼ÂÄÁªÈÅrnµ¥n°µ¦°nµ
31
Â¨³µ¦Äoµ
2.3 Á¤¼nµÇ ÄÁªÈÅrÄoµÅonµ¥
20
2.4 ¸´Äµ¦°°ÂÁªÈÅr¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
20
2.5 ¸¡ºÊ®¨´´¸´ª°´¬¦¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤n°µ¦°nµ 26
2.6 µ´ª°´¬¦ Â¨³¦¼Â´ª°´¬¦ °nµÅonµ¥
17
Â¨³ª¥µ¤
2.7 £µ¡´ÁºÊ°®µ¤¸ªµ¤°¨o°´Â¨³µ¤µ¦ºÉ° 25
ªµ¤®¤µ¥Åo
3. ¦³´ªµ¤¡¹¡°ÄÃ¥£µ¡¦ª¤
3. Ã¥£µ¡¦ª¤nµ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄ»£µ¡ ° 30
ÁºÊ°®µÄ¦³´Ä

17
14
20
13
22

2
7
2
8
9

0
0
0
0
2

0
0
0
0
1

4.60
4.46
4.54
4.44
4.04

0.56
0.72
0.57
0.74
0.92

25

4

0

2

4.21 0.88

¤µ

16

3

0

2

4.42 0.91

¤µ

24
25
17
24

7
6
6
8

0
0
1
1

1
1
2
2

4.19
4.21
4.23
4.02

0.81
0.79
0.99
0.95

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

21

5

0

1

4.33 0.80

¤µ

21

1

0

0

4.56 0.53
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¤µ¸É»
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¤µ
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ตารางที่ 5
แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง (ตอ)


¦µ¥µ¦
3.2 Ã¥£µ¡¦ª¤nµ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦°°Â
ÁªÈÅrÄ¦³´Ä
3.3 Ã¥£µ¡¦ª¤nµ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄÁªÈÅr
Ä¦³´Ä
Á¨¸É¥

Ár µ¦¦³Á¤·
5
4
3
2 1

x̄

S.D. Â¨ªµ¤

20

26

6

0

0

4.27 0.65

¤µ

24

20

6

0

2

4.23 0.93

¤µ

4.32 0.79

¤µ

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการทดลองใชดา นคุณภาพของเนือ้ หา สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
บทเรียน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.60 ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ การจัดรูปแบบในเว็บไซต
งายตอการอานและการใชงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.42 ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพของเนื้อหา ในระดับความพึงพอใจเทากับ 4.56 จากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด สรุปไดวา กลุมตัวอยาง
จํานวนทัง้ หมด 52 คน ทีไ่ ดใชงาน มีความพึงพอใจตอสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
อยูในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.32

อภิปรายผลการวิจัย
สภาพบริบทของชุมชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีการใชพชื สมุนไพรในการรักษาอาการ
เจ็บปวยเฉพาะผูส งู อายุเทานัน้ เนือ่ งจากสังคมปจจุบนั มีการรักษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม และยาปฏิชวี นะ
มากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพรลดลง การพัฒนาสื่อการสอนโดยประยุกต
ใชภูมิปญญาดั้งเดิมของผูสูงอายุ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของคนในชุมชนทั้งครูผูสอน
ผูเรียน และผูส ูงอายุโดยถายทอดองคความรูด านการใชพชื สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยผานบทเรียน
ใหกับเยาวชน ทําใหผูใชสื่อมีความตระหนักและความตื่นตัวในการอนุรักษภูมิปญญามากขึ้น สอดคลองกับ
อาทิตยา ใจเตี้ย (2559) กลาววา การกอเกิดกระบวนการประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบําบัด
จะสงผลใหเกิดการแลกเปลีย่ นวิธกี ารดูแลสุขภาพจิตระหวางหมอพืน้ บาน ประชาชน และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
และตามแนวคิดของรพีพร เทียมจันทร (2557) ระบุวาในงานวิจัยไดองคความรูที่สามารถนําไปใชเพื่อให
ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรกั ษและการใชประโยชนภมู ปิ ญ
 ญาพืน้ บานดานการใชสมุนไพรพืน้ บาน
การพัฒนาสื่อการสอนโดยการมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ครูผูสอน และผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่ชุมชน
โดยใชขอ มูลจากสภาพบริบทจริงของชุมชนทําใหเนือ้ หาของบทเรียนทีเ่ กีย่ วกับสมุนไพรจากสวนครัว สมุนไพร
ทีม่ ใี นทองถิน่ และสมุนไพรจากภูมปิ ญ
 ญาทีม่ คี วามใกลเคียงกับสภาพแวดลอมและสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของ
ผูเ รียน สงผลใหผเู รียนมีความสนใจมากขึน้ และมีความรูค วามเขาใจเนือ้ หาตรงตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
ในบทเรียน ดังแสดงจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในสวนของความพึงพอใจของผูเ รียนตอสือ่ การสอนอยูใ น
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ระดับมาก สอดคลองกับสุทธิรา แกวมณี (2559) ที่กลาววา หนวยการเรียนรูที่สรางขึ้นมีสาระการเรียน
ที่เกี่ยวของกับดนตรีพื้นบานทางภาคเหนือซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของนักเรียนทั้งสวนที่เปนความรู
และประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนและชุมชนอันเปนภูมิปญญาในทองถิ่นจึงทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ใจเตี้ย (2557) ที่พบวาการพัฒนาบทเรียน
เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร นักศึกษามีคาคะแนนทดสอบ
ความรูเ ฉลีย่ หลังทดลองใชมคี า สูงกวากอนทดลองใชอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 นักศึกษา
สวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวมระดับมาก และ ธิดารัตน เทพรัตน (2559) เรื่อง การพัฒนา
ชุดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวากลุม ตัวอยางมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

สรุป
สือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพทีไ่ ดจากการศึกษาครัง้ นีไ้ ดรวบรวมองคความรู
ในการรักษาอาการเจ็บปวยดวยพืชสมุนไพรทีอ่ ยูภ ายในชุมชน ขอมูลเหลานีส้ ามารถสืบทอดใหกบั กลุม เยาวชน
และผู  ที่ส นใจในชุ ม ชนสามารถเรี ย นรู  ไ ด ทุ ก กลุ  ม ทุ ก วั ย ทั้ ง นี้ ค รู ผู  ส อนสามารถนํ า สื่ อ การสอนที่ พั ฒ นา
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนี้ไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดเปนอยางดี
ผูวิจัยสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนไดโดยการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน
การวัดประสิทธิภาพของบทเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนและ
การสอบถามความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอนของกลุมตัวอยาง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน) ของโรงเรียนชุมชน
วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา
2. สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได
3. การพัฒนาเปนแอปพลิเคชัน “สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ” ใหใชงานโดยผานอุปกรณเคลือ่ นทีจ่ ะทําให
สามารถเผยแพรองคความรูจ ากการวิจัยใหกับผูท สี่ นใจไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียน พบวามีคะแนนการทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน จําเปนตองมีการออกแบบการเรียนรู และควรเพิ่มกิจกรรมพรอมทั้งสื่อตางๆ ใหมากขึ้น
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
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สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลองคความรูค วรเพิม่ จํานวนกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนผูใ หขอ มูล เชน ปราชญชาวบาน
แพทยพื้นบาน หรือหมอเมือง
2. ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหมีความหลากหลาย เชน เปนกลุมผูสูงอายุ เกษตรกร
กลุมแมบาน และนักศึกษา
3. การศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการใชพชื สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยควรมีนกั วิจยั รวมทีเ่ ปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นักวิชาการดานสาธารณสุข ดานการแพทย เภสัชกร
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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บทคัดยอ
งานวิจยั การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ ชน
กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
รองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา
(Research and Development) โดยการประยุกตกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบรวมกับกระบวนการการวิจยั
แบบมีสว นรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 10 หมูบาน โดยกรณีศึกษาตนแบบครั้งนี้ ไดแก ชุมชนบานปากกอง หมูที่ 5 ผูวิจัยไดทําการพัฒนา
ระบบโดยใชภาษาสคริปตพเี อชพี (PHP) และใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บขอมูล
ในสวนของการออกแบบเว็บไซตของระบบสารสนเทศ ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลักษณะ Responsive
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อีเมล: jarunee@feu.edu

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

129

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 รวมทัง้ สิน้ จํานวน 34 ทาน พบวา ดานการใชงานระบบมีคา เฉลีย่ ของผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.51) ผลการประเมินดานการออกแบบระบบมีคาเฉลี่ยของ
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (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
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการกําหนดวิสยั ทัศนดงั นี้ ICT เปนพลังขับเคลือ่ นสําคัญในการนําพา
คนไทย สูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทย สูความเสมอภาค นั่นคือ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยูบน
พืน้ ฐานของความรูแ ละปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทุกคนมีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค
นําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) รวมถึงยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดใหใช
ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถใหบริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล มุง สูร ฐั บาลอิเล็กทรอนิกสทฉี่ ลาดรอบรู (Intelligence)
มีการเชื่อมโยงกัน (Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวของหรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพื่อใหทุกคนรวมรับประโยชนจากบริการอยาง
เทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)
จากการลงพื้นที่วิจัยการเสริมสรางคุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสูการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
พืน้ ทีต่ าํ บลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการมุง เปาตอบสนองความตองการพัฒนาประเทศ
ป พ.ศ. 2557 ภายใตการสนับสนุนงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน ตัง้ แตวนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนตนมา พบวา ตําบลสารภีเปนพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร
เปนชุมชนเกาแกดั้งเดิมที่มีรากเหงาวัฒนธรรมสั่งสมมานาน ขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากการขยายตัวของเมืองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในหลายมิติ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนจากถนน
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วัฒนธรรมไปสูถนนการคาเชื่อมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน การตัดผานของเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวง
และทางรถไฟ ปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาขยะ ความเปนสังคมเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทําใหผูคนในพื้นที่มีความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน มีความเปนปจเจกชนสูง ขาดการมีสวนรวม มีการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ เกิดกลุมอาชีพ แตมีแนวทางการดําเนินงานแบบไมเปนระบบ ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะที่ไมถูกวิธีทําใหเกิดปญหาดานสุขภาวะที่ตามมา ปญหาเศรษฐกิจชุมชนมีปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูง
และมีความเหลื่อมลํ้าทางรายไดมากและปญหาสังคม ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของประชากรแรงงาน
ที่เขาไปทํางานในเมือง ขาดการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการพัฒนากลุมอาชีพ และขาดกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในตําบล ที่สุดปญหาการพัฒนาก็ถูกขับเคลื่อนและดําเนินการผานองคกรภาครัฐ
แมจะมีความพยายามดําเนินการดวยกระบวนการการมีสวนรวม แตผลที่ไดก็ยังเปนลักษณะการปอนและ
ชี้นําจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนเฉพาะคนที่มีศักยภาพ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
ในหมูบ า นและชุมชน โดยเริม่ จากการกระตุน จิตสํานึก และความรับผิดชอบของชุมชน ใหมจี ติ สาธารณะ และ
รวมกันคิด รวมกันจัดหา รวมกันเรียนรู วิเคราะห เพือ่ ใหรแู ละเขาใจตน กระบวนการชุมชน คือการสํารวจขอมูล
ปญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะหสาเหตุ แนวทางแกไข แลวกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา
ตนเองและชุมชนออกมาเปนกิจกรรม โครงการที่จะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการการพัฒนา
ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งและพึ่งตนเองอยางยั่งยืน
ของชุมชน
ในสวนของกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสารภี ไดมีการพิจารณาอนุมัติ
และคัดเลือกแผนงานและโครงการตามลําดับความสําคัญของชุมชน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเขตตําบลสารภี อยางไรก็ตามบางครั้งพบวารายละเอียดแผนงานของบางโครงการไมตรงกับ
ความตองการและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง ทําใหตอ งมีการดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหปญหาเรงดวน/ความตองการ
นําไปสูการปฏิบัติที่แทจริงและแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป โดยสาเหตุ
ของโครงการทีไ่ มตรงตามความตองการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอาจสืบเนือ่ งมาจาก
กระบวนการของการจัดทําแผนที่ไมไดมาจากขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองและเหมาะสม และเพื่อใหเขาใจถึง
ระบบการจัดทําแผนชุมชน คณะผูว จิ ยั จึงเขารวมการจัดเวทีประชาคมเพือ่ จัดทํารางแผนชุมชนในวันอาทิตยที่
6 มีนาคม พ.ศ.2559 พื้นที่บานปากกอง หมูที่ 6 ตําบลสารภี
จากการลงพื้นที่ศึกษา โดยคณะผูวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ทําใหเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีความจําเปนอยางมาก และบทบาทของสารสนเทศนั้นเปนที่
ตองการในทุกระดับไมวาจะเปนในระดับของหมูบาน เทศบาล ตลอดจนทีมงานนักวิจัยในโครงการตางๆ
จึงเกิดแนวคิดวาการจะวิเคราะหขอ มูลในการหาแนวทางการแกปญ
 หาตองเกิดจากการมีสารสนเทศทีถ่ กู ตอง
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และเปนขอเท็จจริง จึงไดพัฒนางานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมเพือ่ รองรับการบริหารจัดการ
ชุ ม ชนแบบมี ส  ว นร ว ม สู  ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล ที่ มี ค วามครบถ ว นและถู ก ต อ งตรง
ตามความตองการของชุมชนที่แทจริง

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชน
กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐานของชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการจัดทําแผนชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งในดานความสัมพันธระหวางชุมชน ภาครัฐ
และนักวิจัย
2. เพื่อประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนใหสามารถอยูร ว มกันไดอยางเปนสุข จําเปนตองมีการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
โดยอาศัยการจัดทําแผนชุมชน ที่อาศัยแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ดาน ไดแก (1) แนวคิดจาก
ปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนสากลที่บอกวาชาวบานมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และ
การพัฒนาตองเริ่มตนที่ชาวบาน (2) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสวนรวม การพึ่งตนเอง
การชวยเหลือซึง่ กันและกันและการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง (3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
คือการใหชุมชนไดมีกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน (4) แนวคิด
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการสรางพลังชุมชน ใชพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน (5)แนวคิดที่วาไมมี
ใครรูป ญ
 หาชุมชนเทาคนในชุมชน ดังนัน้ การแกปญ
 หาชุมชนจึงเริม่ จากชุมชน การใหการสนับสนุนของภาครัฐ
จะตองเปนลักษณะ Bottom-up ไมใช Top Down (กรมการพัฒนาชุมชน,2553, 4) โดยมีการใหความหมาย
ของแผนชุมชนวา หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึน้ จากคนในชุมชน
ที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไป
ตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู คนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนด แนวทางและ
ทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน ยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร
ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก จึงกลาวไดวาแผนชุมชนเปนของชุมชน
ดําเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชนของชุมชนเอง ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรร
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) โดยทีว่ งจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ประกอบดวยขัน้ ตอนดังนี้ (1) การศึกษาเบือ้ งตน
(Database Initial Study) การศึกษาเบื้องตนเปนระยะแรกในวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ซึ่งประกอบ
ไปดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การวิเคราะหสถานการณ (Analyze the Company Situation) การกําหนดปญหา
(Define Problems) การกําหนดวัตถุประสงค (Define Objectives) และการกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล
(Define Scope and Boundaries) (2) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ในระยะที่ 2 จะมุง ประเด็น
อยูบ นการออกแบบแบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) ทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านและตามวัตถุประสงค
ของบริษัท ระยะการออกแบบฐานขอมูลนี้ถือเปนระยะสําคัญที่สุดในบรรดาระยะอื่นๆ ของวงจรการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลโดยเมื่อดําเนินการมาถึง ณ จุดนี้ จะตองนําเสนอมุมมองของขอมูลอยู 2 มุมมองดวยกัน คือ
มุมมองทางธุรกิจและมุมมองของผูออกแบบ (3) การนําไปใช (Implementation) เมื่อระยะการออกแบบได
เสร็จสมบูรณเปนทีเ่ รียบรอยแลว ก็จะเขาสูร ะยะการทําใหระบบเกิดผลขึน้ มาเปนรูปธรรม ซึง่ ก็คอื การนําไปใช
ดวยการสรางฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น (4) การทดสอบและประเมินผล (Testing and
Evaluation) เมื่อขอมูลไดถูกโหลดเขาไปยังฐานขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ผูบริหารฐานขอมูลจะดําเนินการ
ทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูลเพื่อคนหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (5) การปฏิบัติงาน (Operation)
คือการปฏิบัติงานจริง บนขอมูลจริง ในสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหไดระบบที่สมบูรณ พรอมใช
โดยปราศจากปญหา (6) การบํารุงรักษาและสนับสนุน (Maintenance and Supporting) หลังจากที่ระบบถูก
ติดตัง้ ทดสอบและปฏิบตั งิ านเปนทีเ่ รียบรอยแลวถือวาระบบไดถกู ทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยสมบูรณ และ
หลังจากนี้ไปก็จะเขาสูระยะการบํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2551, 134)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ในการศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบวา ลําดับขั้นของ
การสรางกระบวนการมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ไดแก (1) การมีสว นรวมในการ
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
(4) การมีสว นรวมในการรับผลประโยชน (5) การมีสว นรวมในการประเมินผลจากการนํากระบวนการดังกลาว
มาใชในการขับเคลือ่ นงานพัฒนาชุมชนใหเกิดขึน้ ในชวงทีช่ มุ ชนกําลังประสบกับปญหา สงผลใหการดําเนินงาน
ของคณะทํางานที่เกิดจากการรวมตัวของแกนนําในชุมชนสามารถดําเนินงานไดงายขึ้น การสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนในชุมชนตอกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมนั้นจะตองอาศัย
ปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในชุมชนเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยการใช
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ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปนเครือ่ งมือไปสูก ารขับเคลือ่ นกิจกรรมอืน่ ๆ ใหเกิดขึน้ ไดอยางเปนรูปธรรม
(อับดุลคอเล็ด เจะแต, 2557, บทคัดยอ) จากการศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลนางั่ว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาใน
องคประกอบแตละดานพบวา ประชาชนมีสว นรวมมากทีส่ ดุ คือ ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ ดานการมี
สวนรวมรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดังนี้
ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ พบวา ประชาชนมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ดานการมีสว นรวม
ในการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประชาชนไดเสนอความตองการของชุมชนใหไดรับการบรรจุใน
โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลนางั่ว เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาในปถัดไป
ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน พบวาประชาชนไดจัดทําแผนงาน โครงการที่มีลักษณะเปนวัตถุสิ่งของ
เชน เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช สําหรับการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเพื่อแจกจายใหกับ
ประชาชนรวมถึงเปนแนวทางในการเกิดการสรางงาน สรางอาชีพดานการมีสวนรวมดําเนินการ พบวา
ประชาชนมีสวนรวมในการไดเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะจะทําใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากขึ้นและสงผลตอประชาชนไดเขารวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน
โครงการเทศบาลตําบลนางัว่ ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนดานการมีสว นรวมในการประเมินผล
ได มี ก ารแต ง ตั้ ง ประชาชนเข า เป น กรรมการประเมิ น ผลแผนงานหรื อ โครงการตามแผนพั ฒ นาและ
มีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นจากประชาชนในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลนางั่ว (กฤษฎากรณ ยูงทอง, 2555, 79-80)
ดังนัน้ ในการจัดทําแผนชุมชนควรมีการสํารวจความตองการในการจัดทําโครงการโดยใชกระบวนการ
การมีสว นรวมของประชากรในชุมชน ในการพิจารณาความตองการทีแ่ ทจริงของชุมชนเพือ่ ใหโครงการสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนไดอยางแทจริง รวมถึงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชนจากปงบประมาณ
ที่ผานมาพิจารณารวมดวย โดยมีระบบสารสนเทศเปนตัวชวยในการนําขอมูลเดิมมาพิจารณารวมตาม
ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาแตละดาน รวมถึงสามารถวิเคราะหความสําเร็จของโครงการทีผ่ า นมาประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนได

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโครงการวิจัยนี้ จะพัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน โดยการใชกระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใต
วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ โดยใชแบบจําลอง
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Waterfall Model แบบทวนซํา้ ทีท่ กุ กระบวนการมีการทบทวน
การทํางานและสามารถปรับแกไดตามความเหมาะสมโดยกระบวนการทัง้ หมดเริ่มจากการสํารวจขอมูลและ
จัดเก็บขอมูล ขอมูลทั่วไปดานสิ่งแวดลอมของชุมชน ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรและศักยภาพชุมชน
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สภาพปญหา และขอมูลโครงการทีไ่ ดวางแผนจัดทําในระยะทีผ่ า นมา เพือ่ ทําการวิเคราะหขอ มูล การออกแบบ
ขอมูล โดยแบงมุมมองความตองการในการใชขอมูลเปน 4 กลุม ไดแก ผูใชงานทั่วไป เจาหนาที่เทศบาล
ตัวแทนชุมชน และนักวิจยั หลังจากนัน้ ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในแตละดาน ไดแก ดานสิง่ แวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชนไดใชงานรวมถึงรองรับความตองการของผูวิจัยที่สนใจในบริบทการทํางานของชุมชน
ตําบลสารภีตอไป โดยมีภาพรวมของกระบวนการทํางานดังภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดของการทําวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับการจัดการ
ทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยการใช
กระบวนการในการวิจยั แบบมีสว นรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10
หมูบ า น โดยกําหนดพืน้ ทีห่ มูบ า นเปาหมายเปนชุมชนตนแบบโดยการพิจารณาจากการมีสว นรวมและศักยภาพ
ของชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาหมูบานเปนสําคัญ ทั้งนี้หมูบานที่ถูกคัดเลือกเปนกรณีศึกษาตนแบบ
ครั้งนี้ ไดแก บานปากกองหมูที่ 5 เทศบาลชุมชนตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2.1 การวางแผนระบบ (System Planning) หรือการสํารวจเบือ้ งตน (Preliminary Investigation)
เปนการสํารวจขอมูลความตองการจากการรวมลงมือปฏิบัติการจัดทําแผนรวมกับชุมชน รวมถึงศึกษาขอมูล
เบื้องตน เกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมกับชุมชนดวยการจัดเวทีชุมชน
สอบถามปญหาและความตองการเพิ่มเติม
2.2 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) หรือการวิเคราะหความตองการ (Requirement
Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการรวมถึงทําการออกแบบระบบฐานขอมูล พรอมจัดเวที
นําเสนอระบบพรอมรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2.3 การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบทําการพัฒนาระบบ ซึ่ง
ประกอบดวย
1) ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูลทั้งหมด 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 สําหรับผลิตรายงานแกผใู ช เพือ่ ใช
ในการบริหารจัดการชุมชน ตอไป อาทิเชน รายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม รายงานประชากรในครัวเรือนและ
สภาพทัว่ ไปของขอมูลครัวเรือน รายงานสภาพปญหาของชุมชน รายงานโครงการในระยะทีผ่ า นมาตามสถานะ
ของโครงการ รายงานการวิเคราะหขอ มูลตามความตองการของผูใ ชงานตามกลุม ชุมชนองคกรภาครัฐนักวิจยั
เปนตน
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3. การปรับใชระบบ (System Implementation) หรือการจัดหาระบบ (System Acquisition)
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ การพัฒนาระบบ การทดสอบ การติดตั้ง โดยเมื่อทีมงาน
พัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทาํ การติดตั้งระบบในสวนของทีมงาน มีการจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน
ควบคูกับการพัฒนา พรอมทดสอบการใชงานวาระบบสารสนเทศใหมสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม
วัตถุประสงคและรูปแบบทีไ่ ดทาํ การออกแบบไวหรือไม ดวยการจัดเวทีทดลองการจัดทําแผนชุมชนหลังจาก
นั้นจึงทําการจัดเวทีการนําแผนชุมชนเขาสูระบบพรอมทั้งปรับปรุงเอกสารประกอบการใชงาน
4. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
เมื่อระบบใหมไดถูกใชงานแลว ทีมพัฒนามีการประเมินผลการใชงานระบบ พรอมจัดเวทีนํา
เสนอขอมูลการออกรายงานตางๆ พรอมรับฟงขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงระบบเพือ่ ใหตอบสนองความตองการ
ตอไป
ในการประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
ในการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศ และสรุปผลการวิจัย การแปลผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑของการแปลความหมาย
แบบการใชขอบเขตที่แทจริง (Exact Limits) ดังนี้ระดับคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากทีส่ ดุ ระดับคาเฉลีย่
3.51 - 4.50 หมายถึง มากระดับคาเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลางระดับคาเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง
นอย ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐาน ในเทศบาลชุมชน บานปากกอง หมูที่ 5 พบวา ในดาน
ความเขมแข็งไดแก ผูนําชุมชนที่มีความรูความเขาใจเรื่องแผนชุมชนเปนอยางดี มีกลุมแกนนําและ
มีกระบวนการจัดทําแผน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมดวยเวทีประชาคม ในดานที่ควรพัฒนา มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดลอมความเปนอยูที่เปลี่ยนไปเปนลักษณะชุมชนกึ่งเมืองสงผลใหความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ลดนอยลง ความรูในดาน ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมลดนอย อาชีพเกษตรกรลดนอยลง สิ่งแวดลอม
ถูกทําลายโดยการเผาสงผลตอสุขภาพของประชากร
ระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้น แบงผูใชงานระบบออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) ผูใชงานทั่วไป (2) ตัวแทน
ชุมชน (3) เจาหนาที่เทศบาล (4) นักวิจัย โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกันรวม
ถึงมีขอบเขตของการใชงานระบบที่แตกตางกัน โดยแสดงเปนแผนภาพรวม DFD ระดับสูงสุด (Context
Level Data Flow Diagram) ตามรูปแบบของ Gane & Sarson (โอภาส เอีย่ มสิรวิ งศ, 2555, 159) ดังภาพที่ 2
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แสดง Context Diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมือง
ตําบลสารภีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี
เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

โดยผูใ ชงานแตละกลุม มีขอบเขตของการใชงานระบบ ดังนี้ ในสวนของผูใ ชงานทัว่ ไปสามารถสืบคน
ขอมูลทั่วไป โดยการเรียกดูขอมูลในลักษณะของภาพรวมของระบบ ในสวนของนักวิจัยสามารถเขาสูระบบ
การประมวลผลภายในไดโดยสามารถเรียกดูขอมูลรายงานภาพรวม และขอมูลพื้นฐานในลักษณะภาพรวม
และผลการติดตามโครงการ สวนตัวแทนชุมชนสามารถจัดการขอมูลพืน้ ฐานของชุมชน จัดการขอมูลเกีย่ วกับ
ปญหาของชุมชน จัดการโครงการของชุมชน รวมถึงการเรียกดูรายงานผลการติดตามตางๆ ในสวนของ
เจาหนาทีเ่ ทศบาลสามารถจัดการขอมูลพืน้ ฐานทัง้ หมด จัดการขอมูลโครงการ จัดการขอมูลการติดตามโครงการ
จัดการขอมูลผูใชงาน รวมถึงการเรียกดูรายงานทุกสวนการทํางานของระบบทั้งหมด ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 :
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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 :
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แสดง E-R diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง
ตําบลสารภีสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ในดานการพัฒนาระบบ มีการพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บไซต ทีอ่ อกแบบหนาเว็บไซตในลักษณะ
ของ Responsive Website ที่รองรับการแสดงผลการทํางานบนทุกอุปกรณ ทั้งในสวนของเครือ่ งคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรโนตบุคแท็บเล็ต รวมถึงสมารทโฟนจะสามารถเรียกดูระบบสารสนเทศไดโดยไมมีปญหา
ในการแสดงผลขอมูล โดยใช Bootstrap Framework จากเว็บไซตhttp://www.community-mis.org
โดยมีผลลัพธดังภาพที่ 5-8

£µ¡¸É 5 : Â®oµ°µ¦Á oµ¼n¦³ °ÁªÈÅr

£µ¡¸É 6 : Â®oµ°µ¦µ¦´µ¦ª·Á¦µ³®r{®µ»¤
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจอการจัดการแผนชุมชน

ภาพที่ 8: แสดงหนาจอการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโครงการ
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การประเมินผลการใชงาน ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินทั้ง 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
¦µ¥µ¦
¦³¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦ o°¤¼¨¡ºÊµÎµ®¦´µ¦Îµµ °¦³¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦ o°¤¼¨¼oÄo¦³¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³µ¤µ¦ºoµ¦Á«Åo°¥nµÁ®¤µ³¤
¦³¤¸µ¦°°¦µ¥µ¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³µ¤µ¦¦°¦´µ¦Äoµ °¼oÄoµ°¥¼nÁ¤°
n µÁ¨¸É¥ °¨µ¦¦³Á¤·o µµ¦Äo µ¦³

n µÁ¨¸É¥ n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
4.74
0.45
¤µ¸É»
4.50
0.51
¤µ¸É»
4.26
0.62
¤µ
4.38
0.49
¤µ
4.68
0.47
¤µ¸É»
4.51
0.51
¤µ¸É»

ตารางที่ 2
ผลการประเมินดานการออกแบบระบบ
¦µ¥µ¦
¦³¤¸µ¦°°ÂÄ®oµ¤µ¦Äoµnµ¥ Å¤n´o°
¦³¤¸µ¦°°Âµ¦Äo¸¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦Äoµ
¦³¤¸µ¦´ªµÎµÂ®nµ¦Â¨¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³¤¸ªµ¤¥º®¥»n¦°¦´µ¦Äoµ°»¦rnµÇÅo°¥nµÁ®¤µ³¤
n µÁ¨¸É¥¨µ¦¦³Á¤·o µµ¦°°Â¦³

n µÁ¨¸É¥ n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
4.88
0.33
¤µ¸É»
4.50
0.51
¤µ
4.68
0.47
¤µ¸É»
4.47
0.51
¤µ
4.63
0.45
¤µ¸É»
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ตารางที่ 3
ผลการประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ
¦µ¥µ¦
¦³µ¤µ¦¦³¤ª¨¨Åo°¥nµ¼o°
¦³¤¸ªµ¤Á¦Èª¸ÉÁ®¤µ³¤Äµ¦°°µ¦Îµµ
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ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินÊ ทั้ง 5 กลุมพบวา ดานการใชงานระบบมีคาเฉลี
É ่ยของผล
การประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ (4.51) ผลการประเมินดานการออกแบบระบบมีคา เฉลีย่
ของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.63) สวนผลการประเมินดานประสิทธิภาพ
ของระบบมีมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51)
นอกจากนีผ้ ลทีไ่ ดจากการลงพืน้ ทีช่ มุ ชนเปนสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งในดานความสัมพันธ
ระหวางชุมชน ภาครัฐ และนักวิจัย ที่ชวยใหทุกภาคสวนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน คอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรมในหลายดาน จากงานวิจัยชิ้นนี้สงผลใหมีความตอเนื่องในการบริการวิชาการ โดยมี
โครงการจัดอบรมการใชงาน Microsoft Excel และมีการรวมกิจกรรมของชุมชนกันอยางตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐาน ขอมูลที่ไดรวมถึงการมีระบบการจัดการขอมูลที่ดีสามารถนํา
มาเปนตัวชวยในการวิเคราะหเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนได โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เปนตัวชวยในการบริหารจัดการขอมูลทีด่ ไี ดผลการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมี
สวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืนพบวาจากการจัดเสวนากลุมยอยของเจาหนาที่เทศบาลและตัวแทนชุมชน
บานปากกองหมูที่ 5 พบวาระบบสารสนเทศนี้สามารถทํางานไดอยางถูกตอง และเหมาะสม รวมถึงมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ไดเปนอยางดี สามารถนําระบบงานไปเปนตัวชวยในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใชกบั พืน้ ทีอ่ นื่ ไดโดยใชกระบวนการการมีสว นรวมจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศชุมชน (Community
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Informatics) เนื่องจากระบบสารสนเทศชุมชนจัดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน
เพื่อใหชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับใชในการแกปญหาของชุมชนและ
การวางแผนการพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชนในบริบทไทย (เผด็จ จินดา, 2553) ในสวนของความสําเร็จของการนําสารสนเทศไปใชประกอบดวย
หลายปจจัยดังนี้ (1) การมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่รองรับการทํางาน (2) การนําเขาขอมูลที่ถูกตองและ
เหมาะสม (3) การฝกอบรมใหแกผูใชงานเพื่อใหเกิดความเขาใจในการทํางานของระบบอยางแทจริง
(4) การบํารุงรักษาอยางตอเนื่องสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของโฮมสเตย (ไพศาล กาญจนวงศ, สวิชญาศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, ศรีกุล นันทะชมพู
และอาบทิ พ ย กาญจนวงศ , 2557) ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มาสามารถทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตองใชกระบวนการการมีสว นรวมของชุมชน ประกอบไปดวยกระบวนการ ดังนี้ (1) การมีสว นรวมในการคนหา
ปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
(4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (5) การมีสวนรวมในการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบานเกาะสวาดตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส (อับดุลคอเล็ด เจะแต, 2557)

สรุป
งานวิจัยระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ทํ า งานในลั ก ษณะของเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น เป น งานวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา (Research and Development)
โดยการประยุกตใชกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบรวมกับกระบวนการการมีสว นรวมของชุมชน (Participatory
Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ผูวิจัย
ไดทาํ การพัฒนาระบบโดยใชภาษาสคริปตพเี อชพี และใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บขอมูล
ในสวนของการออกแบบเว็บไซตของระบบสารสนเทศนี้ ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลักษณะ Responsive
Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณระบบที่พัฒนาขี้นประกอบดวยระบบบริหารจัดการขอมูลพื้น
สําหรับรองรับการจัดทําแผนชุมชน ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ระบบสืบคนสารสนเทศ และระบบ
การจัดทํารายงาน ที่สามารถรองรับการทํางานของผูใชงานแตละกลุมจากการประเมินผลการใชงานพบวา
ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับการจัดทําแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะเกิดประโยชนสงู สุด เมือ่ ผูใ ชงานยอมรับการทํางานของระบบรวมถึง
มองเห็นความสําคัญของระบบอยางแทจริง โดยการนําเขาขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่สมบูรณทุกสวนจะสงผล
ตอผลลัพธของการประมวลผลอยางยิ่ง สําหรับงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับ
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากเทศบาล
ตําบลสารภีในการใหความอนุเคราะหในทุกดานสงผลให ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดเปนอยางดี
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รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: Fonthai@hotmail.com

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

148

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)
โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (One–way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนมากเปนเพศหญิง
อายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาโท และมีความเกี่ยวของและการมีสวนรวมในการวิจัยเปนอาจารย
พิเศษ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวาโดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เปนเพราะสถาบันสงเสริมใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการสรางองคความรู และมีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณที่เพียงพอ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคคลที่มีปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันมีความคิดเห็น
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)
มุงเนนและใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนดวยการใชความรูความเทาเทียมของ
การเจริญเติบโตทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มาจากการใชนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาดวยปญญาและความรูเ ปนฐานโดยเฉพาะอยางยิง่
องคกรทางการศึกษานัน้ สามารถนําความรูม าพัฒนาการดําเนินงานหรือนวัตกรรมตางๆ เพือ่ ยกระดับการเรียนร
ของผูเรียนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางองคความรู
ซึ่งประกอบดวย 1) กําหนดความรู 2) การแสวงหาความรู 3) การสรางความรู 4) การจัดเก็บความรูใหเปน
ระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 6) การนําความรูไปใชและ 7) การติดตามและประเมินผลหากองคกร
ทางการศึกษาใดสามารถจัดการกับความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาของบุคลากรในองคกรไดอยางเปนระบบและสามารถ
นํ า ความรู  ม าสร า งมู ล ค า เพิ่ ม อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให กั บ องค ก รในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในด า นการเรี ย นการสอน
การผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรไดอยางครบถวนแลว
ยอมนําองคกรไปสูความสําเร็จไดอยางแนนอน (ไพโรจน ชลารักษ, 2551)
การพัฒนาสถาบันการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศนัน้ จําเปน
ตองมีการจัดการความรู มีการพัฒนาระบบกลไกการวิจัย และการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
องคความรู และผลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการและเพือ่ ใหทราบสถานภาพ
ของตนเองอันนําไปสูการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลตอ
เปาหมาย (Target) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนและเปนสากลทําใหสถาบันมีฐานขอมูล
ทีจ่ าํ เปนสําหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางทีเ่ หมาะสมและสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจแกสังคมวาสถาบันสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดมากขึ้นไมวาจะเปนการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูในระดับทองถิ่น
และชุมชนตลอดจนใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (กรรณิการ พราหมณพิทักษ, 2542)
การจัดการความรูดานการวิจัยในองคกรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สถานศึกษาควร
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู”
ซึง่ ถือวาเปนสิง่ สําคัญสําหรับองคกรทีเ่ รียกไดวา “ทรัพยสนิ ทางปญญา” เพราะการจัดการความรูเ ปนการเรียนรู
ที่เรียนจากการปฏิบัติจริงเปนตัวนําเพราะการปฏิบัติทําใหเกิดทักษะประสบการณและเกิดวิธีการที่เปน
ตัวอยางดี (Best-Practice) เพื่อใหบุคลากรรุนหลังนําไปศึกษานําไปใชประโยชนและนําไปตอยอดความรู
ที่แตกฉานตอไป (ผกาพันธ อินตะแกว, 2552) สถาบันการศึกษาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
การเรียนรูข องคนในสังคมทุกระดับใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดลอม ดังนัน้ บุคลากรในสถาบันการศึกษา
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จะตองเปนผูที่มีความรูและสามารถจัดการเรียนรูใหครอบคลุมไดทุกเรื่องที่รับผิดชอบสามารถทํางานเปน
หมูคณะได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองนํากระบวนการการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา
วิทยาลัยทองสุขเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีศนู ยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก
เปนสถานทีใ่ หบริการและการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ใหความสําคัญในดานการวิจยั มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามหลักเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยังตองการยกระดับสถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและ
มีความพรอมทีจ่ ะพัฒนาสูม าตรฐานระดับสากลรวมถึงเพือ่ การพัฒนาใหบคุ ลากรของประเทศมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
เพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนจะเปนสิ่งที่ชวยสรางภาพลักษณใหกับสถาบัน
คณะผู  วิ จั ย ให ค วามสนใจมุ  ง มั่ น ที่ จ ะศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย ศู น ย ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ทองสุ ข
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกต อ การจั ด การความรู  เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส  ว นร ว ม
ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหมที่ประยุกตและรวม
แนวความคิดของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) กับการวิจยั แบบมีสว นรวม (Participatory Research)
มาผสมผสานเขาดวยกันทําใหไดผลการวิจัยที่มาจากความคิดที่หลากหลาย การวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคม
ที่จะตองใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษาและเปนการกระทําที่มุงหมายใหประโยชนตอสวนรวม หรือ
เปนการรับใชสงั คมดวยเหตุนกี้ ารวิจยั จึงควรคํานึงถึงผลประโยชนสงู สุดและการวิจยั ทีจ่ ะใหผลประโยชนสงู สุด
นั้นยอมเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research for Development) ดวยการพัฒนาและการเปนหุนสวนจะตอง
เดินทางรวมกัน ทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีเสรีและเปน
ประชาธิปไตยโดยจุดที่แตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมีสวนรวมคือ
การวิจยั แบบมีสว นรวมนัน้ เปนการวิจยั ทีเ่ นนในมิตขิ องการเก็บขอมูลแตการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
เปนการประยุกตหาวิธกี ารแกไขปญหาไปพรอมๆ กันโดยมีการแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแกไข
ปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยในการแกไขปญหา (จําเริญ จิตรหลัง, 2554) ทั้งนี้ประโยชนที่ได
จากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดทราบถึงสภาพความจริงของการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม และคนหาแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ใหเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอนและการยกระดับสถาบันใหเปน
สถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในเชิงแขงขันและมีความพรอมมุงสูมาตรฐานระดับสากลตอ
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษา วิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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สมมติฐานการวิจัย
บุคคลทีม่ ปี จ จัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตกตางกัน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
ความหมายของการจัดการความรูไดมีนักทฤษฎีและนักวิชาการหลายทานใหความหมายคํานิยาม
ที่แตกตางกันดังนี้
เบนเน็ทและเบนเน็ท (Bennet&Bennet, 2003 อางถึงในทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน, 2548) ไดให
ความหมายวาการจัดการความรูคือกระบวนการที่เปนระบบในการสรางรักษาและสนับสนุนใหองคการใช
ความรูของบุคคลและความรูของสวนรวมในการทํางานเพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคการโดยมองการจัดการ
ความรูเปนเสมือนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนเพื่อใหการทํางานมีผลงานสูงขึ้น
โทมัส (Thomas, 1976 อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) กลาววาการจัดการความรูเปน
การบริหารจัดการองคการเพื่อมุงไปสูการสรางฐานความรูแหงองคการใหมอยางตอเนื่องซึ่งไดแกการสราง
โครงสรางองคการที่ใหการสนับสนุนการจัดการความรูการอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่อยูในองคการ
หรือแมกระทัง่ การสรางเครือ่ งมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ นีโ้ ดยใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม
และการเผยแพรความรู
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่อง การจัดการความรูในหนวยงานของมหาวิทยาลัยผลการวิจัย
พบวา ผูต อบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.84 มีอายุสงู กวา 45 ปคดิ เปนรอยละ 44.41
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85 ประสบการณการทํางานไมเกิน 3 ปคิดเปน
รอยละ 51.85 และมีความเกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนผูปฏิบัติไมใชผูบริหาร คิดเปนรอยละ 39.51
(กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)
เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยทองสุข, 2557) ไดแก
1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย ตองใชอะไร ปจจุบันมีความรูอ ะไรบาง อยูในรูปแบบใด
และอยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เปนการสราง แสวงหา
รวบรวมความรูทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรูเดิม แยกความรูที่ใชไมไดแลวออกไป
3. การเก็บและการเขาถึงความรู (Knowledge Organization and Access) เปนการกําหนดโครงสราง
ความรู แบงชนิด ประเภท เพื่อใหสืบคน เรียกคืน และใชงานไดงาย ทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการ
ไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ
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4. การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู (Knowledge Sharing) เปนการแบงปน สามารถทําไดหลายวิธกี าร
โดยกรณีทเี่ ปนความรูช ดั แจง (Explicit Knowledge) อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือกรณีที่เปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพ
และนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพีเ่ ลีย้ ง การสับเปลีย่ นงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลีย่ นความรู
5. การนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนความสามารถในการนําความรูความเขาใจ
หรือใชความรูต า งๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ วิธกี ารกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปล
ความหายการสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้นความคิดรวบยอดในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิมไปแกไขปญหาที่
แปลกใหมของเรื่องนั้น
กลาวโดยสรุป การจัดการความรูเ ปนการจัดการทีม่ กี ระบวนการและเปนระบบตัง้ แตการประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศ ความคิด ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพือ่ สรางความรูแ ละตองมีการจัดเก็บในลักษณะ
ที่ใหผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวกเพื่อนําความรูไปประยุกตใชงานทําใหเกิดการโอนถาย
ความรูและมีการแพรกระจายไหลเวียนไปทั้งองคกร
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในปการศึกษา 2558
ของศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ไดแก อาจารยประจํา จํานวน 9 คน อาจารยพิเศษ
จํานวน 24 คน และบุคลากร จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 37 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบใหเลือกตอบ (Check List) ตามตัวแปรที่กําหนดไว คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และความเกีย่ วของหรือการมีสว นรวมในการวิจยั ตอนที่ 2 ศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม มีลกั ษณะปลายปด การพัฒนาเครือ่ งมือโดยใหผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาปรับปรุงตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) โดยแตละขอคําถาม
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เปนการใหความสําคัญในแตละเรื่องที่มีคําตอบใหเลือกแบบมาตรวัดประมาณคา (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. ผลการวิเคราะหการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือดานการสรางและ
การแสวงหาความรูดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการนําความรู
ไปใช และดานการบงชี้ความรูดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความคิ ด เห็ น ของอาจารย ศู น ย ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ทองสุ ข
จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยรวม
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานการบงชี้ความรูมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
จากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ สถาบันมีความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหแก
บุคลากรอยางเพียงพอ รองลงมา คือ สถาบันมีเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจน
และอันดับสุดทาย คือ ความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีรูปแบบเอกสารหรือคูมือระบบ
ฐานขอมูลตาง 2) ดานการสรางและการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมาก
ไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรูดานการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยการใหรางวัลหรือนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนาความรูใหม ๆ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวมโดยสถาบันใหทุกคนมีอิสระในการคิดและการทํางานและอันดับสุดทาย คือ สถาบัน
สงเสริมใหการเรียนรูเ ปนสวนหนึง่ ของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจ ากการสรางองคความรู 3) ดานการเก็บและ
เขาถึงความรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่งคือ สถาบันมี
เทคโนโลยีทชี่ ว ยใหบคุ ลากรสามารถสือ่ สารและเชือ่ มโยงกันอยางทัว่ ถึงทัง้ ภายในสถาบันและองคกรภายนอก
รองลงมา คือ สถาบันมีการจัดเก็บความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบในระบบ
ฐานขอมูลและอันดับสุดทายคือ สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลังความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมี
สวนรวมใหมคี วามทันสมัยอยูเ สมอ 4) ดานการแบงปนแลกเปลีย่ นความรู มีคา เฉลีย่ รวมอยูใ นระดับมาก เรียง
อันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ มีกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู
ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรูเพื่อสรางใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันระหวางบุคลากร รองลงมา คือ สถาบันเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือความรูและทักษะ
ที่อยูในตัวบุคลากรและอันดับสุดทาย คือ สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
บุคลากรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน 5) ดานการนําความรูไ ปใช มีคา เฉลีย่
รวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่งคือ ผูบริหารตระหนักวาความรูดานการ
วิ จัยเชิ งปฏิ บั ติการแบบมีส วนรวมสามารถนําไปใชให เกิดประโยชนกั บสถาบันได เชนทํางานอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการสรางความพึงพอใจ
ใหผใู ชบริการ รองลงมา คือ สามารถนําความรูด า นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมไปใชในการพัฒนางาน
ในหนวยงานได และอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับการจัดการความรูดาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคคลที่มีเพศที่ตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ความคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม จําแนกตามเพศ
ÎµÂµ¤Á¡«
µ¥
®·
S.D
S.D
&
&
3.51 0.56 4.08 0.31
4.03 0.07 4.00 0.00
4.00 0.34 3.99 0.11
3.91 0.65 3.94 0.14
3.90 0.22 3.99 0.33

µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

t

Sig

-3.98*
1.68
0.68*
1.02*
-2.94*

0.00
0.10
0.03
0.01
0.01

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
3.2 บุคคลที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ความคิดเห็นตอการจั
» ดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม จําแนกตามอายุ
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦
Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹
ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{
Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

ÎµÂµ¤°µ¥»
ÎÉµªn µ 30 ¸
31-40 ¸
41-50 ¸
S.D &
S.D
S.D
&
&
2.95 0.10 4.00 0.16 3.94 0.13
3.89 0.51 3.96 0.13 4.00 0.16

51 ¸ ¹ Ê Å
S.D
&
3.79 0.07
3.95 0.10

F

Sig

1.14*
0.33*

0.04
0.00

3.95

0.34

3.94

0.13

3.98

0.61

3.98

0.07

1.79*

0.01

4.30

0.14

3.98

0.18

3.84

0.33

4.02

0.44

0.47

0.71

4.02

0.16

3.90

0.14

3.90

0.54

3.88

0.47

6.26*

0.00

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
3.3 บุคคลทีม่ รี ะดับการศึกษาทีต่ า งกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

ÎµÂµ¤¦³´µ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ ¦·µÃ ¦·µÁ°
S.D & S.D &
S.D
&
2.80 0.00 4.00 0.66 3.76 0.33
3.83 0.52 4.01 0.05 3.95 0.10
3.81 0.49 3.54 0.22 4.04 0.03
4.30 0.12 3.98 0.58 3.55 0.17
3.77 0.54 4.03 0.84 3.99 0.64

F

Sig

14.01*
21.93*
12.95*
44.56*
9.47*

0.02
0.00
0.05
0.01
0.03

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
3.4 บุคคลที่มีความเกี่ยวของในการวิจัยที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
ความคิดเห็นตอการการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม จําแนกตาม
ความเกี่ยวของในการวิจัย

µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

ÎµÂµ¤ªµ¤Á¸É¥ª o °Äµ¦ª·´¥
°µµ¦¥r
°µµ¦¥r ¡Á· «¬
»¨µ¦
¦³Îµ
S.D
S.D
S.D
&
&
&
2.80 0.00 4.00 0.61 4.02 0.10
3.83 0.52 4.01 0.05 3.96 0.13
3.38 0.44 4.03 0.08 4.02 0.10
4.10 0.31 4.00 0.00 3.93 0.14
3.88 0.44 3.82 0.15 4.11 0.55

F

Sig

20.31*
7.12*
0.38
8.77*
1.70*

0.00
0.02
0.77
0.00
0.02
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบวาอาจารยสว นใหญมคี วามคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสถาบันมีนโยบายสงเสริม
ใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการสรางองคความรู โดยมีเงินสนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ สรางสรรคผลงาน และนําผลงาน
วิจัยมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยยังมีประเด็นสําคัญดังนี้
ดานการบงชีค้ วามรู พบวาโดยรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก สอดคลองกับงานวิจยั ของ ธรรศพงศ
วงษสวัสดิ์ (2557) วิจัยเรื่องการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ผลการวิจัยพบวามีคาเฉลีย่ รวมอยูในระดับมาก โดยมีการกําหนด
บงชีค้ วามรูม แี หลงขอมูลทีใ่ ชในการศึกษา คนควาในการกําหนดความรู และมีความรูอ ยูใ นรูปแบบของเอกสาร
หรือคูมือและระบบฐานขอมูลตาง ๆ
ดานการสรางและการแสวงหาความรู พบวาโดยรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก เปนเพราะบุคลากร
มีสว นรวมในการสรางองคความรูใ นทุกมิติ และนํามาเปนสวนหนึง่ ในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2550) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูสําหรับหนวยงานภาครัฐ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการแสวงหาความรูเปนเปาหมาย
ของการจัดการความรูภ าครัฐโดยตองมุง เนนการนําความรูไ ปใชใหเกิดประโยชนในหนวยงาน บุคลากรสามารถ
นําความรูไปใชพัฒนาตนเองไดตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจากการสรางและพัฒนาความรูวิชาการใหมๆ
และมีการประมวลและกลั่นกรองเขากับขั้นตอนการสรางความรูใหเปนองคความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนเพราะมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหบคุ ลากรเขาถึงแหลงความรู คนหาจัดเก็บแลกเปลีย่ นและนําความรูไ ปใชได
อยางสะดวกและรวดเร็วขึน้ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ในตะวัน กําหอม (2552) ศึกษาเรือ่ งการจัดการความรู
ในหนวยงานวิทยาลัยทองสุข ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการเก็บและเขาถึงความรูมีระบบสารสนเทศ
สําหรับการวิจัยและการศึกษาคนควาของคณาจารย
ด า นการแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู  พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของ ธี ร ะวั ฒ น เยี่ ย มแสง (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู  ข อง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคามเขต 1 ทีพ่ บวา มีการแสวงหาความรูก ารสรางความรูก ารจัดเก็บความรู
การแบงปนความรูและการนําความรูไปใช
ดานการนําความรูไปใช พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
กริชเพชร โสภาพ (2552) ที่พบวา ดานการนําความรูมาประมวลผลและกลั่นกรองใหไดความรูที่มีประโยชน
ที่จะนํามาใชในการจัดการความรูและการนําความรูเหลานั้นมาจัดการและเก็บไวใหเปนระบบเมื่อความรู
ถูกจัดใหเปนระบบก็จะเขาถึงความรูไดงาย
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความเกีย่ วของหรือ
การมีสวนรวมในการวิจัย โดยรวมพบวา มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีสวนรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ใจชนก ภาคอั ต (2557) ศึ ก ษาการจั ด การความรู  ด  า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานความเกี่ยวของ
กั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น ที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การความรู 
ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป
ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน อยางไร
ก็ ต ามผลการวิ จั ย พบว า บุ ค คลที่ มี ป  จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การความรู  เ พื่ อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมแตกตางกัน ดังนัน้ การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองใหความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียมการเพื่อสราง
ความเขาใจในการใชรูปแบบ มีคูมือในการใชรูปแบบการจัดการความรูใหผูที่เกี่ยวของไดทําความเขาใจและ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของใหชัดเจนโดยจัดตั้งคณะทํางานการจัดการความรูเพื่อทําหนาที่เปน
ผูเชื่อมโยงติดตอประสานงานใหเปนหนึ่งเดียว ทุกฝายมีสวนรวมอยางเขมแข็งและควรดําเนินการโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําอยางตอเนื่อง จะทําใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ
ผูบริหารควรใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
1. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย
2. ควรศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการประสบผลสําเร็จและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการจัดการความรูด ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
4 กลุม คือ ผูปกครอง ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง จํานวน 10 คน ผูทรงคุณวุฒิ และภูมิปญญาทองถิ่น
จํานวน 10 คน ครูผูสอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดง จํานวน 10 คน และเยาวชนชนเผามูเซอแดง
จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก
แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนือ้ หา ผลการวิจยั
พบวา ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง สงผลใหเยาวชนชนเผา
มูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมที่เห็นไดชัดมากที่สุด คือ
ทักษะทางสังคมดานจิตสาธารณะ เนื่องจากทักษะดานจิตสาธารณะสามารถดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม
และมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกชัดเจน และทักษะทางสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงนอยทีส่ ดุ คือ ทักษะความซือ่ สัตย
สุจริต เนื่องจากการพัฒนาทักษะความซื่อสัตยสุจริตนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาที่นานมากขึ้น ทั้งนี้ เยาวชน
ชนเผามูเซอแดงมีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมที่อยูในระดับดีมาก เนื่องจากรูปแบบการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่จัดทําขึ้น เปนรูปแบบที่ใชชุมชนเปนฐานในการจัดทํา จึงจัดทํา
รูปแบบไดเหมาะสม ตรงกับความตองการที่แทจริงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
*เรียบเรียงจากดุษฎีนพิ นธ เรือ่ ง รูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน
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อีเมล: nine_kanya@hotmail.com

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

161

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
ทั ก ษะทางสั ง คมนั้ น เป น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ มนุ ษ ย ที่ จ ะใช ชี วิ ต อยู  ร  ว มกั น ทั ก ษะ
ทางสังคมเปนทักษะสําคัญของการแกปญหา และเปนกลุมทักษะที่มนุษยตองเรียนรูเพื่อการอยูรอด
และการมีปฏิสัมพันธกันในสังคม (อณูทิพย ธารทอง, 2538) นอกจากนี้ ทักษะทางสังคมยังเปนทักษะหนึ่ง
ที่สําคัญและจําเปนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เปนทักษะที่จําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย เพื่อใชในการปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการอยูรวมกัน บุคคลที่มีทักษะทางสังคมดีจะสามารถ
อยูรวมกับบุคคลในสังคมได (จรีลักษณ รัตนาพัทธ, 2557) ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตามลําดับจากวัยเด็กสูวัยรุนซึ่งผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญเพื่อเปนรากฐาน
ในการนํามาซึ่งการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขของมนุษย และหากเมื่อพูดถึงชวงวัยรุนนั้น ถือเปนชวงที่
จําเปนอยางยิ่งในการไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมเนื่องจากเยาวชนเปนวัยที่สําคัญในการเตรียมตัว
เพื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญที่จะสามารถรับผิดชอบตนเองได เชน เริ่มเรียนรูในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
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การใหความเปนเพื่อนกับบุคคลอื่น เปนตน สังคมของเยาวชนจะเริ่มอยูกับกลุมและกับเพื่อนวัยเดียวกัน
เด็กจะเริ่มเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น เริ่มเรียนรูมารยาททางสังคมและนิสัยเหมือนเด็กเล็ก ๆ จะเริ่มลดลง
(อุไร สุมาริธรรม, 2546) ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคม ประสบการณทางบาน
เปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ง ผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชน กลาวคือหากวาเด็กไดเจริญเติบโตมาจากครอบครัว
ทีม่ คี วามรัก ความอบอุน ความเปนมิตร พอ แม ไดแสดงความรัก และ ยอมรับในตัวเยาวชนก็จะทําใหเยาวชน
มีพฒ
ั นาการและบุคลิกภาพทีด่ ี นอกจากนี้ ประสบการณในโรงเรียนก็ยงั เปนอีกปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมของ
เยาวชน กลาวคือ ในโรงเรียนเองก็ไดจัดประสบการณ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมใหกับ
เยาวชน เชน โรงเรียนจัดใหมสี นามเด็กเลน หองสําหรับทํากิจกรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมชุมนุมทีส่ ง เสริม
ทักษะอาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสรางผูนําและสภานักเรียนเปนตน (กรมวิชาการ,
2557) จากขอมูลของกรมสุขภาพจิต (2557) ระบุไววา ความเขาใจในพัฒนาการตามชวงวัยโดยเฉพาะวัยรุน
หรือเยาวชนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนทางรางกายและอารมณอยางรวดเร็ว การพบปะกับผูคนในสังคมของ
พวกเขาจึงมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะขัดแยงในการปฏิสมั พันธกนั อันเกิดจากการขาดทักษะทางสังคม ประกอบกับ
ผูปกครองมีบทบาทนอยลงจากเดิม นอกจากนั้นเยาวชนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมไปถึง
พัฒนาการทางดานสังคมดวยจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทางสังคม
อันเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหเราเขาใจถึงพฤติกรรมทางจิตใจของเยาวชนได ซึง่ บุคคลทีม่ สี ว นเกีย่ วของ โรงเรียน
หรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ มีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางสังคม สามารถเปนผูชวยใหเยาวชน
มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับคนอื่น ๆ เยาวชนจะเรียนรู เชื่อฟง กฎ กติกาและทําตามระเบียบของ
สังคม (อุษณีย โพธิสุข, 2554, 132) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดานการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะ
การคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2 – 7)
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนอําเภอที่ตั้งอยูบนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอน
การคมนาคมจากอําเภอปางมะผาไปยังจังหวัดแมฮองสอน หรือจังหวัดใกลเคียงเปนไปดวยความลําบาก
มีประชากรที่เปนชนเผามากมายหลายชาติพันธุ คือ ไทยยวน (คนพื้นเมือง) คนไต (ไทยใหญ) ลีซู ปะโอ มง
กะเหรีย่ ง ลัว๊ ะ มูเซอดํา มูเซอเหลือง และมูเซอแดง ทัง้ นีช้ นเผาสวนใหญทอี่ าศัยอยูใ นอําเภอปางมะผานัน้ คือ
ชนเผามูเซอแดง ซึ่งชนเผามูเซอแดงยังมีความแตกตางทางภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและ
คานิยมจากสังคมทั่วไป จากอดีตชนเผามูเซอแดง เปนชนเผาที่อาศัยพึ่งพากัน รวมแรงกัน ดําเนินวิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรม แตเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมทั้งในดานของเทคโนโลยี การสื่อสาร
เปลี่ ย นแปลงไป เทคโนโลยี เ ข า มามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มากขึ้ น ทํ า ให ช นเผ า มู เ ซอแดง เริ่ ม มี
การเปลี่ยนแปลงความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ดานความพอเพียง ความซื่อสัตยสุจริต การสื่อสาร ภาวะผูนํา และจิตสาธารณะ
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนเผามูเซอแดงที่สงผลใหเกิดปญหาทักษะทางสังคมนั้น จะเห็นได
จากการทีช่ นเผามูเซอแดงอยูร ว มกับธรรมชาติ และมีความเชือ่ วาสิง่ ของทุกอยางเกิดขึน้ ในธรรมชาติ สามารถ
หาใหมไดเสมอและไมมวี นั หมดไป จึงทําใหชนเผามูเซอแดงไมประหยัดและอดออม การอยูร ว มกันแบบพีน่ อ ง
อยูในกลุมของชนเผามูเซอแดง ทําใหชนเผามูเซอแดงใชภาษามูเซอแดงเปนหลักในการติดตอสื่อสาร
สงผลใหชนเผามูเซอแดงไมกลาพูดภาษาไทย และเขินอายเมื่อตองใชภาษาไทย (นภัสสร ฐิตินันทสรกุล,
การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้ การที่วัฒนธรรมดั้งเดิมเปนการอยูในครอบครัวขยาย
สิ่งของทั้งหลายที่อยูในบานเปนของสวนรวม สามารถหยิบใชไดโดยไมบอกกลาว ทําใหเกิดปญหาดาน
ความซื่อสัตยสุจริต นอกจากนี้ การที่ชนเผามูเซอแดงมีผูนําที่สําคัญ 3 ฝายเปนหลักในการตัดสินใจในทุก ๆ
เรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชนเผามูเซอแดงไมกลาที่จะตัดสินใจ หรือกลาที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง
สงผลใหเกิดปญหาดานทักษะการมีภาวะผูนํา นอกจากนี้การที่ชนเผามูเซอแดงอยูกับธรรมชาติ และ
มีวิถีชีวิตที่รักสันโดษ ทําใหชนเผามูเซอแดงไมนําตัวเองเขามาในพื้นที่สาธารณะมากนัก สงผลใหเกิดปญหา
ทางสังคมดานจิตสาธารณะ (เสริมศักดิ์ มงคลชัยวารี, การสื่อสารสวนบุคคล, 20 พฤษภาคม 2557)
จากประสบการณการทํางานในพื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูวิจัยไดสัมผัส
และรับรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผา โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมชนเผาของมูเซอแดง
ในอําเภอปางมะผา ที่มีทั้งความเหมือน ความแตกตาง ความคลายกัน และการใชวัฒนธรรมรวมกัน
กับชนเผาอื่น ๆ ที่อาศัยอยูในอําเภอปางมะผา จึงไดจัดทําและใชรูปแบบที่จะเปนแนวทางในการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ และไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสราง
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา เพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา (Lahu Model) (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122) ซึ่งเปนปญหาเรงดวนของ
เยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ ประกอบดวยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดาน คือ ทักษะดานการสื่อสาร
ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ และภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะทางสังคมที่สงผลให
เยาวชนชนเผ า มู เ ซอแดง อํ า เภอปางมะผ า จั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน สามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งมุ  ง มั่ น
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง คํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งตอตนเอง
และสังคมกอนการดําเนินการสิ่งตาง ๆ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช รู ป แบบการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมของเยาวชนชนเผ า มู เ ซอแดง ใน
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ทีส่ อดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบนั

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) ผูป กครองเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ทีผ่ า นการอบรม
โดยรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
จํานวน 10 คน
2) ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 คน
3) ครูที่สอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่ผานการอบรมโดยรูปแบบ
การเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมนอยกวา
1 ปการศึกษา จํานวน 10 คน
4) เยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อายุระหวาง 13 - 20 ป
ที่ผานการอบรมโดยการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
รู ป แบบการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมของเยาวชนชนเผ า มู เ ซอแดงในอํ า เภอปางมะผ า
จังหวัดแมฮอ งสอน ทีส่ อดคลองกับบริบทของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบนั ซึง่ รูปแบบการเสริมสราง
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ทีส่ อดคลองกับบริบททางสังคม
ของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบนั ประกอบดวย กิจกรรมเตรียมความพรอมในการพัฒนาโดยเรียนรู
ผานวัฒนธรรม คําสอน และคติของชนเผามูเซอแดงกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการสื่อสาร กิจกรรม
เสริมสรางทักษะดานความซื่อสัตยสุจริต กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาวะผูนํา กิจกรรมเสริมสรางทักษะ
ดานการอยูอยางพอเพียง กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการมีจิตสาธารณะและกิจกรรมการติดตามผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี 21 วันแหงการเปลี่ยนแปลง (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122)
3. ขั้นตอนการวิจัย
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
3.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเยาวชนชนเผามูเซอแดงผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคม
ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
3.3 ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลที่เกิดขึ้น (Happened Record) หลังจากการใชรูปแบบที่เสริมสราง
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน (Lahu Model) โดยทีผ่ วู จิ ยั
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
โดยประเมินทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงทั้ง 5 ดาน หลังจากการไดรับการอบรม สอบถาม
เยาวชนชนเผามูเซอแดงเกี่ยวกับความพึงพอใจ การสอบถามผูปกครองของเยาวชนชนเผามูเซอแดง โดยใช
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงทักษะทางสังคม
ทั้ง 5 ดาน
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการวิเคราะหขอ มูลอันเกิดจากรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผาโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group ) สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ
ทองถิ่น สัมภาษณเชิงลึกผูปกครอง สัมภาษณเชิงลึกเยาวชนชนเผามูเซอแดง บันทึกการสนทนากลุมครู
ผูปกครอง เยาวชนอาสาและเครือขายเยาวชนอาสา

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทักษะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสรุปไดวา เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวม
กิ จ กรรมตามกระบวนการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมเยาชนชนเผ า มู เ ซอแดง ในอํ า เภอปางมะผ า
จังหวัดแมฮองสอน พบวา ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่พัฒนาขึ้นตามพฤติกรรมอยางเห็น
ไดชดั คือทักษะดานการมีจติ สาธารณะ ทักษะดานการสือ่ สาร ทักษะการมีภาวะผูน าํ ทักษะการอยูอ ยางพอเพียง
และทักษะความซื่อสัตยสุจริต สามารถกลาวเปนทักษะทางสังคมดานตาง ๆ ดังนี้
1. ทักษะทางสังคมดานการมีจิตสาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรม หลังจาก
เขารับการอบรมแลวพวกเขารูจักการใหความชวยเหลือผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสมและเต็มใจ กลาวคือ
มีการชวยเหลือชุมชน และผูป กครองในการทําความสะอาดหรือการชวยเหลืองานบิดา มารดาและผูป กครอง
อยางเต็มใจ รูจักการถามเพื่อแสดงความชวยเหลือ เกิดความรับผิดชอบตอสวนรวม ทําประโยชนตาง ๆ
ใหกับครอบครัวและชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหนึ่ง ไดกลาววา “เพื่อนผมชอบทําทุกสิ่ง
ทุกอยางตามผม หากผมขับรถเร็ว พวกเพื่อน ๆ ก็จะขับเร็ว ๆ ตาม หากผมดื่มเหลา พวกเพื่อน ๆ ก็จะดื่มตาม
ไมวา จะทําอะไร เขาจะทําตามผมทุกอยาง ผมเลยชวนเพือ่ น ๆ ไปทําความสะอาดทีศ่ าลากลางบาน เขาก็ถาม
ผมวา ไปทําไม ทําแลวไดอะไร ผมเลยตอบวา ทําแลวไดอะไรเยอะนะเพื่อน แลวผมก็ถือไมกวาดไปเตรียม
กวาด ผลปรากฏวาพวกเขาตามผมมาทําดวย ผมภูมิใจมาก”
2. ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถใน
การใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง กลาวคือ
รูจักการฟงมากยิ่งขึ้น จากเดิมเยาวชนชนเผามูเซอแดงไมคอยฟงสิ่งที่ผูปกครองสอนหรือเสนอแนะเทาไร
แตหลังจากไดรับการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ทําใหเยาวชนมีสติและ
ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงรูจักที่จะหยุดฟง และไตรตรองสิ่งตาง ๆ ที่พวกเขาไดรับมา ดังที่
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ผูเขารวมสนทนากลุมคนหนึ่ง ไดกลาววา “สําหรับลูกของเราจากที่ผานมาแกไมคอยฟงเทาไหร ตอนนี้รูสึก
เหมือนเขาฟงเรามากยิ่งขึ้น ถาเราสอน เขาก็จะฟง โดยใหเราพูดใหจบ และเขาถึงจะแสดงเหตุผลของเขา
แตเราตองมีเหตุผลในการพูดคุยกัน นอกจากนีต้ อนนีเ้ ปนผูน าํ ทีด่ ใี หนอ ง ใหนอ ง ๆ ตืน่ เชาไปโรงเรียน กอน 7 โมง
ใหนองตื่นแลว แตไมทราบวาเวลาที่ตัวเขาเองมาโรงเรียน จะเปนอยางไร” นอกจากนี้ ยังมีผูรวมการสนทนา
กลุมอีกคนหนึ่งไดกลาววา “เมื่อกอนเวลาเราดุลูกเรา เขาจะโมโหมาก และเรายังพูดไมจบ เขาก็เถียงและ
ขึ้นเสียงกับเรา แตหลัง ๆ มานี้ ลูกเราไมคอยเถียงเราเลย” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)
ทัง้ นี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีผ่ า นการพัฒนาตามรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผา
มูเซอแดง อําเภอปางมะผา มีพฤติกรรมดานการสื่อสารที่สุภาพยิ่งขึ้น ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
ตามสถานการณตา ง ๆ ทีพ่ วกเขาเผชิญ ทัง้ นี้ พวกเขามีความกลาในการทีจ่ ะปฏิเสธสิง่ ยัว่ ยุตา ง ๆ โดยใชภาษา
ทีเ่ หมาะสม และแสดงเหตุผลหรือความตองการของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทัง่ การใชภาษา
ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเยาวชนชนเผามูเซอแดงกับเพื่อน กับผูปกครองหรือผูใหญที่เขามามี
สวนรวมในชีวิตของพวกเขาทุกสถานการณ
3. ทักษะทางสังคมดานการมีภาวะผูน าํ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีการแสดงและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล กลาวคือ พวกเขารูจักการขอโทษ
เมื่อตนเองทําผิด ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแมวาตนเองคิดแตกตาง และมองวาความแตกตางกอให
เกิดการพัฒนาไดอยางเหมาะสม เริ่มที่จะยึดเหตุผล รูจักการเอาใจเขามาใสใจเรา รูจักการปฏิเสธ มี
ทักษะการคิดวิเคราะหที่ดี กลาที่จะตัดสินใจที่เหมาะสมตามสถานการณ ดังที่เยาวชนชนเผามูเซอแดง
มีพฤติกรรมดานการเปนผูน าํ ทีม่ ีแนวโนมทีด่ ขี นึ้ ซึง่ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารวมการสนทนากลุมคนหนึง่
ไดกลาววา “หนูรูสึกเขาใจคนอื่นมากขึ้น เมื่อกอนหนูเปนผูนําที่เอาความเขาใจของตัวหนูเองเปนหลัก
แมบางครั้งหนูรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น แตหนูก็จะยึดเหตุผลของตนเอง และเอาเหตุผลของหนู
ลบลางเหตุผลของเพื่อน ๆ แตตอนนี้หนูวาหนูรับฟงเพื่อนมากขึ้นและพวกเรา คุยกันดวยเหตุผลมากกวา
เมื่อกอน” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)
4. ทักษะทางสังคมดานอยูอ ยางพอเพียง เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมเกิดการดํารงชีวติ
อยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง โดยใชเงื่อนไข
ความรูแ ละคุณธรรมในการดําเนินชีวติ กลาวคือ เยาวชนชนเผามูเซอแดงมีความออนโยนและมีความรับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น เปนผูใหญมากยิ่งขึ้น เริ่มที่จะจัดการกับตนเองมากยิ่งขึ้นโดยใชหลักของการมีเหตุผล รูจักการ
วางแผนในการใชจาย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ เยาวชนที่เขารวมการสนทนากลุม
ไดกลาววา เมื่อกอนตนเปนคนที่มักจะไมใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ แตเมื่อไดเรียนรูผานคูมือ
การเสริมสรางทักษะทางสังคมแลว ไดปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดานเพศ รูจ กั การปฏิเสธ รูจ กั การปองกัน มากยิง่ ขึน้
โดยที่เยาวชนคนหนึ่งไดกลาววา “ผมเปนคนหนึ่งที่มีแฟน เมื่อกอนเวลาผมมีเพศสัมพันธ ผมจะไมคอยใชถุง
ยางอนามัย แตพอผมไดเรียนรูผานกระบวนการนี้ ผมคิดไดวา ผมควรจะปองกันตนเองจากความเสี่ยงตาง ๆ
และเปนการปองกันความเสี่ยงเรื่องของการทองของแฟนผม” นอกจากนี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดงอีกคนหนึ่ง
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ไดกลาววา “หนูรสู กึ วาหนูรจู กั การปฏิเสธมากขึน้ และหนูกป็ ฏิเสธโดยทีไ่ มไดทาํ ใหหนูกบั แฟนทะเลาะกันดวย”
(ขอมูลการสนทนากลุม เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2559) สิง่ ตาง ๆ เหลานีก้ อ ใหเกิดภูมคิ มุ กันในตนเองไดเปนอยางดี
ทัง้ นีเ้ ยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีความรูส กึ ทางบวกตอวัฒนธรรม ประเพณีของพวกเขามากยิง่ ขึน้
สามารถเปนตัวอยางและเปนผูส บื ทอดวัฒนธรรม ประเพณีดงั้ เดิมของตนเองไมใหเลือนหายไปอยางสมเหตุผล
5. ทักษะทางสังคมดานความซือ่ สัตยสจุ ริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีความซือ่ ตรง
ตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง กลาวคือ เยาวชนชนเผามูเซอแดงมีความรูสึกสํานึกตอวัฒนธรรม
ของตนในทางบวกมากยิง่ ขึน้ พวกเขามีความตัง้ ใจทีจ่ ะรวมประเพณีของชนเผาของตนเอง แมกระทัง่ เรือ่ งของ
การรวมพิธีขอขมาผูใหญ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานลบในครอบครัว มีสติในการคิดและหยุดคิด
ในสิ่งที่เปนดานลบ เชน การไมขโมยของของผูอื่น หรือไมขโมยของผูปกครอง ดังที่ ผูเขารวมการสนทนากลุม
คนหนึง่ ไดกลาววา “เมือ่ กอนหนูขโมยเงินแมบอยมาก แตหนูไมเคยขโมยเยอะ จะแอบเอาแค 5 บาท 10 บาท
แตหลังจากทีห่ นูมาอบรม หนูกลับไปบานหนูกค็ ดิ วาหนูจะแอบขโมยเงินของแมมาเพือ่ เก็บไวสาํ หรับใชในงาน
กินวอ แตพอคิดถึงกิจกรรมตาง ๆ ทีห่ นูไดอบรม หนูกห็ ยุดคิด และหนูมองวาหนูไมจาํ เปนตองขโมยแลว เพราะ
พอถึงเทศกาลกินวอ แมก็ใหเงินหนูอยูดี หากเงินไมพอ หรืออะไร หนูก็สามารถขอแมได แมไมใหก็ไมเปนไร
ดีกวาการขโมยเยอะเลย เพราะหากขโมยแมจับไดแมก็จะเสียใจ” เยาวชนชนเผามูเซอแดงผูเขารวมสนทนา
กลุมอีกคนหนึ่ง ไดกลาววา “ผมเปนคนที่ไมคอยจะชวยพอแมทํางานครับ หลังเลิกเรียนกลับบานผมก็จะเอา
กระเปาไวและขี่มอเตอรไซตออกไปเที่ยวตอ แตตอนนี้ ผมรูสึกวา ผมอยากชวยแมผมทํางานบางครับ
อยางนอย เราก็ชวยผอนเบาภาระของแมเราได ผมเลยถามแมบอยขึ้น วา แมมีอะไรใหผมชวยไหม แตแมผม
พอไดยนิ อยางนีผ้ มรูส กึ วาแมผมเกิดอาการงง แตผมจะพยายามถามแมใหมากขึน้ ” ทัง้ นี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดง
มีพฤติกรรมการอยูรวมกับครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งมีเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหนึ่งที่เขารวมการสนทนา
กลาววา “เมือ่ กอนผมเปนคนใจรอนมากเลย หากพอ ผมบนหรือดาวา ผมก็จะตะโกนใสพอ และทําอารมณเสีย
กับพอ บางครัง้ พอผมก็เสียใจ ผมรู แตตอนพอบนผมหงุดหงิดจริง ๆ แตผมรูส กึ วาหลัง ๆ มานี้ ผมใจเย็นขึน้
พอผมบน ผมก็จะฟงพอมากขึ้น เพราะทุกคําที่พอ สอนผมวามันดีกับตัวผม หลังจากที่ผานการอบรมมา
ผมไมเถียง และไมขึ้นเสียงกับพอแลว แตจะพยายามคุยกับพอดวยเหตุผล” (ขอมูลการสนทนากลุม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบัน สรุปไดวา
เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารวมกิจกรรมการอบรมผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมเยาชนชนเผา
มูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน เกิดการเปลีย่ นแปลงทักษะทางสังคมทีจ่ าํ เปนสําหรับเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง กลาวคือ ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับจาก
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือทักษะดานการมีจิตสาธารณะ ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการมี
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ภาวะผูนํา ทักษะการอยูอยางพอเพียง และทักษะความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร
เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารได
อยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทักษะทางสังคมดานความซือ่ สัตยสจุ ริต เยาวชนชนเผามูเซอแดง
ทีเ่ ขารับการอบรมมีความซือ่ ตรงตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง ทักษะทางสังคมดานอยูอ ยางพอเพียง
เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมโดยดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ  ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง โดยใช เ งื่ อ นไขความรู  แ ละคุ ณ ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทักษะทางสังคมดานการมีจติ สาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรม หลังจากเขารับการอบรมแลว
พวกเขารูจ กั การใหความชวยเหลือผูอ นื่ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมและเต็มใจ ทักษะทางสังคมดานการมีภาวะผูน าํ
เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ นื่ แลวนําไปสูก ารตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล เมื่อเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งมีการเปลี่ยนมากนอยไมเทากัน
แตการกระทําที่สงผลใหตกผลึกเปนนิสัย ไดตองกระทําตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา 21 วัน ซึ่งสอดคลองกับ
แมคเวลมอทล (Maxwellmaltz, 1969, 15 – 17) ที่ไดกลาววา การกระทําจะตกผลึกกลายเปนนิสัยไดหากมี
การกระทําอยางตอเนื่องอยางนอย 21 วัน โดยที่บุคคลนั้นตองมีพื้นฐานความเชื่อวาตนเองสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้รูปแบบการเสริมสรางทักษะของเยาวชนชนเผามูเซอแดงไดดําเนินการติดตามเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง โดยใชการบันทึก 21 วันแหงการเรียนรู จึงสงผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544, 2) ไดกลาววา การบันทึกกิจกรรม
ที่ไดกระทําแตละวันทําใหไดขอมูล เพื่อใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหดีงามยิ่งขึ้น
ซึง่ การบันทึกขอมูลการปฏิบตั หิ รือกิจกรรมทีไ่ ดกระทํา เสมือนการปฏิบตั ธิ รรมโดยวิธนี งั่ สมาธิ เพราะในขณะที่
จิตกําลังทบทวนสิ่งที่ไดกระทํา เสมือนเปนการพิจารณาตัวเอง พิจารณาการกระทําดีและไมดี ในขณะที่จิต
พิจารณาก็จะเกิดสมาธิ และเมือ่ ไดพจิ ารณาตนเองแลว ก็สามารถเขาใจตนเองและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหม
ซึง่ เปนเสมือนเกิดปญญาในการนําพาชีวติ ผานพนทุกขได ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือการเปลีย่ นแปลง
ทั ก ษะทางสั ง คมใด ๆ ก็ ต าม จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี เ ครื่ อ งหนุ น เสริ ม เพื่ อ ให ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ผูปกครอง สิ่งแวดลอม บุคคลที่ใกลชิดซึ่งสอดคลองกับ มอรโร (Morrow, 1981, 51
– 52) ที่ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานการรับสาร ควรสงเสริมใหผูเรียนอยูใน
บรรยากาศที่มีการใชภาษา เกิดความพึงพอใจและสนุกสนานผานทางภาษา เปดโอกาสผูเรียนมีโอกาส
ใชภาษาอยางตอเนื่องอิสระ ไมวาจะอยูในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม การใหกําลังใจและการยอมรับนับถือตอ
ความตองการในการสื่อสาร หรือแมกระทั่งการที่เราสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสในการใชภาษาแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอาจเปนการใชภาษาเพื่อการตั้งสมมติฐาน การสรุปหรือการทํานายเหตุการณ
เปนตน เพราะทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญที่ผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญเพื่อเปนรากฐานอันสําคัญ
ทีน่ าํ มาซึง่ ความสําเร็จในชีวติ เมือ่ เยาวชนเติบโตขึน้ ไปในอนาคตซึง่ เปนไปตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิรก (แพรภัทร ยอดแกว, 2557) ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความเชื่อเบื้องตนวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
หมายถึง การทีบ่ คุ คลใชเหตุผลในการเลือกทีจ่ ะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่ การทีบ่ คุ คล
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มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ นขัน้ ใดนัน้ ขึน้ อยูก บั ระดับความคิดและความเขาใจของแตละบุคคล ทัง้ นี้ การเสริมสราง
ทักษะทางสังคมดานการอยูอยางพอเพียงนั้น สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จากผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะประเทศอังกฤษพบวา การมีทักษะในการเขาสังคมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ชวยเหลือเยาวชนใหประสบความสําเร็จ (นิตยสารการศึกษาวันนี้, 2551) ซึ่งถือเปนการเตรียมความพรอม
เยาวชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงโดยผานการถกเถียงถึงปญหาการแสดงออกพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมในปจจุบนั
(พรรษชล ศรีอิสราพร, 2559)

สรุป
ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอนสงผลใหเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทักษะทางสังคมทีจ่ าํ เปนสําหรับเยาวชนชนเผามูเซอแดง กลาวคือ ทักษะทางสังคมดานการสือ่ สาร เยาวชนชนเผา
มูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน
เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทักษะทางสังคมดานความซื่อสัตยสุจริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับ
การอบรมมีความซื่อตรงตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง ทักษะทางสังคมดานอยูอยางพอเพียง
เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมเกิดการดํารงชีวติ อยางพออยูพ อกิน โดยใชหลักความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ  ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง โดยใช เ งื่ อ นไขความรู  แ ละคุ ณ ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทักษะ ทางสังคมดานการมีจติ สาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรม หลังจากเขารับการอบรม
แลวพวกเขารูจ กั การใหความชวยเหลือผูอ นื่ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมและเต็มใจ ทักษะทางสังคมดานการมีภาวะผูน าํ
เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไป
สูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผาอืน่ ๆ
และสามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานไดเชนกัน แตควรศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ใหละเอียดชัดเจน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผาอื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา เพื่อใชกับกลุมตัวอยางกลุมอื่นตอไป
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญ
 หาและมีวตั ถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ เพือ่ 1) ศึกษาทักษะทีจ่ าํ เปน กระบวนการแกปญ
 หา
และผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) สรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา การดําเนินการวิจยั
มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) การศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหา และผลลัพธในการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ การสัมภาษณผอู าํ นวยการ
โรงเรียน จํานวน 12 คน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 2)
การสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบฯ
โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยง
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชแบบประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการนํารูปแบบไปใช
ประเมินโดยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 350 คน
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ
แกปญหา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ องคประกอบที่ 1 ทักษะทีจ่ ําเปนในการบริหารความขัดแยง
ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี
4) การใชอํานาจ 5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม
7) การเผชิญหนาผูอ นื่ 8) การควบคุมอารมณ 9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก องคประกอบที่ 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 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2517
มูลนิธิพระดาบส. (2554. 220) ความวา
“...ความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยาง
หรือการอยูเ ปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกัน ซึง่ ไมเสียหายแตอยูท จี่ ติ ใจของเรา
ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญาการแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ...”
สุพัตรา จิตตเสถียร (2553, 189) ไดกลาววา การพัฒนาองคการในยุคศตวรรษ 21 นี้ จะตองเผชิญ
กับความทาทายของปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การแขงขันที่เขมขน การเอาชนะกันดวย
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตมีสิ่งหนึ่งที่คงอยูทาทายสมรรถนะการบริหารองคการของผูนําทั้งหมด
นั่นคือ “ความขัดแยง” เชนเดียวกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 8) ที่วา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหาร
ตองเผชิญหนาอยูทุกวัน ผูบริหารไมสามารถทําเปนไมสนใจหรือละเลยเสียได และไมสามารถปลอยใหเกิด
มากขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยไมจัดการแกไข งานวิจัยในตางประเทศแสดงใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงหรือ
ระดับกลาง ใชเวลาประมาณรอยละ 20 ของเวลาที่ทํางานเพื่อจัดการกับความขัดแยง ไดมีงานวิจัยใน
ระยะตอมาแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชเวลาเพื่อจัดการกับความขัดแยงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 สําหรับผูบริหาร
ระดับกลางนั้นใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจที่ยาก
ที่สุดอยางหนึ่งของผูบริหาร ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย
ไมสามารถจะเลือกไดวาจะตองทํางานกับใครก็ตาม หากผูบริหารสามารถเขากับเพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดีแลวยอมมั่นใจไดวางานที่ทําจะประสบความสําเร็จ
จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขนาดของโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ
และผูบ ริหารเกษียณอายุราชการในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย ผูว จิ ยั ไดวเิ คราะหขอ มูล พบวา สภาพทัว่ ไป
ของปญหาความขัดแยงมีปญหาความขัดแยงทุกโรงเรียนเปนปกติทุกแหง มีลักษณะแตกตางกันไปจะ
รุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับกระบวนการแกปญหาและขอเท็จจริงอยูที่สาเหตุหรือตนเหตุของปญหา ปญหา
ความขัดแยงเกิดขึน้ เรือ่ ย ๆ ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมกเ็ ขามาอีก ปญหาความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจะเกีย่ วของกับการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบตั งิ าน ปญหาสวนตัว ผลประโยชน ทรรศนะ
ของครูทมี่ ตี อ ผูบ ริหาร ครูมคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง ความแตกตางระหวางบุคคล การไมยอมรับซึง่ กันและกัน
พฤติกรรมของนักเรียนที่ไมเหมาะสม การใสรายปายสี ความเปนธรรม ฯลฯ ซึ่งประเด็นปญหาความขัดแยงที่
คูกรณีมีความขัดแยงระหวางผูบริหารกับครู ครูกับครู กลุมกับกลุม ผูบริหารกับชุมชน ซึ่งผลกระทบหรือ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากปญหาความขัดแยง ไดแก กระทบตอการบริหารงานบุคคลในดานการพัฒนาการเรียน
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การสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ทําใหการพัฒนางานในดาน
ตาง ๆ ชะลอตัวลง ทําใหตอ งใชวธิ กี ารทีพ่ ถิ พี ถิ นั และละเอียดมากขึน้ ซึง่ กระทบตอความรวมมือในการทํางาน
เกิดความแตกแยกและผลสัมฤทธิข์ องงาน การบริหารจัดการของโรงเรียนหยุดชะงัก หยุดการพัฒนาโรงเรียน
ทีจ่ ะหลอหลอมรวมประสาน จะตองใชเวลานาน การทํางานดวยกันไมไดกระทบตอการทํางาน ไมเขาใจบทบาท
หนาที่และขาดเอกภาพ สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของโรงเรียน อีกทั้งวันชัย รัตนศัพท และ รัตนาภรณ
วัฒนศัพท (2552, 4) กลาววา ในการบริหารโรงเรียน ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวัน
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ ริหารจะตองทํางานรวมกับคน ซึง่ มีพนื้ ฐานของชีวติ มีความตองการ ความรูส กึ นึกคิด มีความรู
ประสบการณ ลักษณะนิสัย และความพอใจที่แตกตางกัน เมื่อมาอยูรวมกัน ทํางานดวยกัน ดวยธรรมชาติ
ของความแตกตางก็เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไม
สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได และเมือ่ เกิดความขัดแยงแลวผูบ ริหารก็ไมสามารถเพิกเฉย หรือทําเปนไมสนใจและ
ปลอยใหเหตุการณตา งๆ ในโรงเรียนรุนแรง โดยไมไดรบั การแกไขไมได อีกทัง้ งานวิจยั ของอารีรสั มิ์ วัฒนทองผิว
(2553, 118) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการบริหารความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ พบวา
สภาพความขัดแยงในสถานศึกษาและวิธกี ารบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาของรัฐในปจจุบนั เปนความขัดแยง
ตามสายบังคับบัญชา ความขัดแยงในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณและการบริหารโครงการของสถานศึกษา
สาเหตุของความขัดแยงสวนใหญเกิดจากความแตกตางในสวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ
ประสบการณ บุคลิกภาพของคนในหนวยงาน ความไมพงึ พอใจในบทบาทของคนในหนวยงาน การประเมินผล
และระบบการตอบแทนผลประโยชนที่แตกตางกันและผลประโยชนที่ขัดแยงกัน การกําหนดบทบาท
กฎเกณฑและวิธีการปฎิบัติไมมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและการแยงทรัพยากรที่ตองใชรวมกัน
จากความสําคัญและความเปนมาของปญหาดังกลาวขางตน ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทําการศึกษา
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบการจัดการศึกษาและสภาพความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึง่ มีปญ
 หาและอุปสรรคหลาย
ประการที่ซับซอน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารความขัดแยงที่ไมกอใหเกิดผลเสีย
และปญหาทีต่ อ งตามมาในอนาคตใหไดยอ มสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นความขัดแยงทีท่ าํ ใหคกู รณีเกิดความพึงพอใจ
กันทั้งสองฝายและเปนประโยชนได อันจะนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาทั้งใน
ดานการเปลี่ยนแปลงที่ดีและสรางนวัตกรรมของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายและมีคุณภาพ
ซึ่งการแกปญหาความขัดแยงดวยกระบวนการเปนวิธีในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ – ชนะ
มีความสอดคลองกันและตัดสินใจแบบผสมผสานที่จะพยายามหาทางแกไขที่ทุกฝายเห็นพองกัน นับวาเปน
วิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาเพื่อใชเปนแนวทางใหผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงอันจะนําไปสูการบริหาร
จัดการไดอยางสําเร็จ มีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาและผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
3. เพือ่ ประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา

ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาที่สําคัญ ไดแก แนวคิด
เกีย่ วกับการขัดแยงเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยปกติในการบริหารงานขององคการ โดยอาจจะเปนความขัดแยงระหวาง
บุคคลหรือความขัดแยงภายในกลุม หรือความขัดแยงระหวางกลุมก็เปนไปได ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น
มีทงั้ คุณและโทษ อาจจะนํามาซึง่ ความแตกแยกขาดความสามัคคีอนั ดีตอ กัน หรืออาจจะนํามาซึง่ การกระตุน
และสงเสริมความเจริญเติบโตกาวหนาขององคการ ผูบริหารทุกระดับ จะตองเผชิญกับปญหาความขัดแยง
ในการทํางานอยางหลีกเลีย่ งไมไดและเปนความรับผิดชอบโดยตรง ทีผ่ บู ริหารจะตองทําการตัดสินใจดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อยุติหรือแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นใหได ฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารจะตองใชวิทยาการความรูดานความขัดแยง และอาศัยประสบการณกระทําจนประสบผลสําเร็จ
มาแลวจึงนํามาปรับใชแกไขปญหา ตลอดจนนําแนวทางหรือหนทางแกไขจากหลายๆ ทางเพื่อแกไขปญหา
ของความขั ด แย ง ต า งๆ ให ลุ ล  ว งไปด ว ยดี ซึ่ ง จะนํ า มาซึ่ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของ
งานสรางความมัน่ คงและความกาวหนาใหแกองคการของตนยิง่ ๆ ขึน้ ไป อีกทัง้ สุพานี สฤษฎวานิช (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
สาเหตุของความขัดแยง ดังนี้ 1) การมีทรัพยากรทีจ่ าํ กัด 2) ความคลุมเครือขององคการ 3) กฎเกณฑทเี่ ขมงวด
4) การแขงขันทุกๆ องคการมีโครงสรางที่กอใหเกิดการแขงขัน 5) การมีขอยกเวน
ผลของความขัดแยงซึ่งสุนันทา เลาหนันทน (2549, 184-187) กลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ตอง
เกิดขึน้ เสมอและจะเปนผลดีตอ องคการถาความขัดแยงอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม ไมมากหรือรุนแรงเกินไป เพราะ
จะชวยใหสมาชิกเกิดความรอบคอบ รูจ กั คิดอยางมีเหตุมผี ลและเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการปฏิบตั งิ าน
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
ความขัดแยงสิ้นสุดหรือสงบลง เปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยงซึ่งประกอบดวยกระบวนการ
ในการบริหารความขัดแยง การวินจิ ฉัยความขัดแยง การนิยามปญหาความขัดแยง การพิจารณาผลทีจ่ ะตามมาของ
ความขัดแยง ยุทธศาสตรในการบริหารความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงภายในองคการ การแกปญ
 หา
ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง ความขัดแยงเกิดขึ้นไดงายแตมักจะแกไขไดยาก
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ผูบริหารจะตองเขาใจ วิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งในการบริหารความขัดแยงจาก 3 ประการ ดังนี้
1. กระตุนใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรคและมีประโยชนใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือ
ในองคการหากในหนวยงานหรือในองคการมีความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า
2. ลดระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง หากในหนวยงานหรือในองคการ
มีความขัดแยงในระดับสูงเกินไปจนกระทั่งเปนผลเสียแกหนวยงานหรือองคการ
3. การแกปญหาความขัดแยง
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและกระบวนการแกปญหา มีดังนี้
3.1 กลยุทธการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 142) ไดกลาววาการแกปญ
 หาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ
เปนวิธกี ารทีม่ ที งั้ เหตุผลและเปนวิธสี รางสรรคและเปนการแสวงหาขอตกลงทีส่ บอารมณและเปนทีพ่ อใจของ
ทุกฝาย เปนวิธีการแกปญหาที่แทจริง เปนวิธีการที่ขึ้นอยูกับความใจกวางของทุกฝายและความจริงใจที่จะ
แกปญ
 หาซึง่ มิใชมงุ การทําใหความขัดแยงสิน้ สุดลงเทานัน้ การแกปญ
 หาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะนัน้ เนน
ทีเ่ ปาหมายหรือวัตถุประสงค เนนการใหทกุ ฝายไดรบั ประโยชนสงู สุดและเนนทีก่ ารรวมมือเพือ่ แกปญ
 หาแบบ
ชนะ-ชนะ การแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ เปนการแกปญหาที่มีความเห็นสอดคลองกันและ
การตัดสินใจแบบผสมผสานซึง่ เปนการแกปญ
 หา (Problem Solving) เปนวิธกี ารทีจ่ ะพยายามหาทางแกปญ
 หา
ที่ทุกฝายเห็นพองกัน พยายามรวมกันวิเคราะหวาปญหาอยูที่ใด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงแบบ
ชนะ-ชนะ
3.2 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 159) กลาววา ความสําเร็จในการบริหารความขัดแยง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ผูบริหารจําเปนจะตองมีความรูและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณ การเจรจา
การกระจายความเปนธรรม การใชอํานาจ ทักษะตางๆ ในการบริหารความขัดแยง
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550, 54-59) กลาววา กระบวนการของการจัดการความขัดแยง
(Conflict Management Process) เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารสามารถขจัดความขัดแยงในองคการ
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ของตนใหหมดไปนั้น คือ การนํากระบวนการที่เปนขั้นเปนตอนในการจัดการความขัดแยงเขามาใชเพื่อนําไป
สูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมสําหรับทุกฝายสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534,
146-150) ไดกลาววา การแกปญ
 หาแบบกระบวนการเปนอีกวิธหี นึง่ ในการแกปญ
 หาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ
บุคคลที่มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงแบบเปนกระบวนการ เชนเดียวกับสมชาติ กิจยรรยง (2555,
99-100) กลาววา กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงนีส้ ามารถใชไดทงั้ ความขัดแยง ระหวางผูบ ริหารและ
ผูบริหารดวยกันก็ไดและคลายๆ กับวิธีการแกไขปญหาและตัดสินใจก็คือ 1) กําหนดปญหา 2) พยายามหา
สาเหตุของปญหา 3) กําหนดทางเลือก 4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 5) กําหนดการปฏิบัติการ
แกไขปญหาความขัดแยง และ 6) ประเมินผลการแกไขแลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย
กระบวนการแกปญ
 หา มีดงั นี้ อารีรศั มิ์ วัฒนทองผิว (2553) ไดทาํ การศึกษาวิจยั การพัฒนากลยุทธ การบริหาร
ความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของ
รัฐ สวนใหญเปนความขัดแยงตามสายบังคับบัญชา โดยสาเหตุของความขัดแยงเกิดจากความแตกตางใน
สวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ และประสบการณ
กาญจนา สามิภักดิ์ ปยมาภรณ สุวรรณเจริญพร และภัทรภร ศรีนวล (2551) ไดวิจัยเรื่อง
การนําเสนอแนวทางการบริหารความขัดแยงภายในองคการ ผลการวิจยั พบวา การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง หมาย
เพือ่ ศึกษาแนวทางการบริหารความขัดแยงภายในองคการ โดยศึกษาความขัดแยงใน 3 รูปแบบ คือ ความขัดแยง
ระหวางบุคคล ความขัดแยงภายในกลุมและความขัดแยงระหวางกลุม ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางบุคคลภายในองคการ
1.1 การศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุและระดับของความขัดแยง
1.2 ผูบ ริหารตองใชหลักธรรมาภิบาลในการบรรจุแตงตัง้ และการบริหารงานบุคคล
1.3 พั ฒ นาทั ก ษะและสร า งความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง านตามความรู 
ความสามารถเฉพาะดานของแตละบุคคล
2. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงภายในกลุมภายในองคการ
2.1 การจัดระบบและชองทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมเพือ่ สราง
ความเขาใจใหตรงกัน
2.2 ผูบริหารตองใหความเปนธรรมและมีเมตตาธรรมกับทุกกลุม ซึ่งรวมทั้งการ
จัดสรรผลประโยชนดวยความเปนธรรมตามความรูความสามารถของแตละบุคคล
3. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางกลุมภายในองคการ
3.1 มีการจัดสรรทรัพยากร ผลตอบแทน/รางวัลอยางเปนธรรม
3.2 สงเสริม สนับสนุนการบริหารงานบุคคลดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
จารุวรรณ ตั้งจิตสมคิด (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ปญหาความขัดแยงดานงานบุคลากรมีปญ
 หาสูงสุด คือ
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มีคา เฉลีย่ เทากับ 1.22 รองลงมา ไดแก ระดับปญหาความขัดแยงดานงานธุรการและการเงิน มีคา เทากับ 1.01
ดานงานวิชาการ มีคาเทากับ 0.97 ดานงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีคาเทากับ 0.93 ดานงาน
อาคารสถานที่ มีคา เทากับ 0.93 และปญหาความขัดแยงนอยทีส่ ดุ ไดแก ดานงานกิจการนักเรียนมีคา เทากับ 0.91
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดเปน
กรอบแนวคิดโดยเชื่อมโยงโครงสรางความสัมพันธเชิงระบบอยางมีเหตุผล ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยมีองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ทักษะทีจ่ าํ เปนในการบริหารความขัดแยง องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญ
 หาความขัดแยง
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 การศึกษาทักษะทีจ่ ําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญ
 หาความขัดแยง
ผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการสัมภาษณผอู าํ นวยการโรงเรียน กลุม ผูใ หขอ มูล
เปนผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
10 ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ดานการบริหารการศึกษา และไดรับรางวัลระดับชาติ
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ขนาดละ 1 คน ในจังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย จํานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
1.3 การศึกษาทักษะทีจ่ ําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหาความขัดแยง
ผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูใหขอมูล
เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ
กึ่งมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย
กระบวนการแกปญ
 หา ผูว จิ ยั ไดนาํ ผลการวิเคราะหในขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะทีจ่ าํ เปน 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 การตรวจสอบร า งรู ป แบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาด ว ย
กระบวนการแกปญ
 หา ในขัน้ ตอนนี้ ผูใ หขอ มูลเปนผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนการสนทนากลุม (Focus Group) วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา
3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญหา ผูวิจัยดําเนินการใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 350 คน เพือ่ ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของการนํารูปแบบการบริหารความขัดแยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาไปใช เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาความขัดแยง และผลลัพธใน
การบริหาร ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข อ ง การสั ม ภาษณผูอํ า นวยการโรงเรีย นและ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหา และผลลัพธ คือ
องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงประกอบดวย 10 ประการ ไดแก 1) การวิเคราะห
สถานการณ 2) การเจรจา 3) การกระจายความเปนธรรม 4) การใชอาํ นาจ 5) การฟง 6) การใหขอ มูลยอนกลับ
7) การมองภาพรวม 8) การเผชิญหนากับผูอื่น 9) การมีความยืดหยุน 10) ความสามารถทางอารมณ
ซึง่ ทักษะทัง้ 10 ประการสามารถแยกทักษะทีจ่ าํ เปนทีผ่ บู ริหารโรงเรียนตองบริหารตนเองเสียกอน ทีจ่ ะชวยลด
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) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก
4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก 5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 6) การติดตามและการประเมินผล
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ไดแก องคกรและบุคคล
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2. ผลการสรางการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญหา
ผลการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา
และดําเนินการตรวจสอบโดยการสนทนากลุม จากผูท รงคุณวุฒทิ มี่ ตี อ ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ
ได แ ก องค ป ระกอบที่ 1 ทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการบริ ห ารความขั ด แย ง ประกอบด ว ย 9 ประการ ได แ ก
1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี 4) การใชอํานาจ
5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม 7) การเผชิญหนากับ
ผูอื่น 8) การควบคุมทางอารมณ 9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก
องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก
1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก
5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 6) การติดตามและการประเมินผล
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ไดแก ผลลัพธที่เกิดกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร
และนักเรียน

ภาพที่ 1: รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ
แกปญหา พบวา ผลการประเมินความเปนไปไดของการนําการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยภาพรวม 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก (  = 4.30)
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และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา องคประกอบดานทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
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
จากผลการวิจยั รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา
มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการบริ ห ารความขั ด แย ง กระบวนการแก ป  ญ หา ผลลั พ ธ
เพื่อพัฒนาการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย 3
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย 9 ทักษะ
องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธ
เปนผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
เปนองค กรหนึ่งในสังคมในการปฏิบัติงานรวมกันของผูอํานวยการกับขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษายอมมีความขัดแยงเปนปกติ ผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองมีการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสมแบบชนะ-ชนะ ซึ่งการนี้จะทําให
ทุกฝายชนะ-ชนะ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทักษะจําเปนในการบริหารความขัดแยง เพราะการมีทักษะที่ดีจะ
ทําใหสามารถฟงความคิดเห็นและวิเคราะหขอ มูลไดอยางถูกตอง เชน การวิเคราะหสถานการณจะทําใหมองเห็น
ภาพความขัดแยงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกัน ขณะที่เกิดความขัดแยงคูขัดแยงยอมเกิดอารมณ
เพราะฉะนั้น ถาผูบริหารมีทักษะในการควบคุมอารมณ ประกอบกับการมีกระบวนการแกปญหาอยาง
เปนขั้นตอนก็จะทําใหบริหารความขัดแยงประสบผลสําเร็จและสงผลดีตอตัวผูขัดแยง สถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ซึ่งทุกองคประกอบสงผลตอการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
และมีความสัมพันธเชิงระบบ สอดคลองกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎีวานิช (2552, 239) สุนันทา เลาหนันท
(2549, 184) กลาววา การบริหารความขัดแยง ผูบริหารมีหนาที่บริหารความขัดแยง ไมวาความขัดแยงจะมี
นอยเกินไปหรือมีมากเกินไปก็ตามเพือ่ ใหเกิดความขัดแยงในระดับทีเ่ หมาะสม เชนเดียวกับ วิเชียร วิทยาอุดม
(2555,513) แนวทางแกปญหาความขัดแยงมีวิธีที่แตกตางกันไป วิธีการใดจะดีกวากันขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของการแกปญ
 หาความขัดแยงทีไ่ ดผลถาวรและสรางความพอใจใหแกทกุ ฝายและใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
นั้นๆ และจะนํามาใชไดผลหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับผูบริหารที่รูจักนํามาใชใหเหมาะสมกับสภาพเปนจริง
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เชนเดียวกับ Dee (2002) เชือ่ วา ความรับผิดชอบประการแรกทีส่ าํ คัญยิง่ ของคนเปนผูน าํ ก็คอื ตองสามารถใน
การบริหารจัดการตนเองใหไดเสียกอนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอุปนิสยั ความซือ่ สัตยสจุ ริต ความออนนอมถอมตน
ความเปนคนรอบรู การพูดจา และการกระทํา ผูนําตองกลาปฏิเสธตอความคิดที่วา การบริหารจัดการ คือ
การใชอํานาจเหนือผูอื่นที่อยูระดับลางของตน แตภาวะแบบเคออรดิกจะยึดเอาความสําคัญของภาวะผูตาม
เปนหลัก ผูนําจะอาสาเปนผูทําใหเปาหมาย เกิดความแจมชัดและเปนไปอยางสรางสรรค เปนผูคอยดูแลให
เปนไปตามหลักการแหงจริยธรรม ผูนําแบบเคออรดิกยึดการมีสัมพันธทุกทิศทางทั้งจากระดับลางขึ้นบน
ระดับขางเคียงและลงสูร ะดับลางจะไมใชวธิ กี ารควบคุมสัง่ การแตจะทําหนาทีช่ ว ยขจัดปญหาอุปสรรคทีข่ ดั ขวาง
ตอการทํางานรวมกันเปนทีมเพือ่ ใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 142146) กลาววา การแกปญหาแบบชนะ-ชนะ เปนวิธีที่มีเหตุผลและเปนวิธีสรางสรรคเปนการแสวงหาขอตกลง
และเปนที่พอใจของทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ
การบริหารความขัดแยงเปนสิ่งทาทายของผูบริหารในความสําเร็จของการจัดการความขัดแยง ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จผูบริหารจําเปนจะตองรูจักและมีทักษะที่จําเปน
ในการบริหารความขัดแยง เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ
2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแก
ปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ โดยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง 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
ผูบริหารตองแกปญหาใหสําเร็จที่จะนําความสงบสุขมาสูโรงเรียน วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จ
ก็คือ การพัฒนาและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
(2534,159) กลาววา ผูบริหารจําเปนจะตองรูจักและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อที่จะ
ชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห สถานการณ การเจราจา
การกระจายความเปนธรรม การใชอาํ นาจและทักษะตางๆ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ของสุพตั รา จิตตเสถียร (2553,
217) ที่วาทักษะสําคัญของผูบริหารเพื่อการจัดการความขัดแยง ไดแก การวิเคราะหสถานการณ การฟง
การเผชิญหนากับผูอ นื่ บทบาทสําคัญของผูบ ริหาร คือการปองกันและแกไขหรือทําใหความขัดแยงเชิงทําลายนัน้
เบาบางลงจนกลายเปนพลังสรางสรรค ซึ่งยังสอดคลองกับ โธมัสและคิลแมนน (Thomas & Kilmann,1974
อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท และ รัตนาภรณ วัฒนศัพท, 2552, 120-135) ทักษะในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย
การวิเคราะหสถานการณ การเจราจา การกระจายความเปนธรรมและการใชอาํ นาจ เชนเดียวกับ Dee (2002)
ไดนาํ ประเด็นทีเ่ ปนแนวคิดสําคัญของผูน าํ แบบเคออรดกิ กลาวคือ การใชอาํ นาจในกรณีทจี่ าํ เปนและเนนการ
ใชมนุษยสัมพันธเปนหลักการที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด การรับรับฟงอยางตั้งใจเพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริง
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ผูมีภาวะผูนําจะตองรูจักการนําตนเอง นําผูบังคับบัญชา นําเพื่อน บุคคลที่เกี่ยวของและตองใหอิสระแก
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้ความรับผิดชอบที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอน กอนที่จะ
บริหารคนอื่น จากทักษะทั้ง 9 ทักษะ มีทักษะที่จําเปนซึ่งผูบริหารตองบริหารตัวเองเสียกอนที่จะชวยลด
การสรางความขัดแยงในโรงเรียนอันเกิดจากตัวผูบ ริหารเอง ไดแก 1) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี
2) การใชอํานาจ 3) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 4) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม
5) การเผชิญหนากับผูอื่น 6) การควบคุมทางอารมณ 7) การสรางความสัมพันธเชิงบวก ถาผูบริหารขาดซึ่ง
การบริหารตนเองแลว ผูน นั้ ยอมไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีข่ องตน ทัง้ นีเ้ พราะยิง่ มีอาํ นาจมากขึน้ เพียงใด
ยิ่งสามารถสรางความหายนะเพิ่มขึ้นเพียงนั้น เนื่องจากการบริหารตนเองมีความสําคัญมาก ผูบริหารจึงควร
ใชเวลาใสใจกับการบริหารตนเอง อยางเต็มความสามารถ ถาทําเชนนี้ได ยอมแนนอนวา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจยอมตามมาแกตัวเองในที่สุด เชนเดียวกับผลการวิจัยของ
อารีรัศมิ์ วัฒนทองผิว (2553,119) พบวา เทคนิควิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชในการจัดการความขัดแยง
ในลําดับแรก คือ การยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และกระจายความเปนธรรม กลยุทธการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยการเสริมสรางทักษะในการบริหารจัดการความขัดแยง
ในสถานศึกษา
องค ป ระกอบที่ 2 กระบวนการแก ป  ญ หาความขั ด แย ง เป น สิ่ ง ที่ จ ะช ว ยให ผู  บ ริ ห ารสามารถ
แกปญหาในโรงเรียนใหหมดไปนั้นคือ การนํากระบวนการที่เปนขั้นตอนในการจัดการความขัดแยงเขามา
ใชเพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมแกทุกฝาย ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก
1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก
5) การวางแผนและปฏิบตั ติ ามแผน และ 6) การติดตามและการประเมินผล ทัง้ นีอ้ นั เนือ่ งมาจากการแกปญ
 หา
แบบกระบวนการเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ สามารถนําไปใชเห็นผลไดชัดเจน และ
เปนทีย่ อมรับ เพราะมีการกําหนดเปาหมายของบุคคลหรือกลุม ทีม่ ปี ญ
 หารวมกัน ไมมกี ารรีบดวนสรุปปญหา
เสียทันทีจนกวาจะไดมีการแกปญหานั้นๆ ตามขั้นตอนตางๆ สอดคลองกับทองทิพภา วิริยะพันธุ (2553,
497-501) วิเชียร วิทยาอุดม (2555, 31-33) กลาววาการนํากระบวนการแกปญหา มีลําดับขั้นตอนใน
การแกปญหาความขัดแยง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) การระบุปญหา 2) สาเหตุของปญหาความขัดแยง 3) กําหนด
วิธีการแกไขที่เหมาะสม 4) แผนปฏิบัติ และ 5) การประเมินผลตามแผน เชนเดียวกับ 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
ไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจในทุกๆ ฝาย
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ มี 4 ประการ คือ 1) สถานศึกษา 2) ผูบริหารสถานศึกษา 3) บุคลากร
4) นักเรียน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจะเกิดผลลัพธเมื่อมีการใชทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
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ใชกระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน เมื่อมีการบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมจะเปน
ประโยชนตอโรงเรียน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร เกิดการตอบสนองเชิงบวกและมีการแกปญหา
อยางเหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศทีด่ ี เกิดความรวมมือและไดรบั การสนับสนุนจากทุกฝายใหโรงเรียน
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 บุคลากรและนักเรียนซึ่งจะทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี เกิดความรวมมือและ
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน เกิดความพึงพอใจของทุกฝาย
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ
แกปญหาความเปนไปไดและความมีประโยชน พบวา กลุมผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
เห็นวา โดยภาพรวมมีความเปนไปไดและความมีประโยชนอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวา มีการสรางและ
พัฒนาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญ
 หา
อยางเปนระบบตามหลักการพัฒนาแนวทางโดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี
(2550, 221-222) ไดใหความหมายวา รูปแบบจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบนั้นๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะ
ทีส่ อดคลองกับหลักการทีย่ ดึ ถือ 3) การจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
ของระบบ ใหสามารถนําไปสูเ ปาหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ ๆ 4) การอธิบายหรือใชขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ
และเทคนิคตางๆ อันจะชวยใหระบบนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง บุญชม ศรีสะอาด (2554,104-106)
ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบนั้น อาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือ 1) การสรางหรือการพัฒนา
รูปแบบ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยงของ รวมถึงการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง เพื่อนํามายกรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหา แลวนํามาใหผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณาความเหมาะสม
ดวยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) นําผลการวิจยั ทีไ่ ดมาจากการพัฒนา ปรับปรุง แลวนําไปใหผใู ช
ในทีน่ ี้ คือ กลุม ผูอ าํ นวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 350 คน
ใหชวยประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
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ความถูกตองสมบูรณและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาในภาพรวมมีความเปนไปไดในการนํามาใชอยูในระดับมาก
และความมีประโยชนในการนํามาใชอยูในระดับมาก

สรุป
จากขอคนพบในการวิจัยพบวา การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ
แกปญหา อันประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
ผูบริหารจําเปนตองมีความรูและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อที่จะชวยใหการบริหาร
ความขัดแยงมีประสิทธิภาพ องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
เปนการทํากระบวนการที่มีขั้นตอนในการจัดการความขัดแยงเพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม
แกทุกฝาย และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธตอสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงควรกําหนดนโยบาย มีแผนงาน โครงการ และ
ดําเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ใหแกผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ทักษะที่
จําเปนในการบริหารความขัดแยง พรอมทั้งใหมีระบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่จะชวยบริหารจัดการ
ความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกทุกฝาย
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.1 ผูบ ริหารตองศึกษาคนควาเรียนรูด ว ยตนเอง เชน การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ
งานวิจัย รวมทั้งศึกษาคนควาจากอินเตอรเนต เกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและ
กระบวนการแกปญหา
1.2 การศึกษาดูงานจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการจนเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงหรือมีวิธีปฏิบัติงานที่ดี นํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ของตนเอง
1.3 ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาต อ งพั ฒ นาความสามารถในการบริ ห ารตนเองให ดี
ในการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง รวมทั้งมีความซื่อสัตย สุจริต ความมีอุปนิสยั ที่ดีงาม
การมีจริยธรรม สรางความรอบรูพัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดี
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องการขั ด แย ง ในการบริ ห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการแก ป  ญ หาความขั ด แย ง ของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ (2) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น
เกีย่ วกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีสุม
กลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณ Taro Yamane รวมทั้งสิ้น 176 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง วิเคราะหขอ มูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนือ้ หา
ผลการวิจัยพบวา (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พบวา โดยรวมผูต อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ทางโรงเรียนมีความสามารถมาก เมือ่ พิจารณาแตละดาน
มีดังนี้ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
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นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผลจากการสัมภาษณพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เกือบทุกแหงยังประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและ
เชิดชูสถาบันของตน ผลจากการสัมภาษณพบวา ปจจุบนั โรงเรียนตาง ๆ มีการแขงขันกันทางดานการศึกษาสูง
ไมวาจะเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการแขงขันของกลุมวิชาการตาง ๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แตโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา มีการขับเคลือ่ นกันนอย ดานความสามารถในการปรับเปลีย่ น
และพัฒนาสถานศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ครูพัฒนาวิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลจากการสั ม ภาษณ พ บว า ครู ผู  ส อนบางคนมี ก ารสอนตามตํ า ราและใช เ อกสารมากกว า การใช สื่ อ
ทางเทคโนโลยีและดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจากการสัมภาษณพบวา บุคลากรโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไมมีความมั่นคงในเรื่องของคาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ
(2) วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ขอเสนอแนะ
เพือ่ นําไปพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการ
จัดการ 4M คือ (1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรมพัฒนาตนเอง
ดานการใชเทคโนโลยีการสอนสมัยใหมอยูเสมอ และใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ ที่บุคลากรจะพึงมี
พึงไดและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ พรอมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง
(2) เงิน (Money) ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาในการผลิตสื่อตาง ๆ
และมีคา ตอบแทนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงขึน้ ในแตละป
เพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางานและเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ (3) วัสดุ อุปกรณ (Materials) สถานศึกษา
ควรอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษา จัดหาวัสดุ อุปกรณการเรียนใหแกนกั เรียน 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
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาและสรางทักษะของบุคคลใหรจู กั ดําเนินชีวติ อยางสันติสขุ
มีพฤติกรรมใฝรูที่จะเปนพลังปญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีชวยขัดเกลาใหคนละอายตอบาป มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ เคารพกฎหมาย รูค ณ
ุ คาของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ตลอดจนสามารถดําเนินชีวติ
อยางมีความสุขและพรอมทีจ่ ะเผชิญกับปญหาตาง ๆ อีกทัง้ สามารถชวยสรางสรรคสงั คมและพัฒนาประเทศชาติ
ดวยเหตุนี้มนุษยตองมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาอยูตลอดชีวิต ดังไดปรากฏในเอกสารของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, 2) ไดกลาวไววา “การศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอ นั เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม
การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งระบบการศึกษาไทยปจจุบันตาม
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัด
ระบบการศึกษาออกเปนสามระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะไมพิจารณาแบงแยก
การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะถือวาการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธกี ารเรียนการสอนหรือรูปแบบของการเรียนการสอนทีภ่ าษา
อังกฤษใชคําวา "Modes of Learning" ฉะนั้นแนวทางใหมคือ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้งสามรูปแบบ
และใหมีระบบเทียบโอนการเรียนรูทั้งสามรูปแบบได
ทัง้ นี้ การจัดการศึกษาทัง้ สามรูปแบบนัน้ ยังไดครอบคลุมไปถึงการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา อางตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (2545, 157) วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 ขอ 4 วา “โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาหมายถึง โรงเรียน
ที่จัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกภิกษุสามเณร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ” และ ขอ 17 วา สวนราชการใดทีม่ พี ระภิกษุสามเณรเรียนอยูใ นโรงเรียน
ในสังกัดกอนแลวใหใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทีใ่ ชกบั โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับและ
วิธีการที่สวนราชการนั้นกําหนด
ฉะนัน้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ถือเปนแหลงเรียนรูท สี่ าํ คัญยิง่ ในการพัฒนาผูเ รียน
และผลผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยีกบั นานาประเทศได (อํารุง จันทวานิช, 2547) ประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน เปนผลผลิต
ของการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ซึ่งเกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
โดยมุงหวังเพื่อใหเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษาแกเด็กไทยทุกคนมีความเทาเทียมกัน
ในคุณภาพการจัดการการศึกษาในโรงเรียน และลดความเหลือ่ มลํา้ ในคุณภาพผลผลิต ซึง่ หมายถึงคุณภาพ
ผูเรียน ซึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน
ปจจุบันการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีปญหาสําคัญหลายประการกลาวคือดานบุคลากรพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ยังขาดแคลนครูทมี่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมในดานอุปกรณการเรียนการสอนยังขาดแคลนเปนจํานวนมาก
ในขณะเดียวกันดานอาคารสถานที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งไมมี
อาคารเรียนเปนของตนเองรวมทั้งปญหาดานการบริหารงานของโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและ
พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมีบุคลากรประจํา ครูผูสอนเปนเพียงแตจางสอนเปน
ชัว่ คราวซึง่ ทําใหเกิดปญหาการเปลีย่ นบุคลากรผูส อนบอยครัง้ การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านตํา่
พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาอยูในสถานศึกษา สวนใหญเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน
จึงมีความจําเปนตองเขามาบวชเรียน เพราะฉะนัน้ ปญหาดังกลาวขางตนนับวาเปนอุปสรรคสําคัญทีเ่ กีย่ วของ
กับทุกฝาย ตองหาทางแกไขเพื่อใหการบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
และพระมหาสุทิตย อาภากโร, 2542 )
ดวยเหตุที่กลาวมานี้ถือไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น
มีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาองคกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากการจัดการ
ศึกษาเปนเครือ่ งชีว้ ดั ความสําเร็จเรือ่ งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผูว จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา ประสิทธิผล
ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีประสิทธิผลเปนอยางไรและเพื่อนําขอเสนอแนะไป
พัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. ประสิทธิผลทางการศึกษา
อรุณ รักธรรม, (2525,12) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะดําเนินการให
บรรลุเปาหมาย 4 ประการ คือ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในองคการ (Integration) การปรับตัวขององคการ
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสังคม (Social
Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity)
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
ภายนอก รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
เปรมสุรยี  เชือ่ มทอง (2536, 9) กลาววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุม ซึง่ เปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย
ทีต่ งั้ เอาไว ทัง้ นีเ้ กิดจากประสิทธิภาพของผูบ ริหารโรงเรียนทีส่ ามารถใชความรูค วามสามารถ และประสบการณ
ในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว
สําหรับการศึกษาคนควาครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของมอทท
(Mott, 1972 อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991, 398) ซึง่ ไดผสานแนวความคิดทัง้ แงเปาหมายและระบบทรัพยากร
มาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการโดยผูว จิ ยั ไดพฒ
ั นาเครือ่ งมือวัดประสิทธิผล
ของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดาน คือ (1) ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน ทั้งการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
(2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมที ศั นะคติทางบวก หมายถึง ความสามารถดําเนินงาน ทัง้ การบริหาร
และการอบรมคุณธรรมของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและ
ทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน (3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถเปลีย่ นแปลงปรับปรุงวิธดี าํ เนินงาน ทัง้ ดานวิชาการ การเรียนการสอน
เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และ (4) ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน
หมายถึง ความสามารถในการรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน
และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ
2. การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆไทยนั้นเกิดขึ้น หลังจากโรงเรียน
วิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดถูกยุบเลิกตามมติเถรสมาคมแลว นักเรียนที่เรียนอยูก็ดิ้นรนหาที่เรียนใหม
ขณะนั้นมีโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสวนมากก็เขาเรียน
ทีโ่ รงเรียนราษฎรของวัดบาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใ หญบา งในขณะเดียวกันนัน้ ไดมผี แู ทนราษฎร
คือ นายอายุทธ ฝายคุณวงศ ส.ส. มหาสารคามกับคณะ ยื่นเรื่องราวขอใหพระภิกษุสามเณร และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเรื่องมายังกรมการศาสนาซึ่งกองศาสนศึกษาเปนเจาหนาที่ในเรื่องนี้โดยตรง
ไดมีการประชุมพิจารณากันในระดับเจาหนาที่และผูเกี่ยวของกรมการศาสนาและตางกรม ลงความเห็นวา
ควรจะตัง้ โรงเรียนสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรใหไดเรียนทัง้ วิชาธรรมและวิชาสามัญควบคูก นั ไป
โดยไมมกี ารสมทบสอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูส อบเองจากการประชุมระดับเจาหนาทีน่ ไี้ ดเสนอกระทรวง
เห็นชอบไดตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมี นายจรูญ วงศสายัณห อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเปนประธาน และ
คณะกรรมการตาง ๆ ผูแทนมหามกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแทนกรมการ
ศาสนายกรางระเบียบหลักสูตร วิธีการวัดผล ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษา
ปที่ 5 และใหชื่อโรงเรียนนี้วา “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”
ซึง่ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพือ่ ใหพระภิกษุสามเณร
ไดเรียนรูต ามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ปจจุบนั สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูด แู ลรับผิดชอบ
การศึกษาของพระสงฆประเภทนี้ภายใตการควบคุมของสภาการศึกษาคณะสงฆ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช
เปนประธาน และยังมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา (วิชยั ธรรมเจริญ,
2543, 4)

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา และโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ จําแนกเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 6 คน ครูผสู อนจํานวน 80 คน นักเรียนจํานวน 90 คน ในปการศึกษา 2559 รวมทัง้ สิน้ จํานวน
176 คนโดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 , 727-728)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เกีย่ วกับประสิทธิผล
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 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา
โดยการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากนั้นไดนํา
แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดไปทดลองใชกับโรงเรียนสันปาตองศึกษาและนําแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด
ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.897 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดกับตํา่ สุดจากการตอบแบบสอบถาม มาเปนประเด็นขอคําถามและนํามาวิเคราะหขอ มูลและนํามาเสนอ
แบบบรรยายสรุป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดานแบบสอบถามผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากคณบดี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและและนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผสู อน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนสามัคคี
วิ ท ยาทาน โรงเรี ย นเชตุ พ นศึ ก ษา โรงเรี ย นอภั ย อริ ย ศึ ก ษา โรงเรี ย นบาลี ส าธิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธีศกึ ษา และโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 176คน ในปการศึกษา 2559 โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบ พบวา มีความสมบูรณ
ทุกฉบับ สวนการสัมภาษณ ผูว จิ ยั ทําการสัมภาษณ เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับประสิทธิผลทางการ
ศึกษาใน 4 ประเด็น คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง ดานความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา วิเคราะหขอ มูลโดยใช คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มาวิเคราะหขอ มูล 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
ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะ พิจารณาการตอบปญหาและขอเสนอแนะในลักษณะที่มี
ความคลายคลึงกัน นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอขอมูลประกอบการบรรยาย
ส ว นการสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย ได วิ เ คราะห ข  อ คํ า ถามที่ มี ค  า เฉลี่ ย สู ง สุ ด กั บ ตํ่ า สุ ด จากการ
ตอบแบบสอบถามในแตละดานคือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน มาเปนประเด็นขอคําถาม นําขอมูลที่ได
จากการจดบันทึกและการบันทึกเสียงมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบและ
นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอแบบบรรยายสรุปในรูปแบบความเรียง
ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามและการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณมา
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดเปนหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบตามประเด็น จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลมา
วิเคราะห เปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักการบริหาร 4M เพื่อนํามาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
จัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาโดยนําเสนอขอมูลในขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั ใน
รูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปไดวา (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
(ระดั บ ปานกลาง ค า เฉลี่ ย 3.36) และด า นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50) ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับปานกลาง สวนดานความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76) และดานความสามารถในการแกไขปญหา
ในสถานศึกษา (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91) ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับมากและผลการวิเคราะหขอมูล
กับหลักการบริหาร 4M มาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ พบวามีรายละเอียด ดังนี้
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ
นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดได (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68) สอดคลองกับ
การสัมภาษณโดยผูใ หสมั ภาษณกลาววา นักเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมมีความกระตือรือรนในการคนควา
หาขอมูลดวยตนเอง สังเกตเห็นไดจากการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากครูผูสอนแตละวิชา นักเรียน
มีการลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไดเปนอยางดี ขอทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด คือ นักเรียนมีองคความรูจ ากสือ่
ที่หลากหลายและทันสมัย (ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.93) สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณ
กลาววา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแหงประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอน เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย
โดยผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีการจัดหางบประมาณจากภายนอก
เพื่อเขามาจัดสรรใหเพียงพอตอการผลิตสื่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมที ศั นคติทางบวก พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ นักเรียน
ยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29) สอดคลองกับการสัมภาษณ โดยผูให
สัมภาษณกลาววา การยอมรับและปฏิบตั ติ นตามกติกาของสังคมเปนเรือ่ งทีง่ า ยสําหรับนักเรียนทีเ่ ปนบรรพชิต
เพราะการเขามาบวชเรียนนัน้ เบือ้ งตนเกิดจากการยอมรับในสถานภาพของตนเองทีต่ อ งอยูใ นกรอบของศีลธรรม
อยูตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตามกติกาของแตละสังคมไดเมื่อถึงเวลา
ที่ตองเผชิญกับโลกภายนอก ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน
(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.74) สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณเห็นวา ปจจุบันโรงเรียนตางๆ
มีการแขงขันกันทางดานการศึกษาสูง แตโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษานัน้ มีการขับเคลือ่ นกันนอย
ซึง่ เปนผลทําใหการจัดการศึกษายังไมเปนทีป่ ระจักษเทาทีค่ วรแกสงั คมเพือ่ ใหผอู นื่ ยอมรับกันอยางกวางขวาง
จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตนเองนอย โดยผูใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะวา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรพัฒนาดานคุณภาพผูเรียนโดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมใหสงู ขึน้ พัฒนางานดานวิชาการใหเขมแข็งรวมไปถึงความพรอมในดานอาคารสถานที่
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
ดานความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนาสถานศึกษา พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ครูสราง
กระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97) สอดคลองกับ
การสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณ กลาววาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไดมีการจัดการเรียน
การสอนควบคูกับแผนกนักธรรมบาลี เพื่อพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยูเสมอ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ครูพฒ
ั นาวิธกี ารสอนโดยใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัย (ระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 2.74) สอดคลองกับการสัมภาษณ
โดยผูใหสัมภาษณกลาววา ครูผูสอนสวนมากมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีนอย จึงมีการสอน
ตามตําราทีม่ ีการใชเอกสารมากกวาการใชสอื่ ทางเทคโนโลยี โดยผูใ หสัมภาษณไดเสนอแนะวา ครูผสู อนควร
พัฒนาเทคนิคการสอนของตนเองและใชสื่อการเรียนการสอนควบคูกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมากขึ้น
ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ครูผสู อนสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบตั ิงานของตนได (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19) สอดคลองกับการสัมภาษณ
โดยผูใ หสมั ภาษณ กลาววา ครูผสู อนของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สวนมากมีประสบการณ
การสอนและการทํางานมากพอสมควร ฉะนัน้ อุปสรรคและปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียนหรือ จากการปฏิบตั งิ าน
อื่น ๆ ครูผูสอนมีการแกไขปญหาไดเปนอยางดี ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ าน (ระดับมาก คาเฉลีย่ 3.51) สอดคลองกับการสัมภาษณ โดยผูใ หสมั ภาษณ กลาววา
คาตอบแทนหรือสวัสดิการตาง ๆ ที่จะพึงมีพึงได เปนปจจัยสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
ในการทํางาน แตปจจุบันเรื่องเหลานี้ถูกมองขามไปโดยผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา ผูบริหารโรงเรียน

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

197

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางความมั่นคงในวิชาชีพครูเปนหลัก
เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยนํามา
วิเคราะหกับหลักบริหาร 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
การเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลางอยางเหมาะสมและเทาเทียมและมีการเปลีย่ นแปลงทําใหเกิดภาวะ
สมองไหลไปหนวยงานอื่นที่มั่นคงกวาเดิม (2) ดานการเงิน (Money) มีงบประมาณไมเพียงพอ ไมสอดคลอง
ไมเหมาะสม กับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีสื่อ วัสดุ อุปกรณอาคาร สถานที่
ไมเพียงพอและไมเอื้อตอการจัดการศึกษาไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนเพราะการขาด
ระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีทไี่ ดมาตรฐาน และไมมแี ผนงานทีช่ ดั เจนในการบริหารจัดการระบบ
การเงินของโรงเรียน (3) ดานการบริหารจัดการ (Management)ไมมแี ผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยางชัดเจน การถายทอดและสื่อสารยังไมทั่วถึง จึงขาดการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานการศึกษาจากภาคสวนภายนอก อีกทั้งสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสราง
บรรยากาศทางวิ ช าการ และการศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษายั ง เน น อยู  ใ น
สวนของปริยัติคือ ภาคของความรูยังไมมีการเชื่อมตอความรูเขาสูภาคของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาตาม
หลักพุทธธรรม รวมทัง้ ระบบสวัสดิการแกผเู รียนขาดการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (4) ดานวัสดุ อุปกรณ
หลักสูตร เทคโนโลยี ( Material) หลักสูตรทีใ่ ชเปนการนําของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาใช ซึง่ ไมมคี วามสอดคลอง
กับบริบทของปริยัติธรรมมากนัก ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษายัง
ไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยียังไมทั่วถึง

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลการวิจัย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รวมไปถึงครูผูสอนที่ใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่เนนการสอนตามตําราเรียนในหองเรียนเปนหลัก
เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนเอกชนโดย
การสัมภาษณครูและครูใหญ พบวา โรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถจัดวัสดุอุปกรณตลอดจน
สือ่ การสอนไดทนั สมัยและพรอมกวาโรงเรียนเอกชนทีม่ ผี ลสัมฤทธิผลตํา่ และนอกจากนีก้ ารจัดสวัสดิการของ
ครู ใ นโรงเรี ย นเอกชนที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตํ่ า จะไม ดี ผลการสั ม ภาษณ ค รู ใ หญ ใ นโรงเรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตํ่ า
พบวา บรรยากาศในการทํางานดี ครูและผูบ ริหารมีความเขาใจกันดี ในขณะทีค่ รูโรงเรียนเอกชนทีม่ สี มั ฤทธิผลสูง
มีระบบการบริหารเปนประชาธิปไตยโดยกึ่งเผด็จการมีการติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ 2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลจาก
การแขงขันทางดานการศึกษาในปจจุบันคอนขางสูงโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละโรงเรียน
รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ แตโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นยังคงมีการแขงขัน
กันดานการศึกษานอยและไมมกี ารขับเคลือ่ นงานวิชาการเทาทีค่ วร จึงทําใหประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษายังอยูใ นระดับตํา่ ซึง่ ทําใหนกั เรียนเกิดความรูส กึ ถึงความดอยโอกาส
ของตนเอง และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเองกําลังศึกษาอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุธาสินี นาคสินธุ (2552) ไดวิเคราะหองคประกอบของการคิดเชิงบวกของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบของ
การคิดเชิงบวกของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีทั้งหมด 6 องคประกอบ คือ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม การกลาเผชิญกับปญหาและอุปสรรค การควบคุมอารมณที่ดี การยอมรับฟงและใหเกียรติ
ผูอื่นและการมองโลกในแงดี
ประเด็นที่ 3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี
คาเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ ครูพฒ
ั นาวิธกี ารสอนโดยใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัยทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษายังขาดอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความทันสมัยประกอบกับครูผูสอนบางคนยัง
ขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง จึงไมมคี วามชํานาญในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับงานวิจยั
ของพระชิน นิวงษา (2544) ทีท่ าํ การศึกษาเรือ่ งการใชสอื่ การเรียนการสอนของครูอาจารยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบวาอุปกรณการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอนมาก จะตองมีคุณภาพที่ดีและมีในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของผูสอนและผูเรียน และ
ประสบการณการเรียนรูต อ งเหมาะสมกับผูเ รียนดวยเหตุผลทีส่ อื่ การเรียนการสอนเปนประสบการณการเรียนรู
โดยผานทางการรับรูไ มวา จะเปนการเรียนรูใ นสภาพการณใดๆ ก็ตามจากคํากลาวนีท้ าํ ใหทราบวาการรับรูก บั
การคิดและการรับรูกับเจตคติมีความสัมพันธกันหรือกลาวอยางงายๆ ไดวาการเรียนรูมีอิทธิพลตอการคิด
และเจตคติในการเรียนรู
ประเด็นที่ 4 ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด
คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากปจจุบันมีคาครองชีพ
ที่สูงขึ้นทําใหสิ่งจําเปนพื้นฐานมีมากขึ้น แตบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังถูก
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มองขามในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ และคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมไปถึงความไมมั่นคงในวิชาชีพครู
ของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสอดคลองกับ สุรพล พยอมแยม (2541) ไดกลาววา
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (Work Moral) เปนพฤติกรรมของผูรวมงานที่แสดงออกในรูปของความสนใจ
ความกระตือรือรน ความเอาใจใสที่จะกระทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย
ดานความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการนําหลักการบริหาร
แบบ 4M เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ
และดานการบริหารจัดการ ซึง่ จากผลการสัมภาษณพบวา ดานบุคลากร( Man) บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และโรงเรียนมีนโยบายทีม่ คี วามชัดเจนในการมุง มัน่ และสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา แตครูขาดความมั่นคงและความกาวหนาทางดานวิชาชีพ ไมไดรับสวัสดิการและ
การสงเคราะหทเี่ หมาะสม ซึง่ เกิดจากระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทีไ่ มเปนระบบ และไมมที ศิ ทาง
ในการจัดการทีช่ ดั เจน ดานการเงิน (Money) มีงบประมาณจากหลากหลายชองทางทัง้ จากงบประมาณอุดหนุน
การศึ ก ษา งบประมาณสนั บ สนุ น จากวั ด เป น ต น แต ง บประมาณยั ง ไม เ พี ย งพอ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากขาด
ระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีที่ไดมาตรฐานและเปนธรรมาภิบาล และไมมีแผนงานที่ชัดเจน
ในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียนวัสดุ ดานอุปกรณ (Material) สื่อการสอน มีความพอเพียงตอ
การบริการทางการศึกษาแกผูเรียนแตเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ยังไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ และดานการบริหารจัดการ (Management)
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนแหลงเรียนรูและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและมีโครงสราง
การบริหารจัดการชัดเจนเปนระบบ แตสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสรางบรรยากาศทางวิชาการและ
ขาดการบริหารจัดการระบบสวัสดิการแกผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวาพบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
พบวานักเรียนสามารถลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไดมคี า เฉลีย่ สูงสุดและนักเรียนมีองคความรูจ าก
สื่อที่หลากหลายและทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก
พบวานักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคมมีคาเฉลี่ยสูงสุด และนักเรียนมีความภาคภูมิใจและ
เชิดชูสถาบันของตนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา พบวาครู
สรางกระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และสถานศึกษามีสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวาครู
ผูส อนสามารถแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านของตนไดมคี า เฉลีย่ สูงสุด และบุคลากรในสถานศึกษา
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และการวิเคราะหปญหา เปรียบเทียบขอมูลกับทฤษฎี
หลั ก การบริ ห าร 4M พบขอ เสนอแนะในการพัฒ นากระบวนการจัด การ ของโรงเรี ย นพระปริยัติธ รรม
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แผนกสามัญศึกษาโดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยยึดหลัก 4M
คือ (1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุน ใหครูผสู อนมีการผลิตสือ่ ใหม ๆ อยูต ลอดเวลา (2) เงิน (Money)
ควรมีจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอความตองการในการผลิตสื่อตาง ๆ (3) วัสดุ อุปกรณ (Material)
สถานศึกษาควรอํานวยความสะดวกทีใ่ ชในการดําเนินการศึกษา เชน ความพรอมดานหองเรียน อาคารสถานที่
และ (4) การจัดการ (Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารควบคุมงานทัง้ หมดใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
1.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยยึดหลัก 4M คือ
(1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุนงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น
อยางตอเนือ่ งพรอมทัง้ ปลูกฝงใหผเู รียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง (2) เงิน (Money) ควรจัดงบประมาณ
สวนหนึง่ ในการใหรางวัล หรือผลตอบแทนในสิง่ ทีน่ กั เรียนมีคณ
ุ งามความดีเปนทีป่ รากฏเพือ่ เปนการเสริมแรง
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 ด า นความสามารถในการแก ไ ขป ญ หาในสถานศึ ก ษาควรยึ ด หลั ก 4’M คื อ (1)
คน (Man) สถานศึกษาควรใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ ที่บุคลากรจะพึงมีพึงไดและการสราง
ความมั่นคงในวิชาชีพ (2) เงิน (Money) ควรมีคาตอบแทนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาที่เหมาะสม
และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงขึ้นในแตละป (3) วัสดุ อุปกรณ (Material) ควรจัดวัสดุ อุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมใชงานเมื่อเกิดปญหาในสถานศึกษา และ (4) การจัดการ (Management)
สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตอนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.3 ควรวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอืน่ ๆ เพือ่ นํามาเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.4 ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตอไป
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รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดจันทบุรี 3) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรกี บั ขอมูลเชิงประจักษ 4) เพือ่ ศึกษานํา้ หนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม
และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี และ 5) เพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลและเทศบาลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรโี ดยกลุม ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีค้ อื ผูบ ริหารทุกระดับภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดจันทบุรี (เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) จํานวนทัง้ สิน้ 754 คน กําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: si.was@hotmail.com
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ตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (2010) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางอยางงายจนครบตามจํานวนที่ตองการ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM-Structural
Equation Model) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรกี บั ขอมูลเชิงประจักษและศึกษา
นํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multi Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม
พบวาอยูในระดับดีมาก
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรพี บวา ปจจัยดานการบริหารการเปลีย่ นแปลงมี 4 องคประกอบ ไดแก การสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญในการเปลีย่ นแปลง การสรางการมีสว นรวม การกําหนดวิสยั ทัศน และการรักษาการเปลีย่ นแปลง
ใหคงอยูใ นองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูน าํ มี 4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปน
เอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญา และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และปจจัยดานการสื่อสารใน
องคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงขาวสารและผูรับสารและสุดทาย
ปจจั ย ดา นวั ฒ นธรรมองค ก าร มี 4 องคป ระกอบ ไดแก การมุ ง เนนความสํา เร็จ การทํ างานเป นทีม
การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสําคัญแก บุคคล นอกจากนีพ้ บวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงไดแกปจจัยดังตอไปนี้ 1) ปจจัยภาวะผูนําโดยปจจัยภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารในองคการและวัฒนธรรมองคการ
นอกจากนี้ภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการ
และสงผานวัฒนธรรมองคการ นอกจากนี้ภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอวัฒนธรรมองคการโดยสงผาน
การสือ่ สารในองคการอีกดวย 2) ปจจัยการสือ่ สารในองคการโดยปจจัยการสือ่ สารในองคการมีอทิ ธิพลทางตรง
ตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงและวัฒนธรรมองคการและยังมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ และ 3) ปจจัยวัฒนธรรมองคการโดยปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทาง
ตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา
ขึน้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษพจิ ารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน 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
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4. ผลการวิเคราะหนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัย
เชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี พบวา
ดานอิทธิพลทางตรง ไดแก ภาวะผูนํา การสื่อสารในองคการ วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของภาวะผูนํา 0.331 (p < 0.01)
การสือ่ สารในองคการ 0.102 (p < 0.01) และวัฒนธรรมองคการ 0.473 (p < 0.01) กลาวคือ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมาคือ ภาวะผูน าํ และนอยทีส่ ดุ
คือ การสื่อสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและการสื่อสารในองคการมีอิทธิพล
ทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํายังสงอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่สงผลตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา 0.749
(p < 0.01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.473
(p < 0.01) และปจจัยดานการสือ่ สารในองคการ มีคาสัมประสิทธิข์ นาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.197 (p < 0.01)
เปนอันดับสุดทาย กลาวคือปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลรวมมากทีส่ ดุ คือ ปจจัยภาวะผูน าํ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการ
และนอยที่สุดคือ การสื่อสารในองคการ
ั นาขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบล
5. รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฒ
และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความไมแปรเปลี่ยนโดยทั้งเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดนํ้าหนัก
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
โลกแห ง พลวั ต ได พั ด พาความเปลี่ ย นแปลงในจํ า นวนมหาศาลจากอาณาประเทศหนึ่ ง สู  อี ก
อาณาประเทศหนึง่ อยางอิสระเสรี กอผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องผูค น เปนตนเหตุของภาวะเสีย่ งทีอ่ าจ
กลายเปนวิกฤติการณสรางความเสียหายใหแกองคการตางๆ ได หากไมไดรบั การบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ องคการ
ภาครั ฐ เฉกเช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็ เ ป น องค ก ารหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสภาพแวดล อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เนื่องจากเปนองคการที่มีขนาดใหญ จําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรและเทคโนโลยี
ใหมๆในการดําเนินงาน รวมถึงการถูกคาดหวังจากกลุมประชาชนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารจัดการ
ปรับตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ มีสาเหตุหลักๆ มาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกองคการ อาทิ
1) ปญหาการขาดความพรอมในการรับโอนภารกิจจากสวนกลางและสวนภูมภิ าค 2) ปญหาดานงบประมาณ
และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ดิเรก ปทมสิรวิ ฒ
ั น, 2552, 17-19) 3) ปญหาการขาดการมีสว นรวม
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ของประชาชน (ชวลิต สละ, 2556, 24) นอกจากจะไดรับผลกระทบจากสาเหตุทั่วไปในการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมดังกลาวแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพื้นที่ที่องคการตองเผชิญ ดังนี้ 1)
เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกับพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีเสนทางการคาการลงทุนที่เชื่อมโยงถึงประเทศอื่นๆ
(ศูนยการเรียนรูอาเซียน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2559, 2) 2) มีอาณาเขตติดตอกับกลุมจังหวัด
ที่ไดรับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ทําใหตองเรงพัฒนาตนเองใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ลวนแลวแตสงผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
(พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2557) โดยเฉพาะผลกระทบตอวิถกี ารทํางานของบุคลากรเนือ่ งจากการมุง ผลักดัน
ใหคนในองคการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารทํางานทีค่ นุ เคยไปสูว ถิ ใี หมๆ จึงประสบกับอุปสรรคการตอตานการดําเนิน
การเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ในการทํางาน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2556, 9-10) มีทัศนะวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปนวิธีการที่สําคัญในการรับมือกับผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนตนเหตุของปญหาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ในสภาพที่เปนจริงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพื้นที่ยังขาดรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อยางเหมาะสม ดังนัน้ ปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในองคการจึงยังไมถกู นํามาวางแผนบริหาร
จัดการ และยังมีการเปลีย่ นแปลงขององคการในรูปแบบใหมๆ เพิม่ ขึน้ อยูต ลอดเวลา จึงอาจสงผลใหองคการ
ไมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดพบรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ ก็จะสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานของ
องคการเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากเราไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะชวยใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
สงเสริมปจจัยที่คนพบซึ่งจะสงผลใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลไดดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษ
4. เพื่อศึกษานํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
5. เพือ่ ศึกษาความไมแปรเปลีย่ นของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
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สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรที พี่ ฒ
ั นาขึน้
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ปจจัยเชิงสาเหตุทนี่ าํ มาศึกษามีอทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ไมมีความแปรเปลี่ยน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย
1. ตัวแปรแฝงนอกมี 1 ตัวแปร คือ ภาวะผูนํา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปรดังนี้
การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญาและการมีอิทธิพล
อยางมีอดุ มการณ สวนตัวแปรแฝงในมี 3 ตัวแปร ไดแก 1) ตัวแปรการบริหารการเปลีย่ นแปลง ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ดังนี้ การสรางความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง การสรางการมีสวนรวม
การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยู 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
ทางออมตอตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผานตัวแปรการสื่อสารในองคการ 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
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งสิ้น 754 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรโดยยึด
หลักเกณฑตามลักษณะของวิธกี ารวิจยั ขัน้ สูงในการประมาณขนาดกลุม ตัวอยางนัน้ ชูแมคเกอร และโลแมกซ
(Schumacker & Lomax, 2010, 49) ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับการวิเคราะหดวยการวิเคราะห
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โมเดลสมการโครงสราง (SEM- Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
จํานวน 400 คน จากนัน้ สุม ขนาดตัวอยางแตละกลุม โดยการสุม ตัวอยางชัน้ ภูมแิ บบเปนสัดสวน เมือ่ ไดจาํ นวน
กลุมตัวอยางรวม 400 คน ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางอยางงาย โดยการสุมหยิบสลากแบบไมใสกลับคืนตาม
จํานวนที่ตองการ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, 55)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 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 วิเคราะหระดับความเปนจริงตอปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง และ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูต อบแบบสอบถาม โดยสถิตทิ ใี่ ช คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 วิเคราะหและตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ใน
แตละปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง และองคประกอบของการบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เปนทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และภายหลังจากศึกษาทฤษฎีดีเพียงพอแลวจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา
เพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3.5 ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (SEM - Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3.6 วิเคราะหนาํ้ หนักอิทธิพลของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM - Structural Equation
Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3.7 วิเคราะหความไมแปรเปลีย่ นของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งเทศบาลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรี โดยใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร

ผลการวิจัย
1. ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม
พบวา อยูในระดับดีมาก
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2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรีพบวาปจจัยดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี 4 องคประกอบไดแก การกําหนดวิสัยทัศน
การสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลีย่ นแปลง การสรางการมีสว นรวมและการรักษาการเปลีย่ นแปลง
ใหคงอยูในองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูนาํ มี 4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึง
ความเป น เอกั ต ถะบุ ค คล การกระตุ  น ทางป ญ ญา และการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี อุ ด มการณ และป จ จั ย
ดานการสื่อสารในองคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงขาวสารและ
ผูร บั สาร และสุดทายปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ มี 4 องคประกอบ ไดแก การมุง เนนความสําเร็จ การทํางาน
เปนทีม การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสําคัญกับบุคคล
3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา
ขึน้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษพจิ ารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน 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
4. ผลการวิเคราะหนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัย
เชิงสาเหตุทสี่ ง ผลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี แสดงตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ขนาดอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
´ªÂ¦Îµµ¥
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จากตารางที่ 1 พบวาดานอิทธิพลทางตรงปจจัยภาวะผูน าํ การสือ่ สารในองคการ วัฒนธรรมองคการ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของ
ภาวะผูนํา 0.331 (p < .01) การสื่อสารในองคการ 0.102 (p < .01) และวัฒนธรรมองคการ 0.473 (p < .01)
กลาวคือ ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมา
คือ ภาวะผูนํา และนอยที่สุดคือ การสื่อสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและ
การสือ่ สารในองคการมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํา
ยังสงอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่สงผลตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา
0.749 (p < .01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ
0.473 (p < .01) และปจจัยดานการสื่อสารในองคการ มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.197
(p < .01) เปนอันดับสุดทาย
5. รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีมีความไมแปรเปลี่ยนสามารถนําไปใชงาน
ไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม
พบวาอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับการวิจัยของศศิธร วงษาลาภ (2557, 95) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พบวา ระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยรวมอยูใ นระดับดีมากเชนกัน ผูว จิ ัยมีความคิดเห็นวา การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับดีมาก เนื่องจากองคประกอบของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงดานการกําหนดวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงและการสรางการมีสวนรวมอยูในระดับสูงเพราะ
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ หนวยไดมีนโยบายในการสงเสริมมาโดยตลอด เชน มีการสงเสริม
การกําหนดวิสัยทัศนกอนการวางแผนกลยุทธ และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร เปนตน
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสรุปผล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2
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ภาพที่ 2: รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
จากขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ Kotter (1996, 35-158) ที่มี 8 ขั้นตอนนั้น รูปแบบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนที่สอดคลองหรือ
ใกลเคียงกับของ Kotter (1996, 35-158) คือขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญใน
การเปลีย่ นแปลงเหมือนกับการจูงใจสรางจิตสํานึกตระหนักถึงความเรงดวนในการเปลีย่ นแปลง และขัน้ ตอน
ที่ 2 การสรางการมีสวนรวม เหมือนกับสรางทีมนํารองในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ไดยุบรวมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของ Kotter เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และขั้นที่ 4 การสื่อสาร
วิสัยทัศน เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงและยุบรวมการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของ Kotter ขัน้ ตอนที่ 5 การมอบอํานาจใหแกทมี งาน ขัน้ ตอนที่ 6 การสรางชัยชนะระยะสัน้
ขั้นตอนที่ 7 การธํารงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และขั้นตอนที่ 8 การรักษาการเปลี่ยนแปลงนั้น
ใหคงอยูอยางถาวร เปนขั้นตอนที่ 4 การรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
จากภาพที่ 3 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในจั ง หวัด จัน ทบุรีที่พั ฒ นาขึ้น มี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น กับ ข อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ
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
ดังกลาวผานเกณฑตาม Hooper, Coughlan & Mullen (2008) ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Hawking, Stein
& Foster (2004, 877-880) เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง: การตอสูเพื่อระบบของการวางแผนงาน
ดานทรัพยากรของกิจการในประเทศออสเตรเลีย โดยองคประกอบสวนใหญมีสาระเดียวกันกับรูปแบบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3.2 ผลการอภิปรายนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3.2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงพบวา 1) ปจจัยภาวะผูนํา
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ Santhidran, Borromeo &
Chandran (2013) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง ความสัมพันธระหวางภาวะผูน าํ พันธสัญญาการเปลีย่ นแปลงกับความพรอม
ในการเปลี่ ย นแปลง โดยผลการศึ ก ษาพบว า ภาวะผู  นํ า มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต อ ความพร อ ม
ในการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ผูว จิ ยั เห็นวาการทีภ่ าวะผูน าํ มีอทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากภาวะผูน าํ
สามารถสรางแรงบันดาลใจ ชักจูงโนมนาวใหผูตามเห็นผลประโยชนในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
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วา การเปลี่ยนแปลงจะทําใหมาตรฐานงานสูงขึ้นกวาเดิมพรอมทั้งสามารถกระตุนใหผูตามรวมมือกันให
เปนไปตามเปาหมายขององคกร 2) ปจจัยการสื่อสารในองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี สอดคลองกับงานวิจยั ของ Gilley, Gilley &
McMillan (2009, 75-94) เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงองคการ: การจูงใจ การสือ่ สาร และภาวะผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิผล
พบวา ตัวแปรการสื่อสารมีอิทธิพลทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฮอวคิง สเตนน และฟอสเตอร (Hawking, Stein & Foster, 2004, 877-880) ที่พบวา ปจจัย
สําคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลงในองคการไดแก การสือ่ สารในองคการ เหตุผลทีก่ ารสือ่ สารในองคการ
มีอทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง โดย Kotter (1979, 106-164 อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, 2555, 161) มีทัศนะวา การใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในการสื่อสารกับ
บุคลากรเรื่องการเปลี่ยนแปลงองคการจะชวยลดความเขาใจผิดที่อาจสงผลใหบุคลากรเกิดการตอตาน
การเปลีย่ นแปลง จนการเปลีย่ นแปลงขององคการไมสามารถบรรลุผลได ดังนัน้ แตละขัน้ ตอนของการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงตัง้ แตเริม่ ตนจนกระทัง่ จบกระบวนการ จําเปนตองอาศัยการสือ่ สาร ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของกระบวน
การเปลีย่ นแปลง 3) ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Onyango (2014, 204-213) เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีพ่ บวา ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากวัฒนธรรม
องคการเปนพฤติกรรมที่คนในองคกรเรียนรูและยึดถือปฏิบัติกันมาจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพราะถา
วัฒนธรรมชอบและยอมรับการเปลีย่ นแปลงก็จะสงผลใหองคกรเปลีย่ นแปลงโดยงายแตถา วัฒนธรรมไมชอบ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทําใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาจบรรลุผลสําเร็จไดยาก
3.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา 1) ปจจัยภาวะ
ผูนํามีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการสอดคลองกับทัศนะ
ของ สถาพร ปน เจริญ (2556, 139-145) ทีก่ ลาววา ทุกขัน้ ตอนในการบริหารงานของผูบ ริหาร สามารถสอดแทรก
ศิลปะการสื่อสารเขาไปไดอยางกลมกลืน เนื่องจากเปนวิธีในการประหยัดตนทุนที่จะเอาชนะใจคน จูงใจ
ใหคนมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารจึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทํางานระหวางแผนกงาน ซึง่ ถือเปนการสงอิทธิพลทางออมของภาวะผูน าํ ไปยังการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยสงผานการสือ่ สารในองคการนัน่ เอง 2) ปจจัยภาวะผูน าํ มีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Hsu (2002, 54-94) เรื่อง โมเดลสมการโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลองคการที่พบวา ปจจัยภาวะ
ผูน าํ มีอทิ ธิพลทางออมตอประสิทธิผลองคการผานวัฒนธรรมองคการ (ß= 0.19) ผูว จิ ยั มีความเห็นวาภาวะผูน าํ
มีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สามารถใช อิ ท ธิ พ ลจากภาวะผู  นํ า ในการโน ม น า วจู ง ใจ ให ผู  ต ามเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การเปลี่ยนแปลง โดยสงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเปนทีม มีความสามัคคี รวมถึงมีความเต็มใจเขามา
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มีสวนรวมในการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากวัฒนธรรมองคการแบบเดิม
ที่ไมเปดรับการเปลี่ยนแปลงใหเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพื่อเอื้อใหการเปลี่ยนแปลงใน
องคการบรรลุผลสําเร็จ 3) ปจจัยการสือ่ สารในองคการมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง โดย
สงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร เชาวสนิทพรรณ (2546, 84) เรื่อง การสื่อสาร
ยอนกลับในการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทํางาน กรณีศกึ ษา: ประสิทธิภาพของระบบ RB Front ของ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา องคการมีกลยุทธการสือ่ สารภายในองคการทีน่ ํามาใชในการปรับเปลีย่ น
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานของพนักงานระดับธนกิจสัมพันธ 1 ใหมีความรู ทัศนคติที่ดี และยอมรับ
โครงการปรับเปลีย่ นระบบการทํางาน ผูว จิ ยั มีความคิดเห็นวา การสือ่ สารมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพัฒนาการของ
การสือ่ สารใหมปี ระสิทธิภาพในการสือ่ สารวิสยั ทัศนการเปลีย่ นแปลง สรางความมัน่ ใจ และเปลีย่ นพฤติกรรม
วัฒนธรรมของบุคลากรใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคการ
นําไปสูการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไดจริง
3.2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยภาวะผูนํามี
ระดับอิทธิพลรวมสูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลรวมตอการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงรองลงมาและ ปจจัยการสือ่ สารในองคการมีระดับอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง
เปนอันดับสุดทาย ในทัศนะของผูวิจัย ผูนําขององคการตองมีภาวะผูนําจึงจะสามารถบริหารจัดการทุกระบบ
ภายในองคการใหเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงได ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญของ
กระบวนการสรางความสําเร็จดานการเปลี่ยนแปลงขององคการ หากปราศจากภาวะผูนําที่เขมแข็งจะไม
สามารถบรรลุความสําเร็จในการบริหารการเปลีย่ นแปลงได ดวยเหตุนปี้ จจัยภาวะผูน ําจึงมีระดับอิทธิพลรวม
สูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง (วลัยพร โลกานิตย และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2560) นอกจากนี้
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญแกบรรทัดฐานและวัฒนธรรมขององคการกลาวคือเห็นวา
วั ฒ นธรรมองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานจึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและ
วัฒนธรรมองคการใหเหมาะสมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนากระบวนการของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่กลาววา วัฒนธรรม
องคการ หมายถึง ระบบ คานิยม ความเชือ่ ความเขาใจและแบบแผนทีม่ รี ว มกันและเปนสิง่ ทีผ่ กู พันใหสมาชิก
ขององค ก ารสามารถเข า ใจตรงกั น ด ว ยเหตุ นี้ ป  จ จั ย วั ฒ นธรรมองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลรวมต อ การบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงรองลงมาเป น อั น ดั บ สอง และการที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ะบบการสื่ อ สาร
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหแกองคการทั้งทางตรง และ
ทางออมใหคนเห็นความสําคัญและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ปจจัยดานการสื่อสารในองคการ
จึงมีระดับอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับสาม
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3.3 ผลการวิเคราะหพบวา รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดจันทบุรีของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีความไมแปรเปลี่ยนสามารถนําไปใชงาน
ไดทงั้ ในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เนือ่ งจากสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก
ขององคกรทัง้ สองรูปแบบมีลกั ษณะมิตทิ คี่ ลายคลึงกันและตางก็ เปนองคการทีอ่ ยูใ นองคกรปกครองสวนทองถิน่
ซึ่งเปนองคการที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคการอื่นๆ ดังนั้นเมื่อบริบทขององคการไมแตกตาง
กัน รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจึงสามารถนําไป
ใชไดทงั้ ในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหาร
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
ปจจัยดานการบริหารการเปลีย่ นแปลงมี 4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเปลีย่ นแปลง การสรางการมีสวนรวม การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลีย่ นแปลงใหคงอยูใ น
องคการ โดยรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรที พี่ ฒ
ั นาขึน้
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซงึ่ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือ ปจจัย
ภาวะผูน าํ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการและปจจัยดานการสือ่ สารในองคการเปนอันดับสุดทาย นอกจากนี้
ยังพบวา รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่คนพบทั้งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดนํ้าหนักที่มีอิทธิพลในรูปแบบตางกันเล็กนอย
สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
การนํารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรไี ปใชนนั้
ควรดําเนินการตาม 4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
การสรางการมีสวนรวม การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ และปจจัย
ที่จะตองใหความสําคัญเพื่อใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
ประสบความสําเร็จคือ ปจจัยภาวะผูน าํ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการและการสือ่ สารในองคการเปนอันดับ
สุดทาย โดยรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอวาควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในโอกาสตอไป
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา บุพปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้
ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย และเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาส ว นประสมทางการตลาด กิ จ กรรม
การทองเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร
เปนขั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยการสรุป
เนือ้ หา ผลการวิจยั พบวา บุพปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทย ไดแก กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเปนรูปธรรม การใหความมัน่ ใจ ความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ ลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและ
การใหบริการ) สําหรับแนวทางในการพัฒนาดานสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ
ที่ควรพัฒนา คือ บริเวณสถานที่จอดรถควรสรางที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม เพื่อกันแดดกันฝน ประเด็นกิจกรรม
การทองเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยนั้น นักทองเที่ยวตองการมีสวนรวมในกิจกรรม
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: saruangk@hotmail.com
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ตามเทศกาล ประเพณีทสี่ าํ คัญสําหรับประเด็นการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย
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
การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีการขยายตัวสูง อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ซึ่งจากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
ไดวิเคราะหวามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักทองเที่ยว กลาวคือ นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว
ในระยะใกลๆ นอกจากนี้ยังเกิดกระแสความนิยมจากนักทองเที่ยวซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของ
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การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลาดริมนํ้าดอนหวายนับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ยังคงสภาพ
ของความเปนธรรมชาติทั้งทางดานวิถีชุมชนและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครปฐม และยังเปนพื้นที่อีกแหงหนึ่ง
ที่ฟนตัวขึ้นมาจากอิทธิพลของ “การทองเที่ยว” โดยไดอาศัยปจจัย 2 ประการมาสราง “จุดขาย” อันไดแก
อดีตอันรุงเรือง และบรรยากาศอันสงบสุข (ปาณวัฒน อุทัยเลิศ, 2551) นอกจากนี้ยังมีการนําเอาภูมิปญญา
ทองถิน่ มาใชใหเกิดประโยชนโดยเนนความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก สําหรับการประกอบธุรกิจของ
ชาวชุมชนตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความไดเปรียบในเชิงทรัพยากร คือ มีสนิ คาทีเ่ ปนภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานในทองถิน่
มีวิธีการประชาสัมพันธสินคาและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ทําใหมีภาพลักษณที่ดี สามารถจูงใจ
ใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม และซื้อสินคากันอยางตอเนื่อง
อนึ่งสวนประสมการตลาดนับเปนเครื่องมือสําคัญทางการตลาดของธุรกิจในการที่จะทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จทางดานการตลาด (Kotler, 1997, 93-94) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดนี้จะชวย
สรางความพึงพอใจใหนกั ทองเทีย่ วกลับมาทองเทีย่ วซํา้ อีก สวนกิจกรรมการทองเทีย่ วและกิจกรรมนันทนาการ
ที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ถือเปนองคประกอบสําคัญในยุคปจจุบัน เนื่องจากกิจกรรมตางๆ
นั้นจะเปนประสบการณที่ยังคงอยูในความทรงจําของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังกอใหเกิดการกระจายรายได
(สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว อางถึงใน ปยวรรณ คงประเสริฐ, 2551)
ดังนั้นกิจกรรมการทองเที่ยวจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได นอกจากนี้คุณภาพของ
การบริการทางการทองเทีย่ ว ยังเปนปจจัยหนึง่ ทีส่ าํ คัญในการดึงดูดนักทองเทีย่ วใหมาเลือกใชบริการ โดยคุณภาพ
ของการบริการทางการทองเที่ยวเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางบริการที่คาดหวังวาจะไดรับกับ
การบริการทีไ่ ดรบั จริง (จารุบณ
ุ ณ ปานานนท, 2533) โดยการนําเสนอบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพตรงกับความตองการ
และเปนไปตามความคาดหวังของนักทองเที่ยว ก็ยอมสงผลใหนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่เกิดความตั้งใจกลับ
มาเที่ยวซํ้า ซึ่งความตั้งใจที่กลับมาเที่ยวซํ้านั้นเกิดจากการที่นักทองเที่ยวไดรับความสุข ความเพลิดเพลิน
จากการมาทองเที่ยว แลวเต็มใจที่จะกลับไปเที่ยวซํ้าอีกในอนาคต รวมถึงมีการแนะนํากลุมเพื่อนหรือคนรูจัก
ใหไปเที่ยวเชนเดียวกัน (Eugenio - Martin & Avila- Foucat, 2005)
จากเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมา
เทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาบุพปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยว
ชาวไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเที่ยว และ
การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายใหนกั ทองเทีย่ วกลับมาเทีย่ วซํา้ มากยิง่ ขึน้

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

223

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย
1. การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยกิจกรรมการทองเที่ยว ปจจัยคุณภาพบริการทางการทองเที่ยว และ
ความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย ประชากรและกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก นักทองเทีย่ ว
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
คุณภาพบริการทางการทองเที่ยวและความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว ชาวไทย การเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ อธิบายและยืนยันขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั เชิงปริมาณ ผูใ หขอ มูลสําคัญ
ในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูม สี ว นไดสว นเสียในแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย ไดแก ผูป ระกอบการ
คนทีอ่ ยูใ นพืน้ ที่ นักทองเทีย่ ว และนายกองคการบริหารสวนตําบล ใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจงรวมทัง้ สิน้ จํานวน
10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ในประเด็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด กิจกรรม
การทองเทีย่ ว คุณภาพบริการทางการทองเทีย่ ว รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้
ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทยในการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด ผูว จิ ยั นําเสนอ
ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกและวิเคราะหเนื้อหา
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

225

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

ผลการวิจัย
1. บุพปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย
ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เรื่อง บุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้า
ดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา ดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทียวที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพหลักรับจาง
ทั่วไป/งานอิสระ รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยว คือ มาดวยตนเอง
พาหนะทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว คือ รถยนตสว นตัว ชวงเวลาทีเ่ ดินทางมาทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ วันหยุดสุดสัปดาห
เหตุผลที่เลือกเดินทางทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย คือ มาซื้ออาหาร สําหรับสวนประสมทางการตลาด
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนาย
(  = 3.79, S.D = 0.40) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง
ตารางที่ 1
ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย
´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ
1.oµ¨·£´r (Â®¨nn°Á¸É¥ª Â¨³µ¦Ä®o¦·µ¦)
2.oµ¦µµ
3.oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ
4.oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥
5.oµ¦³ªµ¦
6.oµ»¨µ¦
7.oµ¨´¬³µµ¥£µ¡

X
3.51
3.61
3.55
3.79
3.68
3.69
3.65

SD
S.D
0.34
0.35
0.48
0.40
0.61
0.42
0.39

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

สวนกิจกรรมการทองเทีย่ วในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก โดยนักทองเทีย่ วใหความสําคัญ
กับกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ (  = 3.66, S.D = 0.44) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง
ตารางที่ 2
กิจกรรมการทองเที่ยว
´ ´¥·¦¦¤µ¦n °Á¸É¥ª
1.oµ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ¡ºÉ°µ¦¡´n°®¥n°Ä
2.oµ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª¸É´n°Á¸É¥ªo°µ¦
3.oµ·¦¦¤ºµ¦³Á¡¸Å¥

X
3.66
3.64
3.52

SD
S.D
0.44
0.50
0.57

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
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คุณภาพบริการทางการทองเที่ยวในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับความเปนรูปธรรม (  = 3.70, S.D = 0.60) เปนอันดับแรก สวนการใหความมัน่ ใจนัน้
นักทองเทีย่ ว มีความคิดเห็นปานกลาง (  = 3.36, S.D = 0.47) แสดงดังตาราง
ตารางที่ 3
คุณภาพบริการทางการทองเที่ยว

»£µ¡¦·µ¦µµ¦n °Á¸É¥ª
1.oµªµ¤Á}¦¼¦¦¤
2.oµªµ¤ÁºÉ°º°ÅªoªµÄ
3.oµµ¦°°ªµ¤o°µ¦
4.oµµ¦Ä®oªµ¤¤´ÉÄ
5.oµªµ¤Á oµÄªµ¤Á®È°Á®ÈÄ

X
3.70
3.67
3.59
3.36
3.66

SD
S.D
0.60
0.44
0.43
0.47
0.49

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
µ¨µ
¤µ

สําหรับความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทยในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก
โดยนักทองเทีย่ วจะมีการบอกเลาประสบการณ/ความประทับในทางบวกเกีย่ วกับการทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ ว
(  = 3.80, S.D = 0.61) สวนการบอกเลาถึงสิง่ ดี ๆ ของสถานทีท่ อ งเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายแหงนี้แกบุคคล
รอบขางเพื่อใหมาทองเที่ยว มีความคิดเห็นปานกลาง (  = 3.34, S.D = 0.7) แสดงดังตาราง
ตารางที่ 4
ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย
ªµ¤´Ê Ä¨´¤µÁ¸É¥ªÎµÊ °´n °Á¸É¥ªµªÅ¥
1.µ¦°Á¨nµ¹·É¸Ç °µ¸Én°Á¸É¥ª¨µ¦·¤ÊÎµ
°®ªµ¥Â®n¸ÊÂn»¨¦° oµÁ¡ºÉ°Ä®o¤µn°Á¸É¥ª
2.µ¦°Á¨nµ¦³µ¦r/ªµ¤¦³´ÄµªÁ¸É¥ª´
µ¦n°Á¸É¥ªÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª
3.®µ¤¸Áª¨µ³¨´¤µÁ¸É¥ª¨µ¦·¤ÊÎµ°®ªµ¥Â®n¸Ê
4.¤¸ªµ¤¦³´ÄÂ¨³o°µ¦³¨´¤µn°Á¸É¥ª
¨µ¦·¤ÊÎµ°®ªµ¥ÊÎµ

X
3.34

SD
0.70

¦³´
µ¨µ

3.80

0.61

¤µ

3.76
3.63
3

0.80
0.81

¤µ
มาก
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ผลการวิเคราะหบพุ ปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทย โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 7 ดานโดยปจจัยทั้ง 7 ดานอธิบายการผันแปรตาม คือ ความตั้งใจกลับมา
เทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทยไดรอ ยละ 74.3 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
แสดงเปนสมการไดดังนี้
ความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย = 0.392 + 0.275 (กิจกรรม
สืบสานประเพณีไทย) + 0.209 (ความเปนรูปธรรม) + 0.165 (การใหความมั่นใจ) + 0.151 (ความเขาใจ
ความเห็นอกเห็นใจ) + 0.086 (กิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการ) + 0.071 (ลักษณะทางกายภาพ)
+ 0.069 (ผลิตภัณฑ)
ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยในประเด็นดานสวนประสมทาง
การตลาดนัน้ นักทองเทีย่ วชอบมาซือ้ อาหารเพราะมีใหเลือกซือ้ หลากหลาย ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
ตลาดฯ มีการประชาสัมพันธขึ้นปายไว ทําใหนักทองเที่ยวรับทราบขอมูลตาง ๆ อีกทั้งสามารถเดินทางมาได
โดยสะดวก พอคา แมคามีอัธยาศัยดี สถานที่จอดกวางขวางเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว
ประเด็นดานกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวชอบกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน
การใหอาหารปลา นักทองเทีย่ วตองการกิจกรรมการชมสวนเกษตร สวนผลไม เพือ่ ศึกษาวิธกี ารปลูกพืชเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถเขามามี
สวนรวมได สําหรับประเด็นดานคุณภาพบริการทางการทองเทีย่ วนัน้ ตลาดริมนํา้ ดอนหวายสามารถใหบริการ
ไดตรงตามความตองการของนักทองเที่ยว แตนักทองเที่ยวตองการใหปรับปรุงปายบอกทางมาตลาดริมนํ้า
ดอนหวาย และผังแสดงตําแหนงรานคา ตลาดฯ ใหบริการตามเวลาที่บอกกลาวหรือแจงไวกับนักทองเที่ยว
พอคา แมขาย มีอัธยาศัยดี พรอมที่จะใหบริการและสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรับรู
ถึงความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน สําหรับประเด็นความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว
ชาวไทยนั้น นักทองเที่ยวจะบอกเลาประสบการณ/ความประทับใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ใหคนใกลชิดไดรับรู และหากมีเวลาก็จะมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายแหงนี้ซํ้าอีก
2. แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเทีย่ ว และการพัฒนา
คุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ในภาพรวมควรใหความสําคัญกับปจจัยที่
สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ไดจากการทําการศึกษาดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพนั้น บริเวณสถานที่
จอดรถควรสรางทีจ่ อดรถทีม่ หี ลังคาคลุมเพือ่ กันแดด กันฝน และควรขยายทีจ่ อดรถใหเพียงพอแกความตองการ
นอกจากนี้ควรเพิ่มกลองวงจรปดบริเวณที่จอดรถและในตลาดใหมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการจับจาย
ใชสอยของนักทองเที่ยว สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ) ผูประกอบการตองดูแลราน
อาหารใหสะอาดอยูเสมอ เพราะนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของ
อาหารที่จําหนายเปนอยางมาก
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2.2 กิจกรรมการทองเทีย่ ว ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเทีย่ วตองการมีสว นรวม
ในกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีที่สําคัญ เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรม การสอนทํา
ขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวมทําบุญ
ซึง่ กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวเปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมการทองเทีย่ ว อีกทัง้ ยังเปนการกระตุน เศรษฐกิจระดับทองถิน่
สวนดานกิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ คือ นั่งเรือชมสวนผลไมและชมสวนการเกษตรของ
ผูขายสินคาเกษตร ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
นักทองเทีย่ วแตละคน แตละกลุม ทัง้ นีก้ จิ กรรมการทองเทีย่ วดังกลาวตองไมทาํ ใหเกิดความเสียหายตอสวนเกษตร
3. การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ดานความเปน
รูปธรรมตลาดริมนํา้ ดอนหวายตองรักษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่ วใหมคี วามสวยงามโดดเดนเปน
ธรรมชาติ นอกจากนีน้ กั ทองเทีย่ วไดใหทศั นะวาควรจัดรูปแบบรานคาใหมคี วามเกาแกเหมือนสมัยกอนทีเ่ ปน
ตลาดโบราณ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมนักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) ไปกับ
ภาพวิถชี วี ติ ของคนในยุคกอนทีป่ จ จุบนั หาชมไดยาก ดังนัน้ จึงตองการใหตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความหมาย
ทีส่ อื่ ถึงวิถชี วี ติ หรือชุมชนในอดีต สวนดานการใหความมัน่ ใจ ตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความสามารถในการให
บริการและมีความเพียงพอตอการใหบริการ โดยนักทองเทีย่ วประทับใจพอคา แมคา ทีม่ อี ธั ยาศัยดี มีความพรอม
ที่ จ ะให บ ริ ก าร อย า งไรก็ ต ามควรหาผู  ป ระกอบการร า นอาหารและมี ก ารจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ฮ าลาล
สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนมุสลิม เพื่อใหนักทองเที่ยวมุสลิมสามารถบริโภคอาหารไดอยางมั่นใจ สําหรับ
ดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจนัน้ ผูป ระกอบการตองรับรูค วามตองการของนักทองเทีย่ วทีม่ คี วามแตกตางกัน
มีการเตรียมพรอมสําหรับการเปนเจาบานทีด่ ี นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการรานคาตองเต็มใจทีจ่ ะตอบคําถามของ
นักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย
1. บุพปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ไดขอคนพบสําคัญ มี 7 ปจจัย รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเที่ยวตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตามเทศกาล/
ประเพณีทสี่ าํ คัญ ทัง้ นีเ้ พราะกระแสความนิยมของนักทองเทีย่ วในการอนุรกั ษประเพณีวฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ
ความเปนอยูด งั้ เดิมของชุมชน โดยนักทองเทีย่ วตองการมีสว นรวมกับชุมชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทีน่ อกเหนือ
จากการมาเลือกซื้อสินคาแลวกลับบาน สอดคลองกับสถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
การทองเที่ยว (อางถึงใน ปยวรรณ คงประเสริฐ, 2551) ซึ่งไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญ ของการทองเที่ยว
ไวประการหนึง่ คือ กิจกรรมการทองเทีย่ วและกิจกรรมนันทนาการซึง่ อาจนับไดวา เปนองคประกอบทีส่ าํ คัญใน
ยุคปจจุบันเพราะการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ จะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา
ของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการกระจายรายไดอีกดวย ความเปนรูปธรรม ซึ่งไดแก
สภาพแวดลอมภายในแหลงทองเที่ยวมีความสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ โดยสภาพแวดลอมของ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

229

แหลงทองเทีย่ วทีส่ วยงามโดดเดนนับเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญของ การเดินทางมาทองเทีย่ ว สอดคลองกับ มิล และ
เมอรริสัน (Mill & Morrison, 1992) ซึ่งกลาววา แหลงทองเที่ยวจะประกอบไปดวยสิ่งดึงดูดใจในดาน
ความสวยงาม ความน า ประทั บ ใจ รวมถึ ง ป จ จั ย พื้ น ฐานในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบการสื่ อ สารและ
สาธารณูปโภค การขนสง นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึก ซึง่ ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมภายใน
แหลงทองเที่ยววามีความสวยงามเปนธรรมชาติ การใหความมั่นใจ ไดแก ความสามารถในการใหบริการ
และความเพียงพอตอการใหบริการ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาพอคา แมคามีอัธยาศัยดีใหบริการแกนักทองเที่ยว
อยางเปนกันเอง นอกจากนี้ยังมีการเปดใหบริการทุกวัน สอดคลองกับคุณภาพการบริการกอนการตัดสินใจ
ซื้อบริการของ กนกพร ลีลาเทพินทร, พัชญา มาลือศรี และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2554) ศิริพร
วิษณุมหิมาชัย (2557) ทีไ่ ดกลาวเกีย่ วกับการใหความมัน่ ใจแกผรู บั บริการวาผูใ หบริการแสดงความสามารถทีท่ าํ ให
เกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยผูใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนนอม มีกริ ยิ ามารยาททีด่ ใี นการใหบริการจนทําใหผรู บั บริการเกิดความไววางใจและมัน่ ใจวา
จะไดรับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่กลาวถึงสิ่งที่ประทับใจ คือ พอคา
แมคาอัธยาศัยดี มีความพรอมที่จะใหบริการ ความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ ไดแก การรับรูความตองการ
ของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกันและความเต็มใจในการตอบคําถาม ทั้งนี้เนื่องจากทางไวยาวัจกรวัด
ดอนหวายไดมีการจัดประชุมพอคา แมคา อยูเปนประจํามีการบอกกลาวใหมีมารยาทที่ดีตอนักทองเที่ยว
สอดคลองกับกนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งไดกลาวเกี่ยวกับ
ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการวาเปนการดูแลเอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการที่
แตกตางกันและถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ อีกทั้งยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกซึ่ง
กลาวถึงการใหความสนใจแกลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่มาซื้อสินคาเปนอยางดี กิจกรรมการทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวตองการ ไดแก นักทองเที่ยวตองการนั่งเรือชมสวนผลไม และนักทองเที่ยวตองการชมสวน
การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวที่ทําให
นักทองเที่ยวไดพักผอนหยอนใจไดแสดงออก หรือไดรับความรูสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา
(2545) ซึง่ ผลการศึกษานักทองเทีย่ วไดใหขอ เสนอแนะวาควรมีกจิ กรรมอืน่ ๆ เพิม่ เติม เชน การนําเทีย่ วชมสวน
การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่
กลาวถึงความตองการชมสวนเกษตร เพราะตองการศึกษาการทําการเกษตรอินทรีย ลักษณะทางกายภาพ
ไดแก หองสุขามีความสะอาดและสะดวกสบาย ทัง้ นีเ้ พราะหองสุขาเปนเรือ่ งของความสะอาดและสุขอนามัย
ที่แหลงทองเที่ยวตองใหความสําคัญซึ่งลักษณะทางกายภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของบริการที่
นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ชนานาถ พูลผล (2557)
ไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวาหมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวมหรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการผานการใชหลักฐานที่
สามารถมองเห็นไดเพือ่ สรางคุณคาใหกบั ลูกคา นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกซึง่ ไดกลาววา
ลักษณะทางกายภาพนั้นจะเห็นไดวาหองสุขามีความสะอาดเพราะไดมีการของบประมาณจากทองเที่ยว
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จังหวัดโดยไดบรรจุไวเปนแผนระยะยาว ผลิตภัณฑ (แหลงทองเทีย่ วและการใหบริการ) ไดแก รานอาหาร
สะอาดมีอาหารใหเลือกหลากหลาย ทั้งนี้เพราะตลาดริมนํ้าดอนหวายมีอาหารหวานคาวหลากหลายชนิด
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลที่นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกเดินทางทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายเพื่อมาซื้ออาหาร
และนักทองเที่ยวสวนใหญชอบตลาดริมนํ้าดอนหวายและจะกลับมาทองเที่ยวซํ้า อีกทั้งยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Kotler & Hellier (2003) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซํ้าผลการศึกษาพบวา
ความชอบในตราสินคานัน้ เปนปจจัยทีส่ ง ผลระหวางความพึงพอใจและการใชบริการซํา้ ของลูกคา ความชอบ
ในตราสินคาเปนปจจัยหลักทีม่ อี ทิ ธิพลตอการรับรูในคุณคาความพึงพอใจของลูกคา นอกจากนีย้ งั สอดคลอง
กับการสัมภาษณเชิงลึกหลายทานซึ่งไดแสดงทัศนะที่ตรงกันวาตลาดริมนํ้าดอนหวายมีของขายจํานวนมาก
และหลากหลายใหเลือกจับจาย เชน อาหารคาว ขนมหวานหรือขนมไทย ผลิตภัณฑทองถิ่น และของที่ระลึก
สําหรับซื้อเปนของฝาก
2. แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพัฒนาคุณภาพบริการของ
แหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย จากผลการศึกษาบุพปจจัยทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้
ดอนหวายซํ้ า ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย และจากทั ศ นะของผู  ใ ห ข  อ มู ล การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ
แนวทางในการพั ฒ นาส ว นประสมทางการตลาดและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารของแหล ง ท อ งเที่ ย ว
ตลาดริมนํา้ ดอนหวาย สามารถดําเนินการไดดงั นี้ การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพนัน้
บริเวณสถานทีจ่ อดรถควรสรางทีจ่ อดรถทีม่ หี ลังคาคลุมเพือ่ กันแดด กันฝน และควรขยายทีจ่ อดรถใหเพียงพอแก
ความตองการ นอกจากนี้ควรเพิ่มกลองวงจรปดบริเวณที่จอดรถและในตลาดใหมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ในการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยว สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) และ ชนานาถ พูลผล (2557)
ซึ่งไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวา เปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ซึง่ สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐาน
ที่สามารถมองเห็นไดเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ)
ผูป ระกอบการตองดูแลรานอาหารใหสะอาดอยูเ สมอ ซึง่ ปจจุบนั นักทองเทีย่ วใหความสําคัญกับความสะอาด
และความปลอดภัยของอาหารทีจ่ าํ หนายเปนอยางมาก สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรตั น (2550) และชนานาถ
พูลผล (2557) ซึง่ กลาววาผลิตภัณฑคอื สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจซึ่งประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ปณิศา ลัญชานนท (2548) และชื่นนภา อื้อศรีวงศ (2553) ไดกลาวถึงการบริหารธุรกิจบริการแบบประสม
ประสานในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑซึ่งหมายถึงทุกสวนประกอบของการใหบริการที่สามารถสราง
คุณคาใหกับลูกคา ไดแก ลักษณะที่เปนผลิตภัณฑหลักและบริการเสริม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนที่
ลูกคาตองการ การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเที่ยวตองการ
มีสว นรวมในกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีทสี่ าํ คัญ เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรมการสอน
ทําขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวม
ทําบุญ สวนดานกิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการนัน้ นักทองเทีย่ วตองการนัง่ เรือชมสวนผลไมและ
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ตองการชมสวนการเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของตองจัดกิจกรรมการทองเที่ยวให
สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักทองเที่ยวแตละคนแตละกลุมโดยกิจกรรมการทองเที่ยว
ดังกลาวตองไมทําใหเกิดความเสียหายตอสวนเกษตร สอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร (2549) และปยวรรณ
คงประเสริฐ (2551) ซึง่ กลาวถึงองคประกอบทีส่ าํ คัญของการทองเทีย่ ว ทีก่ ลาวถึงกิจกรรมการทองเทีย่ ววาเปน
องคประกอบทีส่ าํ คัญในยุคปจจุบนั เพราะการทองเทีย่ วมิไดหมายความเพียงแคการเดินทางไปชมโบราณสถาน
อนุสาวรีย หรือความงดงามของธรรมชาติเทานั้น แตยังเปนการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ
ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบานซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา
ของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา (2545) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน โดยผลการศึกษานักทองเที่ยวไดใหขอเสนอแนะวาควรมีกิจกรรมการนําเที่ยวชมสวนการเกษตร
ของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม รวมถึงมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชน
ทั่วไปไดมารวมทําบุญ
การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้า ดอนหวาย ดานความเปนรูปธรรม
ตลาดริมนํา้ ดอนหวายตองรักษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่ วใหมคี วามสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ
และควรจัดรูปแบบรานคาใหมีความเกาแกเหมือนสมัยกอนที่เปนตลาดโบราณซึ่งปจจุบันหาชมไดยาก
ดังนัน้ จึงตองการใหตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความหมายทีส่ อื่ ถึงวิถชี วี ติ หรือชุมชนในอดีต นอกจากนีค้ วรจัดทํา
ปายบอกทางมาตลาดริมนํา้ ดอนหวายเปนระยะ ๆ ทีส่ ามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย และควรมีผงั แสดงตําแหนง
รานคา หองนํ้า ถังขยะ ที่นั่งพักผอน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในตลาดริมนํ้าดอนหวาย
สอดคลองกับ กนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) และศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึง
แบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเปนรูปธรรมของบริการ
หรือลักษณะทางกายภาพวาเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นโดยผูรับบริการไดสัมผัสและการบริการนั้นเปนรูปธรรม
สามารถรับรูได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา ลาภลือชัย (2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดนํ้าทาคา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าในดาน
ความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในตลาดนํ้า
สวนดานการใหความมัน่ ใจ ตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความสามารถในการใหบริการและมีความเพียงพอ
ตอการใหบริการ โดยนักทองเที่ยวประทับใจพอคา แมคาที่มีอัธยาศัยดี มีความพรอมที่จะใหบริการอยางไร
ก็ตามควรหาผูประกอบการรานอาหารและมีการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาล สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนมุสลิม
เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วมุสลิมสามารถบริโภคอาหารไดอยางมัน่ ใจ ควรเพิม่ จํานวนพนักงานในวันหยุดสุดสัปดาห
หรือวันนักขัตฤกษที่มีนักทองเที่ยวมาใชบริการจํานวนมาก สอดคลองกับ กนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ
(2554) และศิรพิ ร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึง่ อธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman
& Berry (1990) ในสวนของการใหความมั่นใจแกผูรับบริการวา ผูใหบริการตองแสดงความสามารถ
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ที่ทําใหเกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม มีกิริยามารยาทที่ดีในการใหบริการ สําหรับดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจนั้น ผูประกอบการ
ตองรับรูค วามตองการของนักทองเทีย่ วทีม่ คี วามแตกตางกันโดยตองสามารถสงมอบคุณภาพในการใหบริการ
กับนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว มีการเตรียมพรอมสําหรับการเปนเจาบานที่ดี นอกจากนี้ผูประกอบการ
รานคาตองเต็มใจที่จะตอบคําถามของนักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไมตรีจิตที่อบอุนอยางเต็มใจ
และใสใจ เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวมาก สอดคลองกับ กนกพร ลีลาเทพินทร
และคณะ (2554) และศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml,
Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเขาใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งก็คือการดูแล ความเอื้ออาทร
เอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันออกไปของผูรับบริการแตละคนโดยใหบริการ
อยางเอาใจใส ถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญและเขาใจถึงความตองการของลูกคา

สรุป
จากการศึกษาบุพปจจัยทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทยไดคน พบประเด็นตาง ๆ ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย
ซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย คือ ผูม สี ว นไดสว นเสียในแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย ควรใหความสําคัญ
กับกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเปนรูปธรรม การใหความมั่นใจ ความเขาใจความเห็นอก เห็นใจ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยว
และการใหบริการ) เนือ่ งจากปจจัยดังกลาวขางตนมีผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาด ริมนํา้ ดอนหวายซํา้
ของนักทองเทีย่ วชาวไทย สําหรับแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพัฒนาคุณภาพบริการ
ของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเที่ยว ตลาดริมนํ้าดอนหวาย
ควรดําเนินการดังนีค้ อื ดานการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ควรใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพ
และดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเทีย่ วและการใหบริการ) สวนการพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ วควรใหความสําคัญ
กับกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และกิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการ สําหรับการพัฒนาคุณภาพ
บริการควรใหความสําคัญกับความเปนรูปธรรม การใหความมัน่ ใจ และความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําปายบอกทางมายังแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้
ดอนหวาย โดยปายบอกทางควรเปนปายขนาดใหญ เปนจุดเดนที่สะดุดตา นอกจากนี้ควรมีปายบอกทาง
เปนระยะ ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย
1.2 ภาครัฐและผูเ กีย่ วของควรรวมมือกันในการจัดกิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการ
อยางหลากหลาย เพื่อเปนการดึงดูดใจนักทองเที่ยว
1.3 ภาครั ฐ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ง านหรื อ กิ จ กรรมต า ง ๆ
ใหนักทองเที่ยวไดรับทราบผานทางเว็ปไซต หรือ Face book ของตลาดริมนํ้าดอนหวาย
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในโอกาสตอไปควรพิจาณาศึกษาตัวแปรอื่นที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้า
ของนักทองเที่ยวชาวไทย เชน ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจ แรงจูงใจทางการทองเที่ยว
ความคุนเคยตอแหลงทองเที่ยวและคุณคาที่รับรูจากการทองเที่ยว เพราะตัวแปรดังกลาวในงานวิจัยอื่น ๆ
มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว
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อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากตอปาก
ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัด:
กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก
The Influence of Service Quality, Trust and Word-of-Mouth toward
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เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ พ รรณนาหาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สถิตอิ นุมานวิเคราะหเชิงโครงสรางความสัมพันธดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลวิจยั พบวาโมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษอยูใ นเกณฑดี 2= 116.195, df = 98, 2/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936,
RMSEA = .035 และผูท เี่ คยใชบริการมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการมากทีส่ ดุ รองมา คือ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
การสื่อสาแบบปากตอปาก และการใชบริการซํ้า สวนคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอความ
ไวเนื้อเชื่อใจ มีสัมประสิทธิ์เสนทาง .67 รองมา คือ ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการใชบริการซํ้า
ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปาก คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง
ตอการสือ่ สารแบบปากตอปาก คุณภาพบริการมีอทิ ธิพลทางตรงตอการใชบริการซํา้ และการสือ่ สารแบบปาก
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.
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บทนํา
สถานการณปจ จุบนั ไมวา จะเปนสังคมของโลกรวมถึงสังคมของประเทศไทยกําลังประสบภาวการณ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรเปนอยางมาก โดยเฉพาะประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประชากรกลุมวัยเด็กและวัยผูใหญมีแนวโนมลดลง อีกทั้งประเทศไทยเริ่มเขาสู
“สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ในอนาคตประมาณป พ.ศ. 2564 สงผลใหประเทศไทย
จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Complete Aged Society) (วรรณลักษณ เมียนเกิด, 2559, 1-2)
เมื่อเขาสูภาวะที่อายุมากขึ้นความเสื่อมทางรางกายจะเกิดขึ้นและเปนธรรมดาของมนุษย ยอมจะเพิ่ม
ความเสี่ยงตอโรคตางๆ และมีความพิการหรือการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองจะเพิ่มสูงขึ้นดวย (นงลักษณ
พะโกยะ, 2552, 1-2) อีกทั้งในประชากรกลุมอื่นก็มีแนวโนมที่จะปวยดวยโรคตางๆ มากขึ้น อาทิ ประชากร
กลุมวัยทํางาน มักประสบกับปญหาโรคจากการประกอบอาชีพ เชน ปวดหลัง ปวดไหล ปวดคอ มากขึ้น
สงผลใหประเทศไทยใหความสําคัญตอระบบสุขภาพเปนอยางมาก ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลักในการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย คือ กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ แตเปน
ที่ทราบกันดีวา มีผูปวยที่รอรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความแออัด
ความลาชา ทําใหมผี ปู ว ยจํานวนหนึง่ ไมพงึ พอใจ ทายทีส่ ดุ หันไปใชบริการโรงพยาบาลหรือคลิกนิกเอกชนและ
หนึง่ ในบริการทางการแพทยทมี่ กี ารจัดตัง้ เปนคลินกิ เอกชนคือ คลินกิ กายภาพบําบัดจากขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (2555) และกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดลอม (2558, 28) และขอมูลสถานการณสขุ ภาพของกลุม บุคลากรในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
(กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558, 33) พบ
กลุม โรคระบบโครงรางและกลามเนือ้ (Musculoskeletal Disorder: MSD) โดยเฉพาะโรคปวดหลัง เปนปญหา
สุขภาพที่พบสูงเปนลําดับตนๆ ของปญหาสุขภาพในผูประกอบอาชีพ สงผลใหศาสตรดานกายภาพบําบัด
มีบทบาทในการรักษามากขึ้นเพราะเปนการชวยเหลือผูปวยเพื่อบําบัด ปองกัน แกไข และฟนฟูการ
เสือ่ มสมรรถภาพ หรือความพิการของรางกาย หรือจิตใจ ดวยวิธกี ารทางกายภาพบําบัด ไดแก การดัด การดึง
การประคบ การนวด การบริหารรางกาย หรืออวัยวะสวนหนึง่ สวนใดของผูป ว ย ซึง่ จําเปนตองไดรบั การกระทํา
ดวยวิธีการตางๆ ดวยการใชเครื่องมืออุปกรณหรือวิธีการทางกายภาพบําบัดในการชวยบําบัด รักษา ฟนฟู
สภาพรางกายตามหลักวิทยาศาสตร ปจจุบนั พบผูท เี่ จ็บปวยดวยโรคดังกลาวมักเกิดจากการทํางานทาเดิมซํา้ ๆ
เกิดการบาดเจ็บสะสมเปนเวลานาน ขาดการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
ธุรกิจคลินกิ กายภาพบําบัดไดรบั การสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,
2560) โดยการผลักดันใหนกั กายภาพบําบัดหันมาทําธุรกิจหรือขยายธุรกิจ เพือ่ สงเสริมใหประชาชนทีม่ ปี ญ
 หา
ดานสุขภาพสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น และยังเปนการรองรับสังคมผูสูงอายุ ที่สวนใหญมักจะมีปญหา

238

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

ปวดเมื่อยหรือมีปญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกโครงรางและกลามเนื้อโดยเฉพาะภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนา
ตะวันออกเปนเขตทีม่ ดี ชั นีการสูงวัยมากเปนลําดับตนของประเทศ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส งู อายุไทย,
2557) กอปรกั บ ป จ จุ บั น บุ ค ลากรด า นกายภาพบํ า บั ด ที่ ทํ า งานในโรงพยาบาล 170 แห ง ทั่ ว ประเทศ
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
ไดคํานึงถึงการรับรูของคุณภาพบริการที่มีบทบาทสําคัญในการเลือกสถานพยาบาล (Lim & Tang, 2000,
290) ผูประกอบการควรมีการประเมินคุณภาพบริการจากมุมมองของผูปวยเปนประจํา (Wisniewski
M. & Wisniewski, H., 2005) เพื่อปรับปรุงการทํางานและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
(Ioannis & Lymperopoulos, 2009, 231) ทําใหสถานพยาบาลตองมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษา รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากพอที่จะใหการดูแล
ผูรับบริการไดอยางเต็มที่ แตบางครั้งสถานพยาบาลอาจมีขอจํากัดในดานบุคลากร ทําใหการบริการไมทั่วถึง
จางบุคลากรที่ไมมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน หรือออนดอยประสบการณ ยอมสงผลคุณภาพในการใหบริการ
ของสถานพยาบาลลดลงและมีผลกระทบตอความไมพงึ พอใจ บางรายอาจจะมีการสื่อสารแบบปากตอปาก
ไปในทางลบสงผลใหมีผูมาใชบริการลดลงไปในที่สุด
ดังนัน้ ปญหาขางตนทําใหคณะผูว จิ ยั ศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
การสื่อสารแบบปากตอปากและการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ
เขตถิน่ ฟาลานนาตะวันออกและศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ ความพึงพอใจ
การสื่อสารแบบปากตอปาก ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ
เขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากตอปาก
และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพลของปจจัยที่มีตอ
การใชบริการซํ้ากับขอมูลเชิงประจักษ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจการสื่อสารแบบปากตอปากที่มีตอ
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) ความนาเชื่อถือ (Reliability) สามารถใหบริการไดตามสัญญา
เชื่อถือไดและถูกตองแมนยํา (3) การตอบสนอง (Responsiveness) มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาและ
ใหบริการทีร่ วดเร็วและยังรวมไปถึงการแกปญ
 หาในการใหบริการดวย เชน ในขณะทีพ่ นักงานกําลังใหบริการ
อยูนั้น สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว ตรงตามความตองการของลูกคาไดถูกตอง
(4) การรับประกัน (Assurance) ความรูและมารยาทของพนักงานและความสามารถในการถายทอด
ความไววางใจและความมั่นใจใหลูกคาสามารถวางใจไดและ (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หวงใย
สนใจเอาใจใสลูกคา
2. ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust)
ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารมี ค วามมั่ น ใจในความน า เชื่ อ ถื อ และ
ความซือ่ สัตยของผูใ หบริการ (Morgan & Hunt, 1994 ; Kim, T. T.; Kim, W. G. & Kim, 2009 ; Wong & Sohal,
2002) ความไวเนือ้ เชือ่ ใจเปนผลทางจิตวิทยาทีจ่ าํ เปนเพือ่ รักษาสัมพันธภาพระยะยาวระหวางผูใ หบริการและ
ลูกคา (Gwinner, Gremler & Bitnerp, 1998) สิ่งสําคัญของการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกคาและ
องคการ เพือ่ ใหไดมาซึง่ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจของลูกคา ประกอบดวย 5C’s ไดแก (1) การสือ่ สาร (Communication)
โดยเฉพาะพนักงานบริการควรจะสื่อสารกับลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอุนใจ แสดงความเปดเผย
จริงใจและพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลือแกลกู คาเสมอเมือ่ เกิดปญหาในการเขารับบริการ (2) ความใสใจและ
การใหบริการ (Caring and Giving) ทั้งสองสิ่งนี้เปนคุณสมบัติของความสัมพันธใกลชิด ประกอบไปดวย
ความเอือ้ อาทร ซึง่ จะทําใหลกู คามีความรูส กึ ทีด่ แี ละมีความอบอุน (3) การใหสญ
ั ญาใจกับลูกคา (Commitment)
องคการควรยอมเสียผลประโยชนบางอยางเพือ่ รักษาความสัมพันธทดี่ กี บั ลูกคา การการันตีสนิ คาหรือเปลีย่ น
สินคาหรือคืนเงิน สิง่ นีเ้ ปนการแสดงใหลกู คาเห็นถึงความรับผิดชอบดวยการยอมสูญเสียเพียงบางสวนแตได
รับความไวเนื้อเชื่อใจเพิ่มขึ้น (4) ความสะดวกสบาย (Comfort) ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดี อบอุน มั่นใจ
เมื่อเขารับบริการ และ (5) การแกไขสถานการณขดั แยง (Conflict Resolution) และการใหความไวเนื้อเชื่อใจ
(Trust) ในกรณีของสถานพยาบาลควรจะทําใหลูกคามีความรูสึกเหมือนอยูที่บาน เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความสะดวกสบาย และใชการสือ่ สารเพือ่ ลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธอนั ดีกบั ลูกคา (Stern, 1997, 7-17)
3. การสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth)
การสือ่ สารมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางาน และชวยทําใหการทํางานงานบรรลุวตั ถุประสงค
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ไดอยางราบรืน่ ปองกันการทํางานซํา้ ซอนลดขอขัดแยงทีเ่ กิดจากความไมเขาใจกัน Arndt (1967, 190) ไดกลาวถึง
การสื่อสารแบบปากตอปาก คือ คําพูดจากบุคคลสูบุคคลเปนการสื่อสารระหวางการรับรูขาวสารที่ไมใช
เชิงพาณิชยกบั แบรนดสนิ คาหรือบริการทีเ่ สนอขายองคประกอบหลัก 2 ประการของรูปแบบของการสือ่ สารคือ
ผูสงและผูรับขาวสาร เมื่อรูปแบบไดถูกนําไปประยุกตกับการสื่อสารการบอกตอกับผูบริโภค องคประกอบ
เหลานี้ถูกตีความเหมือนผูสงและผูรับขอมูล การบอกตอขอมูลขาวสาร การบอกตอสงจากผูสงไปถึงผูรับ
สิง่ ทีต่ ามมาคือ การตัดสินใจสัง่ ซือ้ ของลูกคาวาจะซือ้ หรือไมซอื้ แตกอ นทีผ่ ซู อื้ ตัดสินใจสัง่ ซือ้ กระบวนการกลัน่ กรอง
ก็จะเกิดขึ้นเพื่อชวยประเมินคาของการบอกตอการกลั่นกรองที่เกิดขึ้นใน “กลองดํา” กลองดํานี้แทนรูปแบบ
ของความรูสึก นึกคิดและการวิเคราะหทางเลือก (Duncan & Moriarty, 1998, 1-13) ของผูรับขาวสาร
ซึง่ ผูป ระกอบการตองทําการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของผูซ อื้ และกระบวนการตัดสินใจซือ้ ดวยการใชสว นประสม
ทางการตลาด รวมถึงสิง่ กระตุน ภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอิทธิพลคนรอบขาง
ดังนั้น การบอกตอของลูกคาจึงมีความสําคัญและเปนสิ่งที่มีพลังแหงการชักชวนที่ถายทอดออกมาจาก
ความรูสึกประทับใจหรือความพึงพอใจเปนพิเศษแลวตองการบอกใหคนใกลตัวรับรู
4. การกลับมาใชบริการซํ้า (Revisit)
การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการประกอบธุรกิจเพราะเปนการเพิ่ม
สวนครองตลาดใหสูงขึ้น อีกทั้งการที่สินคาหรือบริการนั้นอยูในความทรงจําหลังจากการซื้อครั้งแรก (Bolton
& Bramlett, 2000) การทีล่ กู คาหรือผูร บั บริการจะใชบริการอีกครัง้ ขึน้ กับการรับรูใ นคุณคาของบริการครัง้ แรกๆ
และความคาดหวังที่จะมีความสัมพันธกับธุรกิจในอนาคตดวย นอกจากนี้งานศึกษาของ Bolton & Bramlett
(2000) กลาววาการซื้อซํ้าในครั้งแรกมีผลโดยตรงตอการซื้อในครั้งตอๆ มาและการซื้อซํ้าขึ้นอยูกับทัศนคติ
เกี่ยวกับการรับรูคุณภาพบริการและระดับความพึงพอใจของลูกคาอีกดวย
สรุปไดวาการกลับมาใชบริการซํ้ามีความสัมพันธกับหลายปจจัย โดยเฉพาะความไวเนื้อเชื่อใจ
คุณภาพบริการของสถานบริการ หากธุรกิจมีการรักษามาตรฐานการบริการทีด่ ี ยอมทําใหลกู คาเกิดความพึงพอใจ
ความประทับใจ ความปลื้มใจ และอาจจะเกิดความภักดี ยอมจะมีการบอกตอในเชิงบวกใหกับคนใกลชิด
คนในครอบครัว เพื่อน และผูที่รูจัก เพราะอยากใหมาใชบริการตามที่ตนเองไดรับความประทับใจนั้น
ดังสมมติฐานการวิจัยตอไปนี้

สมมุติฐานการวิจัย
H1: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความไวเนื้อเชื่อใจ
H2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอตอการสื่อสารแบบปากตอปาก
H3: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
H4: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการสื่อสารแบบปากตอปาก
H5: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
H6: การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
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การทบทวนวรรณกรรม พบวา มีนักวิชาการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการกับ
ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ เชน Ehsan Zarei, Khabiri & Arab (2015) ; Chang, Chen & Lan (2013) ; Chenet, Dagger
& O'Sullivan (2010) จากการทบทวนวรรณกรรมไดชี้ใหเห็นถึงคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคา
เชื่อมั่นในบริการสงผลใหลูกคาเกิดความไวเนื้อเชื่อใจในการรับบริการ และความไวใจในการรับบริการ
อีกทั้งยังสามารถสงผลใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการซํ้า (Kimet al., 2009 ; Lin & Lu, 2010 ; Haryono,
Suharyono & Suyadi, 2015) ดังสมมุติฐานที่ 1 และ 5
สําหรับการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการ การสือ่ สารแบบปากตอปากและการกลับมา
ใชบริการซํ้า (Liu & Lee, 2015 ; Olgun ; Ceylan & Ibrahim, 2014) และการกลับมาใชบริการซํ้าขึ้นอยูกับ
การรับรูค ณ
ุ ภาพบริการ (Bolton & Bramlett, 2000 ; Aliman & Mohamad, 2015 ; Chenet et al., 2010 ; Haryono,
Suharyono & Suyadi, 2015) จึงเปนทีม่ าของสมมุตฐิ านที่ 2, 3, 6 สวนความไวเนือ้ เชือ่ ใจและการสือ่ สาร
แบบปากตอปากมีความสัมพันธตอ กัน (Lien & Cao, 2014 ; Haryonoet al., 2015) จึงเปนทีม่ าของสมมุตฐิ านที่ 4

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือผูท เี่ คยใชบริการคลินกิ กายภาพบําบัดในภาคเหนือถิน่ ฟาลานนาตะวันออก 4 จังหวัด
คือเชียงราย พะเยา แพร และจังหวัดนานโดยวิธกี ารสุม กลุม ตัวอยางแบบเจาะจงโดยเปนผูม าใชบริการมากกวา
1 ครัง้ ขึน้ ไปเ นือ่ งจากมีจาํ นวนผูท ใี่ ชบริการคลินกิ กายภาพบําบัดจํานวนมาก ดังนัน้ จึงไมสามารถทราบจํานวน
ผูเคยใชบริการที่แนชัดได คณะผูวิจัยจึงเลือกการคํานวณเพื่อประกัน Model กับกลุมตัวอยางที่นอยที่สุด
ที่ยอมรับไดของ Westland (2010) โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง ดังนี้
n≥50*r2 – 450*r + 1100
r =p/k เมือ่ p = จํานวนตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด และ k = จํานวนตัวแปรแฝงทัง้ หมด ดังนัน้ 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
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ 5 ปจจัย คือ (1) คุณภาพบริการดัดแปลงจากมาตรวัดของ 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) การสือ่ สารปากตอปาก ดัดแปลงจากมาตรวัดของ 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) โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ขอมูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม
(2) ตัวแปรที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ คุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปาก
ตอปาก และการกลับมาใชบริการซํ้า
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การตรวจสอบเครือ่ งมือเพือ่ หาความเชือ่ ถือได คณะผูว จิ ยั ใชคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธของครอนบาค
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.935 และรายดาน คือ คาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิแ์ อลฟา มาตรวัดคุณภาพบริการมีคา เทากับ 0.856 มาตรวัดความไวเนือ้ เชือ่ ใจ มีคา เทากับ 0.863
มาตรวัดการสื่อสารปากตอปาก มีคาเทากับ 0.919 มาตรวัดการกลับมาใชบริการซํ้า มีคาเทากับ 0.853
โดยขอคําถามเปนมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 5 หมายถึงมากที่สุด (Likert,
1970, 275)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียเพื่อสงไปยังเครือขายนักวิจัยในแตละ
จังหวัด และทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหเจาของสถานประกอบการสถานพยาบาลในการดําเนินงาน
เก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมายทั้ง 4 จังหวัด โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อใหไดขอมูลแตละจังหวัด
ครอบคลุมมากที่สุด โดยไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 149 ราย คิดเปนรอยละ 74.50
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนาเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุมานวิเคราะหดวยสมการโครงสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. คุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจและการสือ่ สารปากตอปากทีม่ ตี อ การกลับมาใชบริการซํา้ ของ
ลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด ผลการศึกษาพบวา ลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัดใหความสําคัญทุกปจจัยในระดับ
มาก (  = 4.07/SD = .46) โดยเรียงลําดับดังนี้ ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ (  = 4.19/
SD = .52) ความไวเนื้อเชื่อใจ (  = 4.14 /SD = .51) การสื่อสารแบบปากตอปาก (  = 4.04/SD = .54)
และการกลับมาใชบริการซํ้าในระดับมาก (  = 4.01/SD = .53)
2. ผลการศึกษาพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูใ นเกณฑดี คาสถิตไิ คสแควร
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
กําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (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
สัมประสิทธิ์เสนทาง ทางตรง(DE) ทางออม (IE) และรวม (TT) ระหวางความสัมพันธเชิงเหตุผลตาม
แบบจําลอง
´ªÂ¦µ¤
ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä
µ¦ºÉ°µ¦µn°µ

ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä

´ªÂ¦°·¦³
»£µ¡¦·µ¦
»£µ¡¦·µ¦
ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä
»£µ¡¦·µ¦
ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä
µ¦ºÉ°µ¦µn°µ

´¤¦³··ÍÁo µ
°··¡¨µ¦ °··¡¨µ°o °¤
0.86
0.00
0.49
0.41
0.48
0.00
0.25
0.70
0.63
0.09
0.18
0.00

°··¡¨¦ª¤
0.86
0.90
0.48
0.35
0.72
0.18
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
´¤¦³··ÍÁo µ

C.R.

P-value

¦» ¨

H1: »£µ¡¦·µ¦¤¸°··¡¨n°ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä

0.671

7.505

***

´»

H2: »£µ¡¦·µ¦¤¸°··¡¨n°n°µ¦ºÉ°µ¦Âµn°µ

0.385

3.722

***

´»

H3: »£µ¡¦·µ¦¤¸°··¡¨n°µ¦¨´¤µÄo¦·µ¦ÊÎµ

0.200

2.292

*

´»

H4: ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä¤¸°··¡¨n°µ¦ºÉ°µ¦Âµn°µ

0.484

4.385

***

´»

H5: ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä¤¸°··¡¨n°µ¦¨´¤µÄo¦·µ¦ÊÎµ

0.640

6.841

***

´»

H6: µ¦ºÉ°µ¦Âµn°µ¤¸°··¡¨n°µ¦¨´¤µÄo¦·µ¦ÊÎµ

0.180

1.769

0.07

Å¤n´»

¤¤·µ

®¤µ¥Á®» C.R. 1.96 Âªnµ¤¤·µ¤¸´¥Îµ´µ··¤µ¸É¦³´ 0.05*
C.R. 2.57Âªnµ¤¤·µ¤¸´¥Îµ´µ··¤µ¸É¦³´ 0.01**
C.R. 3.291 Âªnµ¤¤·µ¤¸´¥Îµ´µ··¤µ¸É¦³´ 0.001***

3. จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรทั้งหมดที่กําหนดไวสนับสนุน
ทุกสมมติฐานยกเวน สมมุติฐานที่ 6 การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) นอกจากนี้ จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 ผลการวิจัยยังพบวา คุณภาพ
บริการอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอความไวเนื้อเชื่อใจโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .671 รองลงมาคือ
ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํ้าโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .640
ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปาก โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .484
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปากโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .385
คุณภาพบริการอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํา้ โดยมีสมั ประสิทธิเ์ สนทางเทากับ .200 ลําดับสุดทาย
การสือ่ สารแบบปากตอปากมีอทิ ธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํา้ โดยมีสมั ประสิทธิเ์ สนทางเทากับ.180
ตามลําดับอนึ่งการกลับมาใชบริการซํ้ามีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเนื้อเชื่อใจ
และการสื่อสารปากตอปากมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ.70 การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลทางออม
ตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเนื้อเชื่อใจมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .41 การกลับมาใชบริการซํ้ามี
อิทธิพลทางออมตอความไวเนือ้ เชือ่ ใจโดยสงผานการสือ่ สารแบบปากตอปาก มีสมั ประสิทธิเ์ สนทางเทากับ .09

อภิปรายผลการวิจัย
ความคิดเห็นดานคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจการสื่อสารแบบปากตอปากและการกลับมาใช
บริการซํ้าอยูในระดับมากที่สุดเปนไปตามทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) ; Morgan & Hunt (1994)
เพราะคุ ณ ภาพบริ ก ารและตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า จะส ง ผลให ลู ก ค า เกิ ด ความมั่ น ใจ และ
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ไวเนือ้ เชือ่ ใจในบริการ ทําใหเกิดการบอกตอ และเมือ่ บริการนัน้ อยูใ นความทรงจําหลังจากการใชบริการครัง้ แรก
สงผลใหกลับมาใชบริการซํ้าในครั้งตอๆ ไป
ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการ และความไวเนื้อเชื่อใจที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของ
ลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด เนือ่ งจากคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหผมู าใชบริการเกิดความมัน่ ใจ
พึงพอใจทายทีส่ ดุ กลับมาใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาของ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่ บวา ความไววางใจ
มีบทบาทสําคัญในการกระตุนความตั้งใจใหม ๆ ของผูใชบริการ เมื่อผูใชบริการไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการเกิดความมัน่ ใจไววางใจ จะสามารถสงผลถึงพฤติกรรมการใชบริการซํา้ ในครัง้ ตอๆ ไป อิทธิพลของ
คุณภาพบริการที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าเพราะเปนสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่สงมอบโดยผูให
บริการตอลูกคาหรือผูร บั บริการวาสัมพันธกบั ความตองการของบุคคลเหลานัน้ ไดดเี พียงใด การสงมอบบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนการตอบสนองตอผูร บั บริการบนพืน้ ฐานความคาดหวังของผูร บั บริการ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Alimanand & Mohamad (2016, 147) ; Kalepu (2014) ทีพ่ บวาการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสงผลใหลกู คา
เกิดความประทับใจในการใชบริการครัง้ แรก จะสามารถสงเสริมใหลกู คากลับมาใชบริการซํา้ ไดอกี ในครัง้ ตอ ๆ ไป
ผลการศึกษาอิทธิพลของความไวเนือ้ เชือ่ ใจทีม่ ตี อ การกลับมาใชบริการซํา้ ของลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด
หากพนั ก งานของคลิ นิ ก สามารถพึ่ ง พาได ให ข  อ มู ล ที่ ถู ก หลั ก การและให บ ริ ก ารด ว ยความเต็ ม ใจ
จะสงผลใหผูใชบริการเกิดความไวเนื้อเชื่อใจวาคลินิกใหบริการดวยความซื่อตรง และจริงใจ และยิ่งพนักงาน
ของคลินิกยินดีรับฟงสิ่งที่ผูใชบริการรองขอใหบริการที่รวดเร็ว วองไว และมีความซื่อสัตยตอหนาที่ จะสงผล
ใหผูใชบริการมีความไวเนื้อเชื่อใจตอความซื่อสัตยของคลินิกและกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับการศึกษาของ Lin & Lu (2010, 28) และ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่ บวา การสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ลูกคา
กระทั่งลูกคาไววางใจจะทําใหลูกคามีความตั้งใจที่จะกลับมาใชบริการซํ้าอีก ดังนั้นการสงเสริมใหลูกคาเกิด
ความไววางใจทําใหลกู คามีความรูส กึ เหมือนอยูท บี่ า น เพือ่ ใหลกู คาไดรบั ความสะดวกสบาย และใชการสือ่ สาร
เพื่อลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาจะสามารถสงเสริมใหลูกคากลับมาใชบริการซํ้าได
อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากไมมีตอการกลับมาใชบริการซํ้า ดังนั้นผลการวิจัยไม
สอดคลองกับหลายการศึกษาทีผ่ า นมา Liu & Lee (2015) ; Lin & Lu (2010, 28) ; Olgun et al. (2014, 167)
อาจเนือ่ งคลินกิ กายภาพบําบัดเปนธุรกิจบริการสุขภาพเอกชนทีม่ ใี หเลือกไมกแี่ หงในแตละจังหวัดของภาคเหนือ
และลูกคาใหความสําคัญกับประเด็นในเรื่องของคุณภาพบริการ คุณวุฒิและความสามารถในการรักษา
การอธิบายรายละเอียดการดําเนินของโรค และความไววางใจในการใหบริการมากกวาการสื่อสารแบบปาก
ตอปาก

สรุป
จากผลการศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ และการสือ่ สารปากตอปาก
ทีม่ ตี อการกลับมาใชบริการซํา้ ของลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด: กรณีศกึ ษาภาคเหนือถิน่ ฟาลานนาตะวันออก
สามารถสรุปไดวา คุณภาพบริการเปนสิง่ สําคัญในการประกอบกิจการธุรกิจในยุคปจจุบนั เพราะหากธุรกิจใด
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เนนคุณภาพบริการที่เหนือคูแขงขันสามารถสรางความแตกตางในสายตาของลูกคา ตลอดจนมีบริบทของ
การสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจใหกบั ลูกคายอมนํามาซึง่ การกลับมาใชบริการซํา้ ของลูกคาอยางตอเนือ่ ง ถึงแมวา
ผูมาใชบริการบางรายอาจจะสื่อสารแบบปากตอปากในเชิงลบ อันเปนผลจากมุมมอง การถูกตาตองใจ
ผูใหบริการ ทัศนคติและความคาดหวังของแตละคนไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ลูกคาอาจสื่อสารปากตอปาก
โดยเนนบางประเด็นทีต่ นเองไมพอใจขาดการมองภาพรวมของการใหบริการ ผลการวิจยั การสือ่ สารแบบปาก
ตอปากจึงไมสนับสนุนตอการกลับมาใชบริการซํ้า
ขอเสนอแนะจากการนําผลวิจัยไปใช
ผูป ระกอบการคลินกิ กายภาพบําบัดในเขตภาคเหนือถิน่ ฟาลานนาตะวันออก ควรใหความสําคัญกับ
การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพผานความไวเนือ้ เชือ่ ใจยอมนํามาซึง่ การประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดเพือ่ ดึงดูดใจ
ลูกคาใหกลับมาใชบริการซํ้า
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาจํากัดเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก ซึ่งในการนําผลการวิจัย
ไปอางอิงยังพื้นที่ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจเปนขอจํากัดของงานวิจัย ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการขยายใหครอบคลุมทั้งประเทศ
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การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 คน และครูผูสอน
จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ผูว จิ ยั ใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับสมรรถนะของภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.896 สถิติที่ใช ไดแก
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองคประกอบดวยวิธอี งคประกอบหลัก
และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) ผลการวิจัยพบวาองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มี 5 องคประกอบ ไดแก
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: ruksit_s@hotmail.com
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องคประกอบที่ 1 ผูน าํ ในการริเริม่ ใชนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอน องคประกอบที่ 2 วิสยั ทัศนในการจัดการศึกษา
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู
องคประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู และองคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน

คําสําคัญ
การวิเคราะหองคประกอบ สมรรถนะ ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ ผูบ ริหารสถานศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

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
กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
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สถานศึกษา มีอาํ นาจในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ จึงถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองนําสถานศึกษา
ใหดําเนินงานภายใตบรรยากาศแหงการเรียนรูและกํากับติดตามงานวิชาการใหบรรลุเปาหมาย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, 2-3)
ปจจุบนั ระดับคุณภาพการศึกษาไทย ยังไมเปนไปตามทีค่ าดหวัง ปญหาการศึกษาไทยไมใชการขาด
ทรัพยากร แตเปนการขาดความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สงผลทําใหเกิดปญหาคุณภาพการศึกษาตกตํ่า หรือผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าที่สถานศึกษา
ไดกาํ หนดไว สอดคลองกับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2556 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา พบวา มาตรฐานที่ 1
ผลการจัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช ซึ่งหากพิจารณาใน
ภาพรวมจะพบวาผลคะแนนเฉลี่ย 8 วิชา ตั้งแตปการศึกษา 2554 – ปการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาใน
จังหวัดพะเยา สวนใหญมคี ะแนนเฉลีย่ ตํา่ กวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 50
จากสภาพปญหาทีก่ ลาวมา จะเห็นไดวา ผูบ ริหารสถานศึกษา เปนผูท มี่ บี ทบาทสําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาและ
มีสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูบริหารมืออาชีพ มีวิสัยทัศน มีความมุงมั่นใน
การทํางานและการเปนแบบอยางทีด่ ี (วารินทร สินสูงสุด และ วันทิพย สินสูงสุด, 2542, 18) ซึง่ สมรรถนะเหลานัน้
ลวนเปนหนึ่งในองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดจาก
การกระทํา หรือพฤติกรรมของผูนํา สอดคลองกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การศึกษา
วิจัยเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการ ไดมีการศึกษากันอยางแพรหลายแลว แตยังขาดการจัดทําเปนองคประกอบ
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ
จากคุณลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จึงไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะภาวะผูน าํ ทางวิชาการ ตามการรับรูข องผูบ ริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ไดทราบองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผู  นํ า ทางวิ ช าการ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะภาวะผู  นํ า ทางวิ ช าการ
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นี้ จะเปนประโยชนตอ การพัฒนา
สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่สนใจ และเปนแนวทางในการ
วางแผนเพือ่ พัฒนาผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา

นิยามศัพท
ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการจูงใจและการนําครู
ใหใชนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอน และการวิจยั ในชัน้ เรียนมีการนิเทศ ติดตาม การจัดบรรยากาศการเรียนรู
ที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด
ภาวะผูน าํ ทางการศึกษา (Instructional Leadership) ไดพฒ
ั นามากจากภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership) เปนการประยุกตใชความรูใ นทฤษฎีการศึกษาเปนพลังขับเคลือ่ นการดําเนินงาน
เรียกวาภาวะผูน าํ ทางวิชาการ (Academic Leadership) ผูน าํ ทางวิชาการจะตองมีความสามารถในการสือ่ สาร
และแสดงใหครู นักเรียน และผูปกครองเห็นวา อะไรสําคัญและมีคุณคาในโรงเรียน และตองเปนสัญลักษณ
ที่เปนแรงขับเคลื่อนการศึกษา (McEwans, 1998)
ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ หมายถึง ความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับปรุงการเรียนการสอนและดูแลชัน้ เรียน พรอมทัง้
สรางวิสัยทัศนใหชัดเจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูซึ่งประกอบดวย กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน การกํากับติดตามนิเทศครูและบุคลากร
การประสานงานและสงเสริมสัมพันธภาพ (Duke, 1987; Wildy & Dimmock, 1993) เชนเดียวกันกับ Davis &
Magaret (1989) ทีก่ ลาววา ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ หมายถึง การกระทําอยางตัง้ ใจทีม่ จี ดุ มุง หมายทีจ่ ะพัฒนา
สภาพการทํางานใหเปนทีน่ า พอใจ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ดังนัน้ ภาวะผูน าํ
ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทหนาที่อยางสรางสรรคที่จะโนมนาว
จูงใจ หรือชีน้ าํ ใหบคุ ลากร และผูเ กีย่ วของเขาใจตระหนักในจุดมุง หมายของการจัดการศึกษา รวมพลังประสาน
สัมพันธกันเพื่อใหงานวิชาการ อันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวสอดคลอง
กับ พูนศักดิ์ ไชยคําจันทร (2558) ไดทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะผูนําในการบริหารงานวิชาการ
อยูใ นระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะภาวะผูน าํ แบบสนับสนุนและภาวะผูน าํ แบบมีสว นรวม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลง
มาเปนภาวะผูนําแบบบงการ และภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
โดยการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการ
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
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรที่ไดจากการสังเคราะหสมรรถนะ
ภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 76 ตัวแปร ซึ่งสามารถสรุปสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงความหมายของสัญลักษณตัวแปรของกรอบแนวคิดในการวิจัย สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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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
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการเลือกกลุม ตัวอยาง คือ 1) ผูบ ริหารสถานศึกษา
ตําแหนง ผูอํานวยการ และ/หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนละ 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) จํานวน 6 ขอตอนที่ 2 ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับสมรรถนะภาวะผูน าํ ทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 76 ขอ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนปลายเปด (Open Form)
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity)
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอคําถาม นอกจากนี้การนําเครื่องมือวิจัยไป
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
°r ¦³°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Eigen Values
6.673
5.782
5.758
4.989
4.020
3.479
3.218
3.189
3.020
2.552
2.505
2.279
1.966
1.891
1.620
1.479
1.324

% of Variance
8.666
7.509
7.478
6.479
5.220
4.518
4.179
4.142
3.922
3.314
3.253
2.960
2.553
2.456
2.104
1.921
1.720

Cumulative % of Variance
8.666
16.175
23.653
30.132
35.352
39.870
44.049
48.191
52.113
55.427
58.680
61.640
64.194
66.650
68.754
70.675
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) เพื่อใหไดองคประกอบที่เปนอิสระดวยวิธีแวริแมกซ
(Varimax Orthogonal Rotation) ไดทั้งหมด 17 องคประกอบ
ภายหลังจากการคัดเลือกองคประกอบ พบวา องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวน
มีรายละเอียด ดังตารางที่3
ตารางที่ 3
แสดงการเลือกตัวแปรในแตละองคประกอบจากคานํ้าหนักองคประกอบภายหลังการหมุนแกนดวยวิธี
แวริแมกซ (Varimax Orthogonal Rotation)
´ªÂ¦
AL5
AL6
AL7
AL9
AL13
AL24
AL26
AL31
AL33
AL34
AL35
AL36
AL37
AL39
AL42
AL43
AL45

1

n µÎµÊ ®´°r ¦³° (Factor Loading)
2
3
4
.692
.645
.734
.681

5

.448
.740
.856
.916
.658
.680
.928
.817
.929
.705
.636
.822
.901
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´ªÂ¦
AL47
AL48
AL49
AL52
AL56
AL58
AL59
AL62
AL65
AL68
AL70
AL71
AL73

1

n µÎµÊ ®´°r ¦³° (Factor Loading)
2
3
4

5

.866
.887
.716
.799
.867
.831
.641
.564
.772
.475
.760
.907

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) ผูบริหารมีความรอบรูในเรื่อง
การวิจยั หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ 3) ผูบ ริหารมีการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู 4) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกัน และ 5) ผูบริหารมีการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรูทางวิชาชีพใหแกครู เชน วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และงานวิจัย
2. องคประกอบที่ 2 วิสยั ทัศนในการจัดการศึกษาใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง มีคา นํา้ หนักองคประกอบ
อยูร ะหวาง 0.716 ถึง 0.928 มีคา ไอเกน เทากับ 5.782 ประกอบดวย 7 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบ ริหารมีการกําหนด
เปาประสงคของโรงเรียน 2) ผูบริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
การเมือง ทีส่ ง ผลกระทบตอการศึกษา 3) ผูบ ริหารมีความสามารถในการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูบริหารมีสวนรวมกับครูในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมาย
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ทางการศึกษา โดยอาศัยขอมูลจากภายในและภายนอก 5) ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับ
การเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวม 6) ผูบริหารมีบทบาทในการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาผู  เ รี ย นให มี ค วามรู  ค วามสามารถ และปรั บ ตั ว ได ทั น ต อ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ คี วามเจริญอยางรวดเร็ว และ 7) ผูบ ริหารมีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธ
เพื่อปรับปรุงโรงเรียน
3. องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู มีคานํ้าหนัก
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
การจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน และ 7) ผูบริหารชวยเหลือครูในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ
4. องคประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู มีคา นํา้ หนักองคประกอบอยูร ะหวาง
0.680 ถึง 0.887 มีคาไอเกน เทากับ 4.989 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารสังเกตการสอนของครู
และใหขอมูลปอนกลับ 2) ผูบริหารใหความชวยเหลือ สะทอนผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การจัดการเรียนรูข องครู 3) ผูบ ริหารสงเสริมใหครูใชขอ มูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน เพือ่ เปนแนวทาง
ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 4) ผูบ ริหารรวมทํางานกับครูในการวิเคราะหขอ มูลประเมินการเรียน
ของนักเรียนเพือ่ นําไปใชในการสอน และ 5) ผูบ ริหารมีการสนับสนุนใหครูมองสะทอนการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง
5. องคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน มีคานํ้าหนัก
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
การใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และ 5) ผูบริหารสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน

อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
พบวา มีองคประกอบที่สําคัญ จํานวน 5 องคประกอบ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก
1) ผูบ ริหารนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน การจัดการสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตร 2) ผูบ ริหาร
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มีความรอบรูในเรื่องการวิจัยหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ 3) ผูบริหารมีการพัฒนาความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 4) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกัน
และ 5) ผูบริหารมีการสนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรูทางวิชาชีพใหแกครู เชน วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน
และงานวิจยั ทัง้ นีเ้ ปนเพราะความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบนั ชวยใหครูและผูบ ริหารสถานศึกษา
สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาได ทําใหผูเรียนมีความสนุกในการเรียนรู
อีกทัง้ ยังเปนเครือ่ งมือใหครูและผูบ ริหารสถานศึกษาไดใชในการสืบคนขอมูลทางวิชาการ เปนการสรางเครือขาย
ทางวิชาการในการแลกเปลีย่ นเรียนรู สอดคลองกับ ธิดาวัลย เสตะจันทร (2541, 22) ทีก่ ลาววา ภาวะผูน าํ ทาง
วิชาการ เปนพฤติกรรมทีผ่ นู าํ แสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ โดยการคิดริเริม่ นําทางให
เกิดแนวคิดใหม หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไคเซอร
(Kaiser, 2000) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ นอกจากผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎี
ปรัชญาของหลักสูตรและการสอนทีใ่ ชในโรงเรียนแลว ยังตองสนับสนุนใหครูใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน
เปนแบบอยางที่ดใี นเชิงวิชาการ ประกอบกับ กาญจน เรืองมนตรี (2547) ไดทําการศึกษา เรื่อง องคประกอบ
ภาวะผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ผลการวิจยั พบวา องคประกอบภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะนําไปสูป ระสิทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรปู การศึกษา ครอบคลุม 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลิกภาพสวนตัว
ผูบ ริหาร เชน มีความซือ่ สัตยสจุ ริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวสิ ยั ทัศน มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
2) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติ เชน สงเสริมครูและพัฒนาครูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหครูมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริหารโดยยึดกระบวนการครบวงจร ใชหลักประชาธิปไตยในการทํางาน และ 3) ดานปจจัยสนับสนุน เชน
ความสามัคคีของครูและบุคลากร ความรูค วามสามารถของครูครบตามกลุม สาระการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร
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 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ และปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเจริญอยางรวดเร็ว และ 7) ผูบริหาร
มีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพือ่ ปรับปรุงโรงเรียน ทัง้ นีเ้ ปนเพราะการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตอง
อาศัยการกําหนดเปาหมายทางการศึกษา และการวางแผนการดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของครูและ
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ผูบริหารสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตอง
พัฒนาตนเองอยูเสมอใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหได
มาตรฐานทีก่ าํ หนดไว สอดคลองกับแม็คเนลล, คาวานาชก และซิลคอก (McNeill, Cavanagh & Silcox, 2003)
ไดกลาววา ผูนําทางวิชาการ ควรกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการ
มีสวนรวม ทําใหครูและนักเรียนมีความมุงมั่นและรับผิดชอบตอพันธกิจ พัฒนาการสอนของครู เปดโอกาส
ใหครูไดรับการพัฒนาและการมีสวนรวมในการบริหาร สรางสรรคและแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน
อีกทั้ง จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552, 28) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ ผูที่มีความสามารถในการนํา
และการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ใหกระทําหรือจัดกิจกรรมดานวิชาการกิจกรรม
การเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู ประกอบดวย 7 ตัวแปร
ไดแก 1) ผูบ ริหารมีการพัฒนาทักษะการวิจยั ในชัน้ เรียนของครู 2) ผูบ ริหารสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพครู
3) ผูบริหารเปนนักวางแผน นําเทคนิคใหม ๆ เพื่อใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4) ผูบริหารเปน
ผูก ระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาสิง่ ใหม ๆ ในวิชาชีพ 5) ผูบ ริหารสงเสริมใหครูมกี ารพัฒนาวิชาชีพ
6) ผูบริหารมีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน และ 7) ผูบริหารชวยเหลือครูใน
การพัฒนาระบบงาน เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ ทั้งนี้เปนเพราะการวิจัยในชั้นเรียนเปนการแกปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ รียนในชัน้ เรียน ทําใหผเู รียนมีพฒ
ั นาการในการเรียนรูไ ดดขี นึ้ เปนการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเรียน
การสอนให เ หมาะสมกั บ ผู  เ รี ย น ทั้ ง นี้ ต  อ งอาศั ย ครู ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู และมี ค วามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน การแกปญ
 หาผูเ รียน โดยผูบ ริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญในเรือ่ งนี้ เนือ่ งจาก
เปนการจูงใจใหครูไดพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและเปนการยกระดับการศึกษาในหองเรียนอยางแทจริง
สอดคลองกับแมคอีแวน (McEwan, 1998,13) ทีก่ ลาววา คุณลักษณะของภาวะผูน าํ ทางวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผล
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
ทุกคน พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมงานวิชาการใหไดผลดี ซึง่ ผูร ว มงานสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนจากพฤติกรรม
หลัก 3 ดาน คือ 1) ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
3) ดานการเสริมสรางบรรยากาศวิชาการของโรงเรียน ประกอบกับ วิรุฬหจิต ใบลี (2548) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1-2 ผลการวิจยั พบวา ภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1-2 โดยภาพรวม อยูใ นระดับมาก ซึง่ ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ดานการวางแผนเพือ่ พัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครู
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องคประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครูประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก
1) ผูบ ริหารสังเกตการสอนของครู และใหขอ มูลปอนกลับ 2) ผูบ ริหารใหความชวยเหลือ สะทอนผลการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู 3) ผูบริหารสงเสริมใหครูใชขอมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน เพือ่ เปนแนวทางในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 4) ผูบ ริหารรวมทํางานกับครู
ในการวิเคราะหขอมูลประเมินการเรียนของนักเรียนเพื่อนําไปใชในการสอน และ 5) ผูบริหารมีการสนับสนุน
ใหครูมองสะทอนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทั้งนี้เปนเพราะการนิเทศติดตาม เปนการกํากับดูแล
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามแผนการเรียนการสอนทีก่ าํ หนดไว โดยผูบ ริหารสถานศึกษา
เปนผูใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือครูดานการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนั้นยังเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เปนการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ
เพือ่ พิจารณาความดีความชอบใหครูผสู อน สอดคลองกับ โจเซฟบลาเซ (Blase,2004) ทีก่ ลาววา คุณลักษณะ
ของภาวะผูนําทางวิชาการ ควรมีการกําหนดเปาหมายโรงเรียน และการสื่อสารเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การประสานงานหลักสูตร การติดตามผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียน อีกทั้ง วิษณุ จุลวรรณ (2547, 94-95) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการนิเทศ เปนคุณลักษณะหนึ่งของภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบ ริหารโรงเรียน ซึง่ ผูบ ริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทในฐานะผูน าํ ในการเปนผูน เิ ทศ และ
ใหคาํ ปรึกษาเพือ่ ชวยเหลือแกครูอาจารยในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจหลัก อันเปนปจจัยอิทธิพลทีส่ ง ผลตอ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย
5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารสนับสนุน และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 2) ผูบริหารสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ผูบริหารสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 4) ผูบริหารสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียน
โดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และ 5) ผูบริหารสราง
สภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนการสอน ทัง้ นีเ้ ปนเพราะการเรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพจะตองเกิดจากความสนใจ
ของผูเรียนในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวก และครูไดจัด
รูปแบบการเรียนรู หรือแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามศักยภาพ เพื่อใหผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนและเกิดบรรยากาศในการแขงขันทางวิชาการในสถานศึกษา สอดคลองกับวีรชาติ วิลาศรี (2549,
24) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ พฤติกรรมการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอีกทั้ง
สรรเสริญ เมืองวงษ (2549) ไดทําการศึกษา เรื่อง องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการศึกษา พบวา
องคประกอบภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา รวมทัง้ 3 ดาน ทีม่ ผี ลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
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มีการสงผลอยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ .648 หรือรอยละ 42 เมื่อทดสอบแลวพบวา มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 2 คา ประกอบดวยการจัดการดานการเรียนการสอนการเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน

สรุป
การสรางภาวะผูน าํ ทางวิชาการใหกบั ผูบ ริหารสถานศึกษานัน้ ควรนําขอคนพบทีไ่ ดจากการวิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ ทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก 1) ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรม
เพือ่ การเรียนการสอน 2) วิสยั ทัศนในการจัดการศึกษาใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง 3) สงเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพของครู 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการสอนของครู และ 5) จัดบรรยากาศ
เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหดยี งิ่ ขึน้ หรือนําไปใชเปนเกณฑในการวางแผนจัดกิจกรรม
หรือสรางหลักสูตรการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
เขารับตําแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษาสําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรนําองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผูท างวิชาการมีองคประกอบทีส่ าํ คัญทัง้ 5 องคประกอบ ไปการวิจยั ในลักษณะของการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อจะไดทราบวาองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานั้น องคประกอบใดมีความสําคัญมากที่สุด และควรมีการสรางแบบวัด
คุณลักษณะขององคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามองคประกอบทั้ง
5 ดาน เพื่อจะไดทราบถึงลักษณะขององคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
วายังบกพรองในดานใด จะไดหาทางปรับปรุงแกไขตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน 5 ดาน คือ
ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน
และดานผูส อน (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ จําแนกตามเพศ (3) ศึกษาความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั เปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราหขอมูลไดแก
คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
มีภาพรวมอยูใ นระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.31 เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูส อนมีคะแนน
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ 4.52 รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียน
การสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ
นั ก ศึ ก ษาเพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นภาษาญี่ ปุ  น ทั้ ง ในภาพรวมและรายด า น
ไมแตกตางกัน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
แตกตางกันทั้งการมองในภาพรวมและแยกเปนรายดาน ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวา นักศึกษา
มีความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน โดยมีขอ เสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: shewin@feu.edu
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คําสําคัญ
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
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ อยางมากกับทุกประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ทําใหประเทศตาง ๆ ตองมีความสัมพันธกนั มากขึน้ ทัง้ ในดานของการลงทุนทางดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา
และทางดานวัฒนธรรม สําหรับประเทศไทยแลวถือวาเปนประเทศหนึ่งที่อยูในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ทีเ่ ปดโอกาสใหตา งชาติเขามาลงทุนทางดานเศรษฐกิจ ทัง้ นีโ้ ดยสวนใหญแลวมักจะเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
จะเขามาลงทุนในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา ซึง่ ประเทศทีส่ ง ออกไปลงทุนยังตางประเทศมากทีส่ ดุ คือ สหรัฐอเมริกา
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รองลงมาคือ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุน และยังพบวาในอนาคตทิศทางการลงทุนจะไหลออกไปสูประเทศ
ทางกลุม เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ 7 มูลคา 186 พันลานเหรียญสหรัฐ
(สันติ บูรณะพาณิชยกิจ, 2552, 1-7) ประเทศญี่ปุนนับไดวา เปนประเทศที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีเงินทุนจํานวนมหาศาลในการลงทุนทําธุรกิจกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ
แหลงลงทุนหลักไดแก ประเทศในทวีปเอเชีย ซึง่ มีมลู คาการลงทุนสุทธิ 488,642 ลานบาท (1.33ลานลานเยน)
และมีการลงทุนในประเทศไทยมากเปนอันดับที่ 4 มีมูลคาการลงทุนสุทธิ 34,241.1 ลานบาท (กุลกัญญา
จรเพ็ง, 2552,10-16) และจากสถิตขิ องธนาคารแหงประเทศไทยพบวา การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญีป่ นุ ในไทย
ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 46,333.69 ลานบาท และในสวนของ
การลงทุนที่ผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 ชี้วา ญี่ปุนยังคง
เปนนักลงทุนอันดับหนึ่งในแงจํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนทั้งในขั้นคําขอรับการสงเสริมการลงทุน
ขั้นอนุมัติใหการสงเสริมและขั้นออกบัตรสงเสริมการลงทุน (Board of Investment, 2009) ดวยจํานวนเงิน
ทุนมหาศาลที่ประเทศญี่ปุนไดใชลงทุนในประเทศไทย สามารถชี้ใหเห็นไดวาทั้ง 2 ประเทศ จําเปนที่จะตอง
พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันอยางมาก โดยทีป่ ระเทศไทยจําเปนตองพึง่ พาเงินทุนและเทคโนโลยีจากประเทศญีป่ นุ
สวนประเทศญีป่ นุ ก็จาํ เปนตองพึง่ ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยในการดําเนินงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
จากความสั มพั นธดั งกล าวก็ เป นส วนหนึ่งที่ทําให คนไทยจํานวนไมนอยหันมาใหความสนใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น เพราะจะเพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคต และจากการสํารวจของ
เจแปนฟาวเดชั่น (Japan Foundation)ในป ค.ศ. 2012 พบวาในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของ
ประเทศไทยจัดอยูเ ปนอันดับที่ 7 ของโลกทีม่ ผี เู รียนภาษาญีป่ นุ มากทีส่ ดุ และมีสถาบันทีเ่ ปดสอนภาษาญีป่ นุ
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
ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเ รียนทางสถาบันทางการศึกษามีความจําเปนทีจ่ ะตองทําการประเมินถึงความพึงพอใจ
ของผูเ รียนวามีลกั ษณะเชนใด การเรียนการสอนสามารถทําใหผเู รียนมีความสุขกับการเรียนมากนอยเพียงใด
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) มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนโยบายหลัก
วา เสนทางสูผ ปู ระกอบการมืออาชีพ มุง มัน่ ผลิตนักศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ จึงไดมกี ารสอนวิชาภาษาญีป่ นุ เพือ่ ให
สอดคลองกับความตองการในการเรียนภาษาญีป่ นุ เปนภาษาที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนใหกบั นักศึกษา
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วิชาเอกภาษาญี่ปุนธุรกิจ และวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุนซึ่งการจัดการเรียน
การสอนไดมงุ เนนใหนกั ศึกษาไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดานภาษาญีป่ นุ ทัง้ ทางดานทักษะการพูด การอาน และ
การเขียน ตลอดจนไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรงและมีโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาตอยังประเทศญี่ปุน
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ ในมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนในชวงระยะเวลาไมนาน จึงยังไมไดมี
การทําศึกษาความพึงพอใจของผูเ รียนในดานเนือ้ หาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานสือ่ การเรียน
การสอน และดานผูสอน ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนภาษาญี่ปุนมีความประสงคที่จะทํางานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน” เพื่อจะไดนํา
ขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงใชในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาญี่ปุนธุรกิจ
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหนักศึกษามีความรู ความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่สามารถใชงานไดจริงตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
จําแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจนั้นเปนองคประกอบสําคัญที่จะ
สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพดังที่ กลาววา การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการ
บุคคลนั้นจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจในเบื้องตน นั่นคือบุคคลตองไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะ
นามธรรมและรูปธรรม (ประภา ตุลานนท, 2540, 23) สรุปไดวา นักเรียนที่สติปญญาเทากันถามีแรงจูงใจ
ในการเรียนตางกัน เชน มีความพึงพอใจในการเรียนสูง ก็มักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน
สอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของ ธีระ สุภาวิมล (2551, 54-55) ที่คนพบวานักเรียนที่มีความพึงพอใจ
ในการเรียนสูง ทําใหมีความสุขในการเรียน และมีความรูสึกอยากจะมาเรียนมากกวาที่จะหลีกเลี่ยงไปทํา
กิจกรรมอื่น ๆ แวนแกว พนภัย (2549, 63-65) ก็ไดคนพบในงานวิจัยวา การที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียน
หนังสือไดอยางมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง สิ่งสําคัญที่จะตองทําคือการสังเกตความพึงพอใจ
ของผูเ รียน ทัง้ นีก้ ารศึกษาถึงความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
จะต อ งทํ า ความเข า ใจถึ ง แนวคิ ด หลั ก ของทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจ ตลอดจนวิ ธี ก ารวั ด ที่ เ หมาะสม และ
ไดทําการศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจที่ไดรับการยอมรับจากนักวิจัยและนักวิชาการ ไดแก อเดยและ
แอนเดอรเซนมิลเลทท มัมฟอรด (Aday and Andersen Manford) เปนตน
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นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมองคกรและดานการศึกษาตางใหความสําคัญกับ
การศึกษาความพึงพอใจของมนุษยเพราะวา ความพึงพอใจเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงคตามมาหากมองในมิติความพึงพอใจในการเรียนก็จะพบวา ความพึงพอใจมีผลตอการเรียน
ในฐานะที่เปนสิ่งกระตุนและสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดความตั้งใจในการทํางาน ในวงการศึกษาก็ไดนําตัวแปร
ความพึงพอใจในการเรียนมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธภาพ ทั้งนี้พบวา ซาโนะ (2551,
55-61)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
จากกลุม ตัวอยางจํานวน 450 คน ผลการวิจยั พบวา (1) ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผูสอนมีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 4.30 รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานสื่อการเรียน
การสอนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97, 3.96 และ 3.94 ตามลําดับ ทั้งนี้นักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงมี
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน (2) นักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชาทีแ่ ตกตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ทั้งการมองในภาพรวมและมองแยกเปนรายดาน โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มีระดับความพึงพอใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุนสูงกวานักศึกษาคณะอื่น ๆ ทั้งนี้ ซาโนะ (2551, 62) ไดวาผลการวิจัยที่ไดจะทําให
ผูบ ริหารและครูผสู อนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมคี วามสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน
คือ ควรเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนใหมากขึ้น
มอรส (Mors, 1991,302) ไดศกึ ษาในเรือ่ งของการรับรูข องนักเรียนและคุณลักษณะพฤติกรรมการสอน
ของครูผสู อนวิชาภาษาตางประเทศในชัน้ ประถมศึกษา โดยการศึกษากลุม นักเรียนทีม่ คี วามคาดหวัง 3 ระดับ
โดยผานกระบวนการสอน 3 วิธี ที่ใชในการสอนวิชาตางกันพบวา กลุมนักเรียนที่มีความคาดหวังตางกัน
มีความรับรูต า งกันและเขาใจพฤติกรรมการสอนของครูตา งกัน แตอยางไรก็ตามวิธกี ารสอนของครูทแี่ ตกตางกัน
ยอมมีผลตอการรับรูของนักเรียนไมมากนัก
ลุค และ แกรรี่ (Luke & Gary, 1996, 31-46) ไดวิจัยเรื่องความแตกตางทางเพศกับเจตคติที่มีตอ
วิชาภาษาตางประเทศในโรงเรียนของวัยรุนโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณจากการเรียนวิชา
ภาษาตางประเทศตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 4 เพือ่ ทีจ่ ะหาปจจัยทีเ่ ปนตัวกําหนดทีม่ ตี อ วิชา
ภาษาตางประเทศกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 488 คน ผลการวิจยั พบวา ปจจัยทีเ่ ปนตัวกําหนดเจตคติ
ทีม่ ตี อ วิชาภาษาตางประเทศไดแก เนือ้ หาวิชา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศภายในชัน้ เรียน การรับรู
อุปกรณ และไมมีความแตกตางระหวางเพศเกี่ยวกับปจจัยทั้งหมดนี้
การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งตอผูจัดการเรียนการสอนและตอ
นักศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและตระหนักรูวาสิ่งที่ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปนั้นเ
ป น สิ่ ง ที่ อ ยู  ใ นความสนใจของผู  เ รี ย นและสามารถกระตุ  น ให เ กิ ด ความสนใจหรื อ ไม กระทั่ ง ให เ ป น ไป
ตามวัตถุประสงคหลักในการจัดการเรียนการสอนเพียงใด ทัง้ นีเ้ พือ่ นําขอมูลจากการศึกษาความพึงพอใจทีไ่ ดมา
ใชในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนจึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองทําการศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา
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วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ถึงชั้น
ปที่ 4 ของสาขาวิชา 2 สาขาวิชา คือ ภาษาญี่ปุนธุรกิจ และการจัดการการทองเที่ยว ที่ลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน และ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ผลงานวิจยั ในเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุนและภาษาตางประเทศตาง ๆ ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนโดยทัว่ ไป เพือ่ นํามาเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนือ้ หาในการสรางนิยามศัพท
เฉพาะสําหรับการสรางคําถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
3.2 ทําการรวบรวมและศึกษาความหมายของความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรการสอนวิชาภาษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน แลวทําการวิเคราะหถึงขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงคของงานวิจัยแลวสรางขอคําถามให
ตรงกับคําสําคัญหรือคําจํากัดความที่ไดกําหนดไวในแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชียวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน จํานวน 3 ทาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน
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ตารางที่ 1
แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน จํานวน 5 ดาน
o°

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

14
15

¦µ¥µ¦
o µÁº°Ê ®µ®¨´¼¦
ÁºÊ°®µÄ¦µ¥ª·µÁ®¤µ³¤´Îµª®nª¥·
ÁºÊ°®µª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤¸ªµ¤´¤´¥
¦µ¥ª·µÁ®¤µ³¤ Â¨³°¨o°´ªµ¤o°µ¦
ÁºÊ°®µª·µÁ®¤µ³¤´¡ºÊµªµ¤¦¼o °¼oÁ¦¸¥
¦µ¥ª·µ¤¸¦³Ã¥rn°µ¦ÎµÅ¦³°°µ¸¡
o µ¦³ªµ¦Á¦¸ ¥µ¦°
¤¸µ¦¦oµªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´ª´»¦³rÂ¨³
Ájµ®¤µ¥ °µ¦´µ¦«¹¬µ
¤¸µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁoÄ®o´«¹¬µ¤¸nª¦nª¤Ä
·¦¦¤ Åo·ª·Á¦µ³®r·´··¦¦¤
Äoª·¸µ¦°®¨µ®¨µ¥Á®¤µ³¤´ÁºÊ°®µª·µ
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦° nÁ¦·¤Ä®o¼oÁ¦¸¥Åo¡´µ
µ¦· Åo°£·¦µ¥ ´µ¤Â¨³Âªµ¤·Á®È
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¸Énª¥Ä®o¼oÁ¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼o
oª¥´ªÁ°
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°nÁ¦·¤µ¦oªoµ
Â¨³Â®µªµ¤¦¼o°¥nµn°ÁºÉ°
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¸ÉnÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦Äo
´¬³£µ¬µÂ¨³µ¦ºo o°¤¼¨ªµ¤¦¼onµ Ç
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¸ÉÁºÉ°¤Ã¥Â¨³
¼¦µµ¦´µ¦¦·µ¦µª·µµ¦Ân´¤ ®¦º°µ¦ª·´¥
®¦º° µ¦Îµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
o µµ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
ÄoÁ·®¦º°ª·¸µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨°¥nµ®¨µ®¨µ¥
¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥µ¦°¸É°¨o°´·¦¦¤
µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É´Ä®o¼oÁ¦¸¥

¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
S.D
Â¨¨
¤µ¸É»
4.39
0.751
4.4
0.707
¤µ¸É»
4.36
0.7
¤µ¸É»
4.44
0.651
¤µ¸É»
4.24
0.926
¤µ¸É»
4.52
0.771
¤µ¸É»
¤µ
4.14
0.945
4.36

0.757

¤µ¸É»

4.16

1.068

¤µ

4.28
4.12

0.792
1.129

¤µ¸É»
¤µ

4.28

1.061

¤µ¸É»

3.92

0.862

¤µ

4

0.816

¤µ

4

1.080

¤µ

4.36
4.24
4.16

0.73
0.723
0.8

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
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o°
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

¦µ¥µ¦
¤¸µ¦Á¨¥®¦º°Â³Âªµ °Îµ°Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¨µ¦
Á¦¸¥¦¼o
ÁdÁ¥³Â¸ÉÅoµµ¦ª´¨

¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
S.D
Â¨¨
4.52
0.653
¤µ¸É»
4.48

0.653

¤µ¸É»

µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥¤¸ªµ¤´ÁÂ¨³¥»·¦¦¤

4.4

0.821

¤µ¸É»

o µºÉ°µ¦Á¦¸ ¥µ¦°
¤¸µ¦ÄoºÉ°Â¨³ÁÃÃ¨¥¸®¦º°ª´¦¦¤Äµ¦°Á¡ºÉ°
nÁ¦·¤µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ®oÂn´«¹¬µ°¥nµÁ®¤µ³¤
Ä£µª·µ¤¸®o°Á¦¸¥ ºÉ°Â¨³·É°Îµª¥ªµ¤³ª
Ä®o°Á¦¸¥°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡°
Ä£µª·µ¤¸®´º° Îµ¦µ Îµ®¦´oªoµ
°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡°
Ä£µª·µ¤¸µª·´¥ ª·¥µ·¡rÄµ¦«¹¬µoªoµ
°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡°
o µ¼o°
°µµ¦¥r¤¸µ¦Á¦¸¥¤°¨nª®oµ

4.15
4.12

0.934
0.927

¤µ
¤µ

4.36

0.810

¤µ¸É»

4.16

1.067

¤µ

3.96

0.934

¤µ

4.52
4.52
4.56

0.798
0.822
0.768

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.52
4.48
4.68

0.770
0.822
0.748

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.36

0.860

¤µ¸É»

4.308

0.831

¤µ¸É»

°µµ¦¥r¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦nµ¥°ªµ¤¦¼onª¥Ä®oÁ·
µ¦Á¦¸¥¦¼oÄÁºÊ°®µª·µ
°µµ¦¥r¤¸ªµ¤¦¼oÄÁºÊ°®µª·µ¸É°Á}°¥nµ¸
°µµ¦¥r¤¸ªµ¤¦°¦¼o´n°µ¦Á¨¸É¥Â¨µª·¥µµ¦
°µµ¦¥r¤¸ªµ¤Á}´Á° Ä®oÎµÂ³ÎµÂ¨³¦´¢{ªµ¤
·Á®È
°µµ¦¥rÁdÃ°µ nÁ¦·¤Ä®o´«¹¬µÅo«¹¬µÁ¦¸¥¦¼oµ
¦¸«¹¬µ ®¦º°µµ¦Îµµ¦· f·´·oªoµª·´¥
Ã¦µ/´¤¤µ
¦ª¤

จากตารางที่ 1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ มีภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.308 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.52
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รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน และดาน
กระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนจําแนกตามเพศ
ตารางที่ 2
แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ป
ุน »
o µ
oµÁºÊ°®µ®¨´¼¦
oµ¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦°
oµµ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
oµºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµ¼o°
£µ¡¦ª¤

Á¡«µ¥
Mean
4.40
4.41
4.55
3.94
4.83
4.43

Á¡«®·
SD
0.68
0.84
0.51
1.12
0.48
0.78

Mean
4.39
4.09
4.33
4.19
4.46
4.29

SD
0.77
0.97
0.77
0.90
0.83
0.87

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจพบวา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ
ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอยโดยเพศชาย มีคาเฉลี่ย 4.43 และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29
3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน
ตารางที่ 3
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชากร
°´´¸É
1
2
3
4

ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o °Á°Â³
ÁºÊ°®µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤¦»oµ
°µµ¦¥r¤¸µ¦Á¦¸¥¤Äµ¦°°¥nµ¸
°µµ¦¥r°Á oµÄ
°¥µÄ®oÁ¡·É¤ÁºÊ°®µoµµ¦Á ¸¥´·Ä®o¤µ ¹Ê

ªµ¤¸ÉÄµ¦°
7
5
4
2

จากตารางที่ 3 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานหลักสูตร ดังนี้ ความเหมาะสมและครอบคลุม
ทุกดานเปนอันดับที่ 1 มีรองลงมาคือ อาจารยมีการเตรียมในการสอนอยางดี
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ตารางที่ 4
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน
°´´¸É
1
2
3
4

ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o °Á°Â³
°Åo°¥nµÁ oµÄ
°°¥nµ»µ
¼o°°´¥µ«´¥¸
¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´´«¹¬µ

ªµ¤¸ÉÄµ¦°
6
3
2
1

จากตารางที่ 4 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ มีการสอน
เขาใจงายเปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ สอนไดอยางสนุกสนาน
ตารางที่ 5
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสื่อการสอนและดานอาจารยผูสอน
°´´¸É
1
2
3
4

ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o °Á°Â³
¤¸µ¦Á¦¸¥¤¡¦o°¤ °ºÉ°µ¦°
¼o°¤¸ªµ¤´ÊÄÄµ¦°¤µ
¼o°°»Â¨³¦´¬µÁª¨µ
¤¸ºÉ°¸É´¤´¥´{»´

ªµ¤¸ÉÄµ¦°
7
6
3
1

จากตารางที่ 5 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสื่อการสอนและดานอาจารยผูสอน ดังนี้
คิดวามีการเตรียมสื่อการสอนที่พรอมเปนอันดับที่ 1 รองลงมาเห็นวาผูสอนมีความตั้งใจในการสอนมาก

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลตามผลวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 “เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเรียน
วิ ช าภาษาญี่ ปุ  น ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น ” จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษาพึ ง พอใจ
ในการเรียนภาษาญีป่ นุ ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีใ้ นงานวิจยั นีไ้ ดศกึ ษาความพึงพอใจในการเรียน 5 ดาน
ดังตอไปนีค้ วามพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ดานผูส อน พบวามีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.52)
ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยใหอาจารย
ที่มีประสบการณสอนภาษาญี่ปุน ทั้งอาจารยชาวไทยและชาวญี่ปุน สรางบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาที่เรียนแกผูสอน ดังที่ Good (1973, 320) ที่ระบุวาบรรยากาศที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะทําใหผูเรียน
เกิดความสุขในการเรียนได จึงสามารถสรุปไดวา จากวิธกี ารสอนของอาจารยทาํ ใหผเู รียนมีความรูส กึ พึงพอใจ
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อยูในระดับมาก ผูเรียนมีความพึงพอใจดานหลักสูตรเปนอันดับที่สอง มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.39) ทั้งนี้เพราะการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
สามารถตอบสนองกับความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในประเด็น รายวิชามีประโยชนตอ
การนําไปประกอบอาชีพ ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.52 ) เพราะวาหลักสูตรภาษาญีป่ นุ ธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง สรุปไดวาหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาญีปนุ มุง เนนใหผเู รียนคนพบประสบการณจริง จึงทําใหผเู รียนมีความรูส กึ ถึงความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ผูเรียนพึงพอใจดานการวัดและประเมินผล อยูในลําดับที่สาม ซึ่งยัง
นับไดวา ยังอยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.36) และพบวานักศึกษาพึงพอใจในประเด็นทีม่ กี ารเฉลยหรือแนะแนว
ทางของคําตอบเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.52) สอดคลองกับแนวคิดการเรียน
ดานภาษาดังที่ ศรีเรือน แกวกังวาน (2530, 16) ไดเสนอวาการเรียนรูดานภาษาคือการทําความเขาใจ
ซึง่ การทําความเขาใจการเรียนจะเกิดไดยากหากไมมกี ารเฉลย หรือแนะแนวทางของคําตอบ เพราะการเปดเผย
คะแนนในการวัดผลทุกครั้งทําใหเกิดความตระหนักวาสิ่งที่เรียนอยูนั้นมีความหมายตอผูเรียนอยางแทจริง
นอกจากนีย้ งั พบวาผูเ รียนมีความพึงพอใจดานสือ่ การเรียนการสอน อยูใ นลําดับทีส่ ซี่ งึ่ ยังนับไดวา อยูใ นระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.15) การที่ผูเรียนมีความพึงพอใจก็เพราะในหองเรียนมีสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก
อยางเหมาะสมและเพียงพอมากเปนอับดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย 4.36) สอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ
(2544, 3-4) ที่ระบุวา การนําสื่อการสอนมาใชจะเปนการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ สรางสถานการณ
การเรียนรูใหผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 2 “เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จําแนกตามเพศ”จากผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาเพศชาย
กับเพศหญิ งมี ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกั นเล็กนอย
โดยเพศชายมีคา เฉลีย่ 4.43 และเพศหญิงมีคา เฉลีย่ 4.29 ทัง้ นีเ้ พราะวาการเรียนภาษาญีป่ นุ ในมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรนนัน้ ถือไดวา นักศึกษาทัง้ ชายและหญิงทีเ่ ขามาเรียนสวนใหญแลวลวนมีความสนใจดานภาษาญีป่ นุ
ซึง่ ความสนใจหรือทัศนคติทดี่ ตี อ ภาษาญีป่ นุ นัน้ จะทําใหผเู รียนเกิดความโนมเอียงทีจ่ ะรูส กึ พึงพอใจในการเรียน
ที่แตกตางกันเล็กนอยสอดคลองกับงานวิจัยของซาโนะ (2551,49) ที่คนพบวา นักเรียนเพศชายและ
หญิงมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน เพราะวานักเรียนมีความสนใจและทัศนคติ
ตอรายวิชาเหมือนกัน และเมื่อทําการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาพบวา ในประชากรมีสัดสวน
ของผูเรียนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุนมากถึงรอยละ 60 และสัดสวนที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุนมากถึงรอยละ
12 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุนมากพอสมควร จึงทําให
ความแตกตางในความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
จากขอสรุปดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวา ระหวางนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน
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สําหรับดานขอเสนอแนะของผูเรียนที่ตองการใหมีการเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้นนั้น
อาจจะเปนเพราะนักศึกษามีความพึงพอใจและมีความกระตือรือรนทีจ่ ะเรียนภาษาญีป่ นุ จึงทําใหเกิดแรงจูงใจ
ที่อยากจะเรียนมากขึ้นก็เปนได

สรุป
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ มีภาพรวมอยูใ นระดับ พึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลีย่
เทากับ 4.31 เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูส อนมีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ 4.52 รองลงมาคือ ดานเนือ้ หา
หลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในการเรีย นภาษาญี่ปุ น ทั้ง ในภาพรวมและรายดา นแตกตา งกัน เล็ ก นอ ยโดยเพศชายมีค า เฉลี่ย 4.43
และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29 โดยมีขอเสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปการวิจัยครั้งตอไปควรทําการหาปจจัยที่ทําใหผูเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียน เพราะจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีขอ มูลทีม่ ากขึน้ การศึกษาความพึงพอใจ
ในการเรียนมีหลายมิติ ในการศึกษาครัง้ ตอไป อาจจะทําการศึกษาในมิตอิ นื่ ๆ นอกเหนือจาก (1) ดานเนือ้ หาหลัก
(2) ดานกระบวนการเรียนการสอน (3) ดานการวัดและประเมินผล (4) ดานสื่อการเรียนการสอน และ
(5) ดานผูสอน
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ของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทย 2) ศึกษาปจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วของประเทศไทยในโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทยจากกลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากการสํารวจดวยแบบสอบถามกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางละ 200 ตัวอยาง รวมจํานวน 400 คนดวยการ
สุมตัวอยางแบบงายจากพื้นที่ 5 จังหวัด ที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในป พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบวา 1) กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติ มีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเทีย่ ววิถไี ทย
มากที่สุด คือ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสนุกสนาน (Feel Fun) (คาเฉลี่ย = 4.60, S.D. = 0.66)
ในระดับมากทีส่ ดุ 2) ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย ไดแก (1) กลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณ
ของนักทองเที่ยวการทองเที่ยววิถีไทยมีค าใชจ ายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทย
และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 91
(2) กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทย คือ ปจจัยดานภาพลักษณการทองเทีย่ ววิถไี ทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณ
ของนักทองเที่ยว การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทยและ
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: good0773@gmail.com
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แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 86
(3) กลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานการทองเทีย่ ววิถไี ทยมีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกภาพ
ของนักทองเที่ยว การทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว
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
ทีผ่ า นมารัฐบาลและองคกรทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริมการทองเทีย่ วของประเทศไทยไดมกี ารสนับสนุน
ใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในระดับโลกขึ้นอยางตอเนื่องไมวาจะเปน “กรุงเทพเมืองแฟชั่น” (Bangkok
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Fashion City) “ครัวไทยสูครัวโลก” (Kitchen to the World) ศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Health Hub of
Asia) เปดประสบการณใหมประเทศไทย (Unseen Thailand) และมหัศจรรยประเทศไทย (Amazing Thailand)
เปนตน ซึ่งกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่จัดขึ้นไดกลายเปนพื้นฐานของการสรางแบรนดใหกับประเทศไทย
(Thailand Brand) และเปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหเปนที่รับรูของกลุมผูบริโภค
ทั่วโลก (Nuttavuthisit, 2007) สําหรับปพ.ศ. 2558 รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย (2015
Discover Thainess) เพือ่ นําเสนอเอกลักษณอนั โดดเดนและสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
 ญาไทย
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
การทองเที่ยว ดํานํ้า ขี่จักรยาน มวยไทย กอลฟ ชีวิตยามคํ่าคืน 6) Feel Creative ใชสีเหลือง นําเสนอ
แหลงทองเทีย่ วในเชิงสรางสรรคความเปนไทย อาทิ สวนสามพราน แหลงทองเทีย่ วทีไ่ ดรวบรวมวิถกี ารปลูกขาว
ทําอาหาร ศิลปะ งานหัตถกรรมพืน้ บาน เปนตน และ 7) Feel Wisdom ใชสฟี า นําเสนอ นวดไทย สมุนไพรไทย
อาหารไทย ผาไทย ประเพณีไทย พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ธวัชชัย อรัญญิก, 2557)
โดยเปาหมายของการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยนั้น 1) เพื่อนําเสนอภาพลักษณประเทศไทยใน
มุมมองใหม เนนคุณคาที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผานวิถีไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ยอมรับความเปนคนไทย ตลอดจนใหเกิดการแบงปนประสบการณอยางตอเนื่อง 2) เพื่อเปนการกระตุน
ใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ งอยางเปนรูปธรรม 3) เพือ่ ใหการทองเทีย่ วเปนเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐกิจในการนํารายไดเขาประเทศ กอใหเกิดเงินตราหมุนเวียนและสามารถกาวสูการแขงขันหลังเปด
ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในปพ.ศ. 2558 4) เพื่อใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคม
ใหคนไทยเกิดการเรียนรู เขาใจ และภูมิใจในความเปนไทย ทั้งนี้การนําเสนอปทองเที่ยววิถีไทยมีแนวคิด
เพี่อเปลี่ยนมุมมองจากการนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) เปนการนําเสนอคุณคา (Value)
ที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยกําหนดคุณคาของปทองเที่ยววิถีไทยที่ตองการ
นําเสนอ คือ Amazing Happiness หรือ ความสุขในวิถีแบบไทย เปนความสุขอันเกิดจากการผสมผสาน
ของความตางที่ลงตัวและกําหนดสินคาที่สอดคลองกับ Value และเพื่อใหมีการบูรณาการ การทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานในการเผยแพรพัฒนาและปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
คุณคาที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว
ดังนัน้ ในการสงเสริมใหป พ.ศ. 2558 เปนปแหงการทองเทีย่ ววิถไี ทยนัน้ นอกจากลุม เปาหมายซึง่ เปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติแลว ยังใหความสําคัญตอการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งเปน
กลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมครอบครัว กลุมบริษัทและโรงงาน และกลุมคนไทย

284

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

ที่ มี ค วามสนใจเฉพาะ ที่ ส ามารถสร า งรายได ห มุ น เวี ย นภายในประเทศได อ ย า งมหาศาล จากข อ มู ล
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวา คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว ครั้ง/ทริป ลาสุดตอคนของ
ผูท เี่ ดินทางทองเทีย่ วอยูท ปี่ ระมาณ 2,776 บาท ตอ คน ถาเปนการเดินทางแบบไมพกั คางคืนอยูท ี่ 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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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) ทางการทองเที่ยวไปเปนการนําเสนอคุณคา (Value)
ทางการทองเทีย่ ว ถึงแมวา Brand Value จะมุง เนนการวัดคุณคาทางการเงิน (Financial Measure) โดยเฉพาะ
เจาะจง ซึ่งแตกตางจาก Brand Equity ที่เปรียบเสมือนสิ่งที่สะทอนถึงศักยภาพของแบรนดที่สามารถ
สรางผลลัพธทางธุรกิจ (Brand Amplitude, 2012) หากแตมูลคาทางการเงินจะเกิดขึ้นไดก็ดวยศักยภาพ
ของแบรนดเปนสําคัญ ดังนั้น ในที่นี้จึงใหความสําคัญตอ Brand Equity ซึ่งเปนคุณลักษณะหลักที่สําคัญ
ในดานตาง ๆ ของแบรนดอันจะสงผลใหเกิดมูลคาทางการเงินใหกับแบรนดไดอยางสูงสุด
การสรางคุณคาของแบรนด (Brand Equity) ใหเกิดขึ้นจากคุณลักษณะหรือปจจัยตาง ๆ ที่รวมกัน
เปนองคประกอบของแบรนด เนือ่ งจากคุณคาของแบรนดจดั ไดวา เปนสินทรัพย (Asset) หรือเปนทุนทีจ่ ะชวย
ใหแบรนดมีความแข็งแกรง ซึ่ง Aaker (1991) มองวาคุณคาของแบรนด เปนผลรวมของสินทรัพย และ
ความรับผิดชอบของแบรนดซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) การตระหนักในชื่อของแบรนด
(Name Awareness) 2) การรับรูค ณ
ุ ภาพของสินคา (Perceived Quality) เปนสิง่ ทีผ่ บู ริโภคเล็งเห็นถึงคุณภาพ
โดยรวมของสินคาหรือความเหนือชัน้ กวาของสินคา 3) ความเชือ่ มโยงผูบ ริโภคกับแบรนด (Brand Association)
คือการเชือ่ มโยงแบรนดใหเกิดการจดจําในกลุม ผูบ ริโภคหากเกิดความเชือ่ มโยงอยางแนบแนนระหวางผูบ ริโภค
กับแบรนดขึ้นจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการระลึกถึง (Retrieve) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบรนดไดอีกครั้งหนึ่ง
ไมวา จะเปนความแตกตางจากแบรนดอนื่ ๆ การใหเหตุผลในการซือ้ สินคารวมทัง้ การสรางทันคติทดี่ ขี นึ้ ภายใน
จิตใจของผูบริโภค ซึ่งชวยทําใหตราสินคาขยายวงกวางออกไป 4) ความภักดีในแบรนด (Brand Loyalty)
เปนการวัดพฤติกรรมการเขาถึงแบรนดคาหรือการเลือกใชสินคาประเภทเดียวกันของผูบริโภคแตมีแบรนด
ที่แตกตางกันใน ซึ่ง Papadopoulos & Heslop (2002) ไดใหนิยามของคุณคาแบรนดประเทศวาเปนผลรวม
ของสินทรัพยในดานตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศนั้น
ดังนั้น การศึกษาถึงคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยจากการสงเสริมการทองเที่ยว
ในโครงการทองเที่ยววิถีไทยอาจกลาวไดวาเปนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติที่ใหความสําคัญตออัตลักษณแบรนด (Brand Identity) ทางการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากไดแบงอัตลักษณทางการทองเที่ยวซึ่งเปนวิถีไทยออกไดเปน
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7 กลุม ดังกลาวมาแลว จึงจัดวามีความครอบคลุมตอการสรางเอกลักษณของแบรนดดานการทองเที่ยวที่
กลุมนักทองเที่ยวสามารถรับรูภาพลักษณ (Brand Image) ดานการทองเที่ยวในมุมมองตาง ๆ อยางรอบดาน
ซึง่ สามารถสงผลตอคุณคาแบรนด (Brand Equity) ไดอยางเปนองครวม (Holistic) การศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยจากโครงการทองเที่ยววิถีไทย จึงสามารถสะทอน
คุณลักษณะในดานตาง ๆ ที่สงผลตอคุณคาแบรนดไดอยางชัดเจนที่สุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทยทั้ง 7 ประเภท จากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ
ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 6 ตอน ไดแก
1) ลักษณะทางประชากร 2) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 3) ประสบการณและการรับรูโครงการ
สงเสริมการทองเทีย่ วของประเทศไทย 4) ความสนใจตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย 5) ความคิดเห็นตอรูปแบบ
การทองเที่ยววิถีไทย 6) คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทยซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ในภาพรวมเทากับ 0.79 ซึ่งอยูในระดับดี จากประชากรนักทองเที่ยวป พ.ศ. 2557 เปนชาวไทย
จํานวน 54, 652,216 คน ชาวตางชาติ จํานวน 24,779,768 คน (กลุม สถิตแิ ละเศรษฐกิจการทองเทีย่ ว, 2558)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น จํานวน 400 ตัวอยาง โดยแบงโควตา
(Quota sampling) เปนนักทองเที่ยวชาวไทย 200 ตัวอยาง และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 200 ตัวอยาง
และใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีจํานวน
นักทองเทีย่ วเปนจํานวนมาก จังหวัดละ 40 ตัวอยางจากพืน้ ทีท่ มี่ นี กั ทองเทีย่ วชาวไทยเดินทางทองเทีย่ วสูงสุด
5 อันดับ (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ, 2557 ; การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2555) สวนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2558) เนื่องจากมีแนวโนมเปนจังหวัด
ทีม่ จี าํ นวนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติเปนจํานวนมากจังหวัดละ 40 ตัวอยาง การวิจยั ครัง้ นีว้ เิ คราะหขอ มูลโดยใช
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง
1.1 ลักษณะทางประชากร
กลุม ตัวอยางนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 223 คน
คิดเปนรอยละ 55.00 อายุของกลุม ตัวอยางสวนใหญมอี ายุระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ
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
กลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 71.00
อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญ
มีสถานภาพโสด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 52.00
1.2 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยของกลุมตัวอยาง
กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติมพี ฤติกรรมการเดินทางทองเทีย่ วประเทศไทย
ในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 ครัง้ มากทีส่ ดุ จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 โดยกลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป ประมาณปละ 2-3 ครั้ง มากที่สุด
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว
ประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 95
เหตุผลในการเดินทางมาทองเทีย่ ว หรือเดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทยนัน้ กลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวหรือเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด
คือ พักผอนในวันหยุด จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.3 โดยกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยมีเหตุผลในการเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.50 สวนกลุม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมเี หตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 78
สําหรับภูมภิ าคทีน่ กั ทองเทีย่ วชืน่ ชอบเมือ่ เดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทยกลุม นักทองเทีย่ ว
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
เกี่ยวกับประสบการณและการรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยนั้น
กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติการรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยมากที่สุด
คือ มหัศจรรยประเทศไทย จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.30 โดยกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยรับรูโ ครงการสงเสริม
การทองเทีย่ วของประเทศไทยมากที่สุด คือ กรุงเทพเมืองแฟชั่น จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.00 สวนกลุม
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นักทองเที่ยวชาวตางชาติรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยมากที่สุด คือ มหัศจรรย
ประเทศไทยจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 46
ทั้งนี้ ความสนใจตอโครงการทองเที่ยววิถีไทยพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
ใหความเห็นตอความสนใจเดินทางทองเทีย่ วตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือ สนใจ จํานวน 269 คน
คิดเปนรอยละ 67.30 โดยกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยใหความเห็นตอความสนใจ เดินทางทองเทีย่ วตามโครงการ
ทองเทีย่ ววิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือ สนใจ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.50 สวนกลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ใหความเห็นตอความสนใจเดินทางทองเทีย่ วตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือ สนใจ จํานวน 157คน
คิดเปนรอยละ 78.50
2. ความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย
ผลการวิจยั พบวา กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติมคี วามคิดเห็นตอรูปแบบการทองเทีย่ ว
วิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามสนุกสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต (  = 4.60,
S.D. = 0.66) ในระดับมากที่สุด โดยกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย
มากทีส่ ดุ คือเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามสนุกสนาน (Feel Fun) เชน งานเทศกาลสงกรานต (  = 4.27, S.D.
= 0.78) ในระดับมากที่สุด สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย
มากทีส่ ดุ คือเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามสนุกสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต (  = 4.95, S.D.
= 0.67) และเปนแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติภเู ขาปานํา้ ตกเกาะศาสนา (Feel Peace of Mind) (  = 4.95, S.D.
= 0.58) ในระดับมากที่สุด
3. คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ใหคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยว
ในโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทยสูงทีส่ ดุ คือการทองเทีย่ ววิถไี ทยเปนโครงการทีม่ คี วามเหมาะสมและประเทศไทย
มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง (  = 4.45, S.D. = 0.75) ในระดับมากที่สุด โดยนักทองเที่ยวชาวไทยใหคุณคา
แบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย สูงที่สุด คือจะแนะนําใหนักทองเที่ยวคนอื่น ๆ เดินทาง
ทองเทีย่ วตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย (  = 4.20, S.D. = 0.79) ในระดับมาก สวนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ใหคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทยสูงที่สุด คือ แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม (  = 4.89, S.D. = 0.30) ในระดับมากที่สุด
4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว
วิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ แบบจําลองที่พยากรณไดดีที่สุด ประกอบดวย
1) ภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเที่ยววิถีไทย
มีคา ใชจา ยทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีไ่ ดรบั 3) คุณลักษณะของการทองเทีย่ ววิถไี ทยและแหลงทองเทีย่ วในประเทศไทย
สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 91 (Adjusted R2 = 0.91)
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สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว
วิถไี ทยจากกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทย แบบจําลองทีพ่ ยากรณไดดที สี่ ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเทีย่ ว
วิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับ
สิ่งที่ไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจ
ไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 86 (Adjusted R2 = 0.86)
สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว
วิถไี ทยจากกลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ แบบจําลองทีพ่ ยากรณไดดที สี่ ดุ ประกอบดวย 1) การทองเทีย่ ววิถไี ทย
มีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยว
ในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบวา มีปจ จัยทีส่ ง ผลตอคุณคาแบรนดในการทองเทีย่ ววิถไี ทย 3 ดาน ซึง่ นักทองเทีย่ ว
ทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญ และสามารถพยากรณการสรางคุณคาใหกบั การทองเทีย่ ววิถไี ทย
ได ในประเด็นแรก คือ ภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน
โดยในภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว รูปแบบการจัดการทองเที่ยว
ที่มีความสอดคลองกับความตองการทองเที่ยวของตน เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญมักเดินทางทองเที่ยว
เพื่อผักผอนหยอนใจ โดยมีการเดินทางทองเที่ยวจากแรงจูงใน 2 ประเภท คือ แรงผลัก (Push Factors) หรือ
เกิดจากความตองการสวนลึกในจิตใจที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ
ตามความตองการภายในจิตใจ รวมกับปจจัยภายนอก หรือแรงดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเปนความนาสนใจ
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวนั้น ดังนั้น ภาพลักษณ
ซึ่งเปนการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมจึงมีความเกี่ยวของกับการกําหนดคุณคา
ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการสวนบุคคลของแหลงทองเที่ยว
โดยภาพลักษณของแหลงทองเทีย่ ว Destination Image กลายเปนมุมมองทีส่ าํ คัญตอพฤติกรรมของ
ผูบ ริโภคหรือนักทองเทีย่ ว (Dobni & Zinkhan, 1990) เปนสิง่ ทีแ่ สดงถึงการรับรูข องแตละบุคคล โดยปจเจกบุคคล
จะกระทําหรือเลือกทีจ่ ะไมกระทําบนพืน้ ฐานของการรับรูข องเขา (Gotsi & Wilson, 2001) ภาพลักษณจงึ เปน
ความรูแ ละความรูส กึ ของคนเราทีม่ ตี อ สิง่ เราตาง ๆ และเกิดจากความประทับใจทีไ่ ดมาจากการมีความรูแ ละ
ความเขาใจในขอเท็จจริงนั้น ๆ ดังนั้น ภาพลักษณดานการทองเที่ยว จึงเปนการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในดานตาง ๆ ไมวา จะเปนดานอารมณ ความรูส กึ ดานกายภาพ เปนตน โดย Hosany, Ekinci, & Uysal (2006)
ไดจําแนกภาพลักษณดานการทองเที่ยวออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานความรูสึก (Affective) ไดแก ความรูสึก
ถึงความยินดีตอนรับของผูคน ความรูสึกผอนคลายไมกดดัน ความรูสึกถึงความงดงามของแหลงทองเที่ยว
ความรูสึกถึงความตื่นเตนเราอารมณ 2) ดานบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) ไดแก
บรรยากาศเงียบสงบ บรรยากาศที่มีแตสิ่งที่ดีงามไรอบายมุข บรรยากาศที่กระตุน ปลุกใจ บรรยากาศ
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เต็มไปดวยผูค น และ 3) ดานการรับรู (Accessibility) ไดแก การสรางความมีชวี ติ ชีวา การสรางความเปนเพือ่ น
การใหความสะดวกสบายไมลําบาก การสรางความนาสนใจไมนาเบื่อเปนตน ดังนั้น จึงเห็นไดวาภาพลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการหรือสิ่งที่นักทองเที่ยวเปน จะสามารถสรางคุณคาใหกับ
แบรนดของแหลงทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันไดมากที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีการนําแนวคิดเกีย่ วกับบุคลิกภาพ (Personality) มาประยุกตใชในการสรางบุคลิกภาพ
ใหกบั แบรนด โดยในการสือ่ สารการทองเทีย่ วไดมกี ารนําแนวคิดเกีย่ วกับบุคลิกภาพแบรนดมาใชในการศึกษา
ถึงบุคลิกภาพดานการทองเที่ยว หรือ Destination Personality ดวยเชนกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
แบรนดนี้ ถูกนํามาประยุกตใชโดย Aaker (1997) ซึ่งเปนการอธิบายถึงบุคลิกภาพ (Personality) และ
คุณลักษณะเฉพาะ (Trait) ของมนุษยและการรับรูถ งึ บุคลิกภาพและคุณลักษณะของแบรนด โดยทีบ่ คุ ลิกภาพ
ที่ โ ดดเด น ของแบรนดนั้น จะสามารถช ว ยสร า งความชื่ น ชอบซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ความทรงจํ า ของ
กลุม ผูบ ริโภค และสามารถนําไปสูก ารเกิดความภักดีในแบรนด (Brand Equity) ไดในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บุคลิกภาพแบรนด
จะเปนพื้นฐานที่ชวยสรางความแตกตางของแตละแบรนด ซึ่งสอดคลองกับ Fournier (1998) ที่เชื่อวา
บุคลิกภาพแบรนดจะสงผลตออารมณ ความรูสึก ของผูบริโภคที่มีตอแบรนดเปนอยางมาก จนนําไปสู
ความไววางใจ (Trust) และความภักดี (Loyalty) โดย Aaker (1997) ไดวเิ คราะหถงึ รูปแบบบุคลิกภาพแบรนด
(Brand Personality Scale) ไวใน 5 ดาน คือ 1) แสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) ไดแกมีความจริงจัง
มีความซื่อสัตย มีความปลอดภัย ปลอบโยน ใหกําลังใจ 2) แสดงออกถึงความตื่นเตน (Excitement) ไดแก
มีความกลาหาญ มีความมุง มัน่ มีจนิ ตนาการเปนเจาความคิด ทันสมัย กาวหนา 3) แสดงออกถึงความสามารถ
(Competent) ไดแก มีความนาเชือ่ ถือความสามารถในการพัฒนาประสบความสําเร็จ มีชยั ชนะ 4) แสดงออก
ถึงความมีระดับ (Sophistication)ไดแก เปนสังคมชั้นสูง มีเสนหดึงดูดใจ 5) แสดงออกถึงความบึกบึน
(Ruggedness) ไดแกรักอิสระอยูเหนือกฎเกณฑกราวเกรง เขมแข็ง อดทนทั้งนี้ ในปจจุบันงานวิจัยตาง ๆ
ไดมกี ารประยุกตใชเกณฑการวิเคราะหถงึ รูปแบบบุคลิกภาพแบรนด (Brand Personality Scale) ในงานวิจยั
ดานการทองเทีย่ วอยางแพรหลาย โดยระบุวา แหลงทองเทีย่ วหรือบริการดานการทองเทีย่ วเปรียบเสมือนสินคา
และบริการตาง ๆ ซึ่งจะเห็นวาบุคลิกภาพของมนุษยมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกันกับแหลงทองเที่ยว
จากความสําคัญของภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเที่ยว ที่มีผลตอการรับรูของกลุมนักทองเที่ยว
ซึ่งจะสามารถสงผลถึงการรับรูภาพลักษณของประเทศไทยจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติได
เชนกัน
สวนในดานปจจัย เรื่องการทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และคุณลักษณะ
ของการท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยและแหล ง ท อ งเที่ ย วในประเทศไทยสามารถดึ ง ดู ด ใจได อ ย า งรวดเร็ ว นั้ น
มีความสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย และ นฤมล กิมภากรณ (2558) พบวา ในภาพรวมของ
แบรนดการทองเทีย่ วประเทศไทย ภายใตกรอบ Amazing Thailand ในความทรงจําของนักทองเทีย่ วเปาหมาย
แสดงใหเห็นถึงความหมายในมิติของวัฒนธรรมและงานเทศกาล ความคุมคาเงิน ดานสถานที่ทองเที่ยว
คุ ณ ภาพของการบริ ก าร และทํ า เลที่ ตั้ ง ตามลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร โ ดยกลุ  ม ประเทศเอเชี ย ใต แ ละ

290

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

กลุม ประเทศอเมริกามีความหมายของแบรนดการทองเทีย่ วประเทศไทยทีเ่ นนธรรมชาติและวัฒนธรรมเฉพาะถิน่
ความเปนธรรมชาติของประเทศไทยในความทรงจําของนักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย เนนหนักดานความงดงาม
ของธรรมชาติชายหาด แสงแดดเกลียวคลื่น ผนวกความสงบรมเย็นของบรรยากาศความเปนอยูของผูคน
ทองถิ่น ตลอดจนดานวัฒนธรรม มีความทรงจําดานความเปนมิตร มรดกทางประวัติศาสตร วิถีสุขภาพ
ความงาม วิถชี วี ติ ทีม่ คี วามรวมสมัย นอกจากนี้ กลุม นักทองเทีย่ วเปาหมายโดยรวม รับรูค วามหมายของแบรนด
การทองเที่ยวประเทศไทย ในมิติของการไดรับประสบการณและสิ่งใหมๆ จากการทองเที่ยว การไดรับ
ความสนุกสนานตื่นเตนจากกิจกรรมตาง ๆ การเปนสถานที่ที่เหมาะแกการหลีกหนีจากงานที่ทํา และเปน
การทองเทีย่ วทีท่ าํ ใหไดรบั ความเพลิดเพลินผสมผสานความสงบสุขอิสระ และผอนคลายความรูส กึ ทีด่ ที สี่ ะทอน
จากความหมายของแบรนดการทองเที่ยวประเทศไทยที่อยูในใจกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย

สรุป
การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู อิทธิพลของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วของ
ประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ปจจัยที่สามารถ
พยากรณไดดที สี่ ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเทีย่ ววิถไี ทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสว นตัว
ของทาน 2) การทองเทีย่ ววิถไี ทยมีคา ใชจา ยทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีไ่ ดรบั 3) คุณลักษณะของการทองเทีย่ ววิถไี ทย
และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว
การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู อิทธิพลของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วของ
ประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ปจจัยที่สามารถพยากรณไดดีที่สุด
ประกอบด ว ย 1) ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยมี ค วามสอดคล อ งกั บ ภาพลั ก ษณ ส  ว นตั ว ของท า น
2) การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและ
แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว
สวน อิทธิพลของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ
ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ประกอบดวย 1) การทองเที่ยววิถีไทยมีความเหมาะสม
สอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว สามารถพยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95) โดยผลการวิจัย
สามารถนํามาใชในการนําเสนอแนวทางในการสรางคุณคาแบรนดในการทองเที่ยววิถีไทยได ดังนี้
1. คุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วในโครงการวิถไี ทยนัน้ มีการใหความสําคัญตอภาพลักษณและ
บุคลิกภาพของแบรนดดานการทองเที่ยวในระดับสูง ดังนั้นในการจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวควรมี
การศึ ก ษาถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพของนั ก ท อ งเที่ ย ว และภาพลั ก ษณ ข องโครงการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วที่
มีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
2. วิถไี ทยซึง่ เปนวัฒนธรรมการดําเนินชีวติ ของคนไทย และลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเทีย่ ว
เปนปจจัยหนึ่งที่สามารถสรางคุณคาใหกับแบรนดดานการทองเที่ยวไดในระดับสูง ดังนั้น การพัฒนาแหลง
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ทองเที่ยวทั้งทางกายภาพ รวมกับการสงเสริมวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยจะสามารถสราง
แรงดึงดูดใจ และเปนเสนหทางการทองเที่ยวที่จะสงผลใหเกิดคุณคาแบรนดที่แข็งแกรง
3. การสรางคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ ววิถไี ทยจากภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเทีย่ ว
ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการดานการทํางานจากหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดภาพลักษณและ
บุคลิกภาพใหกบั แหลงทองเทีย่ วตาง ๆ เชน การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในพืน้ ที่
แหลงทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว เปนตน
4. ในดานคาใชจายดานการทองเที่ยว ซึ่งประเทศไทยสามารถเจาะกลุมตลาดระดับบนที่มีรายได
สูงและกลุม ความสนใจพิเศษทีม่ แี นวโนมใชจา ยสูงระหวางการเดินทางทองเทีย่ ว 4 กลุม หลัก ไดแก กลุม Golf
กลุม Wedding & Honeymoon กลุม Health & Wellness กลุม Ecotourism โดยเนน การสื่อสารภาพลักษณ
ที่สอดคลองกับคุณคา (Value) ที่กลุมเปาหมายตองการ ผนวกกับการนําเสนอสินคาที่ตรงตามลักษณะ
พฤติกรรมและความตองการของแตละกลุม เปาหมาย ซึง่ จะทําใหราคาสินคาและบริการทีเ่ กิดจากการทองเทีย่ ว
ของไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับ Price Premium
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดองคความรูใ นการพัฒนาคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วอยางยังยืน ควรมีการศึกษา
วิจัยคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวจากโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโครงการอื่น ๆ เพื่อนําไปหาแนวทาง
จัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยว และควรมีการศึกษาวิจัยถึง
คุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วในกลุม นักทองเทีย่ วตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เชน กลุม นักทองเทีย่ วชาวเอเชีย
กลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรป กลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เปนตน
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ความพึงพอใจตอการใชสื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียน
ดวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับ
โลจิสติกส มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน 13 คนจัดรูปแบบการเรียนที่มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษา
เนือ้ หาในรายวิชานอกชัน้ เรียน โดยจัดการเรียนในรายวิชานีท้ งั้ สิน้ 8 บทเรียนผานการใชชนั้ เรียนออนไลนและ
ใชเวลาในชั้นเรียนในการทํากิจกรรมและสนทนาแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่ไดศึกษามากอนเขาเรียน จากนั้นทํา
การประเมินความพึงพอใจดวยแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวยคาสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา
ผูเ รียนมีความพึงพอใจในระดับสูงตอการเรียนในรายวิชานี้ โดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนกําหนดลําดับการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งผูเรียนเชื่อวากระบวนการเรียนดวยแนวคิดหองเรียน
กลับดานใหผลที่ดีกวาและกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมทั้งตองการ
ใหรายวิชาอื่นๆนํากระบวนเรียนแบบใหมไปประยุกตใช

คําสําคัญ
หองเรียนกลับดาน การเรียนรูผานการปฏิบัติ
*ผูเขียนหลัก
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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 ที่สําคัญที่ผูสอนตองการ คือการหากระบวนการที่ไดผลใน
การเรียนของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจถึงเนื้อหาในรายวิชานั้น อีกทั้งยังจะตองคํานึงถึง
กระบวนการเรียนรูที่สามารถกระตุนผูเรียนไมใหเกิดความเบื่อหนายในระหวางการเรียน
นอกเหนือจากความรูที่ผูเรียนจะไดรับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง
คือทักษะการเรียนรูต า งๆ ซึง่ หนึง่ ในกลุม ทักษะทีจ่ าํ เปนในการผลิตบัณฑิตใหมคี วามรูค วามสามารถและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวย การรูสารสนเทศ
ความสามารถใชสื่อใหเกิดประโยชนได และทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผูเรียนตองมี
ทักษะเพื่อเตรียมพรอมสําหรับใชในการทํางานในอนาคต (Partnership for 21st Century Skills, 2016)
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จึงไดมกี ารคิดคนนวัตกรรมทางการศึกษา มีการพัฒนาเครือ่ งมือ
และแนวคิดที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือนั้นก็คือ แนวคิดของหองเรียน
กลับดาน (Flipped Classroom) ซึ่งเปนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ผูสอน
เปนศูนยกลาง (Instructor-Centered Classroom) ทีผ่ สู อนใชวธิ สี อนแบบบรรยายในชัน้ เรียนแลวมอบหมาย
งานใหกลับไปทําหลังชั้นเรียน เปลี่ยนเปนรูปแบบตรงกันขาม คือ ผูสอนจะมอบหมายเนื้อหากอนชั้นเรียน
(ในรูปแบบของเอกสาร สือ่ วิดที ศั น หรือสือ่ ทีอ่ ยูใ นรูปแบบออนไลน) ใหผเู รียนศึกษามากอน จากนัน้ จะใชเวลา
ในชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมสรางการเรียนรูดวยการแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการศึกษามากอนหนา
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การใชแนวคิดหองเรียนกลับดานนัน้ ผูเ รียนจะไดเรียนรูก ารใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมตัว
กอนเขาชั้นเรียนและไดเรียนรูผานการปฏิบัติ (Active Learning) โดยผานกระบวนการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ใหผูเรียนไดการเรียนรูโดย
การอานการเขียนการโตตอบและการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก
การวิเคราะหการสังเคราะหและการประเมินคา รวมถึงการไดเสริมสรางทักษะการสือ่ สารและสรางปฏิสมั พันธ
กับเพื่อนรวมชั้นเรียนอีกดวย
อีกทั้งการเรียนการสอนในยุคปจจุบันตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการและกลยุทธใหสอดคลอง
กับยุคของผูเ รียนซึง่ เปนกลุม Millennial Generation ทีเ่ ปนกลุม ทีช่ อบทํางานเปนกลุม ตองการการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว และมีการเรียนรูดวยการกําหนดแนวทางของตนเอง จึงจําเปนตองสรางสภาพแวดลอมในการเรียน
รูใหมๆ ที่สรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหไดเรียนรูผานประสบการณและการคนหาดวยตนเอง
(Simpson & Richards, 2015) อยางไรก็ตาม การเรียนดวยตนเองผานแนวคิดหองเรียนกลับดานยังมีขอ ดอย
เชนกัน กลาวคือ ผูเรียนตองรับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหากอนเขาชั้นเรียน ซึ่งหากไมไดศึกษาเนื้อหามากอน
จะทําใหการใชเวลาเรียนในชั้นที่ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําไดไมเต็มที่ สงผลถึงความเบื่อหนายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรม รวมถึงขอจํากัดของผูเรียนที่มีปญหาการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตที่บาน
ซึ่งจะทําใหไมสามารถศึกษาเนื้อหาที่ผานสื่อที่อยูในรูปแบบออนไลนได (Moran & Milsom, 2015) หรือ
ความรูสึกอึดอัดจากการเปลี่ยนรูปแบบในการเรียน (Simpson &Richards, 2015) การวิจัยในครั้งนี้จึงจะได
นําแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาประยุกตใชเพื่อสรางการมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียนและประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนหลังผานการเรียนดวยวิธีนี้

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใชสื่อสารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน

ทบทวนวรรณกรรม
หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุงการเรียนที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia, 2015) โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในหองเรียนกับ
การเรียนนอกหองเรียน การเรียนนอกหองเรียนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิดีโอ
ที่เผยแพรออนไลน หรือใชสื่อการสอนอื่น เชน การอานเนื้อหาที่จะมีการสอนลวงหนาการใชสื่อเสียง
(Podcasts) หรือ การนําเสนอของโปรแกรม PowerPoint (Mok, 2014) ทั้งนี้เนื้อหาตางๆ เหลานี้ ผูเรียน
ควรทําการศึกษาใหเขาใจและเตรียมพรอมกอนการเขาเรียนในหองเรียน
โดยในระหวางการเรียน แนวคิดของหองเรียนกลับดานก็เปนเทคนิคที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนได
นําความรูท ไี่ ดจากการเตรียมตัวกอนการเรียน นํามาประมวลผลและใชในการทํากิจกรรม ซึง่ ไมใชเพียงกิจกรรม
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ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางผูเ รียนกับผูส อนเทานัน้ แตจะเปนกิจกรรมระหวางผูเ รียนกับผูเ รียนเองดวย (Moran & Milsom,
2015) โดยการทํากิจกรรมนัน้ สามารถประยุกตใชวธิ กี ารตางๆ ทีม่ คี วามหลากหลายและนาสนใจเขามารวมดวย
ซึง่ ผลการเรียนรูท จี่ ะไดจากการทํากิจกรรมในหองโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ยิง่ ผูเ รียนมีการเตรียมพรอม
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
ªµ¤¥º®¥»n °£µ¡Âª¨o°¤Án ¦¼Â °µ¦Á¦¸¥¦¼o´Ê ª¦³¤¸®¨µ¥¦¼Â
(Flexible
Å¤n¥¹·´ÂÄÂ®¹É ®¦º°¦¼ÂÁ·¤Ç ´«¹¬µµ¤µ¦Äo¦¼ Âµ¦Á¦¸¥
Environment) ÂÄÇ ÈÅoÁ¡ºÉ°¸É³¦°¦´Á¦¸¥nµÇ ¹É°µ³Á¸É¥ª o°´µ¦Îµµ °¨»n¤
µ¦«¹¬µ°·¦³µ¦ª·¥´ ¨µ¦ÎµÁ·µÂ¨³µ¦¦³Á¤·¨
L
(Learning
Culture)

µ¦¥¦³´µª´¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¼o°Á}«¼¥r¨µÁ}¼oÁ¦¸¥Á}«¼¥r¨µ
¹ÉÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ·É¸É¼oÁ¦¸¥ÄÄÁ·¨¹¤µ ¹Ê Â¨³¦oµÃ°µ
Äµ¦Á¦¸¥¦¼o °¼oÁ¦¸¥Ä®o¥¸ ·É ¹Ê Ã¥¼oÁ¦¸¥¤¸ªn ¦nª¤Äµ¦¦oµªµ¤¦¼oÄ´Ê Á¦¸¥

I
(Intentional
Content)

¼o°³Äoª· ¸ µ¦°ÂÄ®o°Án Active Learning Strategies, Peer Instruction,
Problem-Based Learning, Mastery ®¦º° Socratic Methods ¹Ê°¥¼n´ ¦³´´ÊÂ¨³
®´ª o°Á¦ºÉ° ¸É¼o °o°µ¦°

P
´¬³oµµ¦«¹¬µ¤º°°µ¸¡³¤¸ªµ¤Îµ´´¼o°¤µ ¹ÊªnµÁ·¤Ã¥³o°
(Professional Îµ®Áª¨µÂ¨³ª·¸µ¦ÅÁ}µ¦Á¦¸¥¦¼o °Ân¨³»¨Â¨³µ¦Á¡·¤É Áª¨µµ¦¡³
Educator)
¦³®ªnµ¼o°Â¨³¼Áo ¦¸¥¤µ ¹Ê ¤¸µ¦´Á¼oÁ¦¸¥Änª¸ÉµÎ ·¦¦¤ nª¥Ä®o
µ¦¦³Á¤·¼oÁ¦¸¥Á}ÅÂ¦µ¥»¨
ในการใชแนวคิดการเรียนการสอนหองเรียนกลับดาน สามารถประยุกตใชการจัดการโดยผาน
การปฏิบัติ (Active Learning) ที่จะเพิ่มการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนการสะทอนผลตอบกลับ
และความรวมมือกันระหวางผูเรียน รวมถึงการไดยอมรับในความตางในรูปแบบการเรียนรู นอกจากนั้น
การเรียนรูผา นการปฏิบัติยงั เปนการเพิ่มการมีสวนรวมในการเรียนรูและเปนโอกาสที่จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชั้นเรียนอีกดวย (Simpson & Richards, 2015) จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงได
ทําการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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µ¦°ÂÁ·¤
(Traditional Classroom)

ºÉ°µ¦°°·Á¨È¦°·r
(Electronic media)

n°´ÊÁ¦¸¥
(Pre-classroom)

Áª¨µ

®o °Á¦¸ ¥¨´o µ
(Flipped Classroom)

Áª¨µÄ´ÊÁ¦¸¥
(Classroom)

ª·¸°Â¦¦¥µ¥
(Lectures)

®¨´´ÊÁ¦¸¥
(Post-classroom)

µ¸É¤°®¤µ¥
(Homework)

·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
nµµ¦·´·
(Active learning activities)

µ¦¦´Á¤·ªµ¤¡¹¡°Ä

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
งานวิจยั นีจ้ ดั การเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในการเรียนการสอนในรายวิชา IND410
ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานี้เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน
ในการจัดการเรียนการสอนไดปรับปรุง มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของรายวิชา IND410
ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ตามวัตถุประสงคของรายวิชา ดังนี้ (1) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจใน
หนาทีแ่ ละความสําคัญของระบบบรรจุภณ
ั ฑในอุตสาหกรรม (2) เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความรูค วามเขาใจในเรือ่ ง
คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ที่ใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑ โดยเนน
ที่การเพิ่มมูลคา การนํากลับมาใชใหม และการจัดการของเสียอยางเหมาะสม (3) เพื่อใหนักศึกษามี
ความเขาใจวิธีการเลือกบรรจุภัณฑใหสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบการขนสง รวมไปถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ในโซอุปทาน
โดยมีจาํ นวนบทเรียนทัง้ สิน้ 8 บทเรียน ซึง่ จะกําหนดแผนการเรียนดังตารางที่ 2 และการจัดการเรียน
การสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดาน จะมีการใชระบบของ Google Classroom ในการเขาไปศึกษาดวย
ตนเอง ทั้งการดูวิดีโอหรือการอานเนื้อหา บทความออนไลน แหลงขอมูลและฐานขอมูลออนไลน ตลอดจน
เอกสารแนบที่เกี่ยวของกับบทเรียนในคาบตอไป (ภาพที่ 2)
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ตารางที่ 2
แผนการสอนรายวิชา IND410 ทีม่ กี ารมอบหมายงานใน Google Classroom ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน
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ภาพที่ 2: หนาตางของชั้นเรียนออนไลนที่มอบหมายงานนอกหองเรียน
โดยในแตละครั้งจะมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาตอบคําถามสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ไดศึกษาเพื่อ
เปนการตรวจสอบวาผูเ รียนไดเขาไปทําการศึกษากอนจะมาทํากิจกรรมในชัน้ เรียน โดยผูส อนจะรวบรวมขอมูล
คําตอบและสะทอนกลับใหผูเรียนในชั้นเรียนอีกครั้ง
สวนสุดทายจะมีการประเมินผลการใชการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียน
กลับดานดวยการจัดทําแบบสอบถามตามแนวคิดการประเมินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (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
หองเรียนกลับดานนั้นใหผลเชิงบวก (โดยคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11)) ผูเรียน
เห็นวาการเรียนแบบใหมกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม โดยการเรียนใน
รายวิ ช านี้ ต รงกั บ ความคาดหวั ง ของตั ว ผู  เ รี ย น การใช เ ทคนิ ค ต า งๆ กระตุ  น ให เ กิ ด การสื่ อ สารและ
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชานี้เพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็น
ของผูเรียนจากคําถามปลายเปดที่นาสนใจ สามารถสรุปเปนแตละประเด็นไดดังนี้ 1) ความคิดเห็นตอเนื้อหา
ในรายวิชา ผูเ รียนคิดวาเนือ้ หาเขาใจงาย นาสนใจ 2) ความคิดเห็นตอการสอนของอาจารย ผูเ รียนมีความคิด
เห็นวาผูสอนมีทักษะในการสอนเปนอยางดี สอนสนุกและเนนความสําคัญไดชัดเจน 3) ความคิดเห็นตอสื่อ
และเอกสารประกอบการสอน ผูเ รียนเห็นวามีวดี โิ อทีน่ า สนใจ เนือ้ หาทีม่ อบหมายและวีดโี อประกอบเหมาะสม
นอกจากนี้ ผูเรียนยังชื่นชอบการเรียนแบบใหมมากกวาการเรียนแบบเดิมและยังมีความตองการใหมีการใช
กระบวนการเรียนแบบใหมนี้กับรายวิชาอื่นๆ
ตารางที่ 3
ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410

¦µ¥µ¦

³Â nªÁ¸¥n Á
Á¨¸n¥ ¤µ¦µ

1. µ¦Á¦¸¥Ä¦µ¥ª·µ¸Ê¦´ªµ¤µ®ª´

4.38

0.77

2. µ¦Á¦¸¥¦¼oµµ¦° °°µµ¦¥rÂ¨³µ¦Á¦¸¥°°Å¨r¤¸ªµ¤¤»¨´

3.85

0.99

3. µ¦Á¦¸¥µ¦°¼°°ÂÄ®o¤¸ªµ¤¥º®¥»n

3.92

0.86

4. µ¤µ¦Îµ®¨Îµ´µ¦Á¦¸¥ÅoÁ°

4.23

0.83

5. µ¤µ¦´µ¦Áª¨µÅo¸ªnµÁ·¤

3.85

0.90

6. ´ÊÄÁ¦¸¥¤µ ¹Ê

4.00

0.58

7. µ¦Á¦¸¥µ¦°¼°°Â¤µÄ®oµ¤µ¦¤¸·´¤¡´rÂ¨³¤¸ªn ¦nª¤
n°´¤µ ¹Ê

4.08

0.86

8. µ¸É¤°®¤µ¥°®o°Á¦¸¥¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤

3.85

0.69

9. Åoªµ¤¦¼oÂ¨³Á oµÄÁºÊ°®µ¤µªnµµ¦Á¦¸¥oª¥ª·¸ µ¦ÂÁ·¤

4.00

0.91

10. Ä´Ê Á¦¸¥¤¸µ¦¦oµ£µ¡Âª¨o°¤ °µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¤¸nª¦nª¤

4.23

0.93
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ตารางที่ 3
ผลการประเมินการจัดการเรียนแบบสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานของนักศึกษาในรายวิชา IND410 (ตอ)

¦µ¥µ¦

³Â nªÁ¸¥n Á
Á¨¸n¥ ¤µ¦µ

11. £µ¡Âª¨o°¤¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦Á¦¸¥¦¼o

4.08

0.76

12. ¤¸µ¦Äo¨¥»rµ¦°¸®É ¨µ®¨µ¥Ä¦µ¥ª·µ¸Ê

3.85

0.90

13. µ¦ºÉ°µ¦Â¨³µ¦¤¸·´¤¡´r¦³®ªnµ¼oÁ¦¸¥Ä¦µ¥ª·µ¸ÊÁ¡¸¥¡°n°
µ¦Á¦¸¥¦¼o ¸É¤¸¦³··£µ¡

4.15

0.80

14 µ¸¤É °®¤µ¥Äµ¦Á¦¸¥µ¦°ÂÄ®¤n¸Ê µÎ Ä®o¦³»o
ªµ¤°¥µÁ¦¸¥¦¼oÂ¨³Á¡·¤É ´¬³Äµ¦Á¦¸¥Ä¦µ¥ª·µ¸Ê

4.23

0.83

15. ¦³ªµ¦Á¦¸¥Â¸ÄÊ ®o¨¸É¸ªnµµ¦Á¦¸¥ÂÁ·¤

4.00

0.82

16. °µ¦Á¦¸¥Â¸Ê¤µªnµµ¦Á¦¸¥ÂÁ·¤

4.23

0.93

17. µ¦Á¦¸¥Â¸Ê¦³»oÄ®oÅo f¦³ªµ¦·¤µªnµµ¦Á¦¸¥ÂÁ·¤

4.62

0.65

18. ª¦Äo¦³ªµ¦Á¦¸¥ÂÄ®¤n¸Ê´ ¦µ¥ª·µ°ºÉÇ
n µÁ¨¸É¥¦ª¤

4.46
4.11

0.66
0.13

อภิปรายผลการวิจัย
จากการนําเอาแนวคิดของหองเรียนกลับดานมาใชในการเรียน โดยการใหผูเรียนใชสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีในการเตรียมตัวกอนการเขาเรียนทีม่ กี จิ กรรมในชัน้ เรียนแทนทีก่ ารนัง่ ฟงบรรยายเพียงอยางเดียว
เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม ผูเรียนเห็นวากระบวนการเรียนแบบนี้ใหผลที่ดีกวาการเรียน แบบเดิม
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gilboy,
Heinerichs & Pazzaglia (2015) ที่ไดศึกษาการนําเอาแนวคิดหองเรียนกลับดานไปประยุกตใชในการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไดทําการวางแผนการสอนทั้งกอนเรียนกิจกรรมระหวางเรียน และ
หลังเรียน พบวาผูเ รียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรียนดวยวิธกี ารของหองเรียนกลับดาน เมือ่ เทียบกับการเรียน
แบบเดิมโดยในสวนรวมตอกันและปฏิสมั พันธในชัน้ เรียนมีระดับความพึงพอใจสูง (คาเฉลีย่ 4.08) สอดคลอง
ผลการนําแนวคิดหองเรียนกลับดานไปใชในการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสของ Jungic, Kaur, Mulholland
& Xin (2015) ที่พบวาการมีสวนรวมของผูเรียนและผูสอนมีมากขึ้น โดยผูสอนสามารถติดตามการเรียนรู
ของผูเรียนผานการประเมินในชั้นเรียนไดทันที
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ในดานการดําเนินกิจกรรมเมื่อผูเรียนไดมีการศึกษาเนื้อหามากอนเขาชั้นเรียน กระบวนการในการ
ทํากิจกรรมในชั้นเรียนจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู จะเห็นไดจากความพึงพอใจดานการสื่อสารและ
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในรายวิชานี้เพียงพอตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและงานที่มอบหมาย
ในการเรียนการสอนแบบใหมนี้ทําใหกระตุนความอยากเรียนรูและเพิ่มทักษะในการเรียนในรายวิชานี้
(คาเฉลี่ย 4.20) สอดคลองกับการศึกษาของ Mok (2014) ที่ไดเปลี่ยนการเรียนในรูปแบบเดิมคือการบรรยาย
ในหองเรียนในรายวิชา ระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใหเปนแบบหองเรียนกลับดาน
พบวามีผลตอบรับจากนักศึกษาคอนขางไปในทางบวกและชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู รวมถึงการมีสว นรวม
ของนักศึกษามีระดับเพิ่มสูงขึ้นดวย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลจากคําถามปลายเปดที่สอบถามถึง
ความคิดเห็นตอสื่อและเอกสารประกอบการสอน โดยผูเรียนเห็นวามีวีดิโอที่ไดเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน
นาสนใจ เนื้อหาที่มอบหมายและวีดีโอประกอบเหมาะสมเนื่องจากเปนเนื้อหาและสื่อที่ไดรับการคัดเลือกวา
เปนเนือ้ หาและรูปแบบทีม่ คี วามทันสมัย ตรงกับรูปแบบสถานการณปจ จุบนั และเปนเรือ่ งใกลตวั ทําใหกระตุน
ความสนใจของนักศึกษาไดดียิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนดวยแนวคิดหองเรียนกลับดานยังมีบางประเด็นทีไ่ ดคะแนนนอยกวา
ดานอื่น เชน ประเด็นดานจัดการเวลาและความเหมาะสมของงานที่มอบหมายนอกหองเรียน (คาเฉลี่ย 3.80)
Herreid & Schiller (2013) เสนอวาเปนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากในชวงเริ่มตนผูเรียนอาจจะรูสึกตอ
ตานเนื่องจากตองทํางานในสวนของงานนอกหองเรียนที่มากขึ้น แตก็สามารถแกไขไดดวยการมอบหมาย
การตอบคําถามสั้นๆ ใหผูเรียนตอบหลังจากไดศึกษาดวยตนเองและนํามาคิดเปนคะแนนสะสมใหดวย

สรุป
ผูเ รียนมีความพึงพอใจในการเรียนทีม่ กี ารใชสอื่ สารสนเทศในการเรียนดวยการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 ในเชิงบวกตอการเรียนในรายวิชานีโ้ ดยการมอบหมายงานนอกหองเรียนสามารถทําใหผเู รียน
กําหนดลําดับการเรียนและทําใหตั้งใจเรียนมากขึ้นและผูเรียนเชื่อวากระบวนการเรียนแบบนี้ใหผลที่ดีกวา
และกระตุนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดมากกวาการเรียนแบบเดิม รวมทั้งตองการใหรายวิชาอื่นๆ
นํากระบวนการเรียนแบบใหมไปประยุกตใช
อยางไรก็ดีงานวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดที่มีการใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ซึ่งการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่ใหญขึ้น หรือทําการศึกษาในรายวิชาเดิมเปรียบเทียบกันสองภาคเรียนในรอบ
ปการศึกษา รวมถึงอาจจะตองมีการปรับใชเทคนิควิธีอื่นๆ มาผสมผสานรวมดวย หากทุกวิชาใชวิธีการเรียน
การสอนตามแนวคิดนี้ เนื่องจากนักศึกษาจะตองใชการเตรียมตัวและเปนภาระงานที่มากขึ้น
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ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
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
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทํา
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) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมเคยตีพมิ พเผยแพรในวารสาร หรือสิง่ พิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
2) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมอยูใ นระหวางการพิจารณารอตีพมิ พในวารสารหรือสิง่ ตีพมิ พอนื่ ใด
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3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกี ารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์
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) บทความทีจ่ ะไดรบั พิจารณาตีพมิ พ ตองเปนบทความทีแ่ สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน
ในเชิงปฎิบตั ทิ นี่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชทงั้ ในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) บทความทีจ่ ะไดรบั การตีพมิ พตอ งผานกระบวนการกลัน่ กรองจากผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
2.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
1) กองบรรณาธิการจะแจงใหผเู ขียนทราบเมือ่ กองบรรณาธิการไดรบั บทความเรียบรอยสมบูรณ
2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
3) ในกรณีทกี่ องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพจิ ารณาตีพมิ พ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการสงบทความเพือ่ กลัน่ กรองตอไป โดยจะสงใหผทู รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ จํานวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น 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) ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
6) บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
7) บทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษ ความยาว 1 ย อ หน า (250 คํ า ) ขนาดตั ว อั ก ษร 16 Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
9) หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร
14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
10) หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ
ชือ่ แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point ใหพมิ พไวใตภาพหรือแผนภูมิ บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงทีม่ า จัดกึง่ กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
11) เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
13) กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพือ่ พิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่ และนามสกุลของผูเ ขียน
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
3.2 สวนประกอบของบทความ
1) บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ
เนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้ หาทีน่ าํ เสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้ หานัน้ การนําเสนอเนือ้ หาควรมีความตอเนือ่ งเพือ่ ชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
2) บทความวิจยั ควรมีการนําเสนอผลการวิจยั ทีไ่ ดรบั อยางเปนระบบ และมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค 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)
เสนอผลการวิ จั ย ที่ ต รงประเด็ น ตามลํ า ดั บ ขั้ น ของการวิ จั ย การใช ต ารางหรื อ แผนภู มิ
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
ชือ่ ผูแ ตง. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ วิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต ชือ่ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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(4) เว็บเพจ
ชือ่ ผูแ ตงหรือ่ หนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปทจี่ ดั ทํา). ชือ่ เรือ่ ง. สืบคนเมือ่ วันที่ เดือน ป,
จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สืบคนเมือ่ 25 ธันวาคม
2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion.
American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats
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วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.
php/FEU) สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อสั่งจอง
วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ
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ฟารอสี เทอรน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิเ์ กีย่ วกับภาพ แผนภูมิ ขอความสวนใดสวนหนึง่ และ/
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