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กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้เปนฉบับแรกในกาวสูปที่ 12 ของวารสาร
บทความหลายเรื่องในฉบับนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรูและนวัตกรรมซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอ
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทุกองคกรใหสามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังเปนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อการยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศ อาทิ บทความที่ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
ในองคการของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความ
ทีน่ าํ เสนอความสามารถในการใชขอ มูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชน และรูปแบบการบริหาร
เพื่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน
นอกจากนี้ บทความในฉบับยังประกอบดวยบทความที่นําเสนอเนื้อหาการพัฒนาการตลาดของ
ธุรกิจประเภทตาง ๆ เชน การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนด และการศึกษาการสื่อสารการตลาดผานการสรางสรรเรื่องราวโอทอปกลุมผา จังหวัดเชียงใหม
รวมทั้งมีบทความที่นําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดวย
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้
และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
ทีก่ รุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร และขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ
และนิสติ นักศึกษา เสนอผลงานเพือ่ เผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน โดยสามารถศึกษา
คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และจาก
ระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
รวมทั้งสามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน
บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
กลยุทธการสื่อสารนับวาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในคายภาษาอังกฤษ
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้เพื่อจําแนกกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตามลักษณะทางภาษาของทักษะ
การสือ่ สารของนักเรียนและเพือ่ ประเมินกิจกรรมทีม่ ีความเปนไปไดและชวยใหทกั ษะการสื่อสารของนักเรียน
ดีขึ้น ผลการศึกษาพบวาสถานการณในการพูดเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งและสถานที่เฉพาะและ
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สถานการณเปนกิจกรรมที่วัดความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถานการณเฉพาะได
กิจกรรมสุดทาย การเลาเรือ่ งเปนกิจกรรมทีน่ กั เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเลาเรือ่ งในบริบทและสถานการณ
ที่หลากหลายไดรวมถึงนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูการใชภาษาผานกิจกรรมการเขาคายภาษาในรูปแบบ
สถานการณในการพูด
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Abstract
Communicative strategies are used for as an effective teaching learning tool in language
camps. This study is to identify the effectiveness of communication strategies on the language
aspects of students’ communication skills and to evaluate the possible tasks in camps that could
help students enhance their communication skills. The findings show that speaking situation is the
activities in a specific time and less formal. Therefore, three activities have beneficial effects on
communication skills by students being able to convey the meaning of words, phrases, and
sentences according to language activities. First, Self-talk is a useful language activity that improves
pronunciation. Second, speaking situations can be used to assess ability to communicate in
everyday life in specific purposes. Lastly, students develop their narrative skills through various
contexts and situations. Including, the students have the opportunities learning language through
language camp activities in a pattern of speaking situations.

Keywords
Communication Strategies, Language Camp, Language Activities

Introduction
Communicative development occurs through exposure to many different language
situations with the implementation of collaborative learning through practical and authentic
activities. Communication is a tool for people to meet their needs through different channels and
different situations both verbally and non-verbally. In education, learning communication subjects
through situational dialogues whether using Thai or English languages is essential to communicate
more effectively when both learning inside and outside of the classroom, including in language
specific camps. Most studies seem to agree that language development through camps will
continue to hold an important role in education going into the future. For example, Cho (2010) suggests
language camps can be characterized as a communicative approach in authentic contexts, and
the roles of explicit instruction are to assist learners to become more competent members in the
community. As far as explicit instruction is concerned, Archer & Hughes (2011) identified two main
uses of practical activities: to provide a direct approach to teaching and to include both
instructional design and delivery procedures. Sangvatanachai (2013) cites four uses of practical
activities as a means of prompting reactions: the asking of questions, instructions, directions, and
any other input that elicits a reaction. A wide range of communicative activities in a language camp
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are now therefore available in all these areas for use outside classroom. However, even though
many studies have reported an increased use of communication strategies in language camps,
there has been very little research reported on the effectiveness of such use. The purpose of the
present study is therefore to ascertain the effectiveness of using communication strategies
compared to outside classroom instruction in a language camp.
1. Background and Its Significance in Communication
According to Ellis & McClintock’s model of communication (1990), a linear, one-way
process in which a sender intentionally transmits a message to a receiver. However, before it
reaches the receiver, the message must go through noise which emphasizes information flow and
accuracy. Bialystok (1990) also stated that overall goal in communication strategies is to find a
means of explaining how strategies function in the speech of L2 learners. Finally, the receiver must
convey the message to its destination in order to obtain an understanding from that information.
Language can only truly happen with concentration belonging to situations and so, communication
strategies are involved in order to mediate between people.
2. The Communication Process
Pfeiffer (1998) suggested that indirect communication is promoted between people.
Game-playing behavior is one effective method of indirect communication that encourages people
to communicate with each other with the basic aims of human relations development. In addition,
Venkatagiri (2002) claims that symbol communication is relevant to the fields of linguistics, alternative
and augmentative communication that identifies the relationship between a symbol and what it
represents as arbitrary and entirely learned. It will probably use a combination of these symbols
depending on their abilities, needs, motivation, and the demands of the communicative setting.
Furthermore, symbolism can monitor thoughts, feelings, and actions as it refers to the way that
people share ideas, feeling and experiences by words that are concerned with meaning.
The communication process can be divided into three basic stages. First, a sender transmits
a message through a channel to the receiver in order to communicate the idea of the sender, and
the receiver interprets the meaning of that message from the sender. The information that is sent
could be complicated language of any kind or a symbol. Developing a message is known as
encoding and interpreting the message is referred to as decoding. Feedback is also an important
factor of the communication process because when two people interact, talk or do something
together in any way, communication happens. The critical factor in measuring the effectiveness of
communication is common understanding. Understanding exists when the sender and the
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receiver have a mutual agreement as to not only the information, but also the meaning of the
information. Effective communication, therefore, occurs when the intended message of the sender
and the interpreted message of the receiver are one and the same. Communicative tasks could
help a teacher design communicative task into practice (Yule, 1997, 30). Therefore, a high task
approach, such as activities in camps, with the students may save time, but it does not always
result in every student getting the same meaning from the task without opportunities to ask questions
and to clarify the activities.
3. Communication Strategies in Second-Language Acquisition
In the course of learning a second language, the lack of linguistic competence is a
communicative problem caused by low level speaking ability. Communication strategies are
strategies that learners can use to solve communicative problems in order to convey meaning.
These strategies may include:
3.1 Paraphrasing: using your own words to express someone else's message or
ideas.
3.2 Substitution, a fundamental concept in logic: a syntactic transformation of formal
expressions.
3.3 Coining new words: implemented when there is a clear-cut need for some kind
of disambiguation.
3.4 Switching to the first language: occurs when a speaker alternates between two
or more languages, or language varieties, in the context of a single conversation.
3.5 Asking for clarification: active and non-native English speakers alike
occasionally don't understand what is said to them.
These are all, with the exception of switching languages, also used by native
speakers. Including, Nakatani (2006) developed the Oral Communication Strategy Inventory (OCSI)
which can be divided in two types: Strategies for coping with speaking problems and Strategies
for coping with listening problems. It is about achievement or compensatory strategies where a
student tries different solutions in order to achieve working communication, and reduction or
avoidance strategies where a student gives up when the first attempt on communication fails.
However, Panicha & Soranastaporn (2014) illustrated that the students used overall English
communication strategies at the high level especially, social-affective strategies that concerns with
strategies for coping with speaking problems.
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4. Communication Characteristics in Language Camps
Language camps offer interactive and engaging activities that are involved directly
with language learning and cultural understanding by using communication skills in another
language. The learners that participate in a camp are called “campers” and they engage in the
many different curricula available in language learning. Furthermore, “campers” are provided with
a lot of opportunities to practice language in authentic situations. The “camper” can also engage
in cultural activities so that learning a language in the camp becomes a valued cultural experience
(Kositchaivot, 2012). In language camps generally, the method is to employ informal language with
the aim of engaging participants in interactive and fun language activities. The Level of language
in the activities is unique to each situation as it depends on the language abilities of the participants
that are enrolled in the camps. The age of the “campers” is also important to consider in terms of
its impact on the learning outcomes. However, face to face communication with high interactions
where participants are given opportunities to master communicative skills is crucial for success.
Role play is a teaching methodology that aims to develop a way of bringing situations
from real life into learning environments (Doff, 1990). Richard-Amato (1996) states that the most
common situations for role play may need to function in the target language. Familiar or common
situations are used so that students participate fully and can increase confidence with language
use. Such examples of role play situations include; shopping, interacting at school, talking on the
telephone, asking for directions, making appointments, and attending business meetings including
fantasy situations from stories, television, or simulations and situations. VenTESOL (2014)
enhances language skills of participants outside the classroom through a guided collaborative
development of all the activities that take place throughout the camp days. Some typical and
common role-plays used as camp activities are outlined as follows: 1) Face-to-face interaction
where the learners support each other through task understandings and accomplishments.
Group members encourage partners' achievements. 2) Group processing where group members
evaluate their own effectiveness and take into consideration improvement decisions. In order to
reach this goal, group members participate and are responsible for their part in the task in order
to accomplish it. 3) Individual and group accountability which requires a great sense of
responsibility in order to decrease social loafing. Accordingly, students must make their learning
capacity evident. Fourth, Positive interdependence which is when each group members have
a role or a task. 4) Social skills including interpersonal and group skills though leadership, effective
communication, trust-building, conflict-management skills and decision-making. As a result, each
member must be certain of their responsibility within the group.
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Hence, language learning in these activities can be characterized as a communicative
approach in authentic contexts, and the roles of explicit instruction are to assist learners to become
more competent members in the community. (Cho, 2010)
4.1 Communication for a camp leader
Teachers are the leaders in the language camp and are encouraged to work
closely with the students or “campers”. Giving guidance for clearer communication and the
method to accomplish activities are the major responsibilities of the teachers. Teachers are
responsible for student’s behavior, providing support, and maintaining the wellbeing and providing
first aid when needed. Offering the right tools and explaining the whole process are important
teacher duties to make students understand how to accomplish activities and to build effective
relationships and conversations among the campers. Moreover, the teacher must be able to scaffold
the language and teach students speaking and discussion skills (Dawes, 2004, 677-695).
Scaffolding and support helps make the structure of the session clearer and also supports the
method of thinking through into communication.
4.2 Communication for campers
Campers should have opportunities to try and master skills, especially oral skills.
Oral language activities such as think-pair-share or group discussions provide campers with time
to consider an idea prior to sharing it with others and to increase opportunities for students to listen
and speak the language. Spoken language is interactive, situated and immediate (Freeman &
Freeman, D. 2009, 154-180) and is considered interactive because it shows a high degree of
personal involvement.
4.3 Communication problems in Language camps
There is a great difference between knowledge of a second language and the
ability to use language in real life in different situations (Kositchaivot, 2012). Teachers play an
important role in how language is used in the camp. Teachers, especially those who teach in
language camps, often find that while students may appear to have some mastery of English when
it comes to completing exercises in text books, they may really struggle if put in a situation where
the spontaneous production of English is required for actual communication (Bumroongthai &
Thanymanta, 2009). This is particularly the case when it comes to speaking and listening which
students are the least practiced in. By the time students have finished school and university, they
have already studied many years of English, yet their ability to communicate doesn’t seem to have
improved to any great degree. In contrast, a trip to any tourist destination in Thailand will reveal

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

15

that many people who work with foreign tourists are very adept at communicating even though,
they have had limited formal instruction in the language.
There are many reasons for students’ difficulty in using L2 to communicate in real
situations. In Thailand, lack of vocabulary and incomplete sentence structure are fundamental
problems that limit students’ ability to communicate (Chuanchaisit & Prapphal, 2009). Students
often just don’t have the necessary vocabulary to express them and so may use words inappropriately.
The inappropriate use of words can result in misunderstanding and confusion. Students also lack
the basic sentence structures that make the coherent use of vocabulary possible. However, Bunwirat
(2017) claim that Communicative Language Teaching (CLT) is integrated into English classrooms
to give students chances to use English in authentic contexts. There are more communicative
aspects than just grammar and vocabulary.
The Implication of Communicative Strategy
There has been much research on the effect of communication strategy on EFL as well as
the communicative approach in authentic contexts and communicative language teaching.
Explicit instruction is a structured, systematic, and effective methodology for teaching academic
skills. It is called explicit because it is an unambiguous and direct approach to teaching that includes
both instructional design and delivery procedures (Archer & Hughes, 2011, 1-22). These could be
the essence of our experience in using language. It involves cognitive functioning such as the
high-quality experience which involves a high frequency of practices and repetition. People can
monitor the meaning of information in a way they are familiar with and also construct social reality
which makes sense of their past experience.
Explicit activities could also enhance communicative skills as a tool in a language camp
by identifying the effect of language abilities on students’ communication skills. These kinds of
activities make it easier to evaluate the level of communicative proficiency as communicative
activities are the ultimate integration of all the four skills in language camps. This could be the way
that students convey the events in words, images, and sounds. Teachers’ oral instructional language
needs to be the medium of instruction in the camps of second language learners. This helps learners
formulate the meaning that takes place in a pedagogic context which is the principle of teaching
and learning. Being good at teaching requires effective language making it such an important
element. Marinova-Todd, Marshall & Snow (2000) claim that well trained teachers might be native
or native-like speakers but should have communicative competence in three areas, namely,
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grammatical strategic and sociolinguistic competence including discourse competence. To attain
native like communicative competence is not an active undertaking in order to succeed in language
learning.
The lack of strategic competence factors might also affect communication strategies more
due to language development compared to linguistic competence. Jamshidnejad (2011) argues
that promoting the accuracy of the target language is one of the most frequent functions of CSs
through which participants collaboratively repair, negotiate and discuss both lexical items and
grammatical forms in their L2 interaction. Klein (1986) claims that "spontaneous" and "guided"
acquisition may develop conscious and subconscious learning that are also valued. Speaking is
considered to be the most important language skill. It helps learners acquire their target language
and can aid measurement of their overall achievement. To improve language proficiency is most
important for students and as such requires suitable strategies to motivate them into undertaking
lifelong learning. The effects of using communication strategies have overcome the gaps or
problems in communication which might happen during the communication process.
To develop a pattern for learners’ communication could be argued as being equally or
more important than oral discourse. Interactions and transactions are the key functions of oral
discourse and they can convey meaning of information between the sender and the receiver while
also maintaining social relationships. Communication strategies allow the learner to endure through
times of difficulty in order to provide a sense of security within the target language (Mesgarshahr
& Abdollahzadeh, 2014). It can lead to learning by eliciting without unknown language items either
from the speakers or their own target language through paraphrasing (Jamshidnejad, 2011).
The instruction of communication strategies can develop learner’s autonomy which is the least
significant tool. However, the classification of communication strategies is a difficult process and
the teacher’s experience out of the classroom is highly significant. Learning a foreign language
does not have the same effect as the learning experience so some learners might have some
difficulties with the learning process, feeling threatened and frustrated, and that result in language
learning.
Brown (1994, 203-204) claims that the term interlanguage is neither the system of the native
language nor the system of the target language based on the best attempt of learners to provide
order and structure to the linguistic stimuli surrounding them. The importance of attribution for
communication strategies are the definitions and classifications that happen from different
perspectives. In language teaching, tasks become the conviction that affects the pedagogical tools

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

17

which could develop learners’ competence in language learning. Tasks provide active roles such
as helping each other when there is misunderstanding, and making themselves understood when
their message is inarticulate. Different types of tasks offer different opportunities for negotiation of
meaning, and to re-enforce which types of tasks are suitable for each learner.
2. Communicative approach
According to The National Education Act (1999, 8-14) the development of English skills
should take full account for “the national agenda” and it supports using new policies in learning
English language that place emphasis more on practical skills than learning only knowledge.
2.1 Communicative tasks
According to Bumroongthai&Thanymanta (2009), campers feel worried about
speaking incorrectly, mistranslating, accents, shyness, insufficient vocabulary, arranging the words
into sentences, and lacking motivation to learn English. These are the main problems amongst Thai
students in relation to communication skills. Thus, choosing the right communicative activity would
be an effective tool when doing activities in the language camps for many reasons. Moss &
Ross-Feldman (2003, 20) suggested that students should be engaged in relevant tasks within a
dynamic learning environment rather than in traditional classrooms.
2.2 Camp tendencies of the 21st century in Thailand
Furthermore, The Core of Basic Education Commission (2008, 5) aims to fully
develop learners in all respects such as morality, wisdom, happiness, and potentiality for further
education and livelihood. It also places emphasis on knowledge and skills for communication,
thinking, problem-solving, technological know-how, and life skills. Conducting a variety of activities
in an English camp increases the knowledge of the region and its cultures. Mrs. PawadeeNgernmuen;
president of the Roi Et Interior's Ladies Association, National News Bureau of Thailand, (2016)
agrees that an English camp can improve English skills and create an effective learning
environment. The Ministry of Foreign Affairs established the MFA camp after the formation of the
ASEAN Community for Thai youth in order to be more assertive and more confident when
communicating in English. The Foreign Affairs Minister; Mr. Surapong, also stated that there has
been positive feedback from parents and has planned to consider expanding the English camp
project to other areas of the country as well (The Thai Financial Post, 2016).
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2.3 Different communicative tasks in the language camp
Kositchaivot (2012) revealed that the speaking competency of students becomes
higher after camping. Choosing the proper activities provide opportunities to use and learn real
English in a relaxed environment. Games, songs, and other recreational activities are the most
popular activities in camps. After camping, campers are likely to have more confidence to speak
English when faced with foreign teachers (Bumroongthai & Thanymanta, 2009). Even-though,
role-play is the most challenging speaking activity for the students, Jittreenit (2009) revealed that
providing various and different situations to role play could really enhance students' communicative
speaking abilities because they experience a simulation of a real situation.
2.3.1 Self-talk: Self-talk is intrapersonal communication which is involved with
the act or practice of talking to oneself, either aloud or silently and mentally and it can have a great
impact on learner’s confidence. Bumroongthai & Thanymanta, (2009) indicated that self-talk can
enhance the level of self-efficacy in using English for communication.The students help one
another to think of the words for self-talk to speak with themselves and as always write down on the
flip chart while they are talking to the foreign teachers. The following are some examples of words
used in self-talk: don’t be shy, speak with confidence, and use easy word with the same understanding.
Ranking from the highest to the lowest in effectiveness, talking with foreigners: Using easy
vocabulary to make the same understanding, be sure to speak up and I can talk. These strategies
make learners feel confident while they are talking with native speakers or fellow second language
users. Furthermore, students can improve their level of pronunciation with their freedom to create,
present, and do English pronunciation activities. Through this they are able to all feel comfortable
and learn the correct pronunciation of English unstressed syllables. (Wongthanet, 2013)
2.3.2 Narrative skill: The communicative view on Narrative skills is that it is part
of the innate ability to process and produce language. Kositchaivot (2012) revealed that students
with both high and low English learning achievement preferred doing activities involving writing for
Mattayom 1-3 students in the school under the Phetchabun Educational Service. According to
recent research results, the students' ability in writing English picture narratives and translating
English into Thai are effective language activities to achieve English learning. The teacher chooses
the contents of each dialogue that so that it is relevant to the scope of each speaking situation.
Integration between subjects is important because it aids development of speaking skills. Therefore,
when arranging the contents of each dialogue, it should be ordered from the most difficult to the
easiest to keep a logical sequence. The scheme of the contents in speaking dialogue situations
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can be about the ASEAN Community. Moreover, the students can choose 5 out of 10 topics by
themselves. The 5 that they can choose from are, Module 1: Locations / Places: Getting to Know
ASEAN Community, Module 2: People: Lifestyles of People in ASEAN Countries, Module 3: Aesthetics:
Poems of ASEAN Countries, Module 4: Food: Food in ASEAN Countries, and Module 5:
Environment: Environmental Problems in ASEAN Countries.
2.3.3 Speaking Situation: Students could enhance speaking and voice confidence
skills with apparent gestures (Suneeta, 2012). This strategy can be applied and would benefit
English teaching and English for everyday lives. Importantly, students would have a great
opportunity to practice English in a natural way leading to the goal of English learning. The
development of training curriculum for supplementing speaking skills is one of the language
activities for Bachelor degree English major students at Silpakorn University Faculty of Education.
The extra supplementary course has more emphasis on developing speaking skills for using at
English camps and developing social skills for being a good teacher. Therefore, some of the more
common language activities are 1) Treasure Hunt 2) Life Maps 3) Writing Haiku Poems 4) Fantasy
Food Show 5) Environmental Song. These activities relate to English for communication and aim to
develop speaking ability. The learners have opportunities to practice narrating situational stories
through activity based-learning: for example, warm up activities, encouraging activities, enhancing
activities, and main activities. Oral testing is an opportunity for students to assess their ability to
communicate as well as speaking skills through a face-to-face dialogue. Especially informal oral
exams, these are an appropriate way to evaluate the student’s outcome of learning outside the
classroom. Bairan & Beverly (1997, 6-7) state that oral exams can also provide excellent results.
Brown (2001, 39) said that speaking practical activities have attracted a greater level of interest
and related to students’ status including meaningful application in complex real-world situations.

Conclusion and Discussion
Language activities in a language camp training program enhance English speaking skills
and English camp activity knowledge. Students who have participated in English camps have
higher motivation for learning English than students who have not because activities in language
camp are practical tools that build an attraction to learning English (Bahakeeree ; Jaipaew ;
Natawee & Rattanawan, 2005). Good language practices should also be employed by teachers to
help their students by being more conscious about the context of their teaching and to provide
suitable tasks, strategies to motivate students’ learning, and mastering language skills. Actually,
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students can demonstrate their progress with each activity in a specific language skill by doing
things such as picture narrative, comprehension, sequencing, and language situations. The
progress of transferring information and using non-verbal language are also required. As a result,
being willing to communicate in the second language in various situations creates chances to
communicate according to the new methods of teaching together with learners’ linguistic
competence in order to succeed in learning language.
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ผลการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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1

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวาง
นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน และ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอบทเรียน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน
โดยใชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยาย กลุม ตัวอยางในการวิจยั ประกอบดวย นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 990 คน ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 โดยการเลือก
แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนหองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน
โรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย จังหวัดลําปาง และโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน E-Learning เรื่องเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงค อุปทาน
แบบทดสอบปลายภาค และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน E-Learning วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ เลขคณิตและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา 1) คาเฉลีย่
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสาน
มีคา เฉลีย่ แตกตางกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม ควบคุม และ 2) คาเฉลีย่ ความพึงพอใจตอรูปแบบ
การเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมากและหัวขอการประเมินเพือ่ วัดระดับความพึงพอใจตอบทเรียนของนักเรียนอยูใ นระดับมากทุกขอ
* ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
อีเมล: chetthapoom.w@cmu.ac.th
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คําสําคัญ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสอนแบบปกติ สาระเศรษฐศาสตร ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ความพึงพอใจ บทเรียน E-Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
The purposes of this research were 1) to compare the achievement of economics learning
between students who learn with conventional teaching and students who learn with blended learning
pattern and 2) to study the satisfaction level of E-learning lessons on the topic of “General economics
and demand vs supply”. This research was conducted by using descriptive research methodology.
The sample group comprised of 990 senior high school students, studying at provincial schools
under the supervision of the Regional Education Office No.15. Purposive sampling in this research
includes Yupparaj Royal’s College – Chiang Mai province, Hongsonsuksa school - Maehongson
province, Bunyawat Witthayalai School - Lampang province, and Chak Kham Khanathon schoolLumphun province. The data collecting period was during the second semester of 2015.
The research instruments were E-learning lessons on the topic of “General economics and demand
vs supply”, final test, and an evaluation form of students’ satisfaction towards the lessons on
E-Learning. Statistics employed for analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, and
standard deviation. The findings can be summarized as follows: 1) the mean values of students’
achievement in the experimental group, with blended learning pattern in Economics lessons, were
different from the control group and 2) the overall mean values of students’ satisfaction towards
blended learning in Economics lessons were at high levels and all the satisfaction evaluating points
in the evaluation form were also at high levels.

Keywords
Blended Learning, Conventional Teaching, Economics, Achievement, Satisfaction,
E-Learning, Senior High School

บทนํา
ปจจุบนั การเรียนรูใ นรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) กําลังเปนทีน่ ยิ มคอนขางมากเนือ่ งจาก
เปนการจัดการเรียนรูท มี่ คี วามยืดหยุน สูง มีความเหมาะสมในการนํามาบูรณาการเทคโนโลยีและสือ่ การเรียนรู
เขากับกระบวนการเรียนการสอน อีกทัง้ ยังชวยลดขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มุงเนนการสื่อสารในเรื่องของการออกแบบเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคลมากที่สุด

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

25

(Chatwattana & Hongthong, 2015) อีกทัง้ ยังชวยยกระดับคุณภาพผูเ รียนใหมปี ระสิทธิภาพการเรียนรูท ตี่ รง
ตามศักยภาพของผูเรียน (Laohajaratsang, 2002) การเรียนแบบผสมผสานเปนการจัดการเรียนการสอน
โดยเปนการดึงจุดเดนของการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติผนวกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูเปนสําคัญ ทั้งนี้ Charmonman
(2006) ระบุไววาการเรียนแบบผสมผสานเปนการเรียนการสอนที่นักเรียนตองเรียนแบบปกติสวนหนึ่งและ
อีกสวนหนึ่งประมาณรอยละ 30-79 ของเวลาที่ใชในรายวิชาจะตองทําการเรียนออนไลน ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ
ผูวิจัยสนใจนําเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทานซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของผูเรียน เนื่องจากเปนวิชาที่ยากตอการทําความเขาใจและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในระดับตํ่า (Wannapaisan, 2016) ทั้งนี้ เนื่องดวยเนื้อหาวิชา
เศรษฐศาสตร เบื้องตนและอุปสงคอุปทานมีความซับซอนตอการทําความเขาใจและมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษยและสังคมในการตัดสินใจเลือกใชและการจัดสรรทรัพยากรทีข่ าดแคลน เพือ่ การผลิตสินคา
และบริการตาง ๆ ในการตอบสนองความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยมีลกั ษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึง่ การผลิตสวนใหญของภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกวา
ภาครัฐและจะมีปญ
 หาเกีย่ วกับการผลิตวาผูผ ลิตควรจะผลิตสินคาและบริการในปริมาณเทาใดจึงจะพอดีกบั
ความตองการของผูบ ริโภค จึงมีการสังเกตความตองการซือ้ หรือเรียกวา อุปสงค (Demand) และความตองการ
ขาย หรือเรียกวา อุปทาน (Supply) ของสินคาและบริการทีท่ าํ การผลิตในระดับราคาตาง ๆ กันเพือ่ หาดุลยภาพ
(Equilibrium) ซึ่งเปนระดับที่ผูซื้อและผูขายจะทําการซื้อขายกันในปริมาณและราคาที่ตรงกัน
ดังที่กลาวขางตน การจัดการเรียนการสอนมีเปาหมายในการนําบทเรียน E-learning มาเสริม
การเรียนการสอน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อตองการที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในสั ด ส ว น ร อ ยละ 20-30 และการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ร อ ยละ 70-80 โดยผู  ส อนได
ผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกสรปู แบบตาง ๆ สําหรับใหผเู รียนสามารถศึกษาดวยตนเองผานระบบ E-Learning ใชเปนสือ่ เสริม
สําหรับการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและทําการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
ระหวางผูเรียนที่เรียนรู ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับผูเรียนที่เรียนรูแบบผสมผสาน และ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน E-Learning ที่ใชในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ภายใตกรอบเนื้อหาวิชาที่มีความซับซอนและยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใช
บทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน และอุปสงคอุปทาน

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรที่แตกตาง
กัน

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย น
ประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียน
หองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง และโรงเรียนจักรคําคณาทร
จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 รวมทั้งหมด
6,307 คน (Office of the Basic Education Commission, 2016)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประจํา
จังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 990 คน
โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ซึง่ ไดแก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชัน้ (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองที่ 1
จํานวน 12 หอง รวม 493 คน 2) กลุมควบคุม หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบปกติ
ซึ่งไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชั้น (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองที่ 2 จํานวน 12 หอง
รวม 497 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชุด ไดแก
2.1 แบบทดสอบปลายภาคสาระเศรษฐศาสตร เปนแบบทดสอบทีใ่ ชวดั ความรูด า นพุทธิพสิ ยั
ของผู  เ รี ย น ประกอบด ว ยเนื้ อ หาทางด า นความรู  เ กี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น และอุ ป สงค อุ ป ทาน
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
แบบผสมผสานทีใ่ ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน
เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่แบงออกเปน 4 สวน จํานวน 10 ขอ ไดแก สวนที่ 1 ดานการ
ออกแบบ จํานวน 2 ขอ สวนที่ 2 ดานเนื้อหา จํานวน 2 ขอ สวนที่ 3 ดานประโยชนที่ไดจากการเรียน
E-Learning จํานวน 3 ขอ และ สวนที่ 4 ดานภาพรวมของสื่อ จํานวน 3 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ
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3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ตัวแปร
3.1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนและกลุมผูเรียน
3.1.1.1 รูปแบบการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนหองสอนศึกษา
จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง และโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
3.1.1.2 รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบปกติ ที่ เ รี ย นรู  ด  ว ยวิ ธี ก ารพบปะและ
ทํากิจกรรมในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว
3.1.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีม่ กี ารใชบทเรียน E-learning
ควบคูกับการพบปะในชั้นเรียนโดยมีนํ้าหนักการเรียน 20 : 80
3.1.2 กลุมผูเรียน สามารถแบงเปน 2 กลุมไดแก
3.1.2.1 กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ซึง่ ไดแก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชัน้ (ม.4/ม.5/ม.6) หองที่ 1 จํานวน 12 หอง
รวม 493 คน
3.1.2.2 กลุมควบคุม หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ซึ่งไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชั้น (ม.4/ม.5/ม.6) หองที่ 2 จํานวน 12 หอง
รวม 497 คน
3.2.1 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตร และความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน
เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน
3.2 เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ หนวยการเรียนที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน และหนวย
การเรียนที่ 2 เรื่อง อุปสงคอุปทาน
การกําหนดกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 990 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง แลวใชรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองจะใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สวนกลุมตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมจะใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนใหผูเรียนทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบปลายภาคสาระเศรษฐศาสตร จํานวน 30 ขอ
30 คะแนน โดยใชเวลา 45 นาที และใหผูเรียนกลุมทดลองทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
รู ป แบบการเรี ย นสาระเศรษฐศาสตร แ บบผสมผสานที่ ใ ช บ ทเรี ย น E-Learning ในการเรี ย นการสอน
เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน
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4. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอนและกลุมผูเรียน
ที่สงผลตอตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรและความพึงพอใจตอบทเรียน
E-Learning เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน ทําการวิเคราะหขอ มูลดวยสถิติ ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป แลวนําเสนอขอมูลที่ได
ในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคขอ ที่ 1 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียน
ทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบปกติกบั นักเรียนทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันนั้น
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบวา คาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม ทดลอง
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉลี่ย = 5.26) มีคาเฉลี่ยแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมควบคุมที่มีรูปแบบการเรียนแบบปกติ (คาเฉลี่ย = 4.79) ดังแสดง ในภาพที่ 1

ñúÿĆöùìíĉĝì ćÜÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ĒúąÙŠćđïĊ÷ę Üđïîöćêøåćî
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3.00
2.00
1.00

0.62
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0.57

0.20

0.61
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0.00
đßĊ÷ÜĔĀöŠ

ĒöŠăŠĂÜÿĂî

úĞćðćÜ
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ภาพที่ 1: แผนภูมแิ สดงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุม ตัวอยางจําแนกตามจังหวัด
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จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
แบบผสมผสานทีใ่ ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต อบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning
ในการเรียนการสอน มีคา เฉลีย่ รวมเทากับ 4.11 ซึง่ มีความพึงพอใจในระดับมาก และหัวขอการประเมินตาง ๆ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจบทเรียน E-Learning ในหัวขอการประเมินตางๆ

อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคขอ ที่ 1 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียน
ทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบปกติ กับนักเรียนทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันนั้น
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉลี่ย = 5.26) มีคาเฉลี่ยแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม (คาเฉลี่ย = 4.79) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ
บทเรียนออนไลนตามหลักการสื่อประสม Mayer (2005) ที่พบวา จากการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของสายตา ผูเ รียนในขณะทีอ่ า นคําบรรยายและดูภาพประกอบ จากผลงานวิจยั พบวา ผูเ รียนจะอานคําบรรยาย
และดูภาพประกอบทีละทอนสลับกันกับการสังเกตภาพประกอบ และสอดคลองกับงานวิจยั อีกเรือ่ งหนึง่ ของเขา
ที่ไดอภิปรายผลที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของผูเรียนตอการเรียนดวยสื่อประสมจากการทดลองออกแบบ
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บทเรียนดังกลาวในงานวิจัย ทั้งนี้ Mayer (2005) พบวา การนําเสนอที่ออกแบบดี คือ มีทั้งตัวอักษรและ
ภาพกราฟก สวนการเสนอทีด่ อ ยกวาจะมีแตตวั หนังสือ การนําเสนอในแบบแรกจะมีประสิทธิภาพในการสงสาร
ดีกวาแบบที่สอง นอกจากนี้เมื่อมองในมิติของการสงเสริมการเรียนรูในผูเรียนที่มีระดับความสามารถทาง
การเรียนแตกตางกันในบริบทของการเรียนรู ผูออกแบบบทเรียนและผูสอนจึงควรตระหนักถึงความแตกตาง
ทางการเรียนแบบผสมผสานของผูเ รียนทัง้ สองกลุม และนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับผูเรียนทุกกลุมตอไป
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
แบบผสมผสานทีใ่ ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน และอุปสงคอปุ ทาน
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning
ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอ 4.11 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก และทุกขอการประเมินตาง ๆ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน สอดคลองกับ Waterhouse (2005) ทีก่ ลาวถึงการผสมผสานศาสตร
ดานการสอนอีเลิรน นิง่ (E-learning Pedagogy) ทัง้ ในสวนของหลักการและทฤษฎีทเี่ กีย่ วของเพือ่ ใหบทเรียน
ที่ออกแบบและพัฒนามีประสิทธิภาพและสงผลตอประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนตอไป โดยหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวยการเรียนการสอน 9 ขั้น (Gagne’s Nine Events of Instruction)
เพื่อใหการเรียนการสอนลักษณะนี้สัมฤทธิผลสูงสุดโดยประกอบดวย 1) ขั้นสรางความสนใจจากผูเรียน
2) ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรูแกผูเรียน 3) ขั้นทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
และประสบการณเดิมของผูเรียน 4) ขั้นนําเสนอเนื้อหาโดยการจัดระบบเนื้อหาขอมูลอาจอยูในรูปของ
หัวขอยอยๆ หรือทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูข องผูเ รียน 5) ขัน้ ใหคาํ แนะนํากับผูเ รียน โดยการยกตัวอยาง
เหตุการณ การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 6) ขัน้ การเปดโอกาสใหผเู รียนไดนาํ ความรูส กู ารปฏิบตั เิ พือ่ ตรวจสอบ
ความเขาใจ 7) ขัน้ ใหผลสะทอนกลับเพือ่ ชวยใหผเู รียนเขาใจและตระหนักถึงสิง่ ทีต่ นเองรู และในสวนทีผ่ เู รียน
ไมรูและตองการคนขอมูลเพิ่มเติม 8) ขั้นวัดผลการเรียนการสอนวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่ไดตั้งไวหรือไม และ 9) ขั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตกับสถานการณจริงเพื่อใหความรู
นั้นคงทน

สรุป
จากข อ ค น พบในการวิ จั ย ประกอบกั บ การทบทวนวรรณกรรมจึ ง สามารถนํ า มาเป น แนวทาง
ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ออกแบบตามศาสตรดานการศึกษาและการออกแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมเี ดียทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทยตอไปไดเปนอยางดี
โดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานนัน้ ไดถกู นํามาทดลองใชอยางแพรหลายดวยคุณประโยชนของการผนวกกัน
ระหวางการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อนเพื่อใหการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทสี่ ง เสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจ ในผูเ รียนระดับชัน้
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มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ออกแบบตามศาสตรดานการศึกษา (Pedagogy of Education) และ
การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทย
ในศตวรรษที่ 21 ตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
อาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส 2) สรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
และ 3) ศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
วิธีดําเนินการวิจัยมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
ตารางวิเคราะหเนื้อหา 2) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก
ดอยโอกาสของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 5 แหงที่มีการปฏิบัติที่ดี เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ 3) ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพ
สําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริผูใหขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ 4) ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 5) ตรวจสอบรางรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ โดยผูท รงคุณวุฒิ
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: narong.ap@gmail.com
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จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุม และ 6) ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน
ของการนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ กลุมประชากรที่ใชไดแกผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 54 คน
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า สภาพและแนวทางในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ส ง เสริ ม อาชี พ สํ า หรั บ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิตและสภาพแวดลอม ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบและ 2 เงือ่ นไข
ความสําเร็จ องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน
คือ ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทัว่ ไป 2) ดานกระบวนการประกอบ
ดวย 5 ขัน้ ตอนคือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผล มีการประสานงาน
เปนกลไกลการขับเคลื่อน 3) ผลผลิตดานคุณภาพผูเรียน และผลผลิตดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเงื่อนไขความสําเร็จ ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและ 2) มีองคกร
ภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ
การบริหารจัดการศึกษา สงเสริมอาชีพ เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

Abstract
This research aimed to 1) study the educational status and guidelines of Education
Management Model for Career Development Disadvantaged Student for Schools under Royal
Initiatives. 2) create a model of Education Management Model for Career Development Disadvantaged
Student for Schools under Royal Initiatives.. and 3) study the results of the evaluating model
Education Management Model for Career Development Disadvantaged Student for Schools under
Royal Initiatives.The research methodology was qualitative research which had 6 steps; 1) Reviewing
all the literature related to the career development education management model for disadvantaged
student of schools under royal initiatives. Collected data by using the analyzing table, 2) studying
the career development education management model for disadvantaged student of schools
under royal initiatives.in 5 schools under the royal initiation using the interviewing form and
documentary research 3) studying the educational management for promoting careers in
disadvantaged students in schools under the royal initiation from interviewing 9 experts regarding
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the development of this model using the interviewing form, 4) creating the career development
education management model for disadvantaged student of schools under royal initiatives, 5)
Evaluating the model by the experts using a group discussion, 6) Evaluating the potentiality and
advantage of implementing the model with 54 administrators of the school under the royal initiation
using the questionnaire data analysis by average and standard deviation.
The results were there were four major concerns in educational status and guidelines for
promoting career in the targeted students including inputs, process, results, and environment. The
results of creating the model were three compositions and two conditions. The compositions were
1) inputs which consist of the school management in academic management, human resource
management, funding management, and general management, 2) process which consists of
planning, doing, evaluating, improving, and reporting, and 3) results which include students’
quality and the efficiency of management. The two conditions of success were 1) internal supporting;
the agencies always had policies to support the management and external supporting, 2) schools
were always supported by other organizations. The result of evaluating the model was the model
could be implemented in the schools at level “Most”.

Keywords
Educational Management, Career Development, Disadvantaged Student, School Under
Royal Initiatives

บทนํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความหวงใยและเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนทีด่ อ ยโอกาสทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกลและทุรกันดาร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเด็กทีน่ กั เรียน
มีปญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
ดังนั้นพระองคจึงมีพระราชดําริที่พระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลและ
ทุ ร กั น ดารทั้ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา 6 วัตถุประสงค ดังนี้
1) สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริม่ ตัง้ แตในครรภมารดา 2) สงเสริมและสนับสนุน
การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน 3) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้
ทางวิชาการ 4) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 5) ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 6) เสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น พระองคทานไดพระราชทาน
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แนวคิ ด ของการจั ด การศึ ก ษาตามแนวพระราชดํ า ริ ที่ พ ระราชทานความช ว ยเหลื อ ให แ ก โ รงเรี ย น
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีข่ าดแคลนทีน่ กั เรียนมีปญ
 หาเกีย่ วกับสุขภาพ
ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาที่ทรงยึด “หลักความเสมอภาค
ทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคใหเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสไดรับการศึกษาตามศักยภาพ
สามารถประกอบอาชีพได เปนพลเมืองดี มีสาํ นึกรักทองถิน่ และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ (Chulalongkorn
University, 2012, 3 - 39) สําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีต่ งั้ อยูใ นภาคเหนือ สวนใหญนกั เรียนเปนชนเผาทีอ่ าศัยอยูบ นภูเขาสูงและทุรกันดาร มีหลากหลาย
เผาพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) มง (แมว) เมี่ยน (เยา) อาขา(อีกอ)ลีซู (ลีซอ) ลาหู (มูเชอ) ลัวะถิ่น ขมุ
และมลาบรี (ตองเหลือง) รวมทั้งชนกลุมนอยอื่นๆ เชน ปะหลอง ตองสู จีนฮอ ไทยใหญ ไทยลื้อ และคนไทย
พื้นราบที่ขึ้นไปประกอบอาชีพ มักประสบปญหายากจน ครอบครัวมีรายไดนอยสภาพครอบครัวที่แตกแยก
เด็กขาดความอบอุน มีปญ
 หาดานสุขอนามัย ภาวะโภชนาการตํา่ (The Department of Social Development
and Welfare, 2002, 2 Wisalaporn, 2009, D & Wapeeta, 2004, Abstract) สําหรับสภาพการจัดการศึกษา
บนพื้นที่ภูเขาสูง พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายดาน เชน การที่เด็กนักเรียนใชภาษาถิ่น ใชภาษาไทย
เปนภาษาที่สอง ทําใหมีปญหาเรื่องการอานและการเรียนภาษาไทย ปญหาการขาดครูหรือครูยายบอย
ขาดแคลนสื่อวัสดุการเรียนการสอนทําใหเด็กนักเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงมีคุณภาพการเรียนตํ่า ประกอบกับ
สภาพของครอบครัวมีความยากจนผูปกครองไมใหความสําคัญกับการศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรหรือ
การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือบริบทของชุมชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการประกอบอาชีพอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(The Office of the Basic Education Commission, 2008, 4) ซึ่งสอดคลองกับ Wisalaporn (2009, 215)
ที่ไดเสนอแนะวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสตามชายขอบหรือพื้นที่ภูเขาสูงควรมีรูปแบบ
การจัดการศึกษาเฉพาะ เชน ไมแยกอาชีพกับการศึกษาแทนที่จะเรียนวิชาการในหลักสูตรเพียงอยางเดียว
ควรจัดใหมีการเรียนวิชาการกับวิชาชีพเพื่อไปสูการมีงานทําและการมีรายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทางเลือก
ใหกับนักเรียนในพื้นที่ซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไมมีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและ
สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษาเชนเดียวกับ Manokarn (2010, 189) ที่เสนอแนะใหจัด
การศึกษาเพือ่ อาชีพ เพือ่ เปนทางเลือกใหกบั นักเรียนในพืน้ ทีภ่ เู ขาสูงซึง่ สวนใหญมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน
มีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและสามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษา
จากรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริทผี่ า นมาพบวา โรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพ
ทางการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ที่เปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพใน
สาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวเปนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและรูจักอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนตอ
ในระดับที่สูงขึ้นเทานั้น แตในสถานการณของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ซึ่งนักเรียนสวนใหญ
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มีฐานะยากจน อัตราการเรียนตอตํ่า นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลวเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได
ชวยเหลือครอบครัว มีการเขามาทํางานในเมืองมากกวาจะประกอบอาชีพในทองถิ่นของตนเอง นักเรียนที่จบ
การศึ ก ษาไม มี ทั ก ษะในการทํ า งานอย า งเพี ย งพอ ซึ่ ง ในสถานการณ ป  จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางดานเทคโนโลยี ความตองการของตลาดแรงงานจึงตองการ
คนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของแรงงานที่เปนที่ตองการของผูประกอบการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ทีโ่ รงเรียนจะตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทีส่ ง เสริมใหนกั เรียนมีความรู มีทกั ษะและคุณลักษณะทีจ่ าํ เปน
ตอการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ (Office of H.R.H
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, 2008 , 11-12)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก
ดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ เพือ่ ใหโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริไดนาํ ไปประยุกต
ใชในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพใหแกนักเรียนซึ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะอาชีพ
ตามความถนัด และความสนใจตอทันการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริ
3. เพื่อศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยศึกษา
เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ สําหรับเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชตารางวิเคราะห
เนือ้ หา การเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสและวิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง
2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริที่มีการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑการคัดเลือก ไดแก
เปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จไดรับการคัดเลือกใหนําผลงานมาเสนอในงานระดับ สพฐ. และเปนที่ยอมรับ
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ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ และโรงเรียนที่ผานการประเมิน ผานการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา โดยเฉพาะดานผูบริหารผานระดับดีขึ้นไป จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในวงรอบที่ 2 ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558 แหลงขอมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการปฏิบัติที่ดี จํานวน 5 แหง ไดมาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนบานสวา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โรงเรียนบานแมสลิดหลวง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก โรงเรียนลองแพวิทยา อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบานพะเดะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก และโรงเรียนบานดาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เปนแบบศึกษาเอกสารเพือ่ ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการศึกษา และแบบสัมภาษณทาํ การ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนา
ความเรียง
3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอย
โอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริจากผูท รงคุณวุฒิ กลุม ผูใ หขอ มูลเปนผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ ละ
หรือประสบการณเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประสานถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง
4. ขั้นตอนที่ 4 ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 – 3 มาดําเนินการยกราง
5. ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ ละประสบการณทเี่ กีย่ วของกับ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลโดยนําขอ
เสนอแนะตางๆ ของผูท รงคุณวุฒมิ าพิจารณาฉันทามติ (Consensus) และปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ กลุมประชากร คือ
ผูบ ริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน 54 โรงเรียน เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมมนา รับฟงความคิดเห็นโรงเรียน จํานวน 3 ครั้ง การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูปซึง่ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริพบวา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ 2 เงื่อนไขความสําเร็จ
ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานปจจัยนําเขา เปนการบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
นิตบิ คุ คล ประกอบดวย 1) งานดานวิชาการ ซึง่ มีงานดานการพัฒนาหลักสูตร งานดานการจัดการเรียนการสอน
และงานการวัดผลประเมินผล 2) งานดานบุคลากร ซึ่งมีงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและ
การสรางแรงจูงใจ 3) งานดานงบประมาณ ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร 4) งานดานการ
บริหารทั่วไป ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานการมีสวนรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย องคประกอบ
ที่ 2 กระบวนการบริหารประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุง
และการรายงานผล โดยมีการประสานงานเปนกลไกการขับเคลื่อนองคประกอบที่ 3 ผลผลิต คือ ผลผลิต
ดานคุณภาพผูเ รียนและผลผลิตดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สวน 2 เงือ่ นไขความสําเร็จของหนวยงาน
ตนสังกัดคือ มีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ
2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ โดยนําผลทีไ่ ดจากการศึกษาสภาพปจจุบนั และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมาสังเคราะหและ
ยกรางรูปแบบซึง่ ประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ ดังนี้ ปจจัยนําเขา ไดแก การบริหารตามโครงสราง
โรงเรียน 4 ดานไดแก การบริหารวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประกอบไปดวยงานพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอนและงานวัดผลประเมินผล สวนงานดานอืน่
ไดแก งานบริหารบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป เปนสวนงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษา เพื่อสงเสริมอาชีพสําเร็จมีกระบวนการบริหารโดยใชวงจรคุณภาพมีการวางแผนการปฏิบัติ
การตรวจสอบการกํากับติดตามแตสาํ หรับการบริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดํารินน้ั ตองมีการรายงานผล
และมีการประสานงานเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุผล ดานผลผลิตคุณภาพของผูเรียนนักเรียนมีเจตคติ
และ ทักษะดานอาชีพ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพสําหรับชุมชน สําหรับปจจัยที่เอื้อใหงานสําเร็จ คือ
นโยบายของรัฐที่มีความตอเนื่องและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 1: รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ การสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ พบวา ผลการประเมินมีความเปนไปไดในการนําไปใชในการบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.85) โดยองคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ระดับความเปนไป
ไดอยูใ นระดับ มาก ( X = 0.74, S.D. = 0.87) องคประกอบที่ 2 กระบวนการ ระดับความเปนไปไดอยูใ นระดับ
มาก ( X = 3.88, S.D .= 0.70) องคประกอบที่ 3 ผลผลิต ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 3.85,
S.D. = 0.89) เงื่อนไขความสําเร็จ 1 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29, S.D. = 0.56)
และเงื่อนไขความสําเร็จ 2 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.29, S.D. = 0.77) และ
ผลการประเมิ นมีประโยชนในการนําไปใช ในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.46, S.D. = 0.59) โดยองคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.48, S.D. = 0.60) องคประกอบที่ 2 กระบวนการ ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 4.53,
S.D.= 0.62) องคประกอบที่ 3 ผลผลิต ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.51)
เงื่อนไขความสําเร็จ 1 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29, S.D. = 0.59) และเงื่อนไข
ความสําเร็จ 2 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.35, S.D.= 0.61)
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อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริมอี งคประกอบดังนี้ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และเงือ่ นไขความสําเร็จโดยทุกองคประกอบ
มีความสัมพันธกันเชิงระบบมีรายละเอียด ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ดานปจจัยนําเขา คือ กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบสั่งการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ทีก่ าํ หนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)
ของ Boonprasert (2003) David (1996) Cheng (1996) และ The Office of the Basic Education
Commission (2008) ทีไ่ ดมกี ารกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร ประกอบดวยงานวิชาการ งานบุคลากร
งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป
1.1 ดานวิชาการ งานวิชาการถือเปนหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุผล
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาไว 3 ดานคือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร
2) ดานการจัดการเรียนการสอนและ 3) การวัดผลประเมินผล สรุปไดดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ มีการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับสถาบันอาชีวะศึกษาเนนใหนักเรียนมีเจตคติ มีทักษะในการในการประกอบอาชีพ และ
ใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนและหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดในพื้นที่ สําหรับ
ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานที่จริง เชน
ในสถานประกอบการในชุมชนหรือรวมกับสถาบันอาชีวศึกษาในสวนของการวัดผลประเมินผลนั้น ควรมี
ความยืดหยุน เหมาะสมกับผูเ รียน มีการประเมินตามสภาพจริง เนนการประเมินทักษะปฏิบตั แิ ละประเมินผล
งานของนักเรียนมากกวาการประเมินทฤษฎีหรือดานความรูและมีการสรางเกณฑการวัดผลประเมินผลรวม
กับสถานประกอบการ ภูมิปญญาหรือสถานบันอาชีวะศึกษา
1.2 งานดานบุคลากร ประกอบดวยงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและการสราง
แรงจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดานการพัฒนา โรงเรียนรวมกับสถาบันอาชีวะศึกษาหรือสถานประกอบการในการพัฒนา
ครูใหมีความรูเกี่ยวกับการสอนอาชีพ พัฒนาครูใหมีความความเสียสละ ทุมเท ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอน สามารถประสานงานกับชุมชน
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูแ ละเขาใจเรือ่ งของเศรษฐศาสตร
และการตลาด สามารถนําความรูม าประยุกตใชในการเรียนการสอนได สําหรับการสรางขวัญกําลังใจโรงเรียน
มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนอาชีพ โรงเรียนและชุมชนมีการกําหนดทิศทาง
การศึกษาของโรงเรียนเพือ่ การสงเสริมอาชีพอยางชัดเจน ในสวนของการสรางแรงจูงใจโรงเรียนมีการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพและสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัด
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1.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย การจัดสรรทรัพยากร และการระดมทรัพยากร มีรายละเอียด
ดังนี้
การจั ด สรรทรั พ ยากรและการระดมทรั พ ยากรโรงเรี ย นวางแผนร ว มกั บ ชุ ม ชนและ
หน ว ยงานอื่ น ในการใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นการสอนอาชี พ โดยการนํ า ทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น หรื อ
การใชทรัพยากรหรือรวมกันกับหนวยงานอืน่ มีการแลกเปลีย่ นทรัพยากรระหวางเครือขายนอกจากนัน้ โรงเรียน
ยังมีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นเพื่อการสนับสนุนดานการสอนอาชีพอยางเพียงพอ
1.4 ดานการบริหารทัว่ ไป ประกอบดวยการมีสว นรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย
มีรายละเอียดดังนี้
การมีสวนรวมใหสถาบันอาชีวะศึกษา สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ภูมิปญญาเขา มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อเปนการชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
เกีย่ วกับอาชีพอยางหลากหลายและใหนกั เรียนไดมสี ว นรวมในการกําหนดรายวิชาหรืออาชีพสําหรับการเรียน
การสอน ดานการประสานงานมีสถานประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาหนวยงานอื่น และหนวยงานตนสังกัด
เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ อาชีพในสวนของการสรางเครือขาย ควรสงเสริมการสรางเครือขายโรงเรียน
ในโครงการพระราชดําริเครือขายกับสถาบันอาชีวศึกษาเครือขายรวมกับเอกชน สถานประกอบการ เพื่อชวย
เหลือสนับสนุนการสอนอาชีพ
2. องคประกอบที่ 2 ดานกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก
ดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ใชวงจรบริหารคุณภาพ มีอยู 5 ขั้นตอนและมีการสรางเครือ
ขายเปนกลไกลการขับเคลือ่ น มีรายละเอียดดังนีข้ นั้ ตอนที่ 1การวางแผน (Plan) ขัน้ ตอนที่ 2 การลงมือปฏิบตั ิ
(Do) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act) ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผล

(Report)
สําหรับกลไกสูความสําเร็จคือการประสานงาน (Coordinating) มีการประสานงานกับภาคีเครือขาย
ทัง้ ภายในชุมชน และนอกชุมชนใหเขามามีสว นรวมตามความถนัดหรือหนาทีข่ องแตละภาคสวนในการจัดการ
ศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพในโรงเรียนการดําเนินงานของแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันทําใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค โดยกระบวนการที่สําคัญคือ การรายงานผลการดําเนินงาน
ซึ่งโรงเรียนตองรายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริใหกับ
หนวยงานตนสังกัดและรายงานไปยังโครงการพระราชดําริในทุกๆ ป สอดคลองกับ Sachanukorn (2003, 1 - 5)
ไดกลาววา การประสานงานเกิดจากความตองการที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ
โดยปฏิบตั อิ ยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันไดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีเ่ ปนไปตามขอกําหนด
ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
3. องคประกอบที่ 3 ดานผลผลิตการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบดวย 1) ดานคุณภาพของผูเ รียน 2) ดานประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 ผลผลิตดานคุณภาพของผูเรียน
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะพื้นฐานของการประกอบอาชีพ
ไดแก ความขยันอดทน ความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค เปนตน มีทกั ษะในการประกอบอาชีพและสามารถ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจไดหลังจบการศึกษา และนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน รวมทัง้
นักเรียนสามารถชวยเหลือครอบครัวได
3.2 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนเปนสถานทีฝ่ ก หรือสงเสริมอาชีพใหกบั นักเรียนและผูป กครอง และเปนแหลงเรียนรู
หรือศูนยกลางของการพัฒนาดานอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชนโดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ คือ
หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ
เนื่องดวยนักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส มีฐานะยากจน ผูปกครองมีอาชีพทําไรทํานา ดังนั้นโรงเรียน
จึงสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพซึ่งจะทําใหนักเรียน
ที่จบการศึกษาแลวเปนแรงงานที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและชวยเหลือครอบครัวได
สําหรับดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนเปนองคกรที่ไดรับการยกยองและเชื่อถือในชุมชน
ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนแหลงวิทยาการที่เผยแพรองคความรูใหมๆ ใหกับชุมชนในทุกๆ เรื่องทั้งดานเศรษฐกิจ
สั ง คม อาทิ เช น โรงเรี ย นเป น ศู น ย ก ลางการส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ ชุ ม ชนสอดคล อ งกั บ หลั ก การของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Office of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Projects, 2008, 11-12) ทรงใชในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่วา โรงเรียน
หรือสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน เปนสถานที่
รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ทําใหเขาถึงเด็กไดงายและเปนสถานที่มีผูที่มีความรู คือครู ซึ่งเปนแกนสําคัญ
ในการถายทอดใหเด็กไดพัฒนาความรู และทักษะตางๆ
4. องคประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 2 เงื่อนไข ไดแก 1) นโยบายการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 2) การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรตางๆ โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ มีโครงการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงบประมาณในการ
พัฒนาและมีการนิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดมโี ครงการสนับสนุนชวยเหลือทัง้ เรือ่ งงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ ตลอดจนองคความรูต า งๆ ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ปน
เงื่อนไขความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพในโรงเรียนไดเปนอยางดี แตผูบริหารหรือบุคลกร
ในโรงเรี ย นตลอดจนชุม ชนตอ งมีก ารประสานงานกั บ เครือ ขา ยใหชั ด เจนและสร า งการมีส ว นรว มของ
ทุกภาคสวนในทุกขัน้ ตอนสอดคลองกับ Sachanukorn (2003, 1 - 5) ทีก่ ลาววา การประสานงานเกิดจากความตองการ
ที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ โดยปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันได
ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้หากการประสานงานกับเครือขายไมชัดเจนหรือตรงกับเปาหมายของการจัดการศึกษาจะทําใหโรงเรียน
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ประสบกับปญหาการดําเนินงานเพราะวาในแตละหนวยงานมีการกําหนดแผนงาน โครงการและระยะเวลา
ในการทํางานตางกันก็จะเกิดการทํางานที่ซํ้าซอน ไมเหมาะสมกับระยะเวลา เชน บางโครงการมีระยะเวลา
ตรงกับชวงเวลาสอบปลายปของโรงเรียนเปนตน ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริจะประสบผลสําเร็จไดนนั้ การประสานงานและการมีสว นรวม
จึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยผูบริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ มีความคิดเห็นวา รูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
มีความเปนไปไดอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
โดยใชกระบวนการวิจยั อยางเปนระบบ ตามขัน้ ตอนของการพัฒนารูปแบบตามระเบียบวิธวี จิ ยั การวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) สอดคลองกับ Srisa-ard (2010, 104 - 106)ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือขั้นตอน คือ 1) สรางหรือการพัฒนารูปแบบเพื่อกําหนด
องคประกอบของรูปแบบ และ 2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Eisner (1976, 192 - 193) ที่ไดตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยการใช ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า รั บ งานวิ จั ย นี้ ผู  วิ จั ย ได ทํ า วิ จั ย โดยการมี ส  ว นร ว มของผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ในโครงการพระราชดําริ ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาสภาพ
และแนวทางการจัดการศึกษาจากโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ การยกรางรูปแบบการตรวจสอบรูปแบบจาก
ผูท รงคุณวุฒแิ ละการประเมินรูปแบบโดยผูบ ริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ สงผลใหรปู แบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมีความเปน
ไปไดอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมในการนําไปใชในโรงเรียนพระราชดําริไดในระดับมาก

สรุป
สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
และสภาพแวดลอม ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไขความสําเร็จ
องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน
คือ ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป 2) ดานกระบวนการ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผล
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มีการประสานงานเปนกลไกลการขับเคลื่อน 3) ผลผลิตดานคุณภาพผูเรียน และผลผลิตดานประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และเงื่อนไขความสําเร็จ ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
และ 2) มีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปได
ในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริควรนําผลการวิจัยไปปรับใชในการกําหนด
นโยบายสงเสริมการสอนอาชีพในโรงเรียน
1.2 ควรมีการสงเสริมพัฒนาความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการสอนอาชีพใหกบั ผูบ ริหารการศึกษา
ผูบริหารโรงเรียน ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
1.3 ควรมีการเชือ่ มโยงเครือขายการดําเนินงานกับหนวยงานอาชีพตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมอาชีพสอดคลองกับสภาพบริบท
ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ
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The Effects of a Holistic Approach to Developing Foreign Language
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects a holistic approach on development
of students' writing ability in terms of the quality of texts across various aspects of foreign language
(FL) writing. This research adopted one-group pretest-posttest design. The participants of this study
were 83 English-major students in their second year at a public university. They enrolled on a
15-week writing course in which a holistic approach to FL writing instruction was implemented.
They were asked to compose an argumentative essay of between 250 and 350 words at the start
and the end of the course as parts of a pretest and a posttest respectively. The essays were marked
by two raters using a multiple-trait scoring system. The data were then analyzed by using t-test.
The findings showed that there was a statistically significant increase in the mean scores from a
pretest and a posttest across all areas of writing (p<.01). The results suggested that a holistic
approach had significant effects on development of FL writing ability of the university students.
This reflected the students’ progress of accumulation of expectations and requirements of writing
conventions after the explicit writing instruction based on a holistic approach.
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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชทฤษฎีการสอนแบบองครวมในการพัฒนา
ความสามารถการเขียนของผูเ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการการเขียนเปนรายองคประกอบ การวิจยั นีด้ าํ เนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest
Design) กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2 จํานวน 83 คน ที่เรียน
วิชาการเขียนซึ่งใชทฤษฎีการสอนการเขียนแบบองครวมในการจัดการเรียนการสอน มีการเก็บขอมูล
เชิงปริมาณ โดยใหผูเรียนทดสอบเขียนเรียงความเชิงโตแยง ความยาวประมาณ 250 – 350 คํากอนและ
หลังการทดลองสอนมีผูประเมินเรียงความ 2 ทาน โดยใชเกณฑการประเมินองคประกอบยอยที่หลากหลาย
(Multiple-Trait Scoring System) หลังจากวิเคราะหขอมูลโดยทดสอบคา t-test แลว ผลของการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา คาเฉลี่ยของทุกองคประกอบของการเขียนหลังจากการสอนสูงกวากอนการทดลองสอน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 งานวิจยั ชิน้ นีแ้ สดงใหเห็นวาการสอนการเขียนแบบองครวมมีผลตอการพัฒนา
การเขียนเปนภาษาตางประเทศของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนาการการเขียนที่ดีขึ้นเปนผลมาจาก
การทีว่ ธิ กี ารสอนนีเ้ นนใหผเู รียนเขาใจลักษณะขององคประกอบตางๆ ของงานเขียนและสามารถตระหนักรูถ งึ
องคประกอบที่สําคัญของการเขียนเปนภาษาตางประเทศ

คําสําคัญ
การเขียนเปนภาษาตางประเทศ การสอนแบบองครวม การสอนการเขียน

Introduction
1. Rationale of the Study
Writing English as a second or foreign language is very important for language
learners as the competence to write effectively empowers language learners to successfully engage
in academic or global communities (Cope & Kalantzis, 1993 ; Swales, 1990 ; Tribble, 1996). During
their study at the tertiary level, students are assigned to compose various types of texts in English,
e.g. academic essays, examinations, research projects, in order to demonstrate their understanding
of discipline knowledge or to express their thoughts on particular issues. After graduation, they
may also need to produce various kinds of texts, for example, business letters, in professional
contexts (Jarunthawatchai, 2010 ; Noonkhan, 2012 ; Wongsothorn, 1994).
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However, Thai university students’ writing competence in English is particularly poor
(Prapphal, 2003 ; Wongsothorn, Hiranburana & Chinnawongs, 2002). Writing in English is considered
one of the most difficult skills to master for Thai students as they encounter a number of problems
in their writing. The students are unable to express their own ideas due to their inadequate language
resources (Wanchid, 2007 ; Rodsawang, 2017). Their ability to convey meanings to the readers is
inadequate due to the lack of discourse features in their written texts (Noonkhan, 2012). In addition,
they lack the writing skills to effectively deal with the complex process of writing; thus, writing skills
training is needed (Baker & Boonkit, 2004). They might be unable to apply the knowledge they learn
in reproducing written texts in varied contexts due to the fact that little attention is paid to awareness
of purpose, audience, and social context of writing (Krisnachinda, 2006).
The problems that Thai students encounter in L2 writing seem to be similar to those of
the learners in other cultural contexts. Ferris (2012) explained that most L2 learners have difficulties
in writing due to limited exposure to the written L2 language. They then have inadequate knowledge
and control of language resources, syntactic knowledge, rhetorical structures to convey their
ideas, and awareness of social context of written texts. Eventually, they are likely to lack confidence
in producing written texts in academic and professional contexts. Leki (1992) pointed out that one
of the factors contributing to limited L2 writing competence is that students are not given sufficient
opportunities to practice writing at textual levels; the writing instructions pay too much attention to
writing at sentence level.
It is necessary for teachers to provide systematic teaching instructions to improve
writing skills at the tertiary level (Wongsothorn, Hiranburana & Chinnawongs, 2002). Students’
development in L2 writing is a direct consequence of the teaching that they received (Archibald,
2004). The writing instructions, thus, should offer explicit explanation on various aspects of L2 writing
and focus on the interaction of these different areas in writing (Archibald, 2004 ; Leki, Cumming &
Silva, 2008 ; Paltridge, Harbon, Hirsch, Shen, Stevenson, Phakiti & Woodrow, 2009). Particularly in
Thai context, this should enable students to gain a thorough view of the complexity of L2 writing
(Tangpermpoon, 2008). Thus, the teaching instruction should focus on multiple areas of writing,
namely, rhetorical features, contexts of writing, and writing process.
The instruction shouldfocus on written texts at rhetorical level. The students should be
aware that merely grammar and sentence structure knowledge is insufficient to help them produce
meaningful written texts in L2. An emphasis should be paid on the way to organize sentences into
specific rhetorical structures, particularly, writing academic essays of which their organizational
structures are tied with L1 cultural norms (Archibald, 2001; Hatch, 1992 ; Kopperschmidt, 1985).
After teachers’ explicit teaching of such as organizational structures, students should be able to

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

49

utilize knowledge of rhetorical structures to produce their own larger and more meaningful written
texts in L2 (e.g. Archibald, 2001 ; Kaplan, 1967 ; Leki, 1992 ; Silva, 1990). Transferring this notion
into practice, Noonkhan (2012) studied the effects of explicit instruction of organizational structures
on student writing in L2. It was found that there was significant improvement in the overall features,
communicative quality, and organization traits of written texts. Despite no significant development
in cohesion and coherence, there was indication that the students were able to incorporate such
features into their own writing, resulting in more meaningful written texts with rhetorical structures
they learned in the classes.
In addition, the instruction should increase students’ awareness of the context of
written texts. It is crucial that students understand how texts interact with readers in a particular
social context. Writing should be viewed as a communicative activity in which texts are produced
in order to achieve particular social purposes which are recognized by readers (Tribble, 1996).
The assumption is that texts are written with specific language features, e.g. rhetorical structures,
syntactic structures, choices of vocabulary, in order to achieve the purpose in context. The instruction
should provide explicit explanation on how language features of the written texts are related to the
norms and expectations of a specific social context in writing (Hyland, 2003a, 2003b, 2004).
Jarunthawathai (2010) investigated the development of students’ awareness of social context and
its relation to textual features through explicit instruction over a 15-week writing course. It was found
that students viewed writing from a broader perspective, i.e. they recognized the social context of
writing as well as language features, and were aware that those features were interconnected.
The students were aware that the choices of rhetorical structures and language features used in writing
were related to norms and expectations of a social context in which a particular type of text was
situated.
The writing instruction should also incorporate the notion of composing process in L2
writing classrooms. Students need to recognize that the process of writing is not a straightforward
and linear sequence of planning-writing-revising-editing, instead it is complex and recursive in
nature (e.g. Perl, 1980 ; Witte, 1987 ; Zamel, 1982, 1983). In process-oriented teaching, teachers
allocate ample time for students to select topics, develop ideas, organize ideas, write drafts and
revise drafts based on teachers’ and peers’ feedback. It is common that students write multiple
drafts and make several revisions (e.g. Raimes, 1998 ; White & Arndt, 1991). The training of writing
strategies to deal with the complex nature of the writing process is also part of the teaching instruction.
It is important to raise students’ awareness of effective strategies used by more proficient writers
and train them to use these strategies to improve their writing (e.g. Baker & Boonkit, 2004 ; Chotirat,
1998 ; Nuchsong, 1997) and avoid using ineffective writing strategies that may hinder their writing
development (Baker & Boonkit, 2004).
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2. A Holistic Approach to Teaching L2 Writing
Based on aforementioned argument in previous section, a holistic approach to FL
writing instruction which aims at providing explicit instruction on multiple aspects, i.e., rhetorical
features, contexts of written texts, and process writing, was necessary for the development of the
participants’ L2 writing proficiencies. The teaching practice thus relies on an integration of
genre-based and process-oriented approaches to L2 writing instruction. The main principle of the
genre-based approach is to help students produce effective written texts suitable for the target
context of writing by providing “explicit understanding of how texts are structured and why they
are written in the ways they are” (Hyland, 2007, 151). Students were given opportunities to analyze
the context in which texts are written. Explicit instruction on choices of rhetorical structure,
grammar, and language use in writing specific types of written texts was also given. This is a key
element of educating students to recognize how choices of language work in context of writing.
Another element of the instruction was a process-oriented instruction which was
mainly concerned with raising students’ awareness that the nature of writing is a complex process
of expressing meanings and that writers may employ different processes when producing texts; it
is not a straightforward step of think-then-write sequence (Susser, 1994). In the process-oriented
classrooms, students were provided with a supportive environment in which they could go through
the complex and recursive process of writing. They were given ample time to choose topics,
develop ideas, write drafts, and make revisions based on feedback from peers and teachers.
Writing multiples drafts was encouraged as it is significant to help students to explore ant truly
express their own meanings (Raimes, 1991 ; Grabe & Kaplan, 1996 ; White & Arndt, 1991).
An implementation of a holistic teaching practice primarily relied on Feez & Joyce’s
(1998) genre-based teaching/learning cycle which consists of five stages: building the context,
modelling and deconstructing the text, joint construction of the text, independent construction
of the text and linking related texts. The process-oriented instruction was blended into a joint
construction of the text and independent construction of the text stages. Details of instruction were
as follows:
2.1 Stage 1: Building the context
The teaching started with the building the context stage. Its significant principle
was to raise the students’ awareness that language use in a social setting is structured based on
the purposes it is set to achieve in a particular social context. It is particularly important for students
to be aware of the social context in which a particular text is situated in order to gain understanding
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of the purpose of a particular type of text (Callaghan, Knapp & Noble, 1993). In the classroom, the
teacher directed the students to explore different social context of a written text by using guided
questions stimulating students’ discussion of various aspects of context, e.g. writing situation,
communicative purposes, relationship between readers and writers. This should help the students
understand how meaning is created in context; a particular text is not produced in isolation to context.
2.2 Stage 2: Modelling and deconstructing the text
Next was the modelling and deconstruction the text stage. The teacher still
provided strong support to direct the students’ learning. The top-down approach to textual analysis
was adopted at this stage. The textual analysis started with the overall organization of the entire
text, then moved to micro features of language use. In the classroom, the students were guided to
explore the overall rhetorical features of the text, followed by analysis of organizational structure of
different parts of the text. The teacher later moved to the analysis of grammatical features as well
as choices of vocabulary. Another significant point at this stage was to enable students to
understand how overall rhetorical structure, organizational structure of each stage of the text,
sentence structures, grammatical features, and choices of language use, are structured in order
to achieve its communicative purposes in context. Explicit explanation on rhetorical feature,
grammar, and vocabulary was also provided at this stage, as the explicit knowledge of language
resources is crucial for effective text production.
2.3 Stage 3: Joint construction of the text
In the joint construction of the text stage, the teacher acted as a facilitator who
guided students to compose a sample of the target text. A process-based teaching model by White
& Arndt (1991) was incorporated at this stage in order to introduce students to the notion of writing
as a process. The significant notion was to help students incorporate the explicit knowledge of
social context and textual features into their writing process. At this stage, students were assigned
to work in small groups to compose a written text. With teacher guidance, the students used their
knowledge of context in a brainstorming activity where they developed relevant ideas for writing
and excluded irrelevant details. They then developed an outline for the writing which was based
on the rhetorical feature of the target text. It was expected that students needed to explore further
ideas, develop more detailed information, or ignore some of the irrelevant information at the
outlining process. Based on the outline, they drafted their essay. They needed to utilize their
knowledge of grammar and the choice of language used that they have learned in their writing. In
the revising process, the teacher and students developed criteria for text evaluation based on the
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knowledge of rhetorical knowledge and language features from the first two stages. In practice,
each student conducted their own self-evaluation and revision. Later, they were encouraged to
exchange the draft with peers for comments. The students revised the drafts following peers’
suggestions. Students were warned that the linear sequence of the presentation of classroom
activities was for teaching practice reasons only; it did not reflect the nature of the composing
process. In fact, a number of activities, e.g. developing ideas, outlining, drafting, revising the drafts,
that each writer engages may occur repeatedly and process through different sequences throughout
the recursive and complex process of writing (Kellogg, 1994).
2.4 Stage 4: Independent construction of the text
In the independent construction of the text stage, individual students utilized the
knowledge of context, textual features, and process writing to produce their own written text. It was
suggested they followed the writing process that was mentioned in the joint construction of the text
stage. Consultations with the teacher and peers were allowed if students needed comments or advices.
2.5 Stage 5: Linking related texts
In the final stage, linking related texts, students reflected on their own learning
and other written texts in the same or similar contexts. In the classroom, students were encouraged
to discuss what they have learned in terms of writing effective texts. As the class progressed, they
discussed the similarities and differences of the various kinds of texts they had learned.
Research Objective
The objective of this research was to investigate the effects of a holistic approach on
development of students’ writing competence.

Research Methodology
1. Research Design
This research employed a quasi-experimental design: the one group pretest-posttest
design. It is a design in which one group of participants is measured in a pretest on a dependent
variable (O1), followed by an experimental treatment (X), and then a posttest (O2). The effects of
X is investigated by the comparison between pretest and posttest scores. In this study, the writing
competence was measured in a pretest at the start of semester. Then, a holistic approach was applied
in the teaching instruction of a 15-week writing course in order to improve the students’ writing ability.
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Following an experimental intervention, the research again measured the students’ competence
in the posttest at the end of the course and proceeded to analyze the scores from pretest
and posttest to find out the effects of a holistic-based teaching instruction on development of
students’ writing competence. The one group pretest-posttest design can be represented as:
Experimental

O1

X

O2
(Cohen, Manion & Morrison, 2011, 322)

2. Participants
Eighty-three English-major students in their second year who were enrolled on the
Integrated English Reading and Writing Skills unit, a 15-week course with three hours of scheduled
classes each week, at a public university in central Thailand voluntarily participated in this study.
They were in intact classes. The participants consisted of 14 males and 69 females, aged between
19 and 20. They each attended more than 80% of the scheduled classes and completed all parts
for data collection. Their proficiency level was generally intermediate and they were familiar with
the basic elements of writing in L2, as they completed two compulsory writing units prior to
enrollment on this writing course. They were taught by a holistic approach to writing instruction.
The sequence of classroom practices followed five-stage teaching instruction, i.e. building the
context, modelling and deconstructing the text, joint construction of the text, independent construction
of the text, and linking related texts (see Section 2).
3. Data Collection
The instrument employed in this study was a pretest and a posttest. The students were
asked to write an argumentative essay at the start and at the end of the writing course, under timed
test formats as part of a placement test and a final examination respectively. One hour and a half
was provided to complete each task.
Writing prompts were present in the form of a short statement followed by a question.
The choices of task prompts provided were related to topics of interest in general and local issues
relevant to the students’ background. This was to minimize the problems of students’ lack of prior
knowledge in writing. The writing prompts were presented to students as follows:
3.1 More and more students are working part-time during their study. Do the benefits
outweigh the disadvantages?
3.2 To save the environment, motorcycles and private cars should be banned on the
campus. Do you agree or disagree with this idea?
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3.3 There is a shortage of on-campus accommodation. Should all senior students
be required to live off-campus?
The students were instructed to write an argumentative essay (between 250 and
350 words) in response to one of the given topics. Topic 1 was given to all students at the start of
the course as a pretest. In the posttest, all three writing prompts were provided to the students.
Sixty-nine students wrote the essay in response to Topic 1. The remaining 14 students chose
Topic 2. None of them selected Topic 3. They were able to complete the writing tasks within the
time given. A review of the students’ essays showed that they understood the requirements of the
writing task and were able to express their ideas within the topics.
4. Data Analysis
In order to investigate the students’ writing competence development across various
aspects of writing, a multiple-trait marking system, which was adapted from Hamp-Lyons’ (1991a,
49-151) profile scales, was used to mark the students’ texts for the initial and final tests. Its underlying
concept was based on “context-appropriate and task-appropriate criteria” (Hamp-Lyons, 1991b,
247). The scores awarded to each text was based on various traits of written texts relevant to
specific task requirements. The marking thus provide diagnostic information on students’
competence across various areas of L2 writing. In his study, the adapted multiple-trait scoring scale
employed to mark students’ texts taken from a pretest and a posttest was based on the following
sub-scales as follows:
4.1 Communicative quality: overall impression of the writers’ ability to communicate
the message to the readers
4.2 Interestingness: creativity and novelty of argument/idea presented in the text
4.3 Organization: organizational structure of the information/content
4.4 Content: presentation of information/argument relevant to the purpose of the
specific text
4.5 Cohesion: usage of cohesions to connect information/ideas within paragraphs
4.6 Linguistic accuracy: correctness of grammar, vocabulary, spelling, and
punctuation so as not to inhibit communication
4.7 Linguistic appropriacy: usage of language features, i.e. choices of grammar and
vocabulary, appropriate for the context of writing a particular text
Each of these sub-scales was scored on a nine-band scale. One was the lowest
and nine was the highest score (See Appendix 1 for the band descriptors). The students’ essays
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were marked after the course was completed by two raters. The first rater was a Thai lecturer with
over four years’ experience of teaching English academic essays. She was one of the lecturers
who taught this writing course and was familiar with multiple-trait scale. The other rater was a native
English speaker with more than 15 years of experience in teaching English at the higher education
level in Thailand. He did not teach this writing course. He, however, was accustomed to the
requirements of an argumentative essay and had experience with the multiple-trait scale. A Pearson
product-moment correlation coefficient was used to examine inter-rater reliability between the scores
given to the essays by the two raters. The computed Pearson correlation coefficient r on the scores
was .799. Correlation is significant at the .01 level, two-tailed. The results indicated a significantly
strong relationship between the scores marked by the two raters. After the inter-rater reliability was
completed, students’ essays from the pretest and the posttest were marked by the two raters and
their scores were used in data analysis. Should there were differences in the scores, this was
resolved by the raters’ discussion to arrive at the agreed marks. The statistical technique used for
data analysis was paired-samples t-test.
Results
1. A Comparison of the Mean Scores between the Pretest and the Posttest
A paired-samples t-test was conducted to evaluate the effects of a holistic approach
on students’ writing ability in terms of scores on the written tasks, as shown in Table 1. Firstly, there
was a statistically significant increase in scores for communicative quality from pretest (M = 5.175,
SD = 0.951) to posttest (M = 6.151, SD = 0.822), t(82) = -13.717, p < .001. Secondly, students
made a statistically significant improvement on scores for interestingness from pretest (M = 4.699,
SD = 0.883) to posttest (M = 6.157, SD = 0.761), t(82) = -17.163, p < .001. The students also showed
a statistically significant increase on scores for organization from pretest (M = 3.970, SD = 0.790)
to posttest (M = 6.488, SD = 0.834), t(82) = -31.970, p < .001. Next, there was a statistically
significant increase in scores for content from pretest (M = 4.114, SD = 0.746) to posttest
(M = 6.349, SD = 0.727), t(82) = -32.508, p < .001. In addition, there was a statistically significant
increase in scores for cohesion from pretest (M = 4.018, SD = 0.935) to posttest (M = 6.060, SD =
0.782), t(82) = -21.732, p < .001. The results also showed a statistically significant increase in scores
for linguistic accuracy from pretest (M = 4.187, SD = 0.886) to posttest (M = 5.584, SD = 0.822),
t(82) = -17.506, p < .001. Finally, there was a statistically significant improvement on scores for
linguistic appropriacy from pretest (M = 3.970, SD = 0.717) to posttest (M = 5.801, SD = 0.667),
t(82) = -24.305, p < .001.
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These results suggested that a holistic approach had positive effects on the development
of students’ writing competence. It could thus be concluded that this approach contributed to
production of essay with higher quality in all areas of writing, namely, communicative quality,
interestingness, organization, content, cohesion, linguistic accuracy, and linguistic appropriacy
(Appendix 2 showed samples of a student’s essays from a pretest and a posttest).
Table 1
Paired-samples t-test of pretest and posttest scores
Traits
Communicative
quality
Interestingness
Organization
Content
Cohesion
Linguistic
accuracy
Linguistic
appropriacy
** p<.01

Tests
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest

N
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

X

5.175
6.151
4.699
6.157
3.970
6.488
4.114
6.349
4.018
6.060
4.187
5.584
3.970
5.801

SD
0.951
0.822
0.883
0.761
0.790
0.834
0.746
0.727
0.935
0.782
0.886
0.822
0.717
0.667

t

Sig.

-13.717

.000**

-17.163

.000**

-31.970

.000**

-32.508

.000**

-21.732

.000**

-17.506

.000**

-24.305

.000**
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Discussion
The main purpose of this study was to examine the effects of a holistic approach to
developing foreign language writing competence of students at university level. The scores from
the pretest and posttest gathered from the one group pretest-posttest research design were used
to illustrate the development of the quality of written texts after the intervention. The findings showed
that students showed improvement in their writing ability as they gained statistically significant
higher scores in all areas of writing after the implementation of holistic approach to FL writing
instruction (p<.01). This improvement illustrated the direct effects of explicit teaching instructions
on improving students’ writing across all the traits.
As can be seen from the pretest scores, students gained relatively low mean scores across
all traits. This might be attributed to the students’ lack of awareness of the writing conventions
prior to the writing instruction. It was likely that the students utilized their own overall English
proficiency and previous background knowledge in foreign language writing in order to write an
argumentative essay for the initial written task for the pretest; however, their attempt was
unsuccessful. A number of scholars (e.g. Archibald, 2001; Ferris, 2012 ; Hatch, 1992 ;
Kopperschmidt, 1985) maintained that written texts, especially argumentative essay, in English
have their own writing conventions and their rhetorical structures are tied with native-speakers’
cultural norms. Thus, students’ unsuccessful writing was likely to be caused by their failure in recognition
of specific rhetorical features and conventions of argumentative texts based on the norms and
expectations of western culture (Archibald, 2001 ; Hatch, 1992). As Jarunthawatchai (2010)
observed, writing argumentative essay was especially challenging for Thai students as they might
not be familiar with the rhetorical structure and writing conventions in which the writer’s position on
a controversial issue is put forward by arguing on both sides of the arguments.
The statistically increase of the mean scores across all the traits in the posttest showed
significant improvement of the quality of written texts in all areas at the end of their course, indicating
students’ improvement of writing ability that was resulted from the implementation of a holistic-based
teaching instruction. It could be claimed that this study offered an empirical evidence to support
proposals from various scholars (Archibald, 2004 ; Leki, Cumming & Silva, 2008 ; Paltridge et. al.
2009 ; Tangpermpoon, 2008), maintaining that teaching instruction focusing on multiple and
complex aspects of writing is an effective teaching practice in improving writing competence of
second or foreign language students. This study also shed some light on the way to solve writing
problems by Thai students described by a number of scholars in Higher Education context (Wanchid,
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2007 ; Noonkhan, 2012 ; Baker & Boonkit, 2004 ; Krisnachinda, 2006) as this writing instruction
helped students gain necessary resources to tackle difficulties that they might face when writing in FL.
The results of this study were also in accordance with Hyland’s (2003a, 2003b, 2004)
assertions that explicit instruction on second language writing was more effective than implicit
teaching practice. It was crucial that genre specific conventions and awareness of process writing
was explicitly provided. Should the implicit approach be adopted and learners were responsible
for discovering writing conventions and process of writing by themselves, it is unlikely that L2
students, especially in an Asian context, would be able to fully deconstruct the writing conventions
of western culture’s norms and that they might struggle with the process of composing a written
text with specific requirements.

Conclusion
1. Implementation of a Holistic Approach into Practice
The results of this study showed that students’ unsuccessful attempt, in the initial task,
in producing a written text to meet the task requirements was likely to be caused by limited
knowledge in L2 writing and unfamiliarity with the norms and conventions of writing in specific
context. At the end of the course, empirical data from a multiple-trait scoring system showed that
students had significant improvement in L2 writing ability across all traits, resulting from the
instruction targeting development in multiple areas of L2 writing. This suggested that explicit
instructions in L2 writing played a significant role in developing individual students’ knowledge of
the composing process, rhetorical structures and cultural norms all of which are significant for L2
learners in producing successful texts that meet the cultural specific requirements.
2. Implications for Instruction
With an awareness that successful learners are required to be exposed to various
aspects of L2 writing, i.e. linguistic resources, rhetorical structures, social contexts, and process
of composition (Ferris, 2012 ; Leki, 1992) and that explicit knowledge on multiple areas in L2 writing
should be provided in classroom teaching (Archibald, 2004 ; Leki, Cumming, & Silva, 2008 ;
Paltridge et al., 2009), this study offers a practical instruction that systematically deals with the
complexity of L2 writing knowledge in a classroom. Five phases of instruction which were based
on the Feez& Joyce’s (1998) cycle and the White & Arndt’s (1991) process writing model should
be a guidance that enables students to recognize and incorporate knowledge of various aspects
of writing into their own process writing.
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According to the findings, the better quality written texts that students produced at the
end of the study resulted from a clearer understanding of the conventions and norms of writing an
argumentative essay. This suggested that a holistic approach to teaching multiple aspects of L2
writing contributed to the improvement of L2 writing in all aspects. This study offers a practical
guideline to targeting areas of L2 writing that could be applied in writing classrooms, especially in
the higher educational context in Thailand. It is hoped that this study may offer a different perspective
in L2 writing instruction. As Tangpermpoon (2008) suggested, an approach focusing on a specific
area writing in isolation from other aspects is inadequate in dealing with complexity of L2 writing.
3. Future Research
Further studies should be carried out to study the application of a holistic approach to
teaching students from various academic backgrounds in different local contexts. Participants in
the future research should be required to write different kinds of academic genres, e.g.,
expository essays, discussion essays, or professional genres, e.g. business letters, in the pretest
and the posttest. Experimental research may need to be conducted in order to offer a more in-depth
view of the effectiveness of the teaching approach and generalized findings. Qualitative research
design is also needed in order to offer insights into the impacts of the holistic approach on students’
developmental progress of L2 writing competence over time.
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Appendix 1
The band descriptors
Communicative
Quality
9 The writing
displays an
ability to
communicate
in a way that
gives the
reader full
satisfaction.

Interestingness Organization

8 The writing
displays an
ability to
communicate
without
causing the
reader any
difficulties.

The writing
shows novelty
and creativity,
sustaining
interest
throughout.



The writing
shows high
creativity and
novelty, fully
engrossing the
reader.

The writaing
displays a
completely
logical
organisational
structure
which
enables the
message to
be followed
effortlessly.

Content

Relevant content
is presented in
an interesting
way, with main
ideas
prominently and
clearly stated,
with complete
effective
supporting
material; content
is effectively
related to the
purpose of the
genre.
The writing
Relevant content
displays a
is presented in
logical
an interesting
organisational way, with main
structure
ideas
which
highlighted,
enables the effective
message to supporting
be followed
material and
easily.
they are well
related to the
purpose of the
genre.

Cohesion
The writing
shows fully
effective use of
all aspects of
cohesions
which enables
the information
and ideas
within
paragraphs to
be followed
effortlessly.

The writing
shows
appropriate use
of wide range of
cohesive
devices,
resulting in
logical
sequences of
information and
ideas within
paragraphs.

Linguistic
Accuracy
The reader
sees no errors
of vocabulary,
spelling,
punctuation, or
grammar.

Linguistic
Appropriacy
There is an
ability to
manipulate
the linguistic
system with
complete
appropriacy.

The reader
sees no
significant
errors of
vocabulary,
spelling,
punctuation, or
grammar.

There is an
ability to
manipulate
the linguistic
systems
appropriately.
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7 The writing
displays an
ability to
communicate
with few
difficulties for
the reader.

The writing has
frequent novel
ideas that
evoke reader
interest and
attention.

The writing
displays
good
organisational
structure
which
enables the
message to
be followed
throughout.

Content is well
presented with
relevant
supporting
material and an
attempt to relate
them to the
purpose of the
genre.

The writing
shows well use
of a range of
cohesion which
allows logical
connection of
ideas within
paragraphs,
although there
may be
occasionally
under-/over-use
of some
cohesive
devices.

The reader is
aware of but
not troubled
by occasional
minor errors of
vocabulary,
spelling,
punctuation, or
grammar.

There are
minor
limitations to
the ability to
manipulate
the linguistic
systems
appropriately
which do not
intrude on the
reader.

6 The writing
displays an
ability to
communicate
although there
is occasional
strain for the
reader.

The writing
occasionally
shows
interesting
ideas that
attract reader
attention.

The writing is
organised
well enough
for the
message to
be followed
throughout.

Content is
presented, but it
may be difficult
for the reader to
distinguish main
ideas from
supporting
material; main
ideas may not
be supported;
their relevance
may be dubious;
content may not
be related to the
purpose of the
genre.

The writing
reveals
generally
adequate
cohesive
devices to
connect logical
ideas in
paragraphs;
some are
occasionally
awkward, or
may not always
be used clearly
or
appropriately.

The reader is
aware of errors
of vocabulary,
spelling,
punctuation, or
grammar – but
these intrude
only
occasionally.

There is
limited ability
to manipulate
the linguistic
systems
appropriately,
but this
intrudes only
occasionally.
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5 The writing
displays an
ability to
communicate
although there
is often strain
for the reader.

The writing
occasionally
provides new
information but
little of it is
interesting.

The writing is
organised
well enough
for the
message to
be followed
most of the
time.

The writing
displays
inadequate use
of cohesive
devices, ideas
within
paragraphs are
not always
smoothly
connected;
there may be
inaccurate or
over-use some
connections;
some of
connections
may be
missing.
4 The writing
The writing is The writing
Content is
The writing
shows a limited routine in the lacks a clear inadequately
shows basic
ability to
major part of
organisational presented and cohesive
communicate, its content with structure and supported; it
devices; they
which puts
little new
the message may be
may be
strain on the
information.
is difficult to irrelevant; it may inaccurate or
reader
follow.
be difficult the
repetitive,
throughout.
see its
necessary
relevance to the connections are
purpose of the often missing;
genre.
ideas or
sequence of
information
within
paragraphs are
not clearly
connected.



Content is
presented but
may lack
relevance
clarity,
consistency, or
support; it may
not be related to
the purpose of
the genre.

The reader is
aware of errors
of vocabulary,
spelling,
punctuation, or
grammar
which intrude
frequently.

There is
limited ability
to manipulate
the linguistic
systems
appropriately
which
intrudes
frequently.

The reader
finds the
control of
vocabulary,
spelling,
punctuation,
and grammar
inadequate.

There is
inability to
manipulate
the linguistic
systems
appropriately,
which causes
severe strain
for the reader.
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3 The writing
does not
display an
ability to
communicate
although
meaning
comes through
spasmodically.

The writing is
dull and
uninteresting
for most
readers.

The writing
has no
discernible
organisational
structure, and
a message
cannot be
followed.

Some elements
of information
are presented,
but the reader is
not provided
with appropriate
content, or the
content is mainly
irrelevant.

2 The writing
displays no
ability to
communicate.

The writing is
completely
void of
interesting
content.

No
organisational
structure or
message is
recognizable.

A meaning
comes through
occasionally,
but it is not
relevant.

The writing
shows a very
limited range of
cohesive
devices used to
connect ideas
within
paragraphs, or
those usages
may fail to
illustrate a
logical
relationship of
ideas within
paragraphs.
The writing
show little or no
control of
cohesive
devices
connecting
ideas within
paragraphs.

The reader is
primarily
aware of gross
inadequacies
of vocabulary,
spelling,
punctuation,
and grammar.

There is little
or no sense of
linguistic
appropriacy,
although
there is
evidence of
sentence
structure.

The reader
sees no
evidence of
control of
vocabulary,
spelling,
punctuation, or
grammar.

There is no
sense of
linguistic
appropriacy.

1 A true non writer who has not produced any assessable strings of English writing. An answer which is wholly or almost
wholly copied from the input text or task is in this category.
0 Should only be used where a candidate did not attend or attempt this part of the test in any way.

Adapted from Hamp-Lyons’ (1991a) profile scale
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Appendix 2
Student’s sample essays
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การสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา*
Synthesis of Elements and Structure of Local Wisdom for Arts and
Cultural Preservation in Higher Education Institutions
อภัสรา ไชยจิตร1** , พัลลภ พิริยะสุรวงศ2***
Apasara Chaiyajit1** , Pallop Piriyasurawong2***
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
1,2
Doctor of Philosophy Program in Information and Communication Technology for Education,
Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
1518 Pracharat I Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
1,2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก
(1) ภูมิปญญาทองถิ่น (2) ศิลปะและวัฒนธรรม (3) แนวคิดการบริหารงานตามภารกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เอกสารและงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วของกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในระหวางป พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2554 จํานวน 11 รายการ (2) กลุม ผูเ ชีย่ วชาญ
ทางดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปกรรมสาขาทีเ่ กีย่ วของจํานวน 5 ทาน เครือ่ งมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบบันทึกผลการศึกษา (2) แบบประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอน
การสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก (1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของของภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา (2) การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
*บทความนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของวิทยานิพนธ เรือ่ ง ระบบการจัดเก็บความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยใชออนโทโลยี เพือ่ การทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
**ผูเขียนหลัก
อีเมล: apasara_c@hotmail.com
***อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
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(3) นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง ผลการวิจัย พบวา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา แบงไดเปน 2 องคประกอบหลัก คือ (1) ศิลปะ (2) วัฒนธรรม
องคประกอบดานศิลปะ ไดแก (1) อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (2) ศิลปกรรมองคประกอบดานวัฒนธรรม
ไดแก (1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่น (2) ประเพณี (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) การแพทยแผนไทย (5) เกษตรกรรม จากการศึกษาสรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแบงออกได 2 องคประกอบหลัก และ 7 องคประกอบยอย
ทั้ ง นี้ อ งค ป ระกอบและโครงสร า งหลั ก มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถิ่น การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา

Abstract
The objective of this research is to Synthesize of Elements and Structure of Local Wisdom
for Arts and Cultural Preservation in Higher Education Institutions. The data is used to synthesize:
(1) local wisdom (2) arts and culture (3) the concept of management to promote arts and culture
preservation in Higher Education Institutions. The samples in research study are (1) documents
and research related to local wisdom between the year 1996 - 2011, 11 items (2) five experts fields
in local wisdom, arts and culture, arts-related. Tools that are used in research: (1) forms for recording
the results of the study. (2) A conformity of assessment by experts. The methodology of the
synthesis of elements and structure of local wisdom for arts and cultural preservation in Higher
Education Institutions include (1) a study of theories of local wisdom, arts and culture in Higher
Education Institutions. (2) data collection to create a framework for the research. (3) offering experts
to assess conformity. The research found that: local wisdom to promote arts and culture preservation
in Higher Education Institutions can be divided into two main elements: (1) Arts (2) Cultures.
The elements of arts are (1) industry and crafts (2) fine arts. The elements of cultures are
(1) language and local literature (2) tradition (3) The management of natural resources and the
environment (4) Thai traditional medicine (5) agriculture. The study of local wisdom to promote arts
and culture preservation in Higher Education Institutions can be divided into two main elements
and seven subcomponent elements. The elements and main structure are important in terms of the
relationship between local wisdom and the preservation of arts and culture in Higher Education
Institutions.
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บทนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเปน
ความรู  ที่ มี คุ ณ คา โดยสื บ ทอดกัน มาผ า นประสบการณ วิธีคิด การปฏิบัติที่ แ ตกตา งและหลากหลาย
เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากแหลงตางๆ ทั้งจากในชุมชน ครอบครัว ความเชื่อ
ศาสนา การเมืองการปกครองในทองถิ่น (Petkaew, 2004) ทั้งนี้ ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยนั้น ยังสามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือสังคม ทําใหเกิดเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสราง
ความภาคภูมใิ จใหแกคนในชาติและทองถิน่ กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคอนั นําไปสูก ารสราง
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหคนไทยไดหันกลับมาทําความรูจักและเขาใจภูมิหลังรากเหงา
ทางภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรมของตนเองใหมากขึน้ โดยยังคงสามารถกาวหนาตอไปอยางทันโลกและยังจําเปน
ตองรูจักตนเองเขาใจภูมิปญญาที่สั่งสมของเราเองเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางมีศักดิ์ศรี
บนแนวทางผสมผสาน “ของดี” ที่เรามีอยูเปนทุนกับ “ของใหม” ที่เราเลือกแลววาเหมาะแกเรา (Na Thalang,
1997)
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
วัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของจิตใจ ชวยเสริมคุณคาใหบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยเปน
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณภาพของชาติ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ
ของแตละสถาบันและมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอืน่ ๆ รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมทีฟ่ น ฟูอนุรกั ษสบื สาน พัฒนา
เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรคสง เสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท ดี่ ขี นึ้
โครงสรางของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ถือเปนองคความรูท มี่ คี วามสําคัญอยางมาก เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดตอกันมายาวนาน เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่พัฒนามาจากอดีตถึงปจจุบัน ลักษณะความรู
ของภูมิปญญาทองถิ่นเปนการผสมผสานเชื่อมโยงกัน จึงมีการจัดแบงองคประกอบโครงสรางหรือประเภท
ของภูมิปญญาทองถิ่นไวแตกตางกัน ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากิน การยังชีพ วัฒนธรรม
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม โภชนาการ เกษตรกรรม การรักษาและยารักษาโรค หรือการจัดการทรัพยากรตางๆ
Keawwanna (2011, 204) กลาววา ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เปนรากฐานสําคัญของการดํารงชีวติ ของชุมชน
ทองถิ่น เพราะภูมิปญญาทองถิ่นเปนสรรพวิชาความรูที่ชุมชนใชแกปญหาหรือจรรโลงชีวิต มีการประยุกตใช
กันมายาวนาน หากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จะสามารถดํารงอยูไ ดยาวนานจําเปนตองมีศกั ยภาพในการปรับเปลีย่ น
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากความเปนมาดังกลาวผูว จิ ยั จึงเห็นความสําคัญ
ของการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหไดองคประกอบและโครงสรางที่สอดคลองและเหมาะสมซึ่งมีความจําเปน
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อยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชออนโทโลยี เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาและระบบดังกลาวจะเปนตัวกลางที่เปนประโยชนในการนําความรูไปสู
ผูสนใจ ซึ่งถือเปนตัวชวยในการสื่อความหมายใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นของภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
“ภูมิปญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Wisdom มีความหมายวา ความรู ความคิด ความเชื่อ
ความสามารถ ความจัดเจนทีก่ ลุม ชนไดจากประสบการณทสี่ งั่ สมไวในการปรับตัวและดํารงชีพ ความสามารถ
ทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปญหาของมนุษย (Na Thalang, 1997) ภูมิปญญาจัดเปนทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญยิ่งของมนุษย สิ่งดังกลาวสั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรูประสบการณ
ผนวกดวยความเฉียบคมในการหยั่งรูอยางลุมลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองคความรูที่มีอยู
เดิมใหเพิ่มพูนคุณคาขึ้นอยางสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ของชุมชนทองถิ่นและสังคมของตน
องคความรูของภูมิปญญาคือสวนที่เปนศาสตร สําหรับสวนที่เปนศิลปคือเปนความรูที่มีคุณคาทั้งดีและงาม
และผูค นคิดคนขึน้ มา ไมใชสมองเพียงอยางเดียวแตดว ยอารมณความรูส กึ และจิตวิญญาณดังนัน้ ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นจึงเปนความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่สัมพันธกับวิธีคิดวิถีปฏิบัติและวิธีใหคุณคาของกลุมชน
(Petkaew, 2004)
ภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดได 2 ลักษณะ (Phongphit,1993) คือ (1) ลักษณะการถายทอดที่เปน
นามธรรม เปนโลกทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและ
ความหมายสิง่ ตางๆ ในชีวติ ประจําวันและ (2) ลักษณะการกําหนดทีเ่ ปนการถายทอดรูปธรรม เปนเรือ่ งเฉพาะ
ดานตางๆ ที่เห็นไดชัดเจน เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน
Chimplee (2012) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม
เครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมามีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการจัดการความรูและเงื่อนไขที่มีผลตอการจัดการความรู ผลการศึกษาพบวา
(1) ความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานหัตถกรรมเครือ่ งจักสานเกีย่ วของกับความรูค วามสามารถและประสบการณ
ที่ บ รรพบุ รุ ษ ได ส ร า งสรรค แ ละถ า ยทอดสื บ ต อ กั น มาจนกลายเป น องค ค วามรู  ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ผ า น
กระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกลูกหลานเพื่อปฏิบัติ
สื บ ต อ กั น มาและ (2) กระบวนการจั ด การความรู  ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งจั ก สาน
ซึ่งจากองคประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสูการพึ่งตนเองของกลุมองคการชุมชนไดอยางเหมาะสม
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โดยมี ห ลั ก การที่ สํ า คั ญ ได แ ก การมี ผู  นํ า ที่ เ ข ม แข็ ง มี ค วามสามั ค คี การยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในการดําเนินชีวิต และการมีใจรักในดานการจักสาน
Kaewmanee (2016) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่อง ดนตรีและ
นาฏศิลปพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางและศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน โดยใชภูมิปญญา
ทองถิน่ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ผลการศึกษาพบวา การสรางหนวยการเรียนรู
บูรณาการผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป
พื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูใน
หนวยการเรียนรูบ รู ณาการ จํานวน 9 แผน รวมเวลา 18 ชัว่ โมงและหลังจากทีใ่ ชหนวยการเรียนรูแ ละแผนการจัดการ
เรียนรูพบวา ความรูและทักษะการปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 84.56
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวนักเรียน รอยละ 65 เห็นวาหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย สื่อที่ใชมีทั้ง
สื่อของจริง รูปภาพ ซีดีเพลงและวีดีทัศนมีการวัดประเมินผลทั้งความรูทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะ
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ตองสงเสริม พัฒนาและเผยแพร
สิ่งที่ดีงามดานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝงและสรางเสริม
เยาวชนใหมคี วามรู ชืน่ ชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามใหคงอยูสืบไป
Viriya & Chaiyoopatham (2014) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการพัฒนาบทบาท
สถาบันอุดมศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันองคกรดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เปนศูนยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง เพื่อเปนหองปฏิบัติงาน
ดานวิถชี วี ติ ชุมชน ปญหาทีพ่ บ คือ ขาดความสนใจจาก ผูน าํ รัฐบาล ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ สวนบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาตองสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ และเปนภารกิจที่สําคัญเทาเทียมกับดานอื่นๆ
และ (2) ปจจัยแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอประสิทธิผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง
36 ปจจัย สงผลตองานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35 , S.D. 1.207) ถึงระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43,
S.D.1.207) ดานนโยบายสงผลมากที่สุด รองลงมาเปนดานบุคลากร และวิเคราะหองคประกอบได 10
องคประกอบที่อธิบายความแปรปรวนรวม (Eigenvalues) ไดรอยละ 89.107 3) กลยุทธการพัฒนาบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 13 กลยุทธ 4 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย
2) ดานบุคลากร 3) ดานการพัฒนา และ 4) ดานการนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ใชแบบประเมินการสังเคราะหขอมูลองคประกอบ
และโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นที่ผานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการตรวจสอบ
ปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีการประเมินความสอดคลองโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน
5 คน ทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปกรรมสาขาที่เกี่ยวของ
1. ขั้นตอนในการวิจัย
1.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในระหวางป พ.ศ. 2539
- พ.ศ. 2554 จํานวน 11 รายการ ไดแก ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับองคประกอบของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานยอยแตละ
องคประกอบของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของของศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 บันทึกผลการศึกษาเพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลองคประกอบและ
โครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.2 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษางานวิจัยดังนี้
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของการสังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสราง
ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.3 ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสรางของภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
1.3.1 วิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.3.2 สรางแบบประเมินเพือ่ ใหผเู ชีย่ วชาญประเมินองคประกอบและโครงสรางภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่สังเคราะหขึ้น
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ตารางที่ 1
แสดงการบันทึกการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบบันทึกผลการศึกษา สําหรับการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญา
ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 แบบประเมินความสอดคลองของขอมูลทั้ง 7 องคประกอบยอยจากผูเชี่ยวชาญเพื่อการ
สังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นโดยประเมินหาคาความสอดคลองเหมาะสมของ
ขอมูลองคประกอบยอย คา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.8-1.00 โดยผูเชี่ยวชาญที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง
ในการประเมินนั้น เปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะ
และวัฒนธรรมดานศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน
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3. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา สังเคราะห และสรุปผลตามกรอบแนวคิดและขอบเขต
การศึกษาครั้งนี้

ผลการวิจัย
1. องคประกอบของขอมูลดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา พบวา สามารถแบงออกเปนองคประกอบยอยได 7 องคประกอบดังภาพที่ 1

°»µ®¦¦¤Â¨³®´¦¦¤
«·¨¦¦¤
°r ¦³°Â¨³
Ã¦¦o µ
£¼¤· ´ µo °·É
Îµ®¦´µ¦Îµ»µÎ ¦» 
«·¨³Â¨³ª´¦¦¤
Äµ´°»¤«¹¬µ

£µ¬µÂ¨³ª¦¦¦¦¤¡ºÊ ·É
¦³Á¡¸
µ¦´µ¦¦´ ¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o °¤

µ¦Â¡¥r ÂÅ¥
Á¬¦¦¦¤

ภาพที่ 1: องคประกอบยอยของภูมิปญญาทองถิ่น
2. ผลการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
2.1 ผลการประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ตารางที่ 2
การประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
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2.2 องคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาพบวา สามารถแบงไดเปน 2 องคประกอบหลัก ไดแก ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมี
องคประกอบยอย 7 องคประกอบ องคประกอบหลักดานศิลปะ ไดแก (1.1) อุตสาหกรรมและหัตกรรม
(1.2) ศิลปกรรมองคประกอบหลักดานวัฒนธรรม ไดแก (2.1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่น (2.2) ประเพณี
(2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย (2.5) เกษตรกรรม
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: องคประกอบและโครงสรางหลักของภูมิปญญาทองถิ่น
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2.2.1 องคประกอบของดานศิลปะ แบงไดเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก
2.2.1.1 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม แบงออกเปน 10 หมู คือ ชางเขียน ชางปน ชางแกะ
ชางสลัก ชางหลอ ชางกลึง ชางหุน ชางรัก ชางบุ ชางปูน (The Fine Arts Department, 2009)
2.2.1.2 ศิลปกรรม แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุม 1 สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งแบงออก
ไดเปน 2 สาขา คือ สถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัย และสถาปตยกรรมประเภทศาสนสถาน และในแตละ
สาขา สามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต กลุม 2 ประติมากรรม
แบงออกไดเปน 3 สาขา คือ ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรมนูนตํ่า ประติมากรรมลอยตัว กลุม 3 จิตรกรรม
แบงออกไดเปน 2 สาขา คือ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี และจิตรกรรมไทยแบบสากล และ กลุม 4 ดุรยิ างคศิลป
แบงออกไดเปน 2 สาขา คือ ดนตรี และนาฏศิลป สาขาดนตรีแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมเครื่องดนตรีไทย
ไดแก เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเปา และกลุมวงดนตรีไทย ไดแก วงเครื่องสาย วงปพาทย วงมโหรี
สําหรับสาขานาฏศิลป สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ โขน ละคร ระบํารําฟอน การแสดงพื้นบาน และ
การละเลนพื้นบาน
2.2.2 องคประกอบของดานวัฒนธรรม แบงไดเปน 5 องคประกอบยอย ไดแก
2.2.2.1 ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่นแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุม 1 ภาษาถิ่น และ
กลุม 2 วรรณกรรมไทย ซึ่งในกลุมของภาษาถิ่น สามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และกลุม ของวรรณกรรมไทย แบงสาขายอยไดเปนมุขปาฐะ และอมุขปาฐา และ
แตละสาขาสามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต เชนกัน
2.2.2.2 ประเพณีสามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสาน ภาคใต
2.2.2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมสามารถแบงออกเปน 4 สาขา คือ
ดิน นํ้า อากาศ ปาไม
2.2.2.4 การแพทยแผนไทยสามารถแบงออกเปน 2 สาขา คือ สมุนไพร และการนวดแผนไทย
2.2.2.5 เกษตรกรรม สามารถแบงออกเปน 4 สาขา คือ การกสิกรรม การปศุสัตว
การประมง การปาไม

อภิปรายผลการวิจัย
โครงสรางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกันจากการศึกษาวิจัยนัน้ พบวา ภูมิปญญาทองถิ่น
มีความสัมพันธกับศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งไดจากการศึกษาความหมาย ประเภท ความสัมพันธตางๆ ที่พบ
ในแต ล ะองค ป ระกอบของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมคื อ วิ ถี ชี วิ ต พฤติ ก รรม
มีการเรียนรู หรือสิ่งที่คนผลิตขึ้นในหมูคณะ ในสวนของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเนนวิถีชีวิตของคนในชุมชนใน
ทองถิ่น และสืบสานตอทอดกันมาจนเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมไดซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Sridharmma (2011, 11) ที่กลาววา การศึกษาวัฒนธรรมเปนการศึกษาวิถีชีวิต พฤติกรรมและ
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ผลงานของมนุษยทสี่ รางสรรคขนึ้ ตลอดจนความรู ความคิด และความเชือ่ การศึกษาสาขานีจ้ งึ เปนการศึกษา
การปลู ก ฝ ง ความรู  ความคิ ด และถ า ยทอดกั น สื บ มาเพื่ อ ความอยู  ร อด รวมถึ ง แนวคิ ด ในงานวิ จั ย ของ
Keawwanna (2011, 207) ที่กลาววา กลุมชนหรือชุมชนทองถิ่นใดๆ ยอมมีความแตกตางกัน ตาม
สภาพแวดลอมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มีการเรียนรูดวยตนเองโดยธรรมชาติและประสบการณจริง
ทําใหมีภูมิปญญาสั่งสมที่แตกตางกัน ในสวนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญ
ประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ
ของแตละสถาบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Janlekha (2002) ที่ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพือ่ พัฒนาดานวัฒนธรรม ซึ่งพบวา สถาบันอุดมศึกษาควรสนองรับนโยบาย
ของรัฐสถาบันการศึกษากระจายอํานาจใหชมุ ชนไดมสี ว นรวมในการบริหารงานดานวัฒนธรรม จัดการศึกษา
จั ด กระทํ า สื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ วั ฒ นธรรมของชาติ ดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นวั ฒ นธรรม
มี ก ระบวนการร ว มสถาบั น ราชภั ฏ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาด า นวั ฒ นธรรมตามสภาพที่ ป รากฏในป จ จุ บั น
กับสภาพที่ตองการใหเกิดในอนาคต

สรุป
ผลการศึก ษาวิจั ย ครั้ง นี้ พบวา ภูมิป ญ ญาท อ งถิ่น เพื่ อ การทํา นุบํา รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา สามารถแบงออกได 2 องคประกอบหลัก และ 7 องคประกอบยอยซึ่งองคประกอบหลัก
คือ (1) ศิลปะ (2) วัฒนธรรม องคประกอบดานศิลปะ แบงเปนองคประกอบยอยได 2 องคประกอบ ไดแก
(1.1) อุตสาหกรรมและหัตกรรม (1.2) ศิลปกรรมองคประกอบดานวัฒนธรรม แบงเปนองคประกอบยอยได
5 องคประกอบ ไดแก (2.1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิน่ (2.2) ประเพณี (2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย และ (2.5) เกษตรกรรม
ดังนั้น ในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช
ออนโทโลยีเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปน
โครงสรางหลักของการพัฒนาระบบ เพื่อคงความสําคัญและสัมพันธกันระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเหมาะสมตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาถึงความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีเพือ่ การบริหาร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 128 แหง
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสัมประสิทธิสหสัมพันธ และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบวาคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการนําขอมูลทางการบัญชีบริหารไปใช พบวา
ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของการบริหารองคกรเพิ่มขึ้น สําหรับดานการสั่งการ เปนตัวแปรที่มีไมมีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คําสําคัญ
ขอมูลทางการบัญชีบริหาร ประสิทธิภาพการบริหารองคกร วิสาหกิจชุมชน

Abstract
The purpose of this research was to study managerial accounting information capability
for increasing community enterprise efficiency in Muang Lampang District, Lampang Province.
The data was collected from 128 community enterprises Muang Lampang District, Lampang
Province. The statistic method analyzed were used the correlation and multiple regression.
The result of this study found that community enterprise boardin Muang Lampang District, Lampang
Province was capability to increasing managerial efficiency by using managerial accounting
informationin planning, controlling and decision making the level of statistic signification were 0.01
and using managerialaccounting information in planning,level of statistic signification were 0.05,
but the managerial accounting information was notcapability to increasing for directing
management efficiency function.

Keywords
Managerial Accounting Information, Efficiency, Community Enterprise

บทนํา
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย เกิดขึน้ จากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยการจัดเปนกลุมกิจกรรมของชุมชนจากการเรียนรู จากการ
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จัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคัญในการสราง
ฐานความมัน่ คงใหกบั ประเทศ โดยกระตุน เศรษฐกิจระดับรากหญาใหเขมแข็งและกระจายโอกาสใหประชาชน
สวนใหญสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น (Tanaiisri, 2012) อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนโดยการตัง้ ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมเพือ่ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
ในแตละภูมิภาค ใหมีความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดจนพัฒนาการตลาดตางๆ อยางสรางสรรค (Department of Industrial Promotion, 2009)
ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจํานวน13,674แหง ซึ่งแบงเปนกลุม
ที่มีความเขมแข็ง รอยละ 30 กลุมที่อยูในระดับพึ่งพาตนเองได รอยละ 40 และกลุมที่ยังตองไดรับการพัฒนา
อีกรอยละ 30 (Boonnak, 2015) จังหวัดลําปางเปนอีกหนึง่ จังหวัดทีอ่ ยูใ นภาคเหนือ ซึง่ มีวสิ าหกิจชุมชนจํานวน
1,693 แหง (Community Enterprise Promotion Division, 2016) ไดรับการจดทะเบียนแลวทั้งสิ้น 612 แหง
(Office of the Secretary of Community Enterprise Promotion Commission, 2016) เปนวิสาหกิจชุมชน
ทีม่ งุ เนนกิจกรรมทีเ่ กิดจากฐานทรัพยากรภูมปิ ญ
 ญาในชุมชน การผลิตขัน้ พืน้ ฐานใหพอเพียงกับความตองการ
ของชุมชน โดยการนําเอาวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูป เพื่อใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น สรางจุดเดนใหแก
ผลิตภัณฑของแตละชุมชน สรางทุน สรางรายได ลดรายจาย มีความสามารถในการจัดการหนี้สินได ซึ่งเปน
ไปตามนโยบายของรัฐบาลทีใ่ หชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเองได รูจ กั ใชภมู ปิ ญ
 ญาของตนเองใหเปนประโยชน และ
ยังสามารถขยายการผลิตในรูปของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการคามากขึ้น เชน การแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ
จากผาทอ การผลิตเครื่องดื่ม เฟอรนิเจอร การแกะสลักไม ตลอดจนการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมใช
อาหาร พรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพื่อใหสินคาไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อชวยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินคาแกผูบริโภค (Lampang Provincial Agricultural Extension Office, 2005)
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใชหลักการคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือทําเอง บริหารจัดการดวยตนเอง
ฝายราชการเปนเพียงผูประสาน สนับสนุน สงเสริมแนะนําตลอดจนใหการศึกษาอบรมใหความรูแกชุมชน
การดําเนินงานเบื้องตนชุมชนจะกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการดําเนินการ
ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชน ควรมีการนําขอมูลอยางเพียงพอและถูกตองเพือ่ นํามาใชในการตัดสินใจในการบริหารงาน
ใหมปี ระสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ ขอมูลจึงมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน
เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน กําหนดนโยบายแกไขปญหาขอมูลทาง
การบัญชีบริหารถือเปนสวนสําคัญ เพราะเปนขอมูลที่เกิดจากการกําหนด รวบรวม วัดคา และวิเคราะหเพื่อ
นํามาชวยในการบริหารควบคุมการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน
(Waenkaeo, 2014, 182 - 196) ซึ่งเปนตามทฤษฎีฐานทรัพยากร กลาววาองคกรควรใหความสําคัญ
กับทรัพยากรภายในองคกร อยางเชน ความรู ความสามารถ ทักษะการทํางาน รวมถึงขอมูลทางการบัญชี
เพราะเปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันได (Ditkaew, 2015, 47 – 66 ; Barney, 1991,
99 - 120)
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จากความสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า งต น คณะผู  วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
ความสามารถในการใช ข  อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารที่ มี ต  อ การบริ ห ารองค ก รของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร
ของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎี Resource Based View of the Firm (RBV) ทฤษฎี RBV เปนทฤษฎีทใี่ หความสําคัญกับ
ทรัพยากรภายในองคกร ซึ่งทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย ความสามารถ กระบวนการทํางานภายในองคกร
คุณสมบัตขิ องธุรกิจ ขอมูลสารสนเทศ และความรู ทฤษฎีนแี้ สดงถึงความสามารถและทรัพยากรภายในองคกร
ที่เปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน สิ่งสําคัญของทฤษฎี RBV คือตองมีลักษณะเฉพาะ
มีความเปนหนึ่งเดียว สินทรัพยมีคุณคาในตัวเอง และยากตอการลอกเลียนแบบ (Barney, 1991, 99 - 120)
ดังนั้น ความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรมีทั้งทรัพยากรที่มีตัวตนจับตองไดและความสามารถ
ของบุคคลในองคกรถือเปนทรัพยากรที่จับตองไมได (Ditkaew, 2015, 47 - 66)
จากทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาอธิบายความสามารถของบุคลากรภายในองคกรเกี่ยวกับ
ความสามารถของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน
นําไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. การใชขอ มูลทางการบัญชีบริหาร (Management Accounting Information Implementation)
เปนการบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อใหฝายบริหารสามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในกระบวนการบริหารองคกร
อันไดแกการวางแผน การสั่งการ การควบคุมและการตัดสินใจ สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช
ในการจัดสรรทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสงู สุด ขอมูลทีผ่ นู าํ องคกรเลือกมาใชจะมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูกับเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น รูปแบบของขอมูลหรือรายงานที่นําเสนอจะมีลักษณะและ
เนื้อหาที่แตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคที่ตองการนําไปใชโดยไมไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับบุคคล
ทัว่ ไปขอมูลทีผ่ นู าํ องคกรเลือกมาใชจะมีความหลากหลายขึน้ กับเหตุการณและปญหาทีเ่ กิดขึน้ (Pavasuttinon
& Kongsawat, 2001, 125 - 129) จากการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 – 140) ผูบริหารมีนําขอมูล
ทางการบัญชีไปใชเพือ่ (1) การวางแผนเปนการใชความรูค วามสามารถในการกําหนดแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมและการใชทรัพยากรในอนาคต (2) การสัง่ การเปนการใชความสามารถในนําขอมูลทางการบัญชีไปใช
ดําเนินการในหนวยงานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ถูกตองและทันตอเวลา (3) การควบคุมเปนการใชความรู
ความสามารถในการควบคุมกระบวนการทํางานใหเปนไปตามแผน และ (4) การตัดสินใจเปนการใชความรู

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

85

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

ความสามารถของผูบริหารมีการนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวิเคราะหทางเลือกและการตัดสินใจ
ในการแกไขปญหาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวทีส่ ง ผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคกร ซึง่ ประสิทธิภาพ
การบริหารองคกร เปนการดําเนินงานภายในองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยใชความรูทางดานการบริหาร
ไปสูการบริหารงานที่ดี การปฏิบัติงานที่ถูกตองและทันตอเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
และการใชทรัพยากรอยางประหยัด (Phookinghin, Robkob & Nachailit, 2014, 76 – 86 ; Khongmaitree,
Wittayapoom & Pailin ; 2015, 117 – 127 ; Mawichai, Chaveerug & Konthong, 2015, 67 - 80) โดยการ
บริหารงานที่เปนการรวมกันดําเนินงานระหวางบุคลากรในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดานการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ตองและทันตอเวลาเปนการดําเนินงานทีต่ อ งอาศัย
ความรู ความสามารถ ทักษะใหเกิดผลการดําเนินงานทีถ่ กู ตองและเหมาะสมกับสถานการณนาํ ไปสูก ารตัดสินใจ
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เปนการใชทรัพยากรบุคคล
อันทรงคาขององคการใหปฏิบตั งิ านไดสาํ เร็จตามวัตถุประสงคขององคการและการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ และการใชทรัพยากรอยางประหยัดเปนการนําเอาทรัพยากร เชน เครื่องจักร
อุปกรณ ระยะเวลา มาใชเกิดประโยชนและคุมคา
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต Sengpanich (2015, 101 – 113) กลาววา การดําเนินงานจะเกิด
ความสําเร็จขึ้นอยูกับความรู ความสามารถการใชประโยชนจากขอมูล โดยเฉพาะอยางขอมูลทางการบัญชี
ในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารองคกรใหเกิด
ความสําเร็จ (Waenkaeo, 2014, 182 – 196) รวมทั้งสามารถนําขอมูลทางการบัญชีมาชวยกําหนดแนวทาง
ในการแกไขการดําเนินงานของกิจการ และชวยจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ขอมูลทางการบัญชีบริหารยังเปนเครื่องมือชวยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ อันนําไปสูความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของธุรกิจมากกวากิจการทีไ่ มไดใชขอ มูล (Thipwiwatpotjana, Kanjanapan, Langkhunsaen,
Thitiyapramote & Artitkawin, 2012, 1 – 11 ; Sengpanich, 2015, 101 – 113) ในขณะที่ผลการศึกษา
Suriyasarn (2016, 127 - 140) พบวา องคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถ
การทํางานภายในองคกรไมไดมุงเนนเรื่อง การสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง หรืออาจเกิดจากการที่ผูนําหรือ
ผูบริหารมีการสั่งงานไมชัดเจน ไมมีการยืดหยุนในการทํางานสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานภายในองคกร
(khumsawad & Sirisukha, 2015, 565 – 581) จากการทบทวนวรรณกรรม จึงนํามาสูกรอบแนวคิดงานวิจัย
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo o°¤¼¨µµ¦´¸¦·®µ¦
- µ¦ªµÂ
- µ¦´Éµ¦
- µ¦ª»¤
- µ¦´·Ä
£µ¡¸É 1: ¦°Âª·Äµ¦ª·´¥

¦³··£µ¡µ¦¦·®µ¦°r¦

86

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

จากกรอบแนวคิด นํามาซึ่งสมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H1)
สมมติ ฐ านที่ 2 ความสามารถในการใช ข  อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารด า นการสั่ ง การส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H2)
สมมติ ฐานที่ 3 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริ หารดานการควบคุ มสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H3)
สมมติฐานที่ 4 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H4)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึง่ เปนกระบวนการทําวิจัยทีน่ ําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห
โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรใชในการศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 130 แหง
(Community Enterprise Promotion Division, 2016) เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 128 แหง คิดเปนรอยละ 98.46
ของประชากรทั้งหมด สําหรับสวนที่ไมสามารถเก็บขอมูลไดเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนไดปดกิจการและ
หยุดดําเนินงานแลว
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเรือ่ ง ความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชี
บริหารทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพการบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ประกอบ
ดวย 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย เพศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงงานในปจจุบนั ตอนที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของวิสาหกิจชุมชน
ประกอบดวยประเภทสินคาหรือบริการหลักของวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
และจํานวนพนักงานของวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 3 การใชขอ มูลทางการบัญชีบริหาร ประกอบดวย การใชขอ มูล
ทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการตัดสินใจ ตอนที่ 4
ประสิทธิภาพของการบริหารองคกร ประกอบดวย ประสิทธิภาพของการบริหารองคกรดานการบริหารงานที่ดี
ด า นการใช ท รั พ ยากรอย า งประหยั ด ด า นการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต อ งและทั น เวลาและด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และตอนที่ 5 ขอเสนอแนะซึ่งเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมได
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3. การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามจึงนํามาทําการทดสอบคาความเชื่อมั่น
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach มีคาอยูระหวาง 0.820 – 0.942 สอดคลองกับ Nunally &
Berstein (1994, 264 - 265) กลาววาถาผลการทดสอบมีคา ความเชือ่ มัน่ มากกวา 0.7 แสดงใหเห็นวาเครือ่ งมือ
มีความนาเชื่อถือเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ
เพื่อพยากรณตัวแปรความเปนไปได เมื่อนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารองคกรอยางไร
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จึงนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชขอมูลทางบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพของการบริหาร
องคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบผลการศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม ผูต อบแบบสอบถามทัง้ หมด 128 คน พบวา เปนประธาน
กลุมจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 79.7 มีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 47.7 มีประสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 58 คน
คิดเปนรอยละ 45.3 เปนเพศหญิงมีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 51.6 เพศชาย 62 คน คิดเปนรอยละ 49.4
และมีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 57.0
2. ขอมูลของกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนกลุมที่มีสมาชิกในกลุมนอยกวา 10 คน มีจํานวน 77 แหง
คิดเปนรอยละ 60.2 เปนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงโคเนื้อ โคนม เลี้ยงปลา และ
ขยายเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ จํานวน 67 แหง คิดเปนรอยละ 52.3 มีระยะเวลาในการดําเนินสวนใหญนอยกวา
10 ป จํานวน 74 แหง คิดเปนรอยละ 57.8
3. ผลการศึกษาความความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพ
การบริหารองคกรของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาการใชขอมูล
ทางการบัญชีบริหาร 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการตัดสินใจ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.75 การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการสั่งการอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการควบคุม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
3.75 การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และ
ดานประสิทธิภาพของการบริหารองคกรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ3.96 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงความสามารถในการใช ข  อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงาน
วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

´ªÂ¦

X
3.75
3.76
3.75
3.71
3.71

µ¦Äo o°¤¼¨µµ¦´¸¦·®µ¦oµµ¦ªµÂ
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µ¦Äo o°¤¼¨µµ¦´¸¦·®µ¦oµµ¦ª»¤
µ¦Äo o°¤¼¨µµ¦´¸¦·®µ¦oµµ¦´·Ä
¦³··£µ¡ °µ¦¦·®µ¦µ

¦³´µ¦Äo o °¤¼¨
S.D.
Â¨¨
0.778
¤µ
0.756
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0.739
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0.764
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4. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในอํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ง หวั ด ลํ า ปาง พบวา
ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01
กับประสิทธิภาพการบริหารองคกรดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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5. การทดสอบความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ความสามารถในการใชขอมูล
ทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชนในทุกดานรวมกันอธิบายประสิทธิภาพของการบริหารองคกรของ
วิสาหกิจชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาสหสัมพันธพหุ (R) มีคาเทากับ .808 และ
คาสัมประสิทธิก์ ารกําหนด (R2) มีคา เทากับ .652 ซึง่ แสดงวาการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการบริหารองคกรทีม่ ตี อ วิสาหกิจชุมชนไดรอ ยละ 80.80
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 1, 3 และ 4 และ
ดานการสั่งการเปนตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3
แสดงผลการวิเคราะหความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหาร
งานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo o °¤¼¨
µµ¦´¸¦·®µ¦
nµ¸É
oµµ¦ªµÂ
oµµ¦´Éµ¦
oµµ¦ª»¤
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Std. Error
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.071
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3.789**
R2 = .652 , F = 58.595, Sig .000

Sig.
.000
.009
.522
.000
.000
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้พบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
บริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพ
การบริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการเปนตัวแปรที่ไมมีอิทธิพล
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร เปนไปตามการศึกษาของ Waenkaeo (2014, 182 – 196) พบวา การใชขอ มูล
ทางการบัญชีในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจ ของผูบริหารในการบริหาร
องคกรใหเกิดความสําเร็จ รวมทั้งการใชขอมูลขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ ทําใหผูบริหารสามารถนํา
มาพัฒนาการดําเนินงานและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร (Atirajirachai, 2016, 105 -120)
สวนดานการสั่งการ ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารองคกร อาจเกิดจากการที่ผูนําหรือผูบริหารมี
การสัง่ งานไมชดั เจน ไมมกี ารยืดหยุน ในการทํางานสงผลกระทบตอการปฏิบตั งิ านภายในองคกร (Khumsawad
& Sirisukha, 2015, 565 - 581) ในทางกลับกันความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีดา นการอํานวยการ
ไมสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร สอดคลองกับการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 - 140)
พบวาองคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถการทํางานภายในองคกร
ไมไดมุงเนนการเรื่องการสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง อาจเปนไปไดวา กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทํา
กระบวนการการทํางานที่ชัดเจน สมาชิกในกลุมจึงใชความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเปนระบบ
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี RBV ที่วา บุคคลภายในองคกรจะใชความรูความสามารถในดานการบริหารองคกร
ดานการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน

สรุป
การศึกษาความสามารถในการใชขอมูลการบัญชีบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร
ของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุมากกวา 45 ป การศึกษาระดับตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน มีประสบการณการทํางาน
6 – 10 ป โดยดํารงตําแหนงประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญปลูกผักปลอดสารพิษ
เลี้ยงโคเนื้อ โคนม เลี้ยงปลา ขยายเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ มีการดําเนินงานภายในกลุมนอยกวา 10 ป และ
มีสมาชิกชวยในการบริหารจัดการดําเนินงานกลุมนอยกวา 10 คน จากการศึกษาความสามารถในการใช
ขอมูลการบัญชีบริหารสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง พบวาความสามารถในการใชขอมูลการบัญชีบริหารดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ
เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการ
วางแผน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สําหรับดานการสัง่ การเปนตัวแปรทีไ่ มมอี ทิ ธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร ดังนัน้ การสรุปผลทีไ่ ดจาก
การศึกษาจะเห็นวาวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สามารถนําขอมูลทางการบัญชีบริหาร
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มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ สามารถนําไปเปนขอมูล
ทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรดวย
ขอเสนอแนะ
เนื่องจาก เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ที่มีสมาชิกในกลุมนอยกวา 10 คน อาชีพของกลุม
แบงเปนกลุมเลี้ยงโคเนื้อ กลุมเลี้ยงโคนม ซึ่งตองใชระยะเวลานานจึงสามารถขายผลผลิตได และกลุมที่ 2
สามารถขายผลผลิตไดเร็วคือ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ กลุม เลีย้ งปลา และกลุม ขยายเมล็ดพันธุข า ว
และพบวา สามาชิกผูบริหารมีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน
จํานวนสูงถึง 61 คน คิดเปนรอยละ 47.7 ดังนั้นในการนําไปใชประโยชนควรดําเนินการ ดังนี้
1. ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงเสริม
2. ควรมีจัดการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนในการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อใหวิสาหกิจชุมชน
สามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
3. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป ควรศึกษาดานการบริหารองคกรดานอืน่ ๆ เชน ดานการวางแผน
ดานการผลิต ดานการตลาด เพื่อสรางความเขมแข็งใหกลุมวิสาหกิจชุมชน และควรศึกษาความสามารถใน
การใชขอมูลทางการบัญชีกับกิจการประเภทอื่น เชน กิจการขนาดกลางและขนาดยอม
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Abstract
The purpose of this study is to discuss the concepts of factors that affect capability of
internal audit from being excellence in Hotel in Thailand. Research population were internal audit
director and manager of three to five-star hotels in Thailand totally 1,477 hotels. The research
instrument was the questionnaires which ask about the factors affecting the internal audit's capability
from being excellence of hotel businesses in Thailand. The questionnaire was mailed directly to
people who have been appointed as internal auditors or the chief directors of the internal audit
manager of business hotels in Thailand. There are 290 returned questionnaires that are used in this
analysis. The data are analyzed using descriptive statistical methods and Ordinary Least Squares
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(OLS) regressions have been used for testing the hypotheses. The results indicated that there were
a significant positive influence between the factors in the internal audit department and the internal
audit excellence capability, including: internal audit well-roundedness, innovative culture, technology
complementarity and competitive complexity. Finally, contributions and suggestions were also
provided for further research.

Keywords
Internal Audit Excellence Capability, Sustainability Vision, Internal Audit Well-Roundedness,
Innovative Culture, Technology Complementarity, Competitive Complexity

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและอภิปรายผลของปจจัยที่มีอิทธิพลตอศักยภาพ
ความเปนเลิศการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายในจากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ประชากร
ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการหรือผูจัดการฝายตรวจสอบภายในของโรงแรมที่มีระดับมาตรฐานสาม
ถึงหาดาวในประเทศไทย จํานวน 1,477 โรงแรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอศักยภาพความเปนเลิศการตรวจสอบภายใน ผูต อบแบบสอบถามไดแก ผูอ าํ นวยการตรวจสอบ
ภายในหรือผูจัดการฝายตรวจสอบภายในโดยแบบสอบถามที่สงกลับมาทั้งหมดจํานวน 290 ฉบับถูกใชใน
การวิเคราะหนี้ การวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายและเชิงพรรณนาและการวิเคราะห
ความถดถอยในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ความรอบรูที่ดีของการตรวจสอบภายใน
วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม ความสมบูรณของเทคโนโลยี และความซับซอนในการแขงขัน มีอิทธิพลในเชิงบวก
กับศักยภาพความเปนเลิศการตรวจสอบภายในอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทายที่สุดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ไดมีขอเสนอแนะและแนวทางในการวิจัยในอนาคต

คําสําคัญ
ศักยภาพความเปนเลิศ การตรวจสอบภายใน วิสยั ทัศนทยี่ งั่ ยืน ความรอบรูท ดี่ ขี องการตรวจสอบภายใน
วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม ความสมบูรณของเทคโนโลยี ความซับซอนในการแขงขัน

Introduction
Nowadays, internal audit activity has evolved into a highly professional that extends to the
assessment of the achievement of all phases of the firms operations, both financial and non-financial
efficiently. Moreover, internal audit process adapting and guiding reviews for greater administrative
also ensure that the organization is continuing to become effective in processes and competitive
advantage. (Securities and Exchange Commission, 2003)
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In particular, for the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) and the
Institute of Internal Auditors (IIA), internal audit function plays an integral role in efficient corporate
governance, as they can strengthen the internal control of organization by monitoring the risk and
compliance requirements according to the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Alles, Kogan, & Vasarhelyi,
2008 ; Gramling, Maletta, Schneider & Church 2004). Many organizations are seeking the best of
internal audit capability as a part of a wider strategy for enhancing operational practices and
assurances of an annual program in preparing for a new global business environment (Elliott,
Dawson & Edwards, 2007). Particularly, internal audit is designed to point to deficiencies and
blunder in ways that help the organization to adjust or preempt their recurrence. To clearly
understand the role of internal audit excellence capability, excellence is a capability of the firm to
use the internal audit process for performance evaluation. Management is concerned with the
environment and the needs of people in the main unit, rather than seeking a way of excellence by
focusing on the management to use of the different existing agencies, such as the difference
between the regulation and control of the process, or the differences between the goals of the
organization. Therefore, in the context of the schedule managed by the external environment and
other factors, it affects the operation of the organization's success (Anderson & Lanen, 1999).
The success depends on the right to organize a match between the features of the enterprise's
internal organization and the external environment that is consistent (Scott, 1992). It works on the
structure of the organization from internal and external factors that affect and determine the
behavior of managers that affect the organization. (Kueket, Janjarasjit & Raksong, 2014)
This research proposes internal audit excellence capability to be established by internal
and external environment factors. In particular, most operations determine factors in the context of
the relationship between the external environment and external affecting the function of internal
audit (Anderson, Margaret, Karla, & Rittenberg, 2012 ; Wallace & Kreutzfeldt, 1991). As mentioned
these are two context factors that are namely, internal and external environment. Firstly, to explain
the context of internal audit excellence capability is established and enhanced by an external
factor such as technology complementarity and competitive complexity. Second, the internal
environment factor such as sustainability vision, internal audit well-roundedness and innovative
culture. The factors are required analysis of the system to suit the corporate environment and the
external environment, as organizations must be consistent. (Gingsberg & Venkatraman, 1985)
The primary reason for the development, growth and survival of the organization depends on the
fit between the corresponding ability within the organization and the perfect environment. (Summer
et al., 1990) The needs for implementation of the internal audit department in the hotel business
has developed from the demand of organizations to improve operational efficiency in order to
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achieve the cause of excellence in business and contribute to an organization’s survival.
Especially, the current negotiations to liberalize services sectors, tourism and hotel businesses,
and the business services industry, which is a very important role in the economy, is bringing more
strengths in finance and technology, and providing comprehensive services with branches in
several countries, resulting in more intense competition. Particularly, management would have been
the best way for appropriate environmental management in each organization. Thus, this research
focused on the factors in the internal audit department which affects the internal audit excellence
capability, so the study seeks to answer the following questions: Does the factors in the internal
audit department (sustainability vision, internal audit well-roundedness, innovative culture, technology
complementarity, and competitive complexity) affect the internal audit excellence capability in
hotel businesses in Thailand?

Research Objectives
The main research objective of this study is to investigate the affects of sustainability
vision, internal audit well-roundedness, innovative culture, technology complementarity, and
competitive complexity on internal audit excellence capability.

Literature Review and Hypothesis Development
This section emphasizes the affects of the factors (sustainability vision, internal audit
well-roundedness, innovative culture, technology complementarity, and competitive complexity) on
internal audit excellence capability based on the preceding discussion of the literature, as shown in Figure 1.

Figure 1: Conceptual Model of the Relationships between the Variables
Source: Khammongkol (2017)
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Sustainable Vision refers to a set of goals or intentions of a good planning. In the future,
in terms of the fundamental objectives or strategic direction, the benefit of doing business in the
long-term reflects the priorities and values of the organization. This sustainability vision is very
important for organizations to contribute to the goals and objectives. Especially, Altiok (2011)
has stated the vision demonstrates the firm's future policies and fundamentals that reflect a clear
understanding of the current situation and the future for the purpose of the policy of the firm. In the
same way, Pothong & Ussahawanitchakit (2011) proposed that the vision of management for
long-term sustainability has a positive impact on sustainable accounting. Therefore, sustainability
vision is an important factor as one factor that affects internal audit excellence capability made
possible by the circumstances of each organization in the policy plan for sustainability vision. Thus,
the hypotheses are proposed as follows:
Hypothesis1: Sustainable vision has positive influence on internal audit excellence capability.
Internal audit well-roundedness refers to attainments in the knowledge of a wide range of
skills, knowledge, prudence, reason; and understanding of the internal audit standards such as in
accounting, legality, regulators, risk, control, and information technology. Accordingly, the audit by
internal auditors must have the knowledge to work with several talented persons and other
knowledge required to monitor the operations. Consistent with the Struweg & Meintjes (2008),
researchers argue that the internal audit profession requires knowledge that is needed to affect the
practice skills and capabilities for other key operational responsibilities. Furthermore, there are
many researchers, namely Arena & Azzone (2009) ; Aguolu (2009) who confirmed that the audit
was based on the skills and knowledge for a wider understanding of the complexity of the process
under the organization's control, and were subjects to change. In addition, Abdolmohammadi
(2012), Garcia-Benau & Zorio (2004) stated that the effective monitoring of internal auditors must
have an internal audit that requires knowledge and professional well-roundedness. These ideas
lead to the hypotheses proposed as follows:
Hypothesis 2: Internal audit well-roundedness has positive influence on internal audit
excellence capability.
Innovative culture refers to an organization that needs to indoctrination; developing new
practices, ideas, or new perspectives; and the application of new forms by creating new ways to
build faith. The determining innovation is the intellectual agility that can be associated with the
ability to develop new things. The ability to develop and apply their knowledge and skill abilities
create new knowledge (Roos, Roos, Edvinsson & Dragonetti, 1997). Organization guideline is
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developing to foster an innovative culture of innovation, challenge, and the best way to make them
stronger. The findings of Hult, Hurley & Knight (2004), Kohli & Jaworski (1993) ; Keskin (2006) found
a positive relationship between innovation and the efficiency of the organization. Therefore, innovative
culture, as a part of organizational knowledge, is defined as an innovative organization with attitudes,
beliefs, values and behavior of the involved companies in the creation, development and application
of knowledge in new ways (Girdauskiene & Savaneviciene, 2007 ; Saeid & Mehdi, 2010). Therefore,
innovative culture is a key factor in the implementation of the knowledge of new methods that can
be developed to the level of internal audit, and is based on innovation. These ideas lead to the
hypotheses proposed as follows:
Hypotheses 3: Innovative culture has positive influence on internal audit excellence
capability.
Technology complementarity refers to relying on system resources, information technology,
and networks that are highly stable and complete, to arrange applications and be helpful in
providing information that is quick to implement and improve coordination. The growth of
technology complementarity, in part, strengthens the ability of learning and knowledge in the
operation of the organization, such as in increased speed, expanded memory, and reduce errors
in communication (Wissner, 2011). Technology used to support the activities of the internal audit
of such technology enables one to continuously monitor these benefits to improve the efficiency of
the internal audit activity (Vasarhelyi, Teeter & Krahel, 2010). Meanwhile, there are also many other
researchers who have confirmed the use of technology complementarity in the audit, including
Gonzalez, Sharma & Galletta (2012) ; Masli, Gary, Richardson & Juan (2010) ; Kim, Mannino & Nieschwietz
(2009) who described the context of the use of technology complementarity of the internal audit. These
ideas lead to the hypothesis proposed as follows:
Hypothesis 4: Technology complementarity has positive influence on internal audit
excellence capability.
Competitive complexity refers to organizations that are recognized the differences in race,
diversity, complexity, and uncertainty in the change of environmental factors of component
changes that affect the momentum in the corporate strategic plan, and that face and influence the
performance improvement achieved. In business, the sector has to modify the methods and
business processes to increase efficiency by responding to the changing of needs customers to
gain more competitiveness by concentrating on more complex competition that has focused on
helping companies improve performance to meet the changing competitive complexity
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(Pongpanpattana & Ussahawanitchakit, 2013). Moreover, Wiersema & Bantel (1993) suggested
that the strategic decisions to consider the complexity of the environment are important factors
that must be considered in the decision of each period. Zheng, Yang & Mclean (2010) suggest that
in the environment for today’s competitive business, companies must have the ability of innovation
to gain competitive advantage. Competitive complexity can affect the performance of internal audit,
in which previous research has been concluded about the internal audit function. Thaweechan &
Ussahawanitchakit (2011) have found evidence that the competitive environment affects the firm's
decision. These ideas lead to the hypothesis proposed as follows:
Hypothesis 5: Competitive complexity has positive influence on internal audit excellence
capability.
Internal audit excellence capability is a dependent variable. Internal audit excellence
capability is a framework that identifies the fundamentals needed for effective internal auditing in
the business. It is recognized that the present management of successful business often uses the
performance of the internal audit to manage activities in all operational aspects of the evaluation
of the organization (Al-Jabali, Abdalmanam & Ziadat, 2011). To achieve these objectives, firms
undertake processing, control, and a management through the internal audit. It is able to
demonstrate the firm's ability to improve a performance management enterprise that can define
measures for improving processes, practicing, and controlling (Henderson, Davis & Lapke, 2013
; Kueket, Janjarasjit & Raksong, 2014). Internal audit excellence capability is the competency to help
certify that engagements run smoothly, identify opportunities for improvements to the internal audit
management and control the environment (Rife, 2006). Thus, excellence internal audit is designed
to add value and improve the operation of the organization, with independence and reliability as
well as counseling to support the operations of the organization as a system by using assessment,
controlling methods, improving the efficiency of risk reduction, and leading to the achievement of
organizational goals (Kueket, Janjarasjit & Raksong, 2014).
Methodology
Sample Selection and Data Collection Procedure
This research selects internal audit directors or internal audit managers in the selects hotel
businesses in Thailand as the population. The sample of this research is chosen from 1,477 hotel
business from the online database of Tourism Authority of Thailand, Ministry of Tourism and Sports,
Thailand as of June 6, 2016. For the sample size, this research adopted Yamane (1973) calculation
to calculate the sample size. Calculation sample sizes are as follows:
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Formula

n=

N
1+ Ne2
Where; n = Sample size, N = Number of population, e = Acceptable error = 0.05
n=
1,477
1+ (1,477 x 0.05)2
n=
314
Thus, based on the formula for determining sample size with 95% confidentiality, and a
population of 1,477 hotel businesses, a sample size of 314 would be needed to represent the
population. However, according to Aaker, Kumar & Day (2001), a 20% response rate for a mail
survey, without an appropriate follow-up procedure, was used to calculate the sample sizes for a
population as follows:
n = 314 x 100 = 1,570
20
From the calculation, for achieve 314 required sample as a 20% response rate, the sample
size for the mail survey should equal 1,570. However, the number of hotel business populations
was only 1,477 firms. Thus, it was necessary to determine all the population as the sample size for
the mail survey in this research. Removing the undeliverable from the original 1,477 mailed, the valid
mailing is 1,412 surveys, from the 297 responses returned. Additionally, there were only 290 usable
surveys that were completed and received. The effective response rate is approximately 20.54%.
290 x 100 = 20.54
1,412
According to Aaker, Kumer & Day (2001), 20% response rate for a mail survey, without an
appropriate follow up procedure, is considered acceptable.

Measurement
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed which
included the factors in the internal audit department which affects the internal audit excellence
capability, after referring to the theoretical literature and previous studies related to the subject of
the current study, as well as by reviewing the relevant research tools. The tool was formed to obtain
contained content that measured key variables of the study. A five point Likert scale has been
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adopted to determine the degree of agreement of each item of the questionnaire, where (5) =
"strongly agree", (4) = "agree", (3) = "neutral" (2) = "disagree", and (1) = "strongly disagree". In
addition, the control variables were hotel standard and firm capital. Hotel standard is measured by
a dummy variable including 0 = three-star hotels and 1 = four and five-star hotels. Firm capital is
measured by a dummy variable in which 0 is a firm with capital investment or operation capital of
lower or equal than 100,000,000 baht, and 1 is a firm that has a capital investment or operation
capital more than 100,000,000 Baht.
Test of Non-Response Bias
To test non-response bias and to detect and consider possible problems with nonresponse
errors was investigated by t-test that followed to Armstrong & Overton (1977). The researcher was
compared early and late responses about number of employees, the period of time in operation,
the capital investment, and the customer groups of business. The results were not significant
between early and late responses. Therefore, it was implied that these received questionnaires
show insignificant non-response bias for the analysis in this research.
Method
For this research, exploratory factor analysis (EFA) is used to test the construct validity of
the new scale, while confirmatory factor analysis (CFA) is used to test the construct validity
developed from prior research (Carlo & Randall, 2002).
Table 1
Results of Measure Validation
Variables Factor
Internal Audit Excellence Capability (IEC)
Sustainable Vision (SUV)
Internal Audit Well - roundedness (IWR)
Innovative Culture (INC)
Technology Complementarity (TEC)
Competitive Complexity (COC)

Loadings Range
0.665-0.924
0.688-0.880
0.803-0.872
0.742-0.907
0.655-0.940
0.837-0.916

Cronbach’s Alpha
.963
.859
.846
.861
.824
.900
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Table 1 shows the results for both factor loadings and Cronbach’s Alpha for multiple-item
scales used in this research. Also the factor loadings of each item are expressed as 0.655-0.940,
it is greater than the 0.40 cut-off, and statistically is significant indicating that there is construct
validity (Nunnally & Bernstein, 1994). Moreover, Cronbach’s alpha coefficients for all variables are
presented as 0.824 - 0.963, which are greater than 0.70 as recommended by Hair, Black, Babin,
& Anderson (2010). As a result, all constructs of this research have internal consistency reliability
and the reliability of all variables is adopted. The ordinary least squares (OLS) regression analysis
is used to test all hypotheses following the conceptual model. Five equation models are shown as
follows:
Equation 1: IEC = Į01 + ȕ1SUV + ȕ2IWR + ȕ3INC + ȕ4TEC + ȕ5COC + ȕ6HS + ȕ7FC + İ01

Results
The main point of the study is to find the effects of the factors (sustainability vision, internal
audit well-roundedness, innovative culture, technology complementarity, and competitive complexity)
on internal audit excellence capability.
Table 2
Descriptive Statistics and Correlation Matrix
Variables
Mean
S.D.
IEC
SUV
IWR
INC
TEC
COC
HS
FC

IEC
SUV
3.797
4.090
0.500
0.534
1
.658*** 1
.725*** .785***
.679*** .682***
.652*** .596***
.642*** .589***
.146**
.085
.059
.139**
**
p  .05, ***p  .01

IWR
3.937
0.527

INC
4.116
0.556

TEC
3.925
0.593

COC
3.914
0.544

HS
n/a
n/a

FC
n/a
n/a

1
.780***
.607***
.549***
.125**
.029

1
.569***
.542***
.031
.066

1
.637***
.139**
.107

1
.133**
.005

1
.133**

1
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Table 2 demonstrates the descriptive statistics and correlation matrix between the
independent and dependent variables. Correlation coefficients of variables are ranging from 0.542
- 0.785. However, these correlation coefficients are less than 0.80. Therefore, as suggested by
Berry & Feldman (1985), the multicollinearity problems are not a concern for this analysis. In this
investigation, the maximum value of VIF range from 1.069 to 4.157, being less than 10, indicating
that there are no significant multicollinearity problems confronted (Hair, Black, Babin & Anderson,
2010).
Table 3 presents the results of OLS regression analysis of the relationships between the
factors in the internal audit department and internal audit excellence capability. Firstly, the evidence
in Table 3 relates to sustainability vision (Hypotheses 1). The findings show sustainability vision that
also has no significant effects on internal audit excellence capability (H1: ß1= .036, p > .10). Hence,
Hypothesis 1a is not supported. Secondly, the findings of internal audit well- roundedness
(Hypotheses 2) have significant influence on internal audit excellence capability (H2: ß2= .313,
p < .01). Thirdly, the results relate to innovative culture (Hypotheses 3). The findings show that
innovative culture significantly and positively affects internal audit excellence capability (H3: ß3= .179,
p < .01). Fourth, the results related to technology complementarity (Hypotheses 4) have a significant
influence on internal audit excellence capability (H4: ß4= .188, p < .01).Lastly, the results relate to
competitive complexity (Hypotheses 5). The findings show that competitive complexity has a
significant influence on internal audit excellence capability (H5: ß5= .227, p < .01). Hence,
Hypotheses 2, 3, 4 and 5 are supported.
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Table 3
The Results of the regression analysis of the influence of sustainability vision, internal audit
well-roundedness, innovative culture, technology complementarity, and competitive complexity on
internal audit excellence capability
Dependent
Dependent
Variablesa
IEC
Independent Variables
H1-H5
Sustainable Vision (SUV: H1)
0.036
(0.064)
0.313***
Internal Audit Well - roundedness (IWR: H2)
(0.072)
0.179***
Innovative Culture (INC: H3)
(0.059)
0.188***
Technology Complementarity (TEC: H4)
(0.051)
0.227***
Competitive Complexity (COC: H5)
(0.050)
Hotel Standard (HS)
0.082
(0.073)
Firm Capital (FC)
0.018
(0.074)
2
0.638
Adjusted R
4.157
Maximum VIF
p< .01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis

Discussion
This research finds that factors in the internal audit department have strongly promoted
successful internal audit excellence capability utilizing.
1. Internal audit well- roundedness have significant influence on internal audit excellence
capability. Based on the result, it is possible that internal audit well-roundedness that is successful
in business knowledge and well-rounded skills in the approach to plan appropriate resources,
contribute to the development of new initiatives to be responsible for the performance of complex
tasks; or it may participate in the planning, evaluation and coordination which affect the operation
of the firm. The result is similar to Abdolmohammadi (2012) ; Garcia-Benau & Zorio (2004) who
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stated there is evidence that the effective monitoring of internal auditors must have an internal
audit that requires knowledge and professional well-roundedness.
2. Innovative culture significantly and positively affects internal audit excellence capability.
The study of Chang & Lee (2007) ; Hung, Yang, Lien, & McLean (2010) ; Vakola & Rezgui (2000)
concluded that the innovative new ideas in product development, process development, or new
perceptions to a person, group, or organization. In this sense, prior research suggested that the
innovative culture as a part of organizational knowledge is defined as an innovative organization
with attitudes, beliefs, values and behavior of the involved companies in the creation, development
and application of knowledge in new ways (Girdauskiene & Savaneviciene, 2007 ; Saeid & Mehdi,
2010).
3. Technology complementarity used to support the activities of the internal audit of such
technology enables one to continuously monitor these benefits to improve the efficiency of the
internal audit activity (Gonzalez, Sharm, & Galletta, 2012 ; Masli, Gary, Richardson & Juan, 2010 ;
Vasarhelyi, Teeter & Krahel, 2010). The result is similar to Kim, Mannino & Nieschwietz (2009)
who studied the use of technology in the internal audit and described the useful context in
improving the effectiveness of internal auditing activities.
4. Competitive complexity is a key factor in the implementation of advocacy strategies
under competitive conditions, changing environmental conditions that can be useful in improving
the efficiency of the internal audit activity to encourage internal audit excellence capability. In this
sense, prior research suggested that the internal audit process in a volatile business environment
has more competition. It is important for strategic planning and internal audit because it leads the
organization faces a high risk, especially for competitive complexity, that is a key factor affecting
the function of the internal audit (Pongpanpattana&Ussahawanitchakit, 2013 ; Thaweechan &
Ussahawanitchakit, 2011).
5. However, sustainability vision that also has no significant effects on internal audit
excellence capability. This could be because the primary goal of sustainability should be operated
within optimal capacity. It asks for a dynamic equilibrium between humankind and natural systems
(Cairns & Saier, 2010). It is possible that the effect of this sustainable vision is difficult to plan for an
effective course of action leading to a firm that cannot perceive a real contribution, and seeks for
the challenges of problem-solving in a sustainable manner so as to generate continuing development.
Thus, this finding asserts the appropriateness of internal audit excellence capability of
an organization depends on the ability of an organization to adapt to the changing external
circumstances or internal factors, firm must pay more attention in requiring best strategy to increase
a powerful operational process that match up to external factor and internal factor.
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Conclusion & Suggestion
1. The results reveal that factors in the internal audit department (internal audit well roundedness, innovative culture, technology complementarity, and competitive complexity) have
a positive effect on the internal audit excellence capability. This result suggests that the above
mentioned factors influence in the implementation of advocacy strategies under competitive
conditions, changing environmental conditions that can be useful in improving the efficiency of the
internal audit activity to encourage internal audit excellence capability.
2. This study is considered to be the first in hotel businesses Thailand discussing the
factors affecting internal audit excellence capability in the internal audit department, this study will
aid the internal auditors to understand the factors that might affect their capability, and it will
enhance their integrity and hotel businesses credibility. The firm has to carefully apply internal
audit excellence capability in order to fit with the situation, context, and industry type. Especially,
firms should concentrate on developing internal audit experience. For instance, they should
actively promote in-house training programs and seminars to increase the existing knowledge and
gain new specific knowledge in order to improve skills, abilities and experience of the internal
audit staff. Furthermore, the findings may be useful guideline for regulators and organizations to
strengthen their internal audit department by enhancing the excellence capability of internal audit.
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันและ 3) เปรียบเทียบความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวบันเทิงตางกัน กลุม ตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 434 คน สุม ตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.891 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและผลวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .05
ผลวิจยั พบวา 1) กลุม ตัวอยางมีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลและดานเนือ้ หาขาว ระดับ
ปานกลาง 2) อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกัน 3) ชนิดของสื่อ ระยะเวลา และเนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นํา
เสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้คนอายุนอยมักมองโลกในแงดีกวาคนอายุมาก คนมีการศึกษา
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การรูเทาทันขาวบันเทิง
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: parinda.r@bu.ac.th

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

111

คําสําคัญ
ความเชื่อถือ ขาวบันเทิง สื่อสังคมออนไลน

Abstract
This research aims to 1) study Bangkok users’ trust in entertainment news presented on
social media 2) compare trust in entertainment news on social media among users with different
demographic background and 3) compare trust in entertainment news presented on social media
among users with different news exposure behaviors. 434 participants drawn by the multi-stage
random sampling method were samples of the study. Questionnaires with the reliability value of
0.891 were used to collect data.Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and one-way ANOVA at the level of significance of 0.05.
The results show that 1) users in Bangkok trust entertainment news presented on social
media moderately 2) those who are different in age, education and occupation trust entertainment
news presented on social media differently and 3) those who consume different type of media,
duration, and type of content trust entertainment news presented on social media differently. Users
in younger age tend to be more optimistic than those who are older. Low-educated users trust in
entertainment news more than those who are higher educated. Househusband and housewife trust
in entertainment news because it does not require critical skill. Future research should apply
in-depth interview methodology and investigate entertainment news literacy.

Keywords
Trust, Entertainment News, Social Media

บทนํา
เมือ่ โลกกาวเขาสูย คุ ของขอมูลขาวสารสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงทําใหคนเราจําเปนตองอาศัยขอมูล
เพื่อชวยประกอบการตัดสินใจหรือนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ขาวสารจึงมีความสําคัญกับคนยุคปจจุบัน
อยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งขาวเศรษฐกิจ ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม หรือขาวตางประเทศ เปนตน อยางไร
ก็ตาม ทางเลือกหนึ่งของผูคนที่เปดรับขาวสารคือ การพึ่งพาขาวบันเทิงอันเปนหนทางชวยผอนคลาย
ความเครียดได จากผลสํารวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับความเห็นของคนไทยจํานวน 1,267 คนที่เปดรับ
ขาวการเมือง ระหวางวันที่ 16 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบวา กลุมตัวอยางใชวิธีบรรเทาความเครียด
โดยการเปดรับขาวบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 37.4 (Ninklat, 2013)
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ดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวของขาวบันเทิงทีแ่ ตกตางจากขาวทัว่ ไปนัน่ คือมุง นําเสนอเรือ่ งราวในแวด
วงการบันเทิงเปนหลักทัง้ ภาพยนตร ดนตรี หนังสือ ศิลปวัฒนธรรม และการละคร รวมถึงขาวทีเ่ กีย่ วของกับบุคคล
สําคัญในแวดวงการบันเทิง เชน ดาราหรือนักแสดง นักรอง ผูก าํ กับ ผูอ าํ นวยการสราง เปนตน (Phingkhanon,
2005) สิ่งเหลานี้กลายเปนแรงดึงดูดใหผูคนเกิดความสนใจและกระหายใครรูเรื่องราวของคนบันเทิง
โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวของนักแสดง การแตงกาย ความรัก หรือแมแตการทะเลาะวิวาท เปนตน (Saisanan,
2009 cited in Boondech, 2012) แตในขณะเดียวกันการนําเสนอขาวชนิดนี้มีการสอดแทรกความคิดเห็น
วิพากษวิจารณ และมักหยอกลอ หรือติชมบุคคลในขาวอีกดวย รวมทั้งธุรกิจดานอุตสาหกรรมบันเทิง
ก็เปนธุรกิจที่มีมูลคาสูงในระบบเศรษฐกิจ (Vitayarat, 2009) จึงนับเปนขาวที่สื่อมวลชนตางใหความสําคัญ
ทัง้ นีช้ อ งทางการเปดรับขาวบันเทิงมิไดจาํ กัดอยูเ พียงหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนเทานัน้
แตสามารถเขาถึงไดผานสื่อสังคมออนไลนและกลายเปนชองทางที่ไดรับความนิยม ซึ่งผลสํารวจเรื่อง
พฤติกรรมการรับขาวสารและความเชื่อมั่นตอสื่อมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชี้ใหเห็นวา คนสวนใหญนิยมเปดรับชมขาวบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 54.4 และใชชองทางผานสื่อสังคม
ออนไลนบอยที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 4.13 (Isranews Agency, 2016)
แมดานหนึ่งนั้นขาวบันเทิงมุงรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน
แตการสรางแรงดึงดูดใหเกิดความกระหายใครรูเรื่องราวของคนบันเทิงอาจนําไปสูการนําเสนอเนื้อหา
ทีว่ นเวียนเรือ่ งรักใครสวนตัวหรือเรือ่ งซุบซิบของดารามากเกินไปดังเชน รายงานวิจัยเรือ่ ง ขาวบันเทิงในฟรีทวี ี
โดยโครงการศึกษาเฝาระวังสือ่ และพัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ เพือ่ สุขภาวะของสังคม หรือ Media Monitor (2010)
พบวา เนื้อหาขาวบันเทิงที่พบมากที่สุดคือ ขาวคนดัง ถึงรอยละ 56 ขณะที่ขาวศิลปวัฒนธรรม พบเปน
สวนนอยเพียงรอยละ 12 นอกจากนี้การเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน เชน ทวิตเตอร เฟซบุก และ
อินสตาแกรม ยังเปนการนําพาสารจากผูใชสูผูใช ไมวาจะเปนเพื่อนหรือญาติ ซึ่งสามารถกอความนาเชื่อถือ
ของขอมูลในขาวสารนั้นใหเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายความวา หากขาวบันเทิงนั้นเปนขอมูลเท็จ เพื่อหวัง
ผลประโยชนบางประการของผูน าํ เสนอยอมทําใหผรู บั สารอาจหลงเชือ่ ในกระแสขาวและขยายผลตอไปยังคนหมูม าก
ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหากมีบุคคลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในชองวางดังกลาวอาจใชสื่อสังคมออนไลน
ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ส าธารณะนํ า เสนอข า วบั น เทิ ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมของตั ว เอง เช น ละครเริ่ ม ออก
อากาศตอนแรก คิวการแสดงโชวตัว หรือแมกระทั่งการเสนอขายสินคาตางๆ รวมไปถึงการนําเสนอเนื้อหา
รุกลํ้าสิทธิของบุคคลในวงการบันเทิง การวิจารณ กระทบกระเทียบ หรือติชมตางๆ ดวย จนทําใหขาวบันเทิง
ก็ถกู วิจารณถงึ การนําเสนออยางไมเหมาะสม ซึง่ สิง่ เหลานีก้ ลายเปนการลดทอนความนาเชือ่ ถือของขาวบันเทิง
อยางหลีกเลี่ยงไมได
ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดังกลาว เนื่องจากขาวบันเทิงถือเปนขาวชนิดหนึ่งที่ยังคงตองนําเสนอ
ภายใตหลักการของ "คุณสมบัติของขาวที่ดี" ไดแก ความถูกตอง ความสมดุล ความเปนกลางความชัดเจน
และกะทัดรัด และความทันตอเหตุการณ โดยมีความแตกตางจากขาวชนิดอื่นในดานการใสความคิดเห็น
ลงไปเพื่อดึงดูดความสนใจของขาวแตประเด็นคําถามที่นาสนใจคือ เนื้อหาของขาวบันเทิงที่นําเสนอ
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ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอหรื อ ไม ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาความน า เชื่ อ ถื อ ของ
ขาวบันเทิงสามารถพิจารณาไดจากความนาเชื่อถือของแหลงสาร ซึ่งไดแก ความรูความสามารถ (Expertise
หรือ Competence) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) ซึ่งมักจะประเมินไปกับความนาเชื่อถือ
ของเนื้อหาขาวสารอีกดวย จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผล
ตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้
ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเกิดความสงสัยใครรูวาประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลนอยางไร และมีความเชื่อถือจาก
การเป ด รั บ ข า วบั น เทิ ง ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน อ ย า งไร อั น จะเป น ประโยชน ต  อ การเรี ย นการสอนทาง
ดานวารสารศาสตรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ เปรียบเทียบความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน
3. เพือ่ เปรียบเทียบความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงตางกัน

สมมติฐาน
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตา งกันมีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิง
ที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน
2. พฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง ไดแก ชนิดของสือ่ ระยะเวลาทีเ่ ปดรับ และเนือ้ หาของขาวบันเทิง
ที่เปดรับตางกัน ทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการวิจัยนี้อาจเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนให
มีความเชื่อถือของการผลิตสารมากขึ้น
2. ผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตรได

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนที่กลาววา สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนสวนหนึ่งของ
เทคโนโลยีที่เรียกวาเว็บ 2.0 (Web 2.0) คือเครื่องมือตางๆที่ทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อนุญาตใหแตละบุคคลเขาถึงแลกเปลี่ยนสรางเนื้อหาและสื่อสารกับบุคคลอื่นและ
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การเขารวมเครือขายออนไลนตางๆ โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางคือ มีรูปแบบการทํางานใน
ลักษณะออนไลน และสามารถทีจ่ ะใชสรางและเพิม่ เติมเนือ้ หาได (Williamson, 2013 cited in Pongput, 2013)
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรกลาววา คนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางประชากร
ศาสตรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย การสื่อสารจัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่ง
ของมนุษย นักวิชาการสือ่ สารบางกลุม จึงเชือ่ วา พฤติกรรมเกีย่ วกับการสือ่ สารของบุคคลนัน้ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จึงนาจะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกตางกันดวย (Bencharongkit, 1989)
สอดคลองกับงานวิจัยของ Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความนิยมของผูชมรายการปกิณกะ
บันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความนิยมตอรายการชิงชาสวรรคตางกัน
แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง กลาววา เปนขาวที่รายงานเกี่ยวกับประเด็นขาวบันเทิงที่สรางสรรค
อาทิ ผลงาน ธุรกิจทางอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมและทางบันเทิง ผลงานทีม่ ตี อ สังคม สวนประเด็นขาวบันเทิง
ที่ไมสรางสรรคหรือสุมเสี่ยงผิดจรรยาบรรณ อาทิ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่อยูในรายการขาว
หรือละครในลักษณะโฆษณาแฝง และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของศิลปน ดารานักแสดง นักรอง
(Vitayarat, 2009 cited in Kananuruk, 2011)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพขาว กลาววา ขาวที่ดีหรือมีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติที่นาเชื่อถือดังนี้
ความถูกตองความสมดุล ความเปนกลาง ความกระชับชัดเจน ความรวดเร็ว การอางอิง การตรวจสอบ
การยอเรื่องราวการคัดเลือก (Saksheat, 2001 ; Melvin, 2000 cited in Phoovatis, 2008)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกลาววา กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือน
เครือ่ งกรอง (Filters) ขาวสารในมนุษยเรา ประกอบดวยการกลัน่ กรอง 3 ขัน้ ตอน คือ การเลือกเปดรับหรือเลือก
สนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or
Selective Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) (Chirasophon, 1988)
แนวคิดเกี่ยวกับความนาเชื่อถือในแหลงขาวสาร (Source Credibility) กลาวไววา องคประกอบของ
ความนาเชือ่ ถือของแหลงสารคือ ความรูค วามสามารถ (Expertise หรือ Competence) และความนาไววางใจ
(Trustworthiness) ซึง่ การประเมินคุณลักษณะทีน่ า เชือ่ ถือของแหลงสารนัน้ จะประเมินไปกับความนาเชือ่ ถือ
ของเนื้อหาขาวสาร (Content) ที่ถูกสงมาดวย (Hovland, 1953 cited in Techakirangkrai, 1997)
การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
ของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวเพื่อสรุปเปน
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีคําอธิบายสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้มีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่กลาววา
ผูรับสารแตละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันออกไปตามแตละบุคคลนั้นๆ ผูวิจัย
จึงมีขอสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน มีผลตอ
ความเชื่อถือขาวบันเทิงของบุคคลไมเทากัน
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2. แมวา การทบทวนวรรณกรรมทําใหผวู จิ ยั พบวา อิทธิพลของสือ่ มวลชนเปนปจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน เพียงแตมิไดสงผลอยางมหาศาลเทาในอดีต แตอาจสงผลได
ในบางกรณี เชน กรณีของสื่อสังคมออนไลนที่มีลักษณะเฉพาะในดานความรวดเร็ว เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา
การโพสตความคิดเห็น และการแชรเกีย่ วกับการนําเสนอขอมูลขาวสารก็สามารถสรางผลกระทบตอผูร บั สารได
โดยเฉพาะกรณีการนําเสนอเนื้อหาขาวบันเทิงอาจโนมนาวใจใหผูรับสารเชื่อถือขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อ
สังคมออนไลนตามมา
3. การทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยพบวา แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตรอาจเปนปจจัย
สนับสนุนอยางหนึ่งที่นําไปสูพฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกตางกันไปดวย (Bencharongkit, 1989)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเชื่อวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน อาจมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผาน
สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
จากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ศึกษาไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติจําแนกผูใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2559 พบวา เขตกรุงเทพมหานคร
มีจํานวนผูใชจํานวนทั้งสิ้น 4,080,875 คน (National Statistical Office, 2016).
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคม
ออนไลนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Yamane เทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 สุมแบบงาย จํานวนเขตกรุงเทพมหานครตามการแบงเขตการปกครอง 50 เขต
ใชการกําหนดเกณฑ กลาวคือ จํานวนประชากรทัง้ หมดเปนหลักรอย ใชกลุม ตัวอยางรอยละ15-30 (Ritcharun,
2008) การวิจัยนี้กําหนดรอยละ15 ดังนั้นจึงมีขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 8 เขต ดังนั้นจับฉลากรายชื่อเขต
ไดแก ปทุมวัน บางกอกนอย ดอนเมือง บางกะป ยานนาวา บางขุนเทียน หนองแขม และสวนหลวง
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1.2.2 สุมแบบชั้นภูมิ ใชเกณฑชวงอายุตามการสํารวจผูใชอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย
ในไทย (มกราคม 2559) ซึ่งแบงชวงอายุไว 6 ชวง ไดแก อายุ 13-19 ป อายุ 20-29 ป อายุ 30-39 ป
อายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปขนึ้ ไป (Fayossy (pseud), 2016) โดยนําชวงอายุเหลานีม้ าคํานวณ
สัดสวนกลุมตัวอยาง 8 เขต ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 407 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
จํานวนกลุมตัวอยางตามชวงอายุและเขต (คน)
°µ¥» (¸ )

13-19

Á 
»¤ª´
µ°o°¥
°Á¤º°
µ³d
¥µµªµ
µ »Á¸¥
®°Â ¤
ª®¨ª
¦ª¤

15
8
4
9
11
14
12
7
80

20-29

30-39

13
7
17
20
12
8
16
15
28
16
17
12
4
8
28
6
135
92
¦ª¤¨»n¤´ª°¥n µ´Ê ®¤

40-49

50-59

60 ¹ Ê Å

9
6
11
6
5
5
6
3
51

3
4
4
5
2
4
3
2
27

3
2
3
2
2
4
2
4
22
407

อยางไรก็ตามในขัน้ ตอนการของการเก็บรวบรวมขอมูลนัน้ ผูว จิ ยั ไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 434 ชุด
ดังที่ไดอธิบายไวในขอ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.2.3 สุม แบบบังเอิญ กระจายเก็บขอมูลจากผูเ ปดรับขาวบันเทิงผานสือ่ สังคมออนไลน
ยานชุมชน เพื่อใหมีโอกาสเปนตัวแทนของประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 3 สวนไดแก
2.1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 3 ขอ เปนแบบเลือกตอบ
2.2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน 5 ขอ เปนแบบ
เลือกตอบ สรางตามแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
2.3 คําถามเกีย่ วกับความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 22 ขอ สรางตามแนวคิดคุณภาพของขาว แนวคิดขาว
บันเทิง และแนวคิดความนาเชื่อถือในแหลงขาวสาร โดยทําการประเมิน 2 ดาน คือ ดานแหลงขอมูลและ
ดานเนื้อหาขาว
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3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก
3.1 ดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตรวจสอบทั้ง 3 สวนของแบบสอบถามดวยคาดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2 ทาน
3.2 ดานความเชื่อมั่น ตรวจสอบในสวนที่ 3 ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดเทากับ 0.891
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม ใชเวลา 1 เดือน แบบสอบถาม 460 ชุด ไดคืนมาอยางสมบูรณ
จํานวน 434 ชุดคิดเปนรอยละ 94.35
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ใชคา รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ อธิบายปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม
การเปดรับ และความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
5.2 ใชการทดสอบที (t-test) เพือ่ เปรียบเทียบความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคม
ออนไลนกับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
5.3 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนกับปจจัยสวนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได) และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ

ผลการวิจัย
1. ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ความเชื่อถือดาน
แหลงขอมูล อยูระดับปานกลางและความเชื่อถือดานเนื้อหาขาว อยูระดับปานกลาง ซึ่งภาพรวมความเชื่อถือ
ขาวบันเทิงอยูระดับปานกลาง
2. เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานปจจัยสวนบุคคล
ตางกัน ซึ่งผลการวิจัยเปนดังนี้
2.1 กลุมตัวอยางมีอายุตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา อายุ มีความแตกตางกันใน
รายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือ กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป (x̅ = 3.57) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง
ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอายุ 30-39 ป (x̅ = 3.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผ าน
สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟไดผลวิจัยดังตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบรายคูค วามเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลนดา นแหลงขอมูลจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
¦³´
µ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬µ
¤´¥¤«¹¬µ
ª./ª.
¦·µ¦¸
¦·µÃ
¦·µÁ°

xxࡄ̅
3.41
3.46
3.42
3.43
2.97
2.67

¦³¤«¹¬µ ¤´¥¤«¹¬µ
3.41
-

3.46

ª./
ª.
3.42

¦·µ
¦¸
3.43

-

¦·µ
Ã
2.97

¦·µ
Á°
2.67

.49*
-

.46*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
กลุ  ม ตั ว อย า งระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (x̅ = 3.46) มีค วามเชื่ อ ถื อ ในขา วบั น เทิง
ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาโท (x̅ = 2.97) กลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅ = 3.43)
มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาระดับปริญญาโท (x̅ = 2.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 3
การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาว
จําแนกตามระดับการศึกษา
¦³´
µ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬µ
¤´¥¤«¹¬µ
ª./ª.
¦·µ¦¸
¦·µÃ
¦·µÁ°

xxࡄ̅
3.94
3.69
3.48
3.38
3.07
2.7

¦³¤«¹¬µ ¤´¥¤«¹¬µ
3.94
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

3.69

ª./
ª.
3.48

-

¦·µ
¦¸
3.38
.57*
.31*

¦·µ
Ã
3.07
.87*
.61*

¦·µ
Á°
2.7

-
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กลุมตัวอยางระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (x̅ = 3.94) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง
ดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅ = 3.38) และกลุมตัวอยางปริญญาโท (x̅ = 3.07)
กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษา (x̅ = 3.69) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง
ระดับปริญญาตรี (x̅ = 3.38) และกลุม ตัวอยางระดับปริญญาโท (x̅ = 3.07) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
กลุมตัวอยางอาชีพตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทีร่ ะดับ .05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูด ว ยวิธกี ารของเชฟเฟ ไดผลวิจยั ดังตารางที่ 4 และ 5
(สวนกลุมตัวอยางที่มีเพศ และรายได ตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
ไมแตกตางกัน)
ตารางที่ 4
การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานแหลงขอมูล
จําแนกตามอาชีพ
°µ¸¡

¡n°oµ
Â¤noµ
¨¼oµ
¦·¬´Á°
´Á¦¸¥
´«¹¬µ
¦´oµ
oµ µ¥
¡´µ
¦´ª·µ®·
¦´¦µµ¦
¦¼
°µµ¦¥r

xࡄ

x̅

¡n °o µ
Â¤n oµ

3.61

3.61
-

3.36

¨¼o µ
¦·¬´
Á°
3.36

´Á¦¸ ¥
´«¹¬µ

¦´ o µ

¡´µ
¦´ ª·µ®·

o µ µ¥

¦´ 
¦µµ¦

¦¼
°µµ¦¥r

3.45

3.42

3.34

3.31

3.56

2.78
.83*

-

3.45
3.42
3.34
3.31
3.57
2.78

-

.66*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
É าวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวา
กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน (x̅ = 3.61) มีความเชื่อถือในข
กลุม ตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) และกลุม ตัวอยางอาชีพนักเรียน นักศึกษา (x̅ = 3.45) มีความเชือ่ ถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตารางที่ 5
การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาวจําแนก
ตามอาชีพ
°µ¸¡

¡n°oµ
Â¤noµ
¨¼oµ
¦·¬´Á°
´Á¦¸¥
´«¹¬µ
¦´oµ
oµ µ¥
¡´µ
¦´ª·µ®·
¦´¦µµ¦
¦¼
°µµ¦¥r

xࡄ

x̅

¡n °o µ
Â¤n oµ

3.61

3.61
-

¨¼o µ
¦·¬´
Á°
3.36

3.36
3.45
3.42
3.34
3.31
3.57
2.78

´Á¦¸ ¥ ¦´ o µ
´«¹¬µ
3.45

3.42

¡´µ
¦´ ª·µ®·

o µ µ¥

¦´ 
¦µµ¦

¦¼
°µµ¦¥r

3.34

3.31

3.56

2.78
1.09*

-

.66*
-

.72*
-

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน (x̅ = 3.61) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวา
กลุม ตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) กลุม ตัวอยางอาชีพลูกจางบริษทั เอกชน (x̅ = 3.36) มีความเชือ่ ถือ
ในขาวบันเทิงดานขอมูลขาวสารสูงกวากลุม ตัวอยางอาชีพครู อาจารย (x̅ = 2.78) และกลุม ตัวอยางอาชีพคาขาย
(x̅ = 3.34) มี ค วามเชื่ อ ถื อ ในข า วบั น เทิ ง ด า นเนื้ อ หาข า วสู ง กว า กลุ  ม ตั ว อย า งอาชี พ ครู อาจารย
(x̅ = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับตางกัน ไดผลการวิจัยเปนดังนี้
ชนิดของสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา ชนิดของสื่อที่เปดรับ
มีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป
(x̅ = 3.53) อินสตาแกรม (x̅ = 3.46) เฟซบุก (x̅ = 3.39) และทวิตเตอร (x̅ = 3.37) มีความเชื่อถือใน
ขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ (x̅ = 2.42) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ระยะเวลาทีก่ ลุม ตัวอยางเปดรับตางกัน มีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลน
แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟไดผลวิจัยดังนี้ กลุมตัวอยางที่เปดรับ
ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาทั้งวัน (x̅ = 3.43) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยาง
ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง
(x̅ = 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง
(x̅ = 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (x̅ = 3.51) มีความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) และกลุมตัวอยาง
ทีเ่ ปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง (x̅ = 3.41) มีความเชือ่ ถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล
สูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) นอกจากนี้ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางที่เปดรับ
ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาทั้งวัน (x̅ = 3.43) มีความเชื่อถือ ในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง
ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) และกลุมตัวอยาง ที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง
(x̅ = 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง
(x̅ = 3.06)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื้อหาที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกัน มีความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ พบวา เนื้อหาที่เปดรับมีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือกลุมตัวอยาง
ทีเ่ ปดรับขาวบันเทิงทีม่ เี นือ้ หาประชาสัมพันธ ผลงาน การแสดง การกํากับการแสดง (x̅ = 3.56) มีความเชือ่ ถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับเนื้อหาขาวเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของดารานักรอง
นักแสดง (x̅ = 3.33) และกิจกรรมความเคลือ่ นไหวในวงการบันเทิง (x̅ = 3.32) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล ระดับปานกลาง ดานเนื้อหาขาว
ระดับปานกลาง และภาพรวมความเชื่อถือ ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูรับสารยังมีความเชื่อถือใน
ขาวบันเทิงที่นําเสนอจากสื่อกระแสหลักอาทิ หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียงมากกวา
เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน สอดคลอง
กับผลสํารวจของ University of the Thai Chamber of Commerce (2016 cited in Isranews Agency, 2016)
เรื่ อ งพฤติ ก รรมการรั บ ข า วสารและความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต  อ สื่ อ มวลชนพบว า คนไทยทุ ก รุ  น
เสพสื่อออนไลนและขาวแชรสูง แตเชื่อถือสื่อหลักดั้งเดิมมากกวาโดยใหความเชื่อถือกับการนําเสนอขาว
ผานทางโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ คะแนนเฉลี่ย 3.66
2. อายุตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน โดยพบวา
กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาอายุ 30-39 ป เนื่องจาก
คนอายุนอ ยมักจะมีความคิดเสรีนยิ ม มีอดุ มการณและมองโลกในแงดมี ากกวาคนทีอ่ ายุมากสวนคนอายุมาก
มักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ปฏิบัติอยางระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนอายุนอย เนื่องจากผาน
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ประสบการณชวี ติ ทีแ่ ตกตางกัน และคนอายุมากมักจะใชสอื่ เพือ่ แสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
(Bencharongkit, 1989)
3. ระดับการศึกษาตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
ซึ่งงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล
สูงกวาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท อีกทัง้ กลุม ตัวอยางระดับประถมศึกษามีความเชือ่ ถือขาวบันเทิง
ดานเนือ้ หาขาวสูงกวาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เนือ่ งจากคนเราทีม่ รี ะดับการศึกษาในสาขาวิชาและ
ระบบที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็น อุดมการณ รสนิยม คานิยม และความตองการที่แตกตางกัน รวมทั้ง
ผูที่มีการศึกษาสูงมีความรูกวางขวางจะมีความเขาใจสิ่งตางๆ ไดมากเปนผูที่ไมเชื่ออะไรงายๆ (Burgoon,
1974) สอดคลองกับ Surasonthi (2001) กลาววา คนที่มีการศึกษาตํ่ามักจะถูกชักจูงโนมนาวใจไดมากกวา
คนที่มีการศึกษาสูง นอกจากนี้สอดคลองกับกับงานวิจัยของ Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความนิยมของผูชมรายการปกิณกะบันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความนิยมตอ
รายการชิงชาสวรรคตางกัน
4. อาชีพตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้
กลุมตัวอยางอยูในบริบทอาชีพที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอาชีพ
พอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวานักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย
รวมทั้งกลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวาลูกจางบริษัท
เอกชน คาขาย และครู อาจารย สอดคลองกับการศึกษาของ Schramm (1964) อธิบายวา ประสบการณนั้น
มีอทิ ธิพลตอการรับรู เนือ่ งจากแตละคนลวนมีประสบการณในการทํางานทีแ่ ตกตางกัน จึงสงผลใหความเชือ่ ถือ
ขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลนมีความแตกตางกันดวย
5. ชนิดของสื่อที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป อินสตาแกรม เฟซบุก และทวิตเตอร มีความเชื่อถือ
ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ และมีการเปดรับ
ขาวบันเทิงผานเฟซบุกมากที่สุด (รอยละ 77.2) เนื่องจากเฟซบุกไดรับความนิยมมากกวาสื่อสังคมออนไลน
ประเภทอื่น ทําใหมีอิทธิพลตอผูใชในชีวิตประจําวัน Roengsak (2014) สําหรับติดตอสื่อสารกับกลุมบุคคล
ตางๆ เชน เพื่อนหรือบุคคลที่รูจัก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแลวใชประโยชนจากขาวสารที่ไดรับผาน
การสือ่ สารทางเฟซบุก ในดานตางๆ อาทิความบันเทิงและความสนุกสนานทีห่ ลากหลาย Jithkraikroun (2010)
จึงสงผลใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน
6. ระยะเวลาในการเปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานทั้งวัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง
ดานแหลงขอมูลสูงกวา มากกวา 8 ชั่วโมง ประมาณ 4 ชั่วโมง ประมาณ 2 ชั่วโมง และนอยกวา 1 ชั่วโมง
กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานทั้งวัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวา
เปดรับนอยกวา 1 ชัว่ โมงและกลุม ตัวอยางทีเ่ ปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชัว่ โมง มีความเชือ่ ถือ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

123

ในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวาที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง และยังพบวาเปดรับขาวบันเทิงแตละครั้ง
นานประมาณ 2 ชัว่ โมงมากทีส่ ดุ (รอยละ 26) ในการตอบสนองความตองการทราบเรือ่ งของดารา นักรอง และ
ความเปนไปในวงการบันเทิง เปนเพราะวาการเปดรับของผูรับสารมีความตอเนื่องในการรับสารจึงมีอิทธิพล
ตอทัศคติของแตละบุคคล (Wiwatbutsiri, 2009) จึงทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน
7. เนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
งานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ ผลงาน การแสดง การกํากับ
การแสดง มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับเนื้อหาขาวเกี่ยวกับ
เรื่องสวนตัวของดารา นักรอง นักแสดงและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงาน การแสดง การกํากับการแสดง เปนขอมูลความจริง ถูกตอง ไมมีอคติหรือ
ความคิดเห็นของผูสงสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sirithamwilai (2008)ศึกษาการยอมรับและ
ความเชื่อถือขาวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ พบวา ขาวที่นําเสนออยางเปนเหตุเปนผล และมีโอกาสเกิดขึ้นจริง
จะทําใหขาวไดรับการยอมรับและเชื่อถือมากกวาขาวซุบซิบ

สรุป
จากผลวิจยั แมวา กลุม ตัวอยางนิยมเปดรับขาวบันเทิงผานสือ่ สังคมออนไลนประเภทเฟซบุก มากทีส่ ดุ
แต ภ าพรวมของความเชื่ อ ถื อ ในข า วบั น เทิ ง ที่ นํ า เสนอผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูระดับปานกลางเทานั้น จึงสะทอนใหเห็นไดวา ขาวบันเทิงของสื่อสังคมออนไลนยัง
ไมสามารถแยงความนาเชื่อถือไปจากสื่อกระแสหลัก เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง
ไดทั้งหมด เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน
สิ่งที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตํ่ามีความเชื่อถือในขาวบันเทิงสูงกวา
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูง ซึ่งอาจจะสงผลเชื่อมโยงไปสูการสงตอหรือแบงปนขอมูลขาวเหลานั้นไปสู
ผูร บั สารคนอืน่ ๆ ในเฟซบุก อีกเปนจํานวนมาก โดยทีไ่ มไดมกี ารแยกแยะ หรือตรวจสอบขอมูลใหรอบคอบกอน
ที่จะนําเสนอออกไป จึงสงผลใหคนในสังคมไดเปดรับขาวที่ไมถูกตอง บิดเบือน และลดความเชื่อถือในขาว
ที่ไมเปนความจริงเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลเสียตอการดําเนินชีวิตหรือตัดสินใจจากการนําเสนอขาว
ของผูร ับสารตามมา ดังนั้นผูผลิตสารควรตระหนักเกีย่ วกับการผลิตขาวสารทีผ่ านการตรวจสอบความถูกตอง
มีการกลั่นกรองเนื้อหาขาว คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสอดแทรกความรูลงไปในขาวกอน
ที่จะเผยแพรไปยังผูรับสาร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปคือ
ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหไดขอมูลที่มีความลึกมากยิ่งขึ้น และหากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อถือขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนในครั้งตอไปควรจะมีการเพิ่มคําถามเกี่ยวกับการรู
เทาทันขาวบันเทิงดวยเพื่อใหไดองคความรูใหมเพิ่มขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยว
ชาวไทย 2) ศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
3) เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต  อ การท อ งเที่ ย วด า นมื ด ในประเทศไทย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี\ตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย กลุมตัวอยางคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทย จํานวน 400 รายการ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอ มูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของสองกลุม ตัวอยาง
(t-test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ มากกวาสองกลุม ตัวอยาง (One-Way ANOVA) การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการหาคาความสัมพันธ ไคสแควร
(Chi-Square)
*ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร.ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด)
อีเมล: Parinya.bunjongmanee@stamford.edu

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

127

ผลการวิจัยพบวา
1. นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเที่ยวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบ
ความรูทางประวัติศาสตร สนใจทองเที่ยวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเที่ยวแบบเดินทางไปกลับ ทองเที่ยว
เพราะความใครรู เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง
2. ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวม
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภัยมาเปนอันแรก สวนดานกิจกรรมมาเปน
อันดับสุดทาย
3. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา ตางกัน
มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05
4. ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศ
สวนใหญมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05

คําสําคัญ
ความคาดหวัง การทองเที่ยวดานมืด นักทองเที่ยวชาวไทย

Abstract
The research aims 1) to study Thai tourists’ behaviors toward dark tourism in Thailand,
2) to study Thai tourists’ expectation toward dark tourism in Thailand, 3) to compare Thai tourists’
expectation toward dark tourism in Thailand, classified by personal factors, and 4) to study a
relationship between Thai tourists’ expectation and behaviors toward dark tourist in Thailand.
A total sample of 400 Thai tourists, who prefer dark tourism in Thailand, was used in this research.
Questionnaire was employed as data collection tool. Descriptive statistics used included frequency,
percentage, mean and standard deviation. Also, inferential statistics used included t-test, One-Way
ANOVA, Least Significant Difference (LSD) and Chi-Square.
The result showed that:
1. Most Thai tourists are interested in dark tourism in Thailand due to online media; they
would like to know dark tourism’ history; they are interested in death railway world war II; they
prefer one-day trip; they are eager to know dark tourism; their friends and sole-mates influence their
decision on dark tourism; and they prefer using their own car for travelling.
2. In overall, Thai tourists’ expectation toward dark tourism in Thailand is in the highest
level. When it comes to each component, safety comes first whilst activity comes last.
3. Thai tourists who have difference in age, status, occupation, average monthly income,
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and domicile differently expect toward dark tourism in Thailand at 0.05 statistical significance.
4. There is a great number of a 0.05 statistically significant relationship between
Thai tourists’ expectation and behaviors toward dark tourism in Thailand.

Keywords
Expectation, Dark Tourism, Thai Tourists

บทนํา
ดวยอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของไทยมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการจัดอันดับ
ความสามารถดานการแขงขันและการทองเที่ยวของ World Economic Forum (WEF) ป พ.ศ. 2554
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 41 จาก 139 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นอกจากนั้น
ประเทศไทยยังเปนประเทศทีม่ กี ารจัดประชุมนานาชาติดา นการทองเทีย่ วมากเปนอันดับ 3 ในภูมภิ าคอาเซียน
รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ตามลําดับ ทั้งในดานความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานในระดับสากลของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เอกลักษณ
ทางดานอาหารและการใหบริการ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจทองเที่ยวของไทยกลายเปน
แหลงลงทุนและเปนทีน่ า สนใจของนักลงทุนตางชาติ (Office of The Electronic Transactions Commission, 2013)
ปจจุบนั ความสนใจของนักทองเทีย่ วนัน้ มีรปู แบบพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปมีความหลากหลายกวางไกล
มากขึน้ โดยทีบ่ างกลุม ไมไดสนใจความสวยงามของธรรมชาติ หรือสถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆ ทีเ่ คยมีมาแตตอ งการ
รูปแบบการทองเที่ยวแบบใหมซึ่งสามารถตอบความตองการ การสงสัย การใครรู รวมถึงอยากมีสวนรวม
หรือ เปนสวนหนึ่งของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร นั่นคือการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด หรือ
แหลงสถานที่มีการเสียชีวิตของบุคคลเปนจํานวนมากไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม
การกอการราย การฆาตกรรม รวมทั้งอุบัตเหตุ หรืออาจเรียกไดวาเปนการทองเที่ยวยลโฉมความมรณะและ
ความตายอันรายแรงของหมูคนจํานวนมาก (Dark Tourism) (Stone & Sharpley, 2008 ; Stone, 2010)
นับไดวา การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทยนัน้ เปนการทองเทีย่ วในรูปแบบใหมซงึ่ การศึกษาคนควา
ทําใหไดพบวา ปจจุบันในประเทศไทยยังขาดการศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด สงผล
ใหองคกรภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงานและองคกรตางๆ ขาดองคความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
รูปแบบนี้ สงผลใหไมมีรูปแบบการดําเนินการประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด การใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวดานมืดที่เปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดบริษัทนําเที่ยวเฉพาะดานที่เชี่ยวชาญ เมื่อเปรียบเทียบ
กับการทองเที่ยวดานมืดในตางประเทศที่จะมีบริษัทนําเที่ยวที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด
โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นแลวการทราบถึงความตองการ ความคาดหวังของนักทองเที่ยวในรูปแบบนี้
จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วด า นมื ด ในประเทศไทย รวมทั้ ง สามารถสร า งรู ป แบบ
ความแตกตางของตลาดการทองเที่ยวใหหลากหลายไดอีกดวยซึ่งถาหากไดรูความตองการ ความคาดหวัง
ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มีต อ การท อ งเที่ ย วด า นมื ด ในประเทศไทยแล ว ก็ย อ มที่ จ ะสามารถกํ า หนดแนวทาง
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การวางแผนพัฒนาและกลยุทธซึ่งจะสงผลทางดานบวกตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งทํารายไดใหแกประเทศเปนอันดับตนๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) ที่ไดกลาวไววา
การทําความเขาใจถึงรูปแบบพฤติกรรมความตองการและความคาดหวังของกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้น
มีความสําคัญเปนอยางมากในการวางแผนกลยุทธและแผนงาน ดังนั้นผลจากงานวิจัยนี้ก็สามารถนําขอมูล
ทีไ่ ดไปใชปรับปรุงพัฒนาแนวทางดานการตลาดเพือ่ ตอบสนองความตองการนีไ้ ด และอาจสงผลใหการทองเทีย่ ว
ดานมืดในประเทศไทยมีโอกาสประสบความสําเร็จเทียบเทากับตางประเทศ เนือ่ งจากการทองเทีย่ วรูปแบบนี้
นับไดวาเปนกลุมที่มีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงแนวคิดที่ตองทําการตลาดเฉพาะกลุม เปนตลาดขนาดเล็ก
มีความจําเพาะเจาะจงสูงและมีศักยภาพในการใชจายคอนขางสูง รวมทั้งอาจสงผลดานบวกตอการตลาด
การทองเที่ยวมวลรวมของประเทศไทยอีกดวย ดังนั้นผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาความคาดหวัง
ของนักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทย เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนารูปแบบการตลาด
การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยที่มีแหลงทองเที่ยวดานมืดที่หลากหลาย นาสนใจ แตขาดการดําเนิน
การตลาดเนื่องจากอาจะเปนเพราะขาดขอมูลที่จําเปนดังเชน ขอมูลที่จะไดจากงานวิจัยนี้และการทองเที่ยว
รูปแบบนี้ยังจะเปนการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติและเปนการเจาะกลุม
เปาหมายไดตรงจุด ในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นแลวผลที่ไดจากงานวิจัยนี้อาจจะมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวดานมืด (Dark Tourism)
ในประเทศไทยใหเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวางและประสบความสําเร็จในการดําเนินการตลาดกลุม นักทองเทีย่ ว
ที่สนใจแหลงทองเที่ยวดานมืด รวมทั้งผูสนใจการทองเที่ยวรูปแบบใหมนี้ดวย

วัตถุประสงค
1. ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต  อ การท อ งเที่ ย วด า นมื ด ใน
ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

นิยามศัพท
การทองเทีย่ วดานมืด หมายถึง การทองเทีย่ วในแหลงสถานทีม่ กี ารเสียชีวติ ของบุคคลเปนจํานวนมาก
ไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การกอการราย การฆาตกรรม รวมทั้งอุบัตเหตุ หรือ
อาจเรียกไดวา เปนการทองเทีย่ วยลโฉมความตายอันรายแรงของคนจํานวนมาก (Stone & Sharpley, 2008 ;
Stone, 2010)
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืด
ในประเทศไทยแตกตางกัน
2. พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยต อ
การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย”
ทางดานตัวแปรตน ผูวิจัยไดอางอิงทฤษฏีมาจากแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค Kotler (2003, 283-286)
และตั ว แปรตามมาจากแนวคิ ด องค ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว Inpongphan (1997)
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักทองเทีย่ วชาวไทยทีผ่ า นการทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทย
เนื่องจากไมทราบขนาดของประชากรที่แทจริง ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม
(Cluster Sampling Technique) โดยแบ ง กลุ  ม ตามภู มิ ภ าคของประเทศไทย ได แ ก ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง
2. เครื่องมือและสถิติที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List สวนที่ 2
พฤติกรรมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด เปนแบบสอบถามแบบ Check List และ สวนที่ 3
ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายความวา ความคาดหวังมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายความวา ความคาดหวังมาก
ระดับคะแนน 3
หมายความวา ความคาดหวังปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายความวา ความคาดหวังนอย
ระดับคะแนน 1
หมายความวา ความคาดหวังนอยที่สุด
โดยงานวิจัยนี้ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยที่คํานวณได ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังนอยที่สุด
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบคุณภาพ 2 ดาน ไดนี้
2.1.1 คาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ผูท รงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดพจิ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้
ไดคา ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากับ 1 ซึง่ คามาตรฐานทีย่ อมรับ
ไดคือ 0.75 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
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2.1.2 คาความนาเชื่อถือ (Reliability) แบบสอบถามที่ผานเกณฑการหาคาความเที่ยง
ตรงของเนื้อหาที่ไดคาเทากับ 1 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เทากับ 0.930 ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นไดวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
3. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test)
คาความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)
และการหาคาความสัมพันธไคสแควร

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทยเปนเพศหญิง จํานวน 239 คน
คิดเปนรอยละ 59.75 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 มีสถานภาพโสด จํานวน 200 คน
คิดเปนรอยละ 50.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 มีอาชีพพนักงาน
บริษัท จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน
112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และมีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25
2. พฤติกรรมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด
ขอมูลพฤติกรรมการทองเทีย่ วแหลงทองเทีย่ วดานมืดของนักทองเทีย่ วชาวไทย พบวาสือ่ ออนไลน
ทําใหนักทองเที่ยวสนใจทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 35.03 ความรู
ดานประวัติศาสตรเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการจากการทองเที่ยว จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 28.66
สถานที่ ทองเที่ยวดานมืดที่สนใจคือ เสนทางรถไฟสายมรณะ จํานวน 228 คิดเปนรอยละ 20.66 นักทองเที่ยว
ชอบเดินทางไปกลับ จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 ความใครรเู ปนสิง่ ทําใหนกั ทองเทีย่ วตองการทองเทีย่ ว
แหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 เพื่อน/คนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทองเทีย่ ว จํานวน 127 คิดเปนรอยละ 31.75 และนักทองเทีย่ วชอบเดินทางโดยรถยนตสว นตัว จํานวน 220 คน
คิดเปนรอยละ 55.00
3. ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ขอมูลความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายไดพบวา
ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความปลอดภัย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.66) รองลงมา คือดานการประชาสัมพันธ
(คาเฉลีย่ เทากับ 4.50) ดานการบริการตางๆ ในสถานที่ (คาเฉลีย่ เทากับ 4.45) ดานรานอาหาร (คาเฉลีย่ เทากับ
4.44) ดานที่พัก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) ดานการเขาถึงสถานที่ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) ดานสถานที่จําหนาย
ของที่ระลึก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.30) และดานกิจกรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) ตามลําดับ
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4. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวดานมืดใน
ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 1
ตารางการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ในภาพรวม
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จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ อี ายุ (F = 3.292, Sig. = 0.006) สถานภาพ (F = 4 .562,
Sig. = 0.011) อาชีพ (F = 5.189, Sig. = 0.000) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (F = 3.054, Sig. = 0.006) และ
ภูมิลําเนา (F = 4.101, Sig. = 0.001) ตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ (t = 0.051, Sig. = 0.959)
และการศึกษา (F = 1.617, Sig. = 0.154) ตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ไมแตกตางกัน
5. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว
ชาวไทยตอการเที่ยวดานมืด
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ตารางที่ 2
ตารางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทย
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จากตารางที่ 2 พบวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวสวนใหญมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ
นักทองเที่ยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนังสือเรียน/ประวัติศาสตร (2 = 93.484, Sig. = 0.000) โทรทัศน/วิทยุ (2 = 76.500, Sig. = 0.015)
รูปแบบการเสียชีวิต (2 = 98.793, Sig. =0.000) ขอเท็จจริง (2 = 78.225, Sig. = 0.011) ความเชื่อมโยง
ทางจิตวิญญาณ ( 2 = 87.897, Sig. = 0.001) อุโมงคเขานํ้าคาง ( 2 = 82.622, Sig. = 0.004)
สะพานนนทบุรี (2 = 75.945, Sig. = 0.017) คุกขี้ไก (2 = 96.850, Sig. = 0.000) เกาะตะรุเตา
(2 = 85.132, Sig. = 0.003) สะพานสารสิน (2 = 77.500, Sig. = 0.012) ศาลพระนางเรื่อลม (2 =
72.257, Sig. = 0.033) สวนอนุสรณสนึ ามิบา นนํา้ เค็ม (2 = 86.219, Sig. = 0.002) ศาลทานทาวมหาพรหม
(2 = 88.605, Sig. = 0.001) จํานวนวันในการทองเที่ยว (2 = 306.506, Sig. = 0.000) เหตุผล
ในการเดินทางทองเทีย่ ว (2 = 418.877, Sig. = 0.000) ผูม สี ว นรวมในการตัดสินใจทองเทีย่ ว (2 = 355.778,
Sig. = 0.000) และรูปแบบการเดินทางทองเที่ยว (2 = 246.518, Sig. = 0.000)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
เปนเรื่องที่ใหมและยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่
ใกลเคียงซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
ความคาดหวังของนักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูใ น
ระดับมากทีส่ ดุ ใกลเคียงกับงานวิจยั ของ Kantasaen (2004) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ งความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวตอการจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว: กรณีศึกษาหมูบานรวมมิตร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ความคาดหวังและและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับผลงานของ Stone (2006) ที่ไดศึกษาเรื่อง A Dark Tourism Spectrum:
Towards a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites, Attractions and Exhibitions
พบวา นักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวดานมืดนั้นมีความคาดหวังในปจจัยดานการทองเที่ยวและ
ความพรอมในการบริการภาพรวมอยูใ นระดับมากเนือ่ งจากตองการขอมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีท่ มี่ าก
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาตางกัน
มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ Simsue (2004) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ งความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วชาวไทยตอการบริการทองเทีย่ ว
อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะกรณี เกาะเสม็ด พ.ศ. 2546
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพและภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการทองเที่ยว
อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาแหลมหญ า -หมู  เ กาะเสม็ ด จั ง หวั ด ระยอง แตกต า งกั น และงานวิ จั ย ของ
Chupateep (2004) ที่ ไ ด ศึ ก ษา เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวานักทองเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรแตกต า งกั น
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ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศ
สวนใหญมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Ruamsook (2006)
ที่ไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ทางการทองเที่ยวในการพยากรณความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา
พฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับความตั้งใจ
กลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

สรุป
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเที่ยวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบความรู
ทางประวัติศาสตร สนใจทองเที่ยวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเที่ยวแบบเดินทางไปกลับ ทองเที่ยวเพราะ
ความใครรู เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง
ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภัย มาเปนอันแรก สวนดานกิจกรรมมาเปนอันดับ
สุดทาย นอกจากนีน้ กั ทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ อี ายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน และภูมลิ าํ เนา ตางกัน
มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้
ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศสวนใหญ
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05
จากผลการวิจัย เรื่องความคาดหวังของนักทองเที่ ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ ยวดานมื ดใน
ประเทศไทย สามารถสรุปขอเสนอแนะรายดานไดดังนี้
1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วดานมืดควรมีการประชาสัมพันธขอมูลสถานทีท่ องเทีย่ ว
ใหมากกวานี้ พรอมทั้งควรมีบริการการเขาถึงขอมูลของสถานที่อยางเปนจริง
2. ดานการบริการตางๆ ในสถานทีแ่ หลงทองเทีย่ วดานมืดควรเตรียมบริการการใหขอ มูลในสถานที่
ทองเที่ยวกับนักทองเที่ยว และการบริการตางๆ ในสถานที่ทองเที่ยวควรระบุราคาไวอยางชัดเจน
3. ดานการเขาถึงสถานที่ แหลงทองเที่ยวดานมืดควรมีการบริหารจัดการเรื่องการเขาถึงสถานที่
ทองเที่ยวใหไดงายขึ้น และควรมีปายบอกทางในการเขาถึงอยางชัดเจน
4. ด า นที่ พั ก แหล ง ท อ งเที่ ย วด า นมื ด ควรจั ด ให มี ที พั ก ที่ ร าคาสมเหตุ ส มผล และที่ พั ก ควรมี
ความสะอาดและปลอดภัย
5. ดานความปลอดภัย แหลงทองเที่ยวดานมืดควรใหความสําคัญดานความปลอดภัยในสถานที่
กับนักทองเที่ยว และมีการแจงเตือนจุดอันตรายหรือเสี่ยงภัย
6. ดานกิจกรรมแหลงทองเที่ยวดานมืดควรจัดกิจกรรมบอกเลาเรื่องราวแหลงทองเที่ยวโดย
คนทองถิ่น และกิจกรรมบอกเลาถึงความตาย ความทรมาน สิ่งลี้ลับ ปริศนาและความอาถรรพ
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7. ดานรานอาหาร แหลงทองเทีย่ วดานมืดควรจัดใหมรี า นอาหารบริการนักทองเทีย่ วอยางพอเพียง
และอาหาร เครื่องดื่มความเนนความสะอาดและอรอย
8. ดานสถานที่จําหนายของที่ระลึก แหลงทองเที่ยวดานมืดควรควบคุมรานที่จําหนายของที่ระลึก
ใหขายในราคาเหมาะสม และของที่ระลึกควรสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ที่ ส นใจท อ งเที่ ย วแหล ง ท อ งเที่ ย วด า นมื ด
ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สนใจ
ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
2. ศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
ที่มีตอปจจัยผลลัพธ ไดแก ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 2) ทดสอบอิทธิพล
ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอผลดําเนินงานขององคการ และ
3) ทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการแบบมีชีวิต
และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ทีม่ ตี อ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ ประชากร
และกลุมตัวอยางของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 554 โรงงาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพบวา โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษนนั้ ผานเกณฑ
ผลการวิเคราะหโมเดลตามวัตถุประสงคการวิจัย พบวา 1) การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบทางตรง
ตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม 2) ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม
และการจัดการรูปแบบใหม มีผลกระทบทางตรงตอผลดําเนินงานขององคการ 3) การบริหารการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางองคการแบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีผลกระทบทางตรงตอ
การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

คําสําคัญ
การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม

Abstract
The research aimed to 1) investigate innovative cultural construction in organization effect
to new approach of marketing excellence and new marketing excellence, 2) investigate new
approach of marketing excellence and new marketing excellence effect to organization performance
and 3) investigate antecedent factors which are change management organic organization and
creativity of human resource management system effect to innovative cultural construction.
Population and sample of of electronics part factories of BOI Promoted Phra Nakorn Sri Ayudaya
provinces 554 factories. The questionnaire which was used as the tools for data collection. Data
were analysis of Confirmatory Factor Analaysis (CFA). The research results showed that the model
base on assumption were in harmony with the empirical data.
The results of research aimed that 1) innovative cultural construction has a direct effect
on new approach of marketing excellence and new marketing excellence. 2) new approach of
marketing excellence and new marketing excellence has a direct effect on organization performance.
3) change management organic organization and creativity of human resource management
system have a direct effect on innovative cultural construction.
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บทนํา
แนวคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม เปนพฤติกรรมของสมาชิกในองคการกอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
โดยองคการสามารถสงเสริมการจัดโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนสภาพแวดลอมที่ชวยใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมขึ้นในองคการ (Dobni, 2008) วัฒนธรรมขององคการ สามารถสงเสริมพฤติกรรมนวัตกรรม
โดยการสรางคานิยม ความเชื่อ ใหสมาชิกในองคการสามารถคิดคนสิ่งใหม ๆ ไดโดยการใชนวัตกรรม และ
การปรับปรุงการทํางาน นวัตกรรมถือเปนสิ่งที่สรางความยั่งยืนใหกับองคการ เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ
ใหองคการ นวัตกรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาในองคการและเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร
และทรัพยากรดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติงาน ปญหาที่สําคัญ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
ใหเกิดขึ้นในองคการไดนั้นมีปจจัยดานใด และทําอยางไรใหองคการสรางแรงผลักดันใหสมาชิกในองคการ
ยอมรั บ วั ฒ นธรรมนวั ต กรรม ให เ ป น วั ฒ นธรรมองค ก าร ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมองค ก ารเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ
สงผลกระทบตอนวัตกรรมที่มีคุณคาในองคการ
จากสภาพของเศรษฐกิจโลกในปจจุบนั ความไดเปรียบทางการแขงขันสามารถลดลงไดอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้เปนผลจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ อยางรวดเร็ว ความจําเปนในการสราง
แรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอองคการจึงมีเพิ่มมากขึ้น
คือ พฤติกรรมของพนักงานทีม่ จี ดุ มุง หมาย ในการคิดริเริม่ สรางสิง่ ใหมๆ ทีเ่ ปนประโยชนในการสรางมูลคาเพิม่
ใหกบั องคการในการสรางผลิตภัณฑใหม การพัฒนาและปรับปรุง ในสิง่ ทีม่ อี ยูใ นรูปแบบเดิม ใหเปนกระบวนการ
ทํางานรูปแบบใหมๆ โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน (De Jong & Den Hartog, 2010) อยางไรก็ตามพฤติกรรม
ของพนักงานในองคการที่จะพัฒนาเปนองคการนวัตกรรมนั้น ยากที่จะกระตุนและสรางขึ้นไดหากไมไดรับ
การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม จากการสร า งวั ฒ นธรรมภายในองค ก าร จากการศึ ก ษาของ Jafri (2010)
ที่ศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน ในธุรกิจการขายปลีก พบวา ปญหาในการสราง
แรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน เปนผลมาจากการรับรูของพนักงาน
ที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมองคการที่ไมสนับสนุนและไมสงเสริมพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม
ของพนักงานในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสําคัญตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ จําเปน
ตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาคราชการ ในขณะเดียวกันก็เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดให
กับประเทศไทย นับไดวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมเติบโตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
จากสถิตกิ ารลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รายเดือนสะสมป พ.ศ. 2559 (มกราคม – กันยายน) กลุม ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในชวงป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 92 โครงการ ในชวงป พ.ศ. 2559
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มีจํานวน 173 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 88 ดานเงินลงทุนในชวงป พ.ศ. 2558 จํานวน
เงินลงทุน 11,362 ลานบาท ในชวงป พ.ศ. 2559 จํานวนเงินลงทุน 26,642 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558
คิดเปนรอยละ 134 โครงการที่นักลงทุนตางชาติยื่นขอการลงทุนจากตางประเทศ สวนใหญอยูในภาคกลาง
จํานวน 365 โครงการ (35,793 ลานบาท) (Thailand Borad of Investment, 2017)
ตามมาตรการสงเสริมการลงทุน เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการ
สงสริมการลงทุนที่ 1/2557 ตามขอ 5.1.2 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ไดกําหนดไววา จะตองมีการนํา
เทคโนโลยีใหมเขามาใชในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Thailand Borad of Investment, 2017)
จากแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สอดคล องกับแนวคิดการสรางนวัตกรรมในองคการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
องคการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน (Merx-Chermin & Nijhof, 2005) และการสรางความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการและนวัตกรรมใหเปนหนึ่งเดียวไดนั้น เปนการเพิ่มความสามารถขององคการ
ที่พัฒนาไปสูการเปนองคการนวัตกรรม
จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนการวิจัยนี้จึงไดมุงศึกษา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อผลการ
ดําเนินงานขององคการในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากเปนจังหวัดในเขตภาคกลางที่มีจํานวนโรงงานที่ไดรับสิทธิ BOI มากที่สุด กับการสรางวัฒนธรรม
องคการที่สงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้น โดยการบูรณาการสรางวัฒนธรรมองคการกับนวัตกรรมใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมนวัตกรรมกับพนักงานและหนวยงานภายในองคการ ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดจาก
การวิจยั สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมองคการทีด่ าํ เนินธุรกิจ
เดียวกัน หรือตางธุรกิจแตสามารถนําไปประยุกตปรับใชตอไป รวมถึงประโยชนในสวนงานภาครัฐและ
หนวยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของในการนําขอมูล เพือ่ เปนกรอบพิจารณาในการวางนโยบาย การกําหนดแผน
ระยะยาวขององคการธุรกิจเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแขงขันสูค วามสําเร็จ ในระดับธุรกิจ
และอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการทีม่ ตี อ ปจจัยผลลัพธไดแก ความเปนเลิศ
ในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม
2. เพื่อทดสอบอิทธิพลความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอ
ผลดําเนินงานขององคการ
3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการ
แบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใน
องคการ
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ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
ในองค ก าร หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ ข องโรงงานผลิต ชิ้น ส ว นอิเ ล็ ก ทรอนิก สที่ ไ ดรั บ สิท ธิ BOI ในจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดนาํ มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั และสามารถสรุปตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา ดังนี้
1. วัฒนธรรมนวัตกรรม หมายถึง วัฒนธรรมทีส่ นับสนุนใหเกิดการสรางสรรคสงิ่ ใหมหรือนวัตกรรม
ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมที่กอใหเกิดประโยชน ซึ่งสิ่งใหมอาจยังไม
เคยมีใครทํามากอน หรือเปนสิง่ ใหมทมี่ กี ารทําแลวแตองคการยังไมเคยทํา รวมทัง้ เปนการสรางบรรยากาศให
บุคลากรภายในองคการทุกระดับ กลาทีจ่ ะคิดในการทําสิง่ ใหม ๆ และมีความสนใจใฝการเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอองคการ ประกอบดวย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก 1.1)
การมุงเนนการทํางานรวมกัน 1.2) องคการแหงการใฝรู 1.3) การสรางคุณคาในงาน 1.4) การเปดกวางทาง
ความคิด 1.5) การใหความสําคัญกับผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย (Ahmed, 1988) 2) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการการจัดการองคการที่มีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ ใหเขากับสิ่งใหมๆ
อยางตอเนือ่ ง โดยสามารถเปลีย่ นแปลงรูปแบบขององคการทีเ่ ปนผลจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคการ ประกอบดวย ตัวแปร สังเกต 3 ตัวแปร ไดแก 2.1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2.2) การจัดการ
เทคโนโลยี และ 2.3) ความสามารถในการจัดการความรู (Deshpande, 2012) 3) โครงสรางองคการ
แบบมี ชี วิ ต หมายถึ ง โครงสร า งองค ก ารที่ มี แ บบลั ก ษณะแบนราบ มี ก ารปรั บ โครงสร า งให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหผปู ฏิบตั งิ านมีสว นรวมในการตัดสินใจ เนนผลงานมากกวากฎระเบียบ ประกอบ
ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ไดแก 3.1) การบริหารงานแบบยืดหยุน 3.2) การกระจายอํานาจ และ 3.3)
การสือ่ สารแบบเปด (Prajogo & Mcdermott, 2014) 4) การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
หมายถึง การนํานโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรในองคการโดยมีการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ที่มีความสัมพันธกับพันธกิจ วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน ที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรม ประกอบดวยตัวแปร
สังเกต 3 ตัวแปร 4.1) การสรรหาและจางงานบุคลากรทีม่ คี วามคิดสรางสรรค 4.2) ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
4.3) การสรางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร (Christiansen, 2000) 5) ความเป น เลิ ศ ในการตลาด
รู ป แบบใหม หมายถึ ง ความสามารถในการสร า งผลกํ า ไร เกิ ด การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
ที่มีการวางแผน ออกแบบ อยางสรางสรรคเพื่อเปนจุดแข็งที่สามารถแขงขันในตลาดไดในระยะยาวประกอบ
ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 5.1) กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง 5.2) การใหความสําคัญกับลูกคา
และ 5.3) ผูนําดานราคา (Natalia & Cristina, 2016) 6) การจัดการรูปแบบใหม หมายถึง การสราง
การเปลีย่ นแปลง รูปแบบโครงสรางทางธุรกิจการปฏิบตั กิ ารทีเ่ นนการเพิม่ ขีดความสามารถในการดําเนินการ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาองคการ ทีส่ ง ผลตอการดําเนินงานองคการในระดับทีส่ งู ขึน้ ประกอบดวยตัวแปร
สังเกต 3 ตัวแปร 6.1) การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 6.2) การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค
6.3) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (Acquaah & Agyapong, 2015) 7) ผลการดําเนินงาน
ขององคการ หมายถึง ผลลัพธของการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร 7.1)
ผลกําไร 7.2) สวนแบงทางการตลาด (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2010) จากการทบทวนวรรณกรรม
ขางตนสามารถสรุปกรอบแนวคิดไดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 7 สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด
รูปแบบใหม สมมติฐานขอที่ 2: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม
สมมติฐานขอที่ 3: ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ
สมมติ ฐ านข อ ที่ 4: การจั ด การรู ป แบบใหม มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก าร
สมมติ ฐ านข อ ที่ 5: การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
สมมติ ฐ านข อ ที่ 6: โครงสรางองคการแบบมีชีวิตมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
สมมติฐานขอที่ 7: การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรม
นวัตกรรม

วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว จิ ยั ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับผูบ ริหาร
ระดับสูงของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหนวยใน
การวิเคราะห คือ ระดับองคการ โดยแยกประเด็น ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับสูงของ
องค ก ารของสถานประกอบการในธุ ร กิ จ โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ BOI ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนทั้งสิ้น 554 โรงงาน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางไปรษณียและ
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เก็บดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลกับผูบริหารระดับสูงขององคการของสถานประกอบการในธุรกิจโรงงานผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้
มีจํานวน 440 โรงงาน สอดคลองเกณฑในการกําหนดกลุมตัวอยางโดย Jackson (2001) กลาวถึงเกณฑ
ที่กําหนดขนาดกลุมตัวอยางควรเปน 10-20 เทาของตัวแปรสังเกต ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกต จํานวน 22
ตัวแปร จึงตองมี ขนาดตัวอยางเทากับ 220-440 ตัวอยาง โดยการวิจัยนี้มีจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบขอมูจริง
กลับมาทั้งสิ้น 296 ตัวอยาง ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามขอกําหนด
2. เครื่องมือที่ใช การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในการรวบรวมขอมูล
ความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงขององคการที่อยูในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมที่สงผลตอความเปนเลิศในการตลาด
รูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม และผลการดําเนินงานขององคการ และปจจัยสาเหตุทสี่ ง ผลตอการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดใหเทากับระดับคะแนน 5 จนถึงระดับ
ความคิดเห็นนอยที่สุด คะแนน คือ ระดับคะแนน 1
3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดทาํ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือโดยตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ดวยการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามตองมีคาตั้งแต 0.50
ขึ้นไป คาดังกลาวอยูระหวาง 0.67 – 1.00 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (n=30) นําขอมูลที่ไดมาหาคา
ความเที่ยง โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบรามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.958 โดยมีคามากกวา 0.70
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสถิติประกอบดวย คือ
คารอยละ โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
เพื่อทดสอบยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
การวัดกับขอมูลเชิงประจักษ (Model Fit) โดยพิจารณาจาก คา-ไคสแควร คา-ไคสแควรสัมพัทธ คา CFI
คือ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ คา GFI คือ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน คา AGFI
คือ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว และคา RMSEA คารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ

ผลการวิจัย
ผูต อบแบบสอบถามเปนผูบ ริหารระดับสูงของของโรงงานผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสทไี่ ดรบั สิทธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 296 คน ผูต อบแบบสอบถามการวิจยั สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 282 คน
คิดเปนรอยละ 95.27 และเปนเพศหญิง 14 คน คิดเปนรอยละ 4.73 มีอายุมากกวา 40 ป จํานวน 211 คน
คิดเปนรอยละ 71.28 และ 36-40 ป จํานวน 85 คน
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1. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการทีม่ ตี อ ปจจัยผลลัพธ ไดแก
ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม
การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลองระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหสมการ
เชิงโครงสราง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของโมเดล ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละผลลั พ ธ ก ารสร า งวั ฒ นธรรม
นวั ต กรรมในองค ก าร หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ข องโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
·· É Ä¸ o Äµ¦
¦ª°

Ár É Ä¸ o Äµ¦¡·µ¦µ

n µ¸ÉµÎ ªÅo

¨µ¦¡·µ¦µµ¤

ݔଶ

Å¤n¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

82.99

-

df

-

118

-

p-value

p > 0.05

0.99

-

 ݔଶ / df

 ݔଶ / df < 2

0.70

nµÁr

CFI

 0.95

1.00

nµÁr

GFI

 0.95

0.98

nµÁr

AGFI

 0.95

0.95

nµÁr

RMSEA

< 0.05

0.00

nµÁr

Ár *

* เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)

จากตารางที่ 1 พบวาผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
ผานเกณฑทุกคา แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีรายละเอียดผลการวิเคราะหโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงาน
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ไี ดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 2
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FDS

0.20

OC

0.30

CL

0.85

0.33

TLD

0.18

TM

0.16

KBC

0.17

FM

0.25

EM

0.18

OPC

0.19

RCE

0.11

SOE

0.19

EDS

NAME
CM

FO

0.18

MKS

0.13

OP

NMA
OSO

0.30

INC
0.20

CHRMS

0.32

AC

0.20

DTC

0.28

CWPI

0.23

EDS

0.85

0.28

TWO 0.27

ILO

0.20

WVC 0.10

OPT

chi-Square = 82.99, df = 118, P-value = 0.99395, RMSEA = 0.000

ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
ในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวแปรแฝงภายนอกไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง (CM) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง (TLD) การจัดการเทคโนโลยี (TM) ความสามารถในการจัดการความรู (KBC)
โครงสรางองคการแบบมีชีวิต (OSO) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต การบริหารงานแบบยืดหยุน (FM)
การกระจายอํานาจ (EM) การสื่อสารแบบเปด (OPC) การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
(CHRMS) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต การสรรหาบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค (RCE) ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน (SOE) การสรางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร (EDS) ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก การสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตการมุงเนนการทํางานรวมกัน (TWO) องคการ
แหงการใฝรู (ILO) การสรางคุณคาในงาน (WVC) การเปดกวางทางความคิด (OPT) การใหความสําคัญ
ผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย (IWCP) ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม (NAME) ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกต กลยุทธการมุง เนนความแตกตาง (FDS) การใหความสําคัญกับลูกคา (CO) ผูน าํ ดานราคา (CL)
การจัดการรูปแบบใหม (NAM) การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (AC) การพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคนิค (DTC) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (CWPI) ผลการดําเนินงานขององคการ
(OP) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ผลกําไร (PF) สวนแบงทางการตลาด (MKS)
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2. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม
ที่มีตอผลดําเนินงานขององคการ
ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย
โดยแบงตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐานที่ 1: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด
รูปแบบใหม พบวา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด
รูปแบบใหม (NAME) โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.95 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.95 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 1
สมมติฐานที่ 2: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหมพบวา
การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) มีอิทธิพลเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม (NMA) โดยมีคาอิทธิพล
ทางตรงเทากับ 0.98 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.98 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 1
สมมติฐานที่ 3: ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ขององคการ พบวา ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม (NAME) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ขององคการ (OP) โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.09 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.09 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2
สมมติฐานที่ 4: การจัดการรูปแบบใหม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ
พบวา การจัดการรูปแบบใหม (NMA) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ (OP) โดยมี
คาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.99 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.99 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 4 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2
3. เพื่อทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการที่มีตอปจจัยผลสาเหตุ
ไดแก การบริหารการเปลีย่ นแปลง โครงสรางองคการแบบมีชวี ติ และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
สมมติฐานที่ 5: การบริหารการเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (CM) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)
โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 5 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3
สมมติฐานที่ 6: โครงสรางองคการแบบมีชวี ติ มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
พบวา โครงสรางองคการแบบมีชีวิต (OSO) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)
โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.30 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 6 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3
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สมมติฐานที่ 7: การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรม พบวา การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (CHRMS) มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) โดยมีคา อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.52 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.52
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ 7 ซึง่ ตอบตามวัตถุประสงคขอ ที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส มุง เนนสรางวัฒนธรรมทีเ่ นนรูปแบบพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานทุกคน ซึ่งปจจัยดานบวกของพฤติกรรมการทํางานรวมกันของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน
วัฒนธรรมองคการที่สามารถบูรณาการใหเขากับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไดอยางสอดคลองและเปนระบบ
โดยมุง เนนการทํางานรวมกัน การเปดรับในความคิดใหมๆ การแลกเปลีย่ นความคิดของพนักงาน ทีก่ อ ใหเกิด
การสรางสรรค ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนจากโรงงาน ในการสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑใหเปนจุดแข็ง ที่นําไปสูการทําการตลาดในรูปแบบใหม โดยรูปแบบของวัฒนธรรมจะเปน
การสรางแนวทางและบรรทัดฐานในการทํางานที่มีนวัตกรรมเปนสิ่งที่สรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจใหกับโรงงาน
ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยมีนวัตกรรมเปนสิ่งขับเคลื่อน สอดคลองกับแนวคิด
ของ Dobni (2008) ทีก่ ลาววา วัฒนธรรมนวัตกรรมมีอทิ ธิพลตอกระบวนการผลิต เชน การดําเนินการเกีย่ วกับ
ความยืดหยุนในการผลิต คุณภาพ ผลผลิต สภาพการทํางาน นําไปสูกระบวนการดําเนินการกับกิจกรรม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Anning-Dorson (2017)
ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม และความตองการทางการตลาดและ
ผลการดําเนินงานขององคการ พบวา องคการที่มีการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง สามารถสงผล
ในเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนในนวัตกรรมผลิตภัณฑ สรุปไดวา องคการที่มีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง
สามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ทําใหผลการดําเนินงานของ
องคการดีขึ้นจากเดิม
2. การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการพัฒนาในเชิงรุก นําไปสูการสรางการจัดการรูปแบบใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
โดยที่นวัตกรรมจะตองฝงตัวอยูในวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง ซึ่งจะสามารถชวยกระตุนการมีสวนรวม
ในพฤติกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงในแตละดาน ไดแก การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางเทคนิ ค การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Chalhoub (2010) ทีก่ ลาววา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบโดยตรงตอ
กระบวนการพัฒนาการทํางานในรูปแบบใหมและวัฒนธรรมองคการมีบทบาทสําคัญในการจัดการนวัตกรรม
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และมีสว นสนับสนุนในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจยั ของ Uzkurt,
Kumar, Kimzan & Eminoglu (2013) ที่ศึกษาบทบาทของนวัตกรรมในความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องค ก ารและกระบวนการจั ด การรู ป แบบใหม ข ององค ก าร พบว า การสร า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมนั้ น
จะทําใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน โดยการสนับสนุนขององคการ วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะมีผลกระทบทางตรงกับการพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดการรูปแบบใหม
ขององคการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน โรงงาน
ผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ผ ลกํ า ไรเป น ไปตามเป า หมาย รวมทั้ ง ส ว นแบ ง ทางการตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อยางตอเนือ่ ง เปนผลลัพธจากการนํากลยุทธการมุง เนนความแตกตางจากคูแ ขงในธุรกิจเดียวกันมาใชในการดําเนินงาน
โดยการวิเคราะหขอมูลดานเทคนิคคนการผลิตและนําเสนอลูกคากอนเริ่มการผลิตจริง และการให
ความสําคัญการพัฒนากลยุทธใหมๆ เพือ่ ใหเกิดศักยภาพทีแ่ ตกตางทางการตลาด เพือ่ ใหลกู คาเกิดความพึงพอใจ
ในดานราคา ทําใหเกิดการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา ในระยะยาว และสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
ทําใหลูกคากลับมาทําธุรกิจดวยอีกในอนาคต และสอดคลองกับแนวคิดของ Teece (2010) กลาววาผลลัพธ
ของการสรางความสามารถในการเรียนรูทางการตลาดขององคการ พบวาการสรางการตลาดที่ใชกลยุทธที่
แตกตาง คือ การพัฒนาในสิง่ ใหมๆ ของผลิตภัณฑทมี่ คี วามแตกตางจากการแขงขันในธุรกิจเดียวกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Shyh-Rong , Enchi & Chueh-Chu (2014) ที่ศึกษาการมุงเนนการวางแนวทางการตลาด
ภายในองคการ กับการพัฒนาขีดความสามารถของตลาดทั้งในและตางประเทศ ตอผลการดําเนินงาน
ขององคการ พบวา การมุง เนนการวางแนวทางการจัดการทางการตลาดแนวใหม มีความสัมพันธทางบวกกับ
การสรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาขีด
ความสามารถทางตลาดทั้งในและตางประเทศ และสงตอผลการดําเนินงานขององคการในทางบวก
4. การจัดการรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ โรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสมงุ เนนการจัดการรูปแบบใหม ทีม่ กี ารปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค
โดยมุงเนนกระบวนการที่ทําใหบุคลากร พัฒนาทักษะความรูความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อ
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานจนสามารถผลิต
ผลิตภัณฑทมี่ คี วามยาก จนสามารถสรางการยอมรับจากลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนือ่ ง
สอดคลองกับ แนวคิดของ McCormack (2001) ที่กลาววา กระบวนการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหมนั้น
สงผลโดยตรงตอ ผลการดําเนินงานขององคการ ในดานผลกําไร และความพึงพอใจของลูกคา สอดคลองกับ
งานวิจยั ของ Devika & Sharifah (2016) ทีศ่ กึ ษาและวิจยั การวัดกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชกระบวนการจัดการ
ทางธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม และการริ เ ริ่ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พบว า องค ป ระกอบของการวั ด
กระบวนการทางธุรกิจ ทีส่ าํ คัญ ประกอบดวย ความพรอมในการใชระบบและขัน้ ตอนเพือ่ ใหเกิดความสอดคลอง
มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ และเทคนิคการดําเนินการ
ติ ด ตามและวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ การแก ป  ญ หา
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ในระยะยาว นําไปสูผ ลการดําเนินงานขององคการตามเปาหมายทีต่ งั้ ทัง้ ดานผลกําไร ความพึงพอใจของลูกคา
และการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
5. การบริหารการเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม ผูบ ริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในโรงงาน โดยมี
การปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีแนวใหมมาใชในการปฏิบตั งิ าน
ด า นนวั ต กรรม ดั ง นั้ น ต อ งมี ก ารจั ด ความสามารถในการเรี ย นรู  ข อง พนั ก งาน โดยการผสมผสานกั บ
ทรัพยากรตาง ๆ ในโรงงานใหเกิดประโยชนเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ใหเกิดขึ้นในองคการและพัฒนาไปสูการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันสอดคลองกับแนวคิดของ Harbi,
Anderson & Amanou (2013) กลาววา การสรางการเปลี่ยนแปลงในองคการ ประกอบดวยความสามารถ
ในการจัดการความรูและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนากระบวนการทํางาน
รูปแบบใหม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Tharnpas & Sakul (2016) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การสรางการเปลีย่ นแปลงโดยภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกบั วัฒนธรรม
นวัตกรรม และการสรางองคการแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบเชิงบวก
ตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ถูกสรางเปนความเชื่อ คานิยมรวมกัน
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมและการสรางพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน การสรางองคการ
แหงการเรียนรูและวัฒนธรรมนวัตกรรมสงผลกระทบเชิงบวกตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
6. โครงสรางองคการแบบมีชวี ติ มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการจัดการปรับโครงสรางใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทําใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความยืดหยุนและมีการวางแผนที่สามารถรองรับปญหาที่ทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลง โดยไมกระทบกับเปาหมายการดําเนินงานขององคการ และมีการกระจายอํานาจสามารถ
ตัดสินใจและแกปญหาในการทํางานดวยตนเอง ทําใหพนักงานมีอิสระในดานความคิด และความมั่นใจ
ในการทํางาน ที่สามารถกลาคิดกลาทดลองในสิ่งใหม รวมทั้งมีการสื่อสารแบบเปด ทําใหสามารถสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมเกิดขึน้ ไดในโรงงาน สอดคลองกับแนวคิดของ Johnston & Bate (2013) ทีว่ า หากพนักงาน
มีแนวโนมที่จะตอบสนองตอกลยุทธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดนั้น พนักงานตองไดรับ
การสนับสนุนที่จะมีสวนรวมในการอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดและความรวมมือและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการจะนําไปสูค วามสําเร็จ วัฒนธรรมเหลานีไ้ ดรบั การอธิบายถึงการยืดหยุน ในกระบวนการตาง ๆ
การตัดสินใจในกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลการทํางานดานนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
Giancarlo, Denise Del Prá Netto & Joaquin (2015) พบวา โครงสรางขององคการที่แข็งแกรงมีอิทธิพลตอ
รูปแบบของวัฒนธรรมนวัตกรรม คือ ความยืดหยุน และมีทมี งานทีส่ ามารถทําหนาทีไ่ ดหลายหลากในองคการ
ซึ่งปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวา องคการกําลังดําเนินการทํางานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
7. การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรม
นวัตกรรม กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
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บุคลากรในการทํางาน ที่สอดคลองกับกระบวนการทํางานในองค การนวัตกรรม โดยใหความสําคัญ
กับกระบวนการสรรหาและจางงานบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคในสิ่งใหมๆ เพื่อสรางความแตกตางจาก
รูปแบบเดิมและมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในการทํางานของนวัตกรรม
มุงเนนการพัฒนาใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในระยะยาวโดยการสราง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการทํางานในการสรางสรรคนวัตกรรม ทั้งนี้การเตรียมความพรอมระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย สามารถนําไปสูการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นได เปนการเตรียมความพรอม
ของพนักงานในการทํางานที่นําไปสูการสรางนวัตกรรมที่มีความรูความสามารถเปนผูขับเคลื่อน สอดคลอง
กับแนวคิดของ Ngo & Loi (2008) ที่กลาววาการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีความสําคัญที่เปนพื้นฐาน
ในการสนั บ สนุ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม ๆ เพราะองค ก ารต อ งได รั บ ความรู  ค วามสามารถจากพนั ก งานที่ มี
ความเชี่ยวชาญและความมุงมั่น สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Zhang (2013) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก ารนวั ต กรรม พบว า ในกระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กพนั ก งานนั้ น
ตองเปนการสรรหาและคัดเลือกในเชิงรุกคือ มีการวางแผนและเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบพรอมรับ
กับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิดและไดกําหนดเกณฑที่ใชในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน คือ
การคัดเลือกจากผูที่มีคานิยมในนวัตกรรม มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน

สรุป
การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึน้ ในองคการนัน้ มีความสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคการ
เพราะมีอิทธิพลโดยตรงตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่จะนําไป
สูการดําเนินงานขององคการ ไดแก การมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีม องคการแหงการเรียนรู การสราง
คุณคาในงาน เปดกวางทางความคิด และการใหความสําคัญผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย และปจจัยสาเหตุ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ การสร า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมให เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ารได นั้ น ได แ ก การบริ ห าร
การเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการแบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
ซึง่ กอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการและนําไปสูอ งคการแหงนวัตกรรม การสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันในระดับธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ประโยชนเชิงวิชาการที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้คือ การเขาใจในปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ รวมทัง้ องคประกอบทีก่ อ ใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม และผลลัพธจากการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคการและเปนการเพิ่มพูนองคความรูและเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ
ในเรื่ อ งการสร า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมของโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การศึกษาและการวิจยั ในอนาคต ประโยชนเชิงการจัดการ
ถือเปนขอมูลสําหรับองคการในการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในการพัฒนาไปสูการ
เปนองคการนวัตกรรม รวมทั้งเปนขอมูลสําหรับผูบริหารมาเสริมสรางแรงจูงใจ และแรงผลักดันในดานตาง ๆ
เพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกในการคิดสรางสรรคนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นที่เกิดจากการสราง
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วัฒนธรรมนวัตกรรม ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต คือควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดวามีอิทธิพล
ตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เชน การบริหารความหลายหลาย การแพรกระจายของวัฒนธรรม เปนตน
นอกจากนี้ควรวิจัยเพิ่มเติมถึงผลลัพธที่เกิดจากการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประเมินรูปแบบ
การบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีขนั้ ตอนการวิจยั 3 ขัน้ ตอน
คือ 1) ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ
ครูและสภาพการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยเก็บขอมูล
จากตัวแทนครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 ภาค จํานวน 340 คน ศึกษาโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจํานวน 3 โรงเรียน และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 2) สรางรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการนําผลการศึกษา
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: orachorn_pr@hotmail.com
**อาจารยที่ปรึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร)
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จากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 9 ทาน 3) ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจากตัวแทนผูบ ริหารสถานศึกษาทัง้ 4 ภาค จํานวน 350 คน
โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
ตํา่ สุดคือ ทักษะการสรางเครือขายสวนการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ด า นที่ มี ผ ลการประเมิ น ตํ่ า สุ ด คื อ ระบบของสถานศึ ก ษาที่ ก  อ ให เ กิ ด การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
3 องคประกอบ ไดแก 1) ทักษะการบริหาร ประกอบดวย Strategy (กลยุทธ) Structure (โครงสราง)
Systems (ระบบ) Style (รูปแบบ) Staff (ทีมงาน) Shared Values (คานิยมรวม) Skills (ทักษะ )
2) วิธกี ารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การศึกษางาน การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี การพัฒนาดวยการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก การจัดการความรู การใชระบบพี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตามและการสะทอนผล
3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งคําถาม
ทักษะการทดลอง ทักษะการสรางเครือขาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการวิพากษ ทักษะการสังเคราะห
ทักษะการประยุกต และทักษะการสรางสรรค ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย
กับองคประกอบทั้งสามไดแกการบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรม ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีความเปน
ประโยชนอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
การบริหาร นวัตกรรม ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนาครู

Abstract
The main objective of this research was to study teacher’s innovative thinking skills
and the administrative for developing teacher’s innovative thinking skills in the basic education,
to draft the administrative model for developing teacher’s innovative thinking skills, to
evaluate the possibility and usefulness of model. The research method followed 3 steps
1) to study teacher’s innovative thinking skills and the administrative for developing teacher’s
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innovative thinking skills in the basic education by studying related literature and research,
studying the innovative thinking skills of the teachers and the state of administrative for
developing teacher’s innovative thinking skills in the basic education school from 340
teachers, studying the 3 best practice schools and interviewing 5 experts. 2) to draft the
administrative model for developing teacher’s innovative thinking skills in the basic education
school then checking its appropriateness though connoisseurship by 9 experts. 3) to
evaluate the possibility and usefulness of model by surveying the opinions of 350 school
administrators ; data were analyzed, using mean and standard deviation.
The research found that the lowest teacher innovative thinking skills were networking
skills, the lowest administrative for developing teacher’s innovative thinking skills were systems.
The model consists of three components : 1) Management were strategy, structure, systems,
style, staff, shared values and skills 2) Developing teacher’s innovative thinking skills were self
- development; workshops, observation, education, and technological development capacity.
Development by building professional learning communities; knowledge management, mentoring
system, networking, creating a learning environment, integrating knowledge, and team exchange
learning. Evaluating and reflection. 3) The teacher’s innovative thinking skills were communication
skill, observation skill, questioning skill, experimental skill, networking skill, collaborative skill,
critical skill, synthesis skill, application skill and creative skill. The experts agree with the 3
components of the model. The model has been evaluated high level of both feasibility and very
usefulness.

Keywords
Management, Innovation, Innovative Thinking Skills, Teacher Development

บทนํา
ประเทศไทย 4.0 เปนยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม การศึกษา 4.0 คือการนําองคความรู
มาบูรณาการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม (Pornsima, 2061) ในศตวรรษที่ 21
เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรูที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยที่ไมอาจจับตอง
ไดมากขึน้ ดังนัน้ การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหทกุ องคกรสรางจุดยืนทีเ่ ขมแข็งเปนองคกร
แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายอยูที่ความอยูรอด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขัน
อยางยั่งยืน สภาวการณดังกลาวไมไดจําเพาะอยูแตในดานเศรษฐกิจเทานั้น การบริหารในยุคโลกาภิวัฒน
จําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพในการทําใหกิจการดําเนินการไปดวยดีและบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว
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(Rooncharoen, 2010) ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนงานที่มีความรูและ
เปนบุคคลที่พรอมเรียนรู ครูตองเลิกเปนผูสอนมาเปนโคชหรือผูอํานวยความสะดวกการเรียนของศิษย
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนการเรียนทั้ง
ของศิษยและของตนเอง ตองเรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษย (Phanit, 2012)
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูตองมีทักษะการคิดเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยง
องค ค วามรู ใ หกับผูเรี ยน หากครูคิ ด ไมเปนคงเป นการยากที่จะพั ฒ นาทักษะของผู เ รียน Arwarn &
Namnapon (2014) พบวา การจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของครูแตละคนยังไมประสบผลสําเร็จ
เนือ่ งจากครูมคี วามรูค วามเขาใจในเรือ่ งการจัดการเรียนรูเ รือ่ ง การคิดวิเคราะห ไมมากนักเคยเขารับการอบรม
การจัดการเรียนรูด านการคิดวิเคราะหแตไมเคยเขียนแผนและจัดการเรียนรูด านการคิดวิเคราะหอยางจริงจัง
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะชวยแนะนําในการจัดการเรียนรูเรื่องการคิด
วิเคราะห โดยตองการใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และจัดการเรียนรู
ดานการคิดวิเคราะหได และมีการสนับสนุนดานเอกสาร บุคลากร การนิเทศติดตาม ใหความชวยเหลือ
ฝก ปฏิ บั ติ จ นสามารถจั ด การเรียนรูด านการคิ ดวิ เ คราะห ได จากผลการศึกษาดังกล า วแสดงใหเ ห็นวา
ครูยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในอนาคต ดังแนวคิด
ของ Charnchairerk (2002 cited in Sinlarat, 2014) กลาววา การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค
ที่ไมยึดติดกับหลักการและขอจํากัดเดิมจะนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและการแกไขปญหาอยางไดผล
และ Wongthiraphaps (2014) กลาววาการคิดวิเคราะหเพื่อจําแนกแยกแยะและการสรางสรรคสิ่งใหม
ที่แปลกแตกตางไปจากเดิมกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึ่ง Chareonwonksak (2016) กลาววา
ผูที่มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ยอมมีโอกาสกาวไปกอนกาวไปไกล
กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางคนใหเปนผู คิดดี คิดได
ทําเปนคิดริเริม่ สรางสรรคทาํ สิง่ ใหม ๆ ไดดว ยตนเอง แสวงหาแนวทางใหม ๆ เพือ่ ใหทาํ งานไดเร็วขึน้ ฉลาดขึน้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางผลลัพธตามเปาหมายไดมากขึ้น หรือ เรียกวาการมีความคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเอง
และ Secretariat of the Council of Education (2009) ไดประเมินสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
ในหลายๆ ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาไทยเนื่องจากผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ
ทีจ่ ะสรางบรรยากาศและสภาพทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาการสรางสรรคคณ
ุ ภาพการเรียนการสอน บทบาทผูบ ริหาร
จึ ง เป น บทบาทที่ ล ะเอี ย ดอ อ นและมี ค วามสํ า คั ญ ผู  บ ริ ห ารต อ งสามารถเป น ผู  ก ระตุ  น และสร า งเสริ ม
ทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจ ผลักดันใหบุคลากรในสถานศึกษาไดกลับมามีความกระตือรือรน
ทํางานเพื่อนักเรียนอยางตอเนื่อง
จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของผูเรียนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อสรางและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพื่ อพั ฒนาทักษะการคิดเชิงนวั ตกรรมของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรรม
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การกระทํา วิธกี ารปฏิบตั ิ แนวทางการทํางานหรือกระบวนการ
ตลอดจนสิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งบุคคลรับรูและทําขึ้นใหมใหแปลกจากเดิม
หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลยิ่งขึ้น เกิดจากการใชความรูและ
ความคิดสรางสรรค เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิม (Chaisanit, 2010 ; Uae Jirapongpan, 2010 ; Watanaboon, 2010)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
Pantong, Kornpuang , Pakdeewong & Janbanjong (2013) ไดศกึ ษารูปแบบการพัฒนาครู
เพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกร
และสถานศึกษาไดแก การจัดการความรู (KM) การดูตวั อยางผูท ปี่ ระสบความสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว
กิจกรรมการคุยกันกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สรางกลุมที่หลากหลาย กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและชุมชน การพัฒนาระดับกลุมมีวิธีการพัฒนไดแก การเรียนรูครู
เพื่อศิษยระดับทีม (PLC) การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง วิธีการพัฒนาระดับบุคคล ไดแก การดูตัวอยางของ
คนที่ประสบผลสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว การเลาเรื่องจากเพื่อนครู การวิเคราะหประสบการณ
ของผูรับการพัฒนาตนเอง การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การยกยอง
เชิดชูเกียติและอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม
Swallow (2012) ไดเสนอทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย การตั้งคําถาม การสังเกต
การสรางเครือขาย การทดลอง การเชื่อมโยง Safko (2007) ไดเสนอ 3Cs เพื่อชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมไดแก การเก็บสะสมขอมูล การคํานวณ การสือ่ ความคิดออกมาเปนรูปของนวัตกรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
แนวคิด 7s McKinsey ไดมีการพัฒนาในตนป ค.ศ. 1980 โดยมี Tom Peter, Robert
Waterman เปนที่ปรึกษาของ McKinsey & Company ไดนําเสนอแนวคิดการจัดแนวทางการศึกษาไว
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7 ดาน สําหรับตรวจสอบภายในองคกร แนวคิด 7s McKinsey สามารถนํามาใชในหลากหลายของสถานการณ
ที่มุมมององคประกอบที่สําคัญ แนวคิด 7s McKinsey เกี่ยวของกับ 7 ปจจัยของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
โดยแบงออกเปนทัง้ “Hard” กับ “Soft” ภายในองคกร องคประกอบ Hard ไดแกกลยุทธ (Strategy) โครงสราง
(Structure) ระบบ (Systems) ส ว นองค ป ระกอบ Soft ได แ ก ค า นิ ย มร ว ม (Shared Values)
ทักษะ/ประสบการณการทํางาน (Skills) สไตล (Style) พนักงาน (Staff) (Peter & Waterman, 1982)
5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
Keeves (1988) กลาววา รูปแบบทีด่ ตี องแสดงใหเห็นวาองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบจะตอง
มีความสัมพันธอยางมีโครงสราง สามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต อีกทั้งเปนการชี้ใหเห็นถึงกลไก
เชิงเหตุผล ทําใหเกิดมโนทัศนใหมในการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งองคประกอบของรูปแบบและคุณลักษณะ
ของรูปแบบที่ดีจะเปนฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบในลําดับตอไป
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Pakdeelhao (2011) ไดทาํ การศึกษาคุณลักษณะขององคกรนวัตกรรม กรณีศกึ ษาองคกรทีไ่ ดรบั
รางวัลดานนวัตกรรมพบวา คุณลักษณะขององคกรนวัตกรรมประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย
โครงสรางองคกร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลและการยอมรับการสื่อสาร การจัดการ
ความรูแ ละขอมูลขาวสาร ทรัพยากร การประเมินและการลําดับความคิด ผูน าํ บุคลากร เครือขาย วัฒนธรรม
และคานิยมรวม On-ay, Janbanjong, Jansila & Mejang (2015) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู  ค วามเป น องค ก รนวั ต กรรม พบว า รู ป แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การพั ฒ นาโรงเรี ย นเอกชนสู 
ความเปนองคกรแหงนวัตกรรมแบงออกเปน (1) ดานปจจัย 4 องคประกอบ ไดแก (1.1) โครงสรางองคกร
แบบยื ด หยุ  น เอื้ อ ต อ การสร า งนวั ต กรรม (1.2) ภาวะผู  นํ า เชิ ง นวั ต กรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
(1.3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม (1.4) เครือขายความรวมมือ
ที่ ห ลากหลาย (2) ด า นกระบวนการ 2 องค ป ระกอบ ได แ ก (2.1) การสร า งกลยุ ท ธ เ ชิ ง นวั ต กรรม
(2.2) การสรางทีมงานเฉพาะกิจที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม (3) ดานสิ่งแวดลอมขององคกร 2 องคประกอบ
ไดแก (3.1) วัฒนธรรมของของกรณีที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม และ (3.2) บรรยากาศขององคกรที่เอื้อ
ตอการสรางนวัตกรรม

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบดวย 1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช แนวคิด 7s
McKinsey เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดวยการใชแบบสังเคราะหเนื้อหา 1.2) ศึกษาทักษะการคิด
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เชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 400 คน เก็บขอมูลดวยระบบออนไลน
วิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.3) ศึกษากรณีตวั อยางโรงเรียนทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
เปนเลิศ (Best Practice) ในการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง และ
1.4) สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางมาทําการวิเคราะห
เนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง
2. ขัน้ ตอนที่ 2 สรางรูปแบบการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการนําผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนา
อิงผูเชี่ยวชาญ โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) ดวยการนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติและปรับปรุง แกไขรางรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหาร
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 394 คน เก็บขอมูลดวยระบบออนไลน
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทักษะทีม่ ผี ลการประเมิน
ตํา่ สุดคือ ทักษะการสรางเครือขายสวนการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม
2. รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
รูปแบบที่บูรณาการองคประกอบของการบริหารดวย PIER และแนวคิดการบริหาร 7S ของ Mckinsey
มาใชในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาครูใหเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย 3 องคประกอบ
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 องคประกอบที่ 1 การบริหารโดยใชเแนวคิดการบริหาร 7S ของ Mckinsey ประกอบดวย
(1) Strategy (กลยุทธ) คือ การสรางวิสัยทัศนและกลยุทธเชิงนวัตกรรม (2) Structure (โครงสราง)
คื อ การกํ า หนดโครงสร า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษา(3) Systems (ระบบ) คื อ ระบบของสถานศึ ก ษา
(4) Style (รูปแบบ) คือ รูปแบบของภาวะผูน าํ เชิงนวัตกรรม (5) Staff (ทีมงาน) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(6) Shared Values (คานิยมรวม) คือ ความเชื่อและขอกําหนดรวมกันของบุคคลในหนวยงานและ
(7) Skills (ทักษะ ) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
2.2 องคประกอบที่ 2 วิธกี ารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยใช PIER ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ (1) Plan คือ การวางแผน เปนการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูดวยการสราง
ความตระหนักใหกับครู เพื่อสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและอยากพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ ง สรางแรงบันดาลใจใหครู (2) Implement คือ การนําไปใชเปนการนํากระบวนการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมไปใชพัฒนาครูประกอบดวย 2 วิธีการหลัก คือ (2.1) การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรม
การศึกษางาน การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)) ไดแก การจัดการความรู การใชระบบ
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พี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศการเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีม
แลกเปลี่ยนเรียนรู (3) Evaluate คือ การติดตามผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและ
(4) Reflect คือ การสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูเพื่อนําไปปรับปรุงตอไป
2.3 องคประกอบที่ 3 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร
(2) ทั ก ษะการสั ง เกต (3) ทั ก ษะการตั้ง คํา ถาม (4) ทั ก ษะการทดลอง (5) ทัก ษะการสร า งเครื อ ข า ย
(6) ทักษะการเชื่อมโยง (7) ทักษะการวิพากษ (8) ทักษะการสังเคราะห (9) ทักษะการประยุกต และ
(10) ทักษะการสรางสรรคผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบของ
รางรูปแบบทั้งสามองคประกอบ ไดแก การบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก (  = 4.19) และมีความเปน
ประโยชนอยูในระดับมาก (  = 4.33)

อภิปรายผลการวิจัย
รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีประเด็นที่จะอภิปราย ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย (1) Strategy (กลยุทธ) (2) Structure (โครงสราง) (3) Systems (ระบบ)
(4) Style (รูปแบบ) 5) Staff (ทีมงาน) 6) Shared Values (คานิยมรวม) 7) Skills (ทักษะ ) สอดคลองกับ
แนวคิดของ Peter & Waterman (1982) และ Pakdeelhao (2011) เสนอวา องคกรนวัตกรรมมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก (1) กลยุทธ (2) โครงสราง (3) ระบบ (4) รูปแบบการบริหารจัดการ (5) พนักงาน
(6) คานิยมรวม และ (7) ทักษะ สวน Adair (1996) กลาวถึง องคประกอบขององคกรที่มี การสรางสรรค
นวัตกรรม คือ ผูบริหารมีความมุงมั่น บรรยากาศในการทํางานที่สนับสนุนการสรางนวัตกรรมบุคลากร
การยอมรับความผิดพลาดหรือความลมเหลว มีการสือ่ สารในระดับเดียวกันอยางเปนอิสระ โครงสรางองคการ
ที่มีความยืดหยุนและ Von Stamm (2008) ไดเสนอองคประกอบที่สําคัญขององคกรแหงนวัตกรรม ไดแก
กลยุทธและวิสัยทัศน รูปแบบผูนํา กระบวนการ วัฒนธรรมองคการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
การทํางาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรม
ในสถานศึกษาและนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมใหบุคลกรเกิดทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมและสามารถถายทอดทักษะดังกลาวไปสูตัวผูเรียนได
2. องคประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยใช PIER ประกอบดวย
(1) Plan คือ การวางแผน เปนการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูดวยการสราง
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ความตระหนักใหกับครู เพื่อสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและอยากพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง สรางแรงบันดาลใจใหครู สอดคลองกับ Jongsatityu (2014) ไดสรุปแนวทางการยกระดับ
คุณภาพครูทสี่ อดคลองกับครูไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการสรางแรงบันดาลใจใหครูเกิดพลังทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
(2) Implement คือ การนําไปใช เปนการนํากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมไปใชพัฒนาครู
ประกอบดวย 2 วิธีการหลัก คือ (2.1) การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี สอดคลองกับ Wasan, Kornpuang, Pakdeewong
& Janbanjong (2013) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พบวา วิธกี ารพัฒนาระดับบุคคล ไดแก การดูตวั อยางของคนทีป่ ระสบผลสําเร็จในลักษะ
ดูงานแบบฝงตัว การเลาเรื่องจากครูทั้งสุขและทุกข การวิเคราะหประสบการณของผูรับการพัฒนาตนเอง
การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณและยกยองเชิดชูเกียติ อบรมเชิงปฏิบัติการ
และ Paeha. (2010) กลาววา ในการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหมภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษานั้น
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือสิง่ จําเปนทีค่ รูตอ งการเพิม่ สมรรถนะทางการสอนโดยใชสอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนฐานในกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนและสอดคลองกับ Phasatchasa (2015)
ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูศตวรรษที่ 21 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาวิชาชีพและตนเอง ประกอบดวย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาจากสื่อทั้งแบบออนไลนและออฟไลน เขารวมเครือขายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลีย่ นประสบการณความเชีย่ วชาญ การศึกษาบนเครือขายอินเทอรเนตได
และสอดคลองกับ Chaemchoy (2010) กลาววาการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เขาสูยุคดิจทิ ัล
อยางสมบูรณนั้น ทําใหการจัดการโรงเรียนมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูอยางหลีกเลี่ยงไมได (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community (PLC)) ไดแก การจัดการความรู การใชระบบพี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสราง
บรรยากาศการเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรูสอดคลองกับ Pantong,
Kornpuang, Pakdeewong & Janbanjong (2013) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกรและสถานศึกษาไดแก
การจัดการความรู (KM) การดูตัวอยางผูท ี่ประสบความสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว กิจกรรมการคุยกัน
กับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผูนํา เสวนาเปนเนืองนิตย
สรางกลุมที่หลากหลายขยายสูชุมชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน การพัฒนาระดับกลุม การเรียนรูระดับทีม (PLC) การเปนที่ปรึกษา การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง
และสอดคลองกับแนวคิดของ Sangngern (2010) กลาววาระบบพี่เลี้ยงเปนกระบวนการถายทอดความรู
แบบตัวตอตัวแบบระยะยาวจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณและความเขาใจงานมากกวาไปยัง
บุคลากรใหมหรือเพื่อนรวมงานที่มีความรูและประสบการณนอยกวา (3) Evaluate คือ การติดตามผล
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การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และ (4) Reflect คือการสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูเพือ่ นําไปปรับปรุงตอไป สอดคลองกับแนวคิดของ Harris (1985) ไดเสนอวิธกี ารพัฒนา
ครูดว ยกระบวนการนิเทศโดยการแบงรูปแบบการนิเทศออกเปน 2 ลักษณะ คือการนิเทศทีเ่ นนการใหคาํ แนะนํา
และการนิเทศที่กระตุนเรงเราสงเสริมใหครูเกิดความคิดและนําความคิดนั้นไปปฏิบัติและปรับปรุงงาน
จะเห็นไดวาวิธีการพัฒนาเพื่อใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมีกระบวนการที่หลากหลาย ผูนํานําไปใช
ไมจําเปนตองนําไปใชทุกวิธีการ หากแตผูบริหารสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และนํากระบวนการดังกลาวไปใชในการพัฒนาบุคลากรไดครบวงจร มีการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
จะสงผลใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมได
3. องคประกอบที่ 3 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร (2)
ทักษะการสังเกต (3) ทักษะการตั้งคําถาม (4) ทักษะการทดลอง (5)ทักษะการสรางเครือขาย(6) ทักษะการ
เชือ่ มโยง (7) ทักษะการวิพากษ (8) ทักษะการสังเคราะห (9) ทักษะการประยุกต และ (10) ทักษะการสรางสรรค
สอดคลองกับแนวคิดของ Swallow (2012) ไดเสนอวาผูที่จะเปนนักพัฒนานวัตกรรมไดดีตองมีทักษะทั้ง
5 ประการคือ การตั้งคําถาม การสังเกต การสรางเครือขาย (Networking) การทดลอง การเชื่อมโยง
สวน Lee & Benza (2015) เสนอวากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกบั ผูเ รียน ประกอบดวย
ความคิดสรางสรรคการเอาใจใส การเปดใจ การทดลอง การสื่อสาร การเชื่อมโยง Somabut (2013)
ไดเสนอทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 จุดเนนอยูบนพื้นฐานแหง
การสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษเพื่อแกปญหา การสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน และสอดคลอง
กับแนวคิดของ Sinlarat (2014)ไดเสนอลักษณะของคนที่มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย
รักการเรียนรู ฝกการสังเกต มองรอบดาน ตั้งคําถาม กลาเปลี่ยนแปลงความคิด ฝกความสัมพันธของ
การคิดและคิดแงบวก จะเห็นไดวาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเปนเปนทักษะสําคัญยิ่งในยุคปจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว ผูที่มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมยอม
มีโอกาสกาวไปกอน กาวไปไกล กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวาบุคคลอื่น การประเมิน
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา
มีความเปนไปได และมีความเปนประโยชนอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ห็นไดวา นวัตกรรมเปนสิง่ จําเปนทีต่ อ งนํามา
ใชในการขับเคลือ่ นนโยบายไทยแลนด 4.0 สอดคลองกับแนวคิดของ Pornsima (2016) กลาววา ประเทศไทย
4.0 เปนยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม การศึกษา 4.0 คือการนําองคความรูม าบูรณาการสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และสอดคลอง กับ Rooncharoen (2010) กลาวถึงศตวรรษที่ 21
เปนยุคของเศรษฐกิจที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยที่ไมอาจจับตองไดมากขึ้น
ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหทุกองคกรสรางจุดยืนที่เขมแข็งเปนองคกร
แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายอยูท คี่ วามอยูร อด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขันอยางยัง่ ยืน
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประเมินรูปแบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผลการวิ จั ย พบว า
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ทักษะการสราง
เครือขาย สวนการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานที่มี
ผลการประเมินตํ่าสุดคือ ระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม รูปแบบการบริหารเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก
(1) การบริหาร (2) วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู (3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยองคประกอบทั้งสามองคประกอบของรางรูปแบบ
ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมาก
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษารูปแบบการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใชแนวคิด 7s McKinsey มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาควรมีการกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจนในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยการนําแนวคิดการบริหารแบบ 7s มาใชในการขับเคลือ่ นสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาไปสูองคกรนวัตกรรม
1.2 ควรพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูสูไทยแลนด 4.0
1.3 ควรมีการพัฒนาครูใหมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรรมเพื่อจะไดนําความรูไปถายทอดและ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนตอไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาองคประกอบของการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ประกอบดวย การบริหาร วิธกี ารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
เพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1 ควรศึกษาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และนําไปทดลอง
ใชเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว
2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนเพื่อกาวสู
ไทยแลนด 4.0
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ข องสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 3) เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย
เชิงคุณภาพ จํานวน 35 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 180 แหง โดยดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใชการสัมภาษณ
แบบสอบถาม และการสนทนากลุมยอยเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูล
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: eak.media1688@gmail.com
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เชิงพรรณนาผสานกับการใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
จากการศึกษาในเชิงคุณภาพลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมือ ความสัมพันธเชิงขัดแยง และ
ความสัมพันธเชิงไมขดั แยงแตตา งฝายตางทํางานในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพันธจะขึน้ อยูก บั บริบท
ของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่
ปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีทงั้ ในสวนปจจัย
สงผลตอความสัมพันธโดยตรง ไดแก 1) ปจจัยดานผลประโยชน (คาเฉลีย่ 4.56) 2) ปจจัยดานการเมืองทองถิน่
(คาเฉลี่ย 4.20) 3) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 4.11) 4) ปจจัยดานการมีสวนรวม (3.95)
5) ป จจั ยดานการสื่อสารระหวางองค กร (3.37) และปจจัยที่สงผลทางอ อมตอความสัมพันธ ไดแก
1) ความเชือ่ และวัฒนธรรม 2) ทัศนคติความเชือ่ สวนบุคคล 3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหาร
องคกร
การศึกษาในสวนของขอเสนอที่เปนแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอ
การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีขั้นตอนและกระบวนการ
ในการสรางแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม ดังนี้ 1) วิเคราะหลักษณะความสัมพันธ
ของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ตองมีการประสานงานระหวางองคกรสภาองคกร
ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การยอมรับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละองคกร
4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ 6) ใหประชาชนเขามามี
สวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่ น 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชนทองถิน่ รวมกันของทุกภาคสวน

คําสําคัญ
สภาองคกรชุมชน สัมพันธภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัย

Abstract
The objectives of this qualitative and quantitative study were to; 1) analyze the relationships
between the community organization council and the local administrative organization; 2) factors
affecting the relationships between the community organization council and the local administrative
organization; and 3) propose a guideline for the managerial administrative of the community
organization council. This mixed method study aimed. The sample group in this study consisted of
key informants in qualitative research was thirty-six and the sample group in quantitative research
was one hundred and eighty. Interview, focus group discussion, and questionnaire were used for
data collection. Descriptive statistics was used for data analysis.
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Finding showed that there were three forms of the relationships between the community
organization council and the local administrative organization: 1) coordination, 2) conflicts,
3) non-conflicts. This depended on the community context of each area. Factors directly effecting
the relationships between the community organization council and the local administrative
organization included: 1) benefits (  = 4.56) ; 2) local politics (  = 4.20) ; 3) legal roles and
duties (  = 4.11) ; 4) participation (  = 3.95) ; and 5) communication between the organizations
(  = 3.37), respectively.
The following were factors indirectly effecting the relationships; 1) confidence and culture,
2) attitude towards individuals, 3) structure and 4) organization management.
The following were suggestions; 1) an analysis of the relationships between the community
organization council and the local administrative organization; 2) coordination between the
community organization council and the local administrative organization; 3) acceptance of roles
and duties of each organization; 4) cooperation construction between the community organization
council, the local administrative organization, and concerned agencies; 5) effective public relations;
6) local people participation as a main mechanism; and 7) coordination in local community resource
management among all concerned parties.

Keywords
Community Organization Council, Relations, Local Administrative Organization, Factors

บทนํา
การปกครองทองถิ่นกําลังมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นในการเมืองของไทย ซึ่งการปกครองทองถิ่นนี้
จะเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยไดทั้งในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบท
อยางชัดเจน แตการปกครองทองถิ่นไทยนั้นก็ยังมีคงมีพัฒนาการที่ชาและยังคงประสบปญหาอยูตลอดมา
โดยเฉพาะสาเหตุจากวัฒนธรรมการเมืองแบบตัวแทนที่สรางกระบวนการแตกแยกและไมไดสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง เปนเพียงฐานเสียง เปนผูรับบริการ ซึ่งปราศจากความโปรงใส ตรวจสอบ
ยากเพราะตัวแทนนั้น สวนใหญมาจากตัวแทนของกลุมผลประโยชนและตัวแทนภายใตระบบอุปถัมภ
ประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่นแตอยางใด แมจะมีการเกิด
ขึ้นของประชาสังคมหรือการทําประชาพิจารณในทองถิ่น แตกระบวนการตางๆ กลับมีเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค
ตอการเขารวมของประชาชนเปนอยางมาก จึงกอใหเกิดปญหาตอระบบการบริหารงานบุคคล ปญหา
ในตัวบุคคลที่มีอํานาจและบทบาทในการกําหนด ควบคุมกลไก ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหาการคอรัปชั่น
ในระดั บ รากหญ า ป ญ หาอาชญากรรมที่ มี ส าเหตุ จ ากความขั ด แย ง ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
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ตลอดจนปญหาในการเลือกตัง้ ในทองถิน่ ซึง่ นับวันทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ เกิดความรุนแรงในการเลือกตัง้
ซึ่ ง เป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด อาชญากรรม ป จ จุ บั น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามพยายามที่ ย กองค ก ร
ใหเปนหนวยงานหนึ่งในระบบราชการ เสมือนเปนองคกรที่ตั้งครอบประชาชนอีกขั้นหนึ่ง ไมไดเปนหนวยงาน
ของประชาชนตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากนัก หนาที่หลักบางประการซํ้าซอนกับ
อํานาจหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค (Punyadee, 2010)
จากสภาพปญหาการปกครองทองถิ่นของไทยที่มีลักษณะพัฒนาการจากกลุมชั้นนํา (Elite) และ
ความเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) ที่ยังมีขอบกพรองและยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น จึงนําไปสูความตองการองคกรที่มีฐานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและยังคง
ความเปนอิสระ และความรวมมือตอกันในการทํางานในทองถิ่น จนเกิดเปนแนวคิดกระบวนการราง
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนในป พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากเครือขายองคกรชุมชนรวมกับวิทยาลัย
การจั ด การสั ง คม สรุ ป บทเรี ย น “ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนการเมื อ งสมานฉั น ท ” จากนั้ น ได เ กิ ด เวที ร ะดม
ความคิดเห็นในระดับภูมิภาคทั้ง 8 ภาคเพื่อพัฒนาขอเสนอของประชาชนสูการปฏิรูปสังคมและการเมือง
โดยสาระหลักคือการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหาร โดยการกระจายอํานาจไปที่ชุมชนทองถิ่นเพื่อใหเกิด
การพึ่งตนเองไดอยางแทจริง ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงไดมีการยื่นแนวคิดนี้เสนอตอ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีขณะนั้น และเกิดการยกรางหลักคิดและ
เนื้อหาสาระพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเกิดขึ้น ซึ่งในขณะนั้นก็เกิดการจัดเวทีความคิดเห็นของผูนํา
ทั้งสี่ภาค และคณะทํางานเครือขายองคกรชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค
อยางตอเนื่อง จนไดขอสรุปเปนรางพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเสนอตอกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตปรากฏวา คณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกตาง
กันโดยเสียงคัดคานสวนใหญเกรงวาจะเกิดความขัดแยงกับองคกรปกครองทองถิน่ และมีงบประมาณซํา้ ซอน
แตในขณะที่กลุมสนับสนุนพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน เห็นวากระบวนการมีสวนรวมของรากหญา
เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนองคกรทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุล จึงทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษยฯ ตองยอมถอยการผลักดันรางพระราชบัญญัตสิ ภาองคกรชุมชนฯ ออกมาภายหลัง
จากการเข า นํ า เข า พิ จ ารณาในคณะรั ฐ มนตรี แ ละถู ก ตี ก ลั บ ถึ ง 2 ครั้ ง เนื่ อ งจากมี ก ารคั ด ค า นจาก
กระทรวงมหาดไทย โดยใหเหตุผลวา สภาองคกรชุมชนเปนองคกรทีซ่ าํ้ ซอนกับการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และอาจเกิดความขัดแยงในชุมชุน ดังนั้นจึงมีมติสงเรื่องตอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ซึ่ ง ในช ว งเวลานี้ ก็ ไ ด มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ร า งโดยความร ว มมื อ จากองค ก รวิ ช าการ
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงของมนุษยและสภานิติบัญญัติจนสามารถเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) และมีมติในวันที่ 28พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เห็นสมควรประกาศเปนกฎหมายอยางเปน
เอกฉันท 83 เสียง (Community Organizations Development Institute (Public Organization), 2014)
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ดังนั้น การเกิดเปนพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่รับรองใหองคกรชุมชนมีฐานะ
ตามกฎหมาย โดยมีความมุง หมายใหเกิดการเสริมสรางกระบวนการทํางานในระดับทองถิน่ โดยไดเนนชุมชน
ซึง่ เปนสังคมฐานรากทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตรมวี ถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมแตกตางหลากหลายตามภูมนิ เิ วศน
เพือ่ ใหชมุ ชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการตนเองไดอยางยัง่ ยืน รวมทัง้ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
การสรางระบอบประชาธิปไตย และระบบธรรมมาภิบาล สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับประเทศ รวมทัง้
มี ส  ว นร ว มในการติ ด ตามการทํ า งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ในทุ ก ระดั บ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารประกาศให
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 องคกรเครือขายตางๆ
ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนจึ ง เริ่ ม จดทะเบี ย นเพื่ อ จั ด ตั้ ง สภาองค ก รชุ ม ชนในท อ งถิ่ น เกิ ด ขึ้ น (Community
Organizations Development Institute (Public Organization), 2014)
ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งทําให
สภาองคกรชุมชนมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคกรชุมชนในหลายๆ พื้นที่
เกิดเปนสภาองคกรชุมชนขึ้นจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ สภาองคกรชุมชนหลายๆ แหงกลับไมใชแคทําหนาที่
เปนองคกรทีเ่ ปนตัวกลางในการขับเคลือ่ นและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของภาคประชาชนเพียงเทานัน้
แตยังทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของสิทธิประโยชนชุมชน
กลายเปนองคการทีเ่ ขามาถวงดุลอํานาจในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงทําใหในหลายพืน้ ที่
ที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยูนั้น เกิดการทะเลาะกันทางความคิดระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจนทําใหทองถิ่นนั้นไมเกิดการพัฒนา แตในขณะเดียวกันกับอีกหลายพื้นที่ที่มีการจัดตั้ง
สภาองคกรชุมชนกลับเกิดการพัฒนาชุมชนอยางกาวกระโดด ซึ่งเกิดจากการทํางานรวมกันของสภาองคกร
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (Pradap, 2013)
จากสาเหตุขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชน
กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ ตี อกัน และมีปจจัยอะไรบางทีส่ งผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีท่ าํ ใหสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขัดแยงกันในหลายๆ
พืน้ ที่ แตในขณะเดียวกันก็ทาํ ใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชนของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในหลายๆ พื้นที่เชนกัน เพื่อใหไดมาซึ่งการการบริหารสภาองคกรชุมชนในอนาคต ที่จะทําให
สภาองคกรชุมชนคงอยูคูสังคมไทยและเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในภาคประชาชน
มีการทํางานรวมกันกับภาคปกครองอยางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพือ่ หาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน
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วิธีการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 ประชากรและกลุมใหขอมูล ครั้งนี้คือ ตัวแทนสภาองคกรชุมชนที่มีการจดทะเบียน
จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 18 คน และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองคกร
ชุมชน จํานวน 13 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงจากสภาองคกรชุมชน
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ เ ป น สภาองค ก รชุ ม ชมและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธภาพทีด่ ตี อกัน และมีลกั ษณะสัมพันธทขี่ ดั แยงตอกัน รวมทัง้ การสัมภาษณเพิม่ เติมผูท เี่ กีย่ วของ
ไดแก นักวิชาการทางดานการพัฒนาชุมชน เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชน
กลุมตางๆ และพนักงานของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ จํานวน 8 คน เพื่อนํามาสูกระบวนการอภิปราย
กลุมยอย (Focus Group Discussion)
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ผูว จิ ยั ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured - Interview)
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ประวัติการดําเนินงาน ขอมูลเชิงลึกดานการบริหารจัดการ
สภาองคกรชุมชน ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยที่สงผลตอ
ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และแนวทางทีเ่ หมาะสมในการอยูร ว มกัน
ระหวางสภาองคกรทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชน
แนวคิดอํานาจ และความสัมพันธเชิงอํานาจ หลักการเกีย่ วกับประชาธิปไตย แนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถิน่
แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับชุมชน
แนวคิด ทฤษฎี การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางเครือขาย
และแนวคิดชุมชนเขมแข็ง วิเคราะหและสังเคราะหแลวสรางเปนประเด็นคําถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบกับการจัดอภิปรายกลุม ยอย (Focus Group Discussion)
โดยผูแทนที่เกี่ยวของกับสภาองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ตัวแทนสภาองคกรชุมชน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ เจาหนาทีอ่ งคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชนกลุมตางๆ พนักงานของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ
มารวมทําการเสนอขอมูลในประเด็นของปจจัยทีส่ ง ผลตอสัมพันธภาพของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อการอยูรวมกันโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง และเกิดการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพเครือ่ งมือแบบสัมภาษณนนั้ ผูว จิ ยั ไดใชตวั ผูว จิ ยั เปนเครือ่ งมือในการศึกษา
โดยเฉพาะในการศึกษาภาคสนาม (Field Research) ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ที่มีลักษณะแตกตางหลากหลายไปตามรูปแบบของแตละพื้นที่ เมื่อไดขอมูลจากการศึกษามาแลวนั้น
สิ่งที่สําคัญจึงอยูในสวนของขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลหลังจากที่ไดเก็บขอมูล ซึ่งการดําเนินการตรวจสอบ
กอนการวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยตรวจสอบมี 2 วิธีการ คือ 1) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล
(Methodological Triangulation) 2) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation)
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1.3 วิธวี เิ คราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ไดทาํ การวิเคราะหขอ มูลแบบสรางขอสรุป โดยการใชวธิ กี ารวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อันเปนการพรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษา
โดยนําขอมูลมาจัดเรียงตามลําดับเนื้อหาสาระและจําแนกจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และทําการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลจากเอกสาร (Content Analysis) และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)
ซึ่งเปนการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลโดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง ผูว จิ ยั ไดใชการสุม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยการเลือกกลุม ตัวอยางจากประชากรทัง้ หมด จํานวน 180 แหง ซึง่ ประกอบดวย สภาองคกรชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 90 แหง (Community Organizations Development Institute (Public Organization),
2014) และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยู จํานวน 90 แหง
โดยมีเงือ่ นไขการ คัดเลือกกลุม ตัวอยาง คือ 1) กลุม ตัวอยางในสวนทีเ่ ปนสภาองคกรชุมชน ตองเปนสภาองคกร
ชุมชนที่อยูในจังหวัดเชียงใหมและมีการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนที่ถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ
สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 2) กลุมตัวอยางที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีสภาองคกรชุมชนที่ไดทําการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติ
สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองรับรู รับทราบถึงการดําเนินงานของ
สภาองคกรชุมชนอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม
ซึ่งสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอนที่ 2 ปจจัย
ที่สงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้
1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือดังกลาว 2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยผู  วิ จัยหาความเชื่อมั่นจากการนําแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแล วไปทดลองเครื่องมือ (Try – Out)
กับกลุมสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 30 แหง
จากนัน้ นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ดวยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธโดยวิธแี บบ Cronbach’s
Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8998
2.3 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหแบบสอบถามใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย (  ) คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําขอมูลที่ไดทั้งจากสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณมาทําการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับขอมูลที่ไดจาก
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การจัดอภิปรายกลุมยอย แลวนําเสนอเปนขอเสนอในการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม
ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ที่ยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้ ไดเนนการศึกษาเชิงคุณภาพเปนหลัก ประกอบกับขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
เพือ่ สนับสนุนความถูกตองของขอมูลการวิจยั โดยวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 1 เพือ่ ศึกษาลักษณะความสัมพันธ
ของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชการวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษา วัตถุประสงค
การวิจยั ขอที่ 2 เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดนํามาประกอบการสรางแบบสอบถาม
เพื่อใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณมาสนับสนุนขอมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน โดยใชขอมูล
ทีไ่ ดจากการวิจยั เชิงคุณภาพและวิจยั เชิงปริมาณนํามาทําการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับขอมูลทีไ่ ดจาก
การจัดอภิปรายกลุมยอย นํามาสรางเปนขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอ
การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ลักษณะ
ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ
ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมือ ความสัมพันธเชิงขัดแยง และความสัมพันธเชิงไมขดั แยงแตตา งฝายตางทํางาน
ในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพันธจะขึ้นอยูอยูกับบริบทของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่ ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัย สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่
มีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน เปนผลมาจากปจจัยที่ทําใหลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกันไป
ปจจัยที่สงผลโดยตรงไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานบทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออม
ตอความสัมพันธ ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษาของบุคคล ปจจัยดานความเชื่อและวัฒนธรรม
ปจจัยเชิงโครงสราง
1. ลักษณะความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความรวมมือของทาง
สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการในการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับฟงปญหาจากประชาชนที่เสนอผานทางการประชาคมหมูบาน และ
ผานทางการประชุมสภาองคกรชุมชน ซึง่ ในการประชุมของสภาองคกรชุมชนนัน้ จะมีเจาหนาทีข่ องทางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาเขารวมการประชุม แลวนําวาระหรือขอเสนอที่ไดจากการประชุมไปนําเสนอใหแก
ผูบริหารองคกรปกครองครองสวนทองถิ่นในการพิจารณา
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2. ลักษณะความสัมพันธเชิงขัดแยง เปนลักษณะความสัมพันธทเี่ กิดจากหลายเหตุปจ จัย ซึง่ ไดแก
ปจจัยสวนบุคคลทีค่ นในชุมชนเกิดปญหาความขัดแยงกันเอง ปจจัยในเรือ่ งการมีสว นรวมทีท่ างองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือพยายามปดบังขอมูลในการดําเนินงานของ
ทางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปจจัยทางการเมืองในทองถิน่ ทีเ่ ปนตัวการสําคัญในการทําใหเกิดความขัดแยง
ขึ้นในชุมชน เกิดการแบงฝายของคนในชุมชนอันสงผลตอการทํางานรวมกันของสภาองคกรชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานหรือการจัดทําโครงการตางๆ
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในบางพืน้ ทีไ่ มยอมใหสภาองคกรชุมชนเขาไปมีสว นรวมหรือเขาไปตรวจสอบ
ปจจัยดานแนวทางการบริหารจัดการองคกรทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกตางกันโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ เนนหลัก
ในการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน แตในสวนของสภาองคกรนั้นเนน
หลัก\การบริหารโดยการเขาไปมีสว นรวมกับประชาชน และปจจัยเชิงโครงสรางทีท่ งั้ สององคกรมีลกั ษณะโครงสราง
องคกรที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางการทํางานที่แนชัดตายตัว
แตสภาองคกรชุมชนไมมีโครงสรางแบบแผนการทํางาน ขององคกรที่ตายตัว ลักษณะความสัมพันธในเชิง
ขัดแยงจึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาชุมชนซึ่งสวนมากชุมชนที่มีลักษณะความสัมพันธเชิงขัดแยง
มักจะไมเกิดการพัฒนา
3. ลักษณะความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝายตางทํางานในสวนของตนซึ่งเปนลักษณะ
ความสัมพันธทพี่ บนอยทีส่ ดุ เปนลักษณะความสัมพันธทที่ างสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ไมเขามายุง เกีย่ วการทํางานของกันและกัน การทํางานของทัง้ สององคกรจะเปนการทํางานในลักษณะคูข นาน
ลักษณะการทํางานของสภาองคกรชุมชนเปนเหมือนลักษณะการทํางานของกลุมองคกรภาคประชาชน
ที่ไมไดมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ แตมีการทํางานในการขับเคลื่อนกลุม
ในรูปแบบของโครงการซึ่งทํารวมกับประชาชนเปนหลัก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะ
ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบความสัมพันธไมขัดแยงแต
ตางฝายตางทํางานในสวนของตน สวนใหญจะไมรูถึงเรื่องการมีตัวตนของสภาองคกรชุมชน และการทํางาน
ของสภาองค ก รชุ ม ชนในพื้ น ที่ ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ความสั ม พั น ธ ข องสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทีท่ าํ ใหเกิดลักษณะความสัมพันธในการดําเนินงาน หรือการอยูร ว มกันในทองถิน่ ในฐานะองคกร
พัฒนาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตยแกประชาชนในทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรง
ไดแก 1) ปจจัยดานการมีสว นรวม 2) ปจจัยดานบทบาทหนาทีต่ ามกฎหมาย 3) ปจจัยดานการสือ่ สารระหวาง
องคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัยที่สงผลทางออม ไดแก
1) ความเชือ่ และวัฒนธรรม 2) ทัศนคติความเชือ่ สวนบุคคล 3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหาร
องคกร ซึ่งสามารถเรียงลําดับปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดดังนี้ ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ เหลานี้มี
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ผลตอความสัมพันธระวางองคกรของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก
จากผลการวิจยั พบวา ความคิดเกีย่ วกับปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธทคี่ า มากสุดคือ ปจจัยดานผลประโยชน
มีคา เฉลีย่ อยูท ี่ 4.56 รองลงมา คือ ปจจัยดานการเมืองในทองถิน่ มีคา เฉลีย่ อยูท ี่ 4.20 ปจจัยดานบทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย มี ค  า เฉลี่ ย อยู  ที่ 4.11 ป จ จั ย ด า นการมี ส  ว นร ว ม มี ค  า เฉลี่ ย อยู  ที่ 3.95 และ ป จ จั ย
ดานการสื่อสารระหวางองคกร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จากการศึกษาในภาพรวมนั้นทําใหทราบวา ในการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนในระดับตําบล
แตละทองที่นั้นยังมีปญหาอยูมาก ไมวาจะเปนปญหาดานโครงสรางภายในองคกร ปญหาเรื่องงบประมาณ
ทีไ่ ดรบั การอุดหนุน ปญหาในเรือ่ งกระบวนการในการขับเคลือ่ นสภาองคกรชุมชน ปญหา ความสัมพันธระหวาง
สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ฯลฯ ลวนแลวแตเปนปญหาที่เกิดมาจากความไมพรอมของ
สภาองคกรชุมชนเอง หรือถามองอีกแงหนึง่ คือ ปญหาทีม่ กั เกิดขึน้ กับองคกรทีเ่ กิดใหมอยางสภาองคกรชุมชน
ซึ่งควรหาแนวทางแกไขเพื่อใหปญหาเหลานี้ใหลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความสัมพันธระหวาง
สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่หลายๆ พื้นที่กอใหเกิดความขัดแยงภายในชุมชน
อันสงผลใหเกิดการแบงฝกแบงฝายของคนในชุมชน เกิดความแตกแยก ความสามัคคีของคนในชุมชน
ในที่สุดอาจสงผลระยะยาวตอการพัฒนาชุมชน จากปญหาดังกลาวในขางตนจึงนํามาซึ่งการหาทางออก
โดยการหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสภาองคกรชุมชนอันจะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู
เกิดการพัฒนาควบคูก นั และมีสว นรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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ภาพที่ 1: ตัวแบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมของสภาองคกรชุมชนทีจ่ ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยูเ กิดการพัฒนา

ควบคูกันและมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมของสภาองคกรชุมชนทีจ่ ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู เกิดการพัฒนา
ควบคู และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกระบวนการดังตอไปนี้
1. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลวา
มีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง
ปจจัยที่สงผลโดยตรง ไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานบทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชน
ปจจัยที่สงผลทางออม ไดแก ความเชื่อและวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อสวนบุคคล ปจจัยเชิงโครงสราง และ
แนวทางการบริหารองคกร
2. การประสานงานระหวางองคกร เมื่อทราบลักษณะความสัมพันธวาเปนไปในลักษณะใดแลว
จึงนํามาสูกระบวนการประสานงานระหวางองคกรที่ตองทํา เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน และเกิดการเขาใจ
ซึ่งกันและกัน
3. การยอมรับบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
จะเปนตัวเสริมใหลักษณะความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีขึ้น
โดยที่ทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของกันและกัน ซึ่งในสวนของทั้ง
3 กระบวนการแรกนี้ตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได
4. ความร ว มมื อ ระหว า งสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะเกิ ด ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่องไดนั้น ตองเกิดจากการที่ทั้งสององคกรเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ
องคกรซึง่ กันและกัน มีการประสานงานระหวางองคกรทีด่ ี จึงจะทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางองคกรทีด่ ไี ด
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ไมใชเพียงแตเปนการรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น แตตองรวมมือ
กับองคกรอื่น หรือภาคสวนอื่นๆ ดวย ตลอดจนการสรางความรวมมือกับภาคประชาชน จึงจะทําให
ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะความสัมพันธที่ดีตอกัน
5. การประชาสัมพันธ เมือ่ เกิดความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว ยังไมสามารถเรียกวาเปนความรวมมือที่กอใหเกิดการพัฒนาของทองถิ่น
ที่สมบูรณอยางแทจริงได แตตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนดวย การจะทําใหประชาชนไดรับรู
รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการสรางความเขาใจ จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ
ใหแกประชาชนทราบดวย
6. ประชาชน ถือเปนกลไกลหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดหลักประชาธิปไตย การจะทํา
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาทองถิ่น หรือการสะทอนปญหา ตลอดจนการชวยแกไขพัฒนา
ตองมีองคกรหรือหนวยงานเปนตัวกลางในการจัดเวทีเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย ซึ่งการทํางาน
รวมกันของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนทางออกที่ดีในการเปนตัวกลาง และ
เปนเวทีในการสะทอนปญหา เสนอแนวทางแกไข ไปจนถึงการรวมกันในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
7. การบริหารทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น ทรัพยากรชุมชน ไมวาจะเปนวิถีชีวิต จารีตประเพณี
องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน
ถือเปนสิ่งที่คนในชุมชนตองชวยกันดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน จึงตองเกิดจาก
การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนภาคประชาชนในท อ งถิ่ น จึ ง จะทํ า ให เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชน
ที่ดีมีประสิทธิภาพและตอเนื่องยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบ
ความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะที่สององคกรตาง ทํางาน
เพื่อบริหารและพัฒนาชุมชนที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาองคกรชุมชน และ
ภาคสวนตาง ๆ 2) ความสัมพันธเชิงขัดแยง เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความขัดแยงที่เกิด
การปจจัยตางๆ เปนผลทําใหชุมชนไมเกิดการพัฒนา และ 3) ความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝาย
ตางทํางานในสวนของตน เปนลักษณะความสัมพันธทที่ งั้ สององคกรทํางานของตนเองโดยไมมกี ารปรึกษาระหวาง
สององคกร ทําใหการทํางานมีความทับซอน สงผลตอการไมเขาใจในตัวองคกรของประชาชนในชุมชน
ซึ่งลักษณะความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัยนั้น แตละพื้นที่ตางมีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน
โดยเปนผลจากปจจัยตางๆ ที่เขามามีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธโดยตรง
ได แ ก ป จ จั ย ด า นผลประโยชน ป จ จั ย ด า นการเมื อ งท อ งถิ่ น ป จ จั ย ด า นบทบาทหน า ที่ ต ามกฎหมาย
ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออมตอความสัมพันธ
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ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษา ของบุคคล ปจจัยดานความเชื่อและวัฒนธรรม ปจจัยเชิงโครงสราง
สอดคลองกับ Buranrak (2005, 126 - 153) ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่นําไปสูการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของภาคประชาชนและสงผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน เกิดจากปจจัยภายนอกคือ การตองการแกไข
ปญหาดานโครงสรางโดยตอบโตปญหาที่เกิดจากโครงการของภาครัฐอันนําไปสูปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
ปจจัยภายใน ไดแก วัฒนธรรมชุมชน การระดมทรัพยากร และโครงสรางโอกาสทางการเมือง ซึง่ ในขณะเดียวกัน
หากตองการใหสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดํารงและทํางานรวมกันเพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันตองอาศัยประชาชนเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนและประสาน
ผลประโยชน ตลอดจนหาแนวทางหรือขอตกลงรวมกันในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยการลด
ความขัดแยงแลวหันหนามาคุยกัน การบริหารงานควรมีการเปดกวาง มีวิสัยทัศนพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ (Puangngam, 2005, 53-60) ที่ไดกลาวถึงสิ่งที่ทาทาย
องคกรปกครองทองถิ่นวาไมใชแคการสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยการมีการบริหารจัดการ
ทีด่ หี รือใหสมาชิกและคณะผูบ ริหาร ตลอดจนบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถเทานัน้ แตสงิ่ ทีอ่ งคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทํา คือ การระดมความคิด ความรูความสามารถของประชาชน เพื่อใหเกิดความรูสึก
เกิดความเสียสละ เพื่อรวมกันพัฒนาใหชุมชนมีสวนรวมในการพึ่งพากันแกปญหาตางๆ ดวยตัวเองมากขึ้น
อันจะนําไปสูการมีสํานึกของความเปนพลเมือง โดยการสรางการปกครองทองถิ่นใหมีประชาธิปไตย
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงโดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนกลุมองคกรประชาชนอยางแทจริง โดยหาวิธีสงเสริมใหประชาชนเขารวมกระบวนการบริหาร
จัดการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชน และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น
การเสริมสรางประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจใหม ที่รัฐกระจายอํานาจและ
ความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจตอไป
การที่จะเกิดการปกครองทองถิ่นที่มีประชาธิปไตยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงนั้น
เกิ ด จากการที่ ส ภาองค ก รชุ ม ชนเข า มาเป น ฟ น เฟ อ งตั ว ในส ว นที่ ข าดหายไป ช ว ยในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนใหประชาชนเขาใจสิทธิ หนาที่ ของตน และหวงแหนความเปนทองถิ่น เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
บนฐานคิดประชาธิปไตยแบบมีสว นรวมอยางแทจริง แนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนทีเ่ หมาะสม
ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ทีย่ งั่ ยืน จึงเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนทองถิน่ โดยมีประชาชนเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่ น
มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง สวนทองถิน่ ในตําบล
วามีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง
2) สรางการประสานงานระหวางองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใหเกิดการทํางานรวมกัน เกิดการเขาใจซึง่ กันและ
กัน 3) การสรางและการยอมรับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น ตั ว เสริ ม ให ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นดีขึ้น โดยที่ทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกันและกัน
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ซึ่งใน 3 กระบวนการแรกนี้ตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได
4) สรางความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง สวนทองถิน่ ในการรวมกันทํางานเพือ่ พัฒนา
ชุ ม ชนโดยเน น การรั ก ษาผลประโยชน ข องประชาชนและชุ ม ชน เป น เป า หมายหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
5) มีการประชาสัมพันธการทํางาน เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว
ตลอดจนการสรางความเขาใจก็ตอ งมีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนทราบ 6) การเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหา และรับฟงความตองการของภาคประชาชน
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาในการพัฒนาชุมชน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชนไมวาจะเปน
วิถีชีวิต จารีตประเพณี องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะ
ที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน ถือเปนสิ่งที่ตองดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนจึงตองเกิดจาก
การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนภาคประชาชนในท อ งถิ่ น นั้ น ถึ ง จะเกิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชนที่ ดี
มีประสิทธิภาพ และตอเนือ่ งยัง่ ยืน สอดคลองกับแนวคิดของ (Milbrath, 1965 อางถึงใน Promchutima, 1998)
ไดเสนอไวอยางนาสนใจวา การเขามามีสว นรวมทางการเมือง (Political Participation) เปนทัง้ เปาหมายและ
กระบวนการทางการเมืองในฐานะที่เปนเปาหมาย หมายถึง การเขามามีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย โดยการตัดสินวาสังคมใดจะมีระดับความเปน
ประชาธิปไตยสูงหรือตํา่ อาจพิจารณาไดจากระดับการเขามามีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน ตลอดจน
การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสะทอนปญหา และความตองการของตนผานกระบวนการทาง
การเมือง ดังนั้นจากการพิจารณาของผูวิจัยเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยทั้งการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั้งในฐานะที่เปนเปาหมาย กระบวนการทางการเมืองควบคูกัน
และสอดคล อ งกั บ การที่ ส ภาองค ก รชุ ม ชนได เ ข า มามี บ ทบาทในการเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นประชาธิ ป ไตย
ภาคประชาชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ

สรุป
ปจจัยทีส่ ง ผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ลักษณะ
ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ
ไดแก 1) ความสัมพันธเชิงรวมมือ 2) ความสัมพันธเชิงขัดแยง และ 3) ความสัมพันธเชิงไมขดั แยงแตตา งฝาย
ตางทํางานในสวนของตน โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยตรง ไดแก 1) ปจจัยดานการมีสวนรวม 2) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย 3) ปจจัย
ดานการสื่อสารระหวางองคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัย
ที่สงผลทางออม ไดแก ประกอบดวย 1) ความเชื่อและวัฒนธรรม 2) ปจจัยทัศนคติความเชื่อสวนบุคคล
3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหารองคกร และเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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ของสภาองคกรชุมชนทีจ่ ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยูแ ละเกิดการพัฒนาควบคู และมีสว นรวมในการดําเนินงาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งสององคกรตองมีการดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 1) วิเคราะห
ลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 2) ตองมีการประสานงานระหวาง
องคกรสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การยอมรับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของแตละองคกร 4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ
6) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชน
ทองถิ่นรวมกันของทุกภาคสวน
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การใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อก
แบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถใน
การทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใช
การสะท อ นคิ ด ผ า นบล็ อ กแบบมี รู ป แบบกั บ กลุ  ม ที่ ใ ช ก ารสะท อ นคิ ด ผ า นบล็ อ กแบบไม มี รู ป แบบ 3)
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ กลุม ทีใ่ ชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรปู แบบกับกลุม ทีใ่ ชการสะทอน
คิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนยเทเวศร) จํานวน 55 คน เปนกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน
และกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
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1) แผนการจัดการเรียนรู 2) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และเครื่องมือในการสะทอนคิดผานบล็อก
3) แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม 4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม
และรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมสะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับ
กลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ
(กลุมทดลอง) มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมสูงกวากลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อก
แบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน หลักการเรียนรูจากประสบการณ การสะทอนคิดผานบล็อก
การทํางานเปนทีม นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน

Abstract
The purposes of research were 1) to study the effects of using patterns of reflective
learning blog in blended learning with experiential learning on teamwork ability of mass
communication students 2) to compare teamwork ability of mass communications students between
experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and control group studied
via non-pattern of reflective learning blog 3) to compare teamwork behaviors of mass communications
students between experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and control
group studied via non-pattern of reflective learning blog. The samples of the study were 55
undergraduate students who enrolled for the Creative Thinking for Television and Radio Program
in the first semester of the academic year of 2016 at the Department of Radio and Television
Boardcasting Technology, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University
of Technology Pranakhon. The students were divided into two groups: 25 students in the
experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and 30 students in the control
group used non-pattern of reflective learning blog. The instruments were 1) Lesson plans 2)
Learning management system and blog 3) Teamwork ability test for pretest and posttest
4) Observation form on teamwork behaviors and scoring rubric. The results were as follows:
1) There was a statistical significant difference in teamwork ability of students in the experimental
group at .05 level of significance. 2) There was no statistical significant difference in teamwork
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ability between experimental group and control group at .05 level of significance. 3) There was
statistical significant difference in teamwork ability behaviors between experimental group and
control group at .05 level of significance.

Keywords
Blended Learning, Experiential Learning, Teamwork Ability, Blog Reflective Learning,
Mass Communication Students

บทนํา
ในปจจุบันองคกรใดก็ตามที่กอตั้งขึ้นมาไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐหรือเอกชนเปรียบไดกับ
แหลงรวมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความถนัดและความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน เพื่อใหองคกร
บรรลุ เ ป า หมายจึ ง มี ก ารแบ ง สายงานตามบทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยใช เ กณฑ ค วามรู 
ความสามารถ ตลอดจนความถนัดจึงกอใหเกิดทีมงานซึ่งมีบุคคลที่มีความแตกตางมารวมกลุมกันและ
เพือ่ ใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ สมาชิกแตละคนในทีมจึงตองใหความรวมมือกัน เมือ่ เปนเชนนีอ้ งคกร
ตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว Sukhothai Thammathirat Open University (2013) การทํางานเปนทีมถูกกลาวบอยครั้งมากขึ้น
ในหนวยงานราชการเนือ่ งจากไดถกู บรรจุไวเปนสวนหนึง่ ของสมรรถนะหลักขอที่ 5 ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (Phukleeb, 2012) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่จะเขาสูการทํางานไมวาจะเปนองคกร
ในภาครัฐหรือเอกชนจึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูไปกับทักษะ
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นหรือการทํางานเปนทีมแตดวยการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ของไทยนั้ น เน น เนื้ อ หาความรู  ด  า นวิ ช าการ เนื้ อ หาเป น ลั ก ษณะหลั ก การและทฤษฏี เ ป น ส ว นใหญ
สวนการปฏิบัตินั้นจะเริ่มในชวงภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษาหรือมีเพียงระยะสั้น ๆ ซึ่งบางครั้งผูเรียน
ก็ไมไดรับการฝกฝนดานการทํางานเปนทีมเทาที่ควร สงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการทํางานเปนทีมและ
การปรับตัว เมือ่ ตองทํางานรวมกับคนอืน่ ในองคกรหลังจบการศึกษา โดยพฤติกรรมทีบ่ ง บอกถึงความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม 5 ดานที่สําคัญ ไดแก 1) สามารถแบงหนาที่ในทีมได 2) กําหนดเปาหมายของทีม
3) สามารถสื่อสารภายในทีม 4) รักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 5) สามารถประเมินการทํางานได
(Blake & Mouton, 1964 ; Harvey & Drolet, 2004 ; Homans, 1974 ; Tarricone & Luca, 2002 ; Waewngam ,
2002 ; Kedsakorn, 2005) ปจจุบันการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวผูเรียนไมสามารถ
โตตอบแสดงความคิดเห็นในหองเรียนไดทุกคนเพราะบทบาทของผูเรียนถูกจํากัดดวยเวลา การเรียน
การสอนแบบผสมผสานจึ ง มี ส  ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม ให ผู  เ รี ย นได มี โ อกาสเรี ย นรู  อ ย า งยื ด หยุ  น
ดานเวลามากขึ้นโดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการเรียนแบบพบหนากันในชัน้ เรียนปกติผสม

188

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

กับการเรียนแบบออนไลนในสัดสวนที่เหมาะสม ชวยสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบใหมใหกับผูเรียน
ไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยอํานวยความสะดวกและใหผลลัพธทางการเรียนรูที่ดีกบั ผูเรียน
ซึ่งผูสอนตองเพิ่มการเรียนรูในสภาพแวดลอมออนไลนเขากับตารางเวลาของผูเรียนอยางเหมาะสมและ
ยืดหยุน ตองเตรียมเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนตางเวลากันใหเปนไปอยางราบรื่น
เนนความทันสมัยในการติดตอสื่อสารออนไลนที่จะชวยใหผูเรียนออกจากขอจํากัดของการเรียนในชั้นเรียน
ทัว่ ไป (Stein & Graham, 2014) นอกจากนีก้ ารเรียนการสอนดวยหลักการเรียนรูจ ากประสบการณมสี ว นทีจ่ ะ
ชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของผูเรียนเพราะมีกระบวนการที่นําผูเรียนไปประสบกับ
สถานการณจริงไดลงมือปฏิบตั ดิ ว ยตนเองอันจะสงผลตอการเรียนรูท เี่ กิดจากการกระทํา (Learning by Doing)
ตามที่จอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาคนสําคัญไดแนะนําแนวคิดไวสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Papattha, Nilsook & Jeerungsuwan (2015) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรู
จากสถานการณจริงเปนองคประกอบหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนทีจ่ าํ เปนตอการพัฒนานักสือ่ สารมวลชน
ดิจิทัลในยุคหลอมรวมสื่อ
การเรียนรูจากประสบการณ เปนการสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมดวยการเรียนรู
จากสิ่งที่ผูเรียนไดผานการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคการปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจาก
การเรี ย นรู  ซึ่ ง จะพั ฒ นาความรู  ค วามสามารถของผู  เ รี ย นต อ ไป ผู  วิ จั ย ได สั ง เคราะห ห ลั ก การเรี ย นรู 
จากประสบการณที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 2) การสังเกต
และการไตรตรอง 3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4) การประเมินประสบการณและ
การบูรณาการ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989) โดยใน
ขัน้ ตอนสุดทาย การประเมินประสบการณและการบูรณาการ จะใชการสะทอนคิดผานบล็อกซึง่ การสะทอนคิด
มีหลากหลายรูปแบบ มีงานวิจัยกลาวถึงประโยชนของการสะทอนคิดวาชวยสงเสริมการประเมินตนเอง
การสือ่ สารผานการเลาเรือ่ งราวทีไ่ ดจากประสบการณการเรียนรูด งั ทีไ่ ดกลาวถึงไปแลวขางตน ซึง่ การสะทอนคิด
เปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ การสะทอนคิดเปนกระบวนการทบทวน
ตนเองที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งมีความซับซอน เปนการคิดเกี่ยวกับความรูและประสบการณที่ประสบ
รวมทั้งสิ่งที่มีผลตอความคิดนั้น เปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดความเขาใจในตนเองมากขึ้นในระดับลึกซึ้ง
กระบวนการเรียนรูโดยการสะทอนคิดของ กิบส (Gibbs, 2000) ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การบรรยาย
(Description) 2) ความรูสึก (Feelings) 3) การประเมิน (Evaluation) 4) การวิเคราะห (Analysis) 5)
การสรุป (General Conclusions) 6) การวางแผนปฏิบัติในอนาคต (Personal Action Plans)
จากที่มาและความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาสื่อสาร
มวลชน ผู  วิ จั ย อยากทราบว า การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานตามหลั ก การเรี ย นรู  จ ากประสบการณ
ควรมีกิจกรรมใดบางที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมและรูปแบบของการสะทอนคิด
แบบใดที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาสื่อสารมวลชน จึงสนใจศึกษาผล
ของการใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู
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จากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน โดยเปน
การเปรียบเทียบกลุมทดลองที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมทดลองที่ใชการสะทอนคิด
ผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสม
ผสานตามหลักการเรียนรูจ ากประสบการณทมี่ ตี อ ความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสือ่ สาร
มวลชน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีม ของนักศึกษาดานสือ่ สารมวลชนทีเ่ รียนแบบ
ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม
ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบ
ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม
ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ

ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการเรียนรูจากประสบการณ สรุปไดวา เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหมผานการเรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจากการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองทบทวนและวิเคราะหประสบการณ
ที่ตนเองไดรับพัฒนาเปนองคความรูเพื่อบูรณาการในการเรียนรูครั้งตอไป (Dewey, 1983 ; Kolb, 1984 ;
Pfeiffer & Ballew, 1988 ; Rogers, 1996) ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาและสังเคราะหจากหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ
ของ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989) ซึ่งจะนํามาใชใน
การวิจัยครั้งนี้ไดเปน 4 ขอ ดังนี้ 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 2) การสังเกตและ
การไตรตรอง 3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4) การประเมินประสบการณและการบูรณาการ
การเรียนรูแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชลักษณะการเรียนแบบออนไลน
ผสมกับลักษณะการเรียนแบบเผชิญหนากัน โดยในสวนของการเรียนแบบออนไลนนั้นจะใชเครื่องมือใน
การออกแบบการเรียนการสอนทีแ่ ตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของผูเ รียน และเนือ้ หาความรู (Garnham
& Kaleta, 2002 ; Harriman, 2004 ; Thorne, 2003 ; Voos, 2003 & Anukoolwetch, 2012) ผูวิจัยไดศึกษา
และสังเคราะหการออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสานของ Alvarez (2005) ; Stein & Graham (2014) ;
Khlaisang (2010) & Anukoolwetch (2012) สรุปไดเปน 5 ขอ ดังนี้ 1) การวิเคราะหความตองการจําเปน
2) การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน 3) การวางแผนเรื่องเวลาในการเรียนรู 4) การผสมผสานกันอยาง
ถูกตองของเทคโนโลยี 5) กําหนดวิธีการประเมินผล
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บล็อกหรือเว็บบล็อก (Weblog) เปรียบเสมือนบันทึกประจําวันออนไลนที่บุคคลสามารถเขียนเพิ่ม
ไดเรื่อย ๆ ดวยภาษาหรือความคิดของตนเอง ผานทางเครื่องมือที่ใชไดงาย แตไมเหมือนกับเว็บไซตทั่วไป
(Campbell, 2003) การสะทอนคิด เปนกระบวนการทบทวนตนเองทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวบุคคลซึง่ มีความซับซอน
เปนการคิดเกีย่ วกับความรูแ ละประสบการณทปี่ ระสบ รวมทัง้ สิง่ ทีม่ ผี ลตอความคิดนัน้ เปนกระบวนการทีช่ ว ย
ใหเกิดความเขาใจในตนเองมากขึน้ ในระดับลึกซึง่ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาความหมายและกระบวนการสะทอนคิดจาก
หลากหลายแนวคิด (Gibbs, 2000 ; Johns, 2000 ; Knowles, Cole & Presswood, 1994 ; Smyth, 1989;
Yancey, 1998 ; Malithong, 2005 ; Klomkul, 2011 ; Sangcharoon, 2007) ดังนั้น การสะทอนคิด
ผานบล็อกจึงหมายถึง การไตรตรอง ทบทวนความคิดและการกระทําของตนเองหรือจากผลงาน ผานการเขียน
บันทึกลงบนเว็บบล็อกทีใ่ หบริการออนไลน เพือ่ พิจารณาการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ พรอมทัง้ เปนการบอกเลาเรือ่ งราว
แบงปนใหกับผูอื่นและเก็บไวเปนเหมือนบันทึกการเรียนรูของตนเอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเตรียม
เครื่องมือสําหรับ การสะทอนคิดผานบล็อกบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com) โดยสมัครบัญชีผูใชงาน
จากนัน้ สรางบล็อกกลุม ขึน้ มาตามจํานวนกลุม ทีไ่ ดตกลงกันในชัน้ เรียนและสงคําเชิญเขารวมบล็อกกลุม ไปยัง
ผูเ รียนเพือ่ ทํากิจกรรมสะทอนคิดกลุม และไดแบงการสะทอนคิดกลุม ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) กลุม สะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว
รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความและ/หรือสื่อชนิดอื่น
ไดแก ภาพนิง่ วิดโี อ เสียง กราฟก เปนตน 2) กลุม สะทอนคิดแบบไมมรี ปู แบบ (กลุม ควบคุม) กําหนดใหสะทอน
คิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิด
กลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ
การทํางานเปนทีม หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนการรวมกลุมของบุคคลตั้งแต
สองคนขึน้ ไปเพือ่ ปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาหมายเดียวกันและสมาชิกในทีมเกิดความพึงพอใจในผลงานทีเ่ กิดขึน้
(Parker, 1990 ; Kedsakorn, 2005) ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาและสังเคราะหจากหลักการของ Blake & Mouton (1964)
; Cattell (1948) ; Homans (1974) ; Harvey & Drolet (2004) ; Stogdill (1950) ; Tarricone & Luca (2002)
; Waewngam (2002) ; Kedsakorn (2005) โดยพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม
ในการวิจัยครั้งนี้ 5 ขอ ไดแก 1) สามารถแบงหนาที่ในทีมไดโดยการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในทีม
เพือ่ แบงงานตามความถนัดและเหมาะสม 2) กําหนดเปาหมายของทีมสมาชิกในทีมรวมกันกําหนดเปาหมาย
ทุกคนยอมรับและเขาใจวัตถุประสงคทรี่ ว มกันกําหนด 3) สามารถสือ่ สารภายในทีมสมาชิกในทีมมีการประสานงาน
กั น อย า งเป ด เผย สื่ อ สารกั น อย า งตรงไปตรงมา มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น และการรั บ ฟ ง กั น ในที ม
4) รักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม สมาชิกในทีมรวมกันสรางบรรยากาศที่เกิดการรวมมือกัน
การทํ า งานเป น ที ม ที่ ไ ม ตึ ง เครี ย ดจนเกิ น ไปและไม ล ะเลยจนเกิ น ไป มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น
5) สามารถประเมินการทํางานไดโดยการสํารวจตนเองและทีมวาทํางานไดดีหรือไม ในระดับใด มีอะไร
ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานบางหาทางแกไขปญหาในการทํางาน
ผู  วิ จั ย เห็ น ว า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานตามหลั ก การเรี ย นรู  จ ากประสบการณ
ที่ใชรูปแบบการสะทอนคิดแตกตางกันผานบล็อก จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนไดดังกรอบแนวคิดในการวิจัยขางทาย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการทดลองโดยกําหนดรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Designs) แบบศึกษาสองกลุมวัดสองครั้ง มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest
Design with Nonequivalent Groups) (Kaemkate, 2008) โดยแบงเปนกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบ
มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) ประชากรในการวิจัย
ครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีดานสื่อสารมวลชน ปการศึกษา 2559 จํานวน 124,000 คน และ
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน
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และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเทเวศร)
จากมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน มีรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีการมอบหมายงานในลักษณะงานกลุม จํานวน 55 คน ทีล่ งทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) ภาคการศึกษา
ตนปการศึกษา 2559 โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นใชวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อแบงเขากลุมการทดลอง 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมที่ใชการสะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง
โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ
และ/หรือสือ่ ชนิดอืน่ ไดแก ภาพนิง่ วิดโี อ เสียง กราฟก เปนตน และเปนกลุม ทีใ่ ชการสะทอนคิดแบบไมมรี ปู แบบ
(กลุมควบคุม) จํานวน 30 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว
รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลองและ ผูว จิ ยั ไดแบงประเภทของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนการสอนทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เปนการนําการเรียนการสอน
แบบผสมผสานและหลักการเรียนรูจ ากประสบการณมาเปนโครงสรางหลักในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
รายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) จํานวน 7 สัปดาห
ครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 5 ถึง 7 ซึ่งแผนการเรียนรูแบงออกเปน 2 แผน 1) แผนการจัดการเรียน
รูแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ 2) แผนการ
จัดการเรียนรูแ บบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ กลุม สะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมรี ปู แบบ
โดยเปนการเรียนแบบพบกันในชั้นเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และแบบออนไลนระหวาง
สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนอยางตํ่า โดยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนจะ
ดําเนินกิจกรรมตามหลักการเรียนรูจากประสบการณรวมกันดวยการจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ทีม่ กี ารสะทอนคิดผานบล็อกดวยรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน สรุปไดเปน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ขัน้ การสรางประสบการณ
การเรี ย นรู  ด  ว ยการปฏิ บั ติ 2) ขั้ น การสั ง เกตและการไตร ต รอง 3) ขั้ น การพิ จ ารณาลงความเห็ น และ
การสรางแนวคิด 4) ขั้นการประเมินประสบการณและการบูรณาการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็น
คําถามสําหรับการสะทอนคิด ดังนี้
1.1 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ
(กลุมทดลอง) 1) ทีมของขาพเจามีเปาหมายในการทํางานอยางไร และมีกระบวนการทํางานอยางไรบาง
2) ขาพเจาและทีมงานแตละคนทําหนาที่ใดบาง และมีการปฏิบัติหนาที่เหลานั้นไดดีหรือไมอยางไรบาง
3) ขาพเจาและทีมงานพบปญหาใดบางระหวางการทํางานและไดแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานนั้น
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อยางไร 4) ขาพเจาไดรับประโยชนหรือความรูอะไรบาง พรอมบอกแนวทางการนําความรูไปปรับใชใน
การทํางานครั้งตอไป เชน เทคนิคการตัดตอวิดีโอใหมีคุณภาพ เทคนิคการอภิปรายหนาชั้นเรียน เปนตน
5) ขาพเจาวางแผนสําหรับการทํางานใหดีข้ึนในครั้งตอไปอยางไร เชน นําเสนอวิธีการทํางานแบบใหม
ที่แตกตางออกไปจากครั้งนี้
1.2 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ
(กลุมควบคุม) ใหผูเรียนเขียนสะทอนคิดบนบล็อกดวยประเด็น ดังตอไปนี้ 1) กระบวนการทํางานของทีม 2)
การปฏิบัติหนาที่ในทีมทั้งของตนเองและของทีมงาน 3) ปญหาระหวางการทํางานทั้งของตนเองและ
ของทีมงาน 4) ประโยชนหรือความรูท จี่ ะนําไปปรับใชในการทํางานครัง้ ตอไป 5) การวางแผนสําหรับการทํางาน
ใหดีขึ้นในครั้งตอไป
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษา
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ และผูเชี่ยวชาญดานการสอน
วิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรวมจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ดวยการคํ านวณหาดั ชนี ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค (Item Objective
Congruence: IOC) โดยใชสูตร ดังนี้ (Kaemkate, 2008)
σோ

¼¦ IOC =
ே
R
º°
³Â¨µ¦´· °¼Á¸
o É¥ªµ
N º°
Îµª¼Á¸
o É¥ªµ
+1 ®¤µ¥¹
ÂnÄªnµ o°Îµµ¤ª´´Åo¦ÁºÊ°®µ/·¥µ¤/»¦³r
0 ®¤µ¥¹ Å¤nÂnÄªnµ o°Îµµ¤ª´´Åo¦ÁºÊ°®µ/·¥µ¤/»¦³r
-1 ®¤µ¥¹ ÂnÄªnµ o°Îµµ¤ª´´Å¤n¦ÁºÊ°®µ/·¥µ¤/»¦³r
ÁrrÄµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥
oµ IOC 0.5
º°ªnµ o°Îµµ¤´Êª´´Åo°¨o°´ÁºÊ°®µ/»¦³r
oµ IOC ൏ 0.5
º°ªnµ o°Îµµ¤´Êª´´ÅoÅ¤n°¨o°´ÁºÊ°®µ/»¦³r

1.5 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
มาแกไขตามคําแนะนํา เชน จัดลําดับขัน้ ในการเรียนการสอนใหเหมาะสม ปรับกิจกรรมบางอยางใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนมากขึ้น เปนตน จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญเหมาะสมแลวไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
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2. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และเครื่องมือในการสะทอนคิดผานบล็อก ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
บนระบบการจัดการเรียนเรียนรู Moodle 3.1.1 ดังภาพที่ 2 และเครื่องมือในการสะทอนคิดผานบล็อก
ผูว จิ ยั เตรียมเครือ่ งมือสําหรับการสะทอนคิดกลุม โดยสมัครบัญชีผใู ชงานบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com)
จากนั้นสรางบล็อกกลุมขึ้นมาตามจํานวนกลุมที่ไดตกลงกันในชั้นเรียนและสงคําเชิญเขารวมบล็อกกลุม
ไปยังผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมสะทอนคิดกลุมตอไป ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: ตัวอยางหนาแรกของระบบการจัดการเรียนรูรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรค
เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
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ภาพที่ 3: ตัวอยางหนาบล็อกกลุมบนเว็บไซต Tumblr

2.1 นําระบบการจัดการเรียนรูว ชิ าการคิดเชิงสรางสรรคเพือ่ งานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานระบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงและ
แกไขตามคําแนะนํา
2.2 นําระบบการจัดการเรียนรูว ิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพือ่ งานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจาย
เสียงไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เปนนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนเกง กลาง ออน จากการคัดเลือกโดยอาจารยที่ผูสอน จากนั้นใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
แบบสอบถาม ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ
2.3 นําความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชงานระบบการจัดการเรียนรูว ชิ าการคิดเชิงสรางสรรค
เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบฯ แลวนําไปใชใน
การทดลองกับกลุมตัวอยาง
3. แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดความสามารถในการทํางาน
เปนทีมโดยยึดตามโครงสรางแนวคิดของ Lertsrimongkol (2011) ลักษณะของแบบวัดแบงเปน 3 สถานการณ
มีเกณฑการประเมิน 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) สําหรับผูเ รียนประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
ของตนเอง รวมจํานวน 60 ขอ แบงเปนกอนการทดลอง จํานวน 30 ขอ และหลังการทดลอง จํานวน 30 ขอ
4. แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูวิจัยพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม
มาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของ Lertsrimongkol (2011) จํานวน 10 ขอ ครอบคลุม
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ความสามารถในการทํางานเปนทีมทั้ง 5 ดานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) สามารถแบงหนาที่ในทีมได
2) กําหนดเปาหมายของทีมได 3) สามารถสือ่ สารภายในทีมได 4) รักษาบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางานเปนทีมได
5) สามารถประเมิ นการทํ างานได โดยใหคะแนนตามรูบริคเกณฑประเมิ นพฤติ กรรมความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม รวม 30 คะแนน สําหรับขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยขอที่ 3 และ 4
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน
การทํางาน เปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ใหอาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตน
4.2 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน
การทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ใหผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม
ดวยการประเมินความสอดคลอง (IOC: Item Objective Congruence) ใชสูตรในการคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ดังนี้ (Kanjanawasee, 2544)
σோ

¼¦ IOC =
ே
R
º°
³Â¨µ¦´· °¼oÁ¸É¥ªµ
N
º°
Îµª¼oÁ¸É¥ªµ
+1 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤°¨o°´
0 ®¤µ¥¹
Å¤nÂnÄªnµ¤¸ªµ¤°¨o°´
-1 ®¤µ¥¹
Å¤n¤¸ªµ¤°¨o°´
ÁrÄµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥
oµ IOC  0.5 Âªnµ¦µ¥µ¦¦³Á¤·´Ê¤¸ÁºÊ°®µ®¦º°»¦³r¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
oµ IOC൏ 0.5 Âªnµ¦µ¥µ¦¦³Á¤·´Ê¤¸ÁºÊ°®µ®¦º°»¦³rÅ¤nÁ®¤µ³¤

4.3 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน
การทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ทีผ่ า นการตรวจสอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา เมือ่ มีความเหมาะสมแลวนําไปใช
ในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 สัปดาห รายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 7 สัปดาห
´µ®r
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¼oª·´¥Â³Îµµ¦Äoµ¦³
°°Å¨rÂ¨³µ¦³o°·nµ
¨È° ¼o°¤°®¤µ¥µ°£·¦µ¥
Âª· °¸¤

2

Ê´ µ¦¦oµ
¦³µ¦r
µ¦Á¦¸¥¦¼ooª¥µ¦
·´·

¼o°¤°®¤µ¥µ·Ê¸É 1 ¦µ¥µ¦ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
nµ¦³µµ
Ân¨³¨»n¤´ÎµÃ¦¦nµ¦µ¥µ¦
ª·¥»¦³µ¥Á¸¥°´Ã®¨ ¹Ê
¦³µnµ

3

Ê´ µ¦´ÁÂ¨³
µ¦Å¦n¦°

¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°Âª·Ä
µ¦´Îµ¦µ¥µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
¼o°Ä®oÎµÂ³Îµ

¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
nµ¦³µµÂ¨³´Îµ
¦µ¥µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥Â¨oª
°´Ã®¨¨µ ¹Ê¦³µ
nµ ¼oÁ¦¸¥Îµ·¦¦¤³o°
·Á¸É¥ª¦´Ê¸É 1

4

Ê´ µ¦¡·µ¦µ¨
ªµ¤Á®ÈÂ¨³µ¦
¦oµÂª·
µ¦¦³Á¤·
¦³µ¦rÂ¨³
µ¦¼¦µµ¦

¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°¨µ
¦µ¥µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥ ¼o°Ä®o
³ÂÂ¨³ª·µ¦r¨µ

n¨µ´ÂoÅ ¦³µ
nµ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä
¨»n¤nµ¦³µµ ¼oÁ¦¸¥
Îµ·¦¦¤³o°·¨»n¤
¦´Ê¸É 1

5

Ê´ µ¦¦oµ
¦³µ¦rµ¦
Á¦¸¥¦¼ooª¥µ¦
·´·

¼o°¤°®¤µ¥µ·Ê¸É 2 ¦µ¥µ¦ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
ª·¥»Ã¦´«r
nµ¦³µµ Ân¨³¨»n¤
´ÎµÃ¦¦nµ¦µ¥µ¦Ã¦´«r
°´Ã®¨ ¹Ê¦³µnµ

1
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µ¦µ¸É 1
µ¦ÎµÁ·µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨µ¨»n¤´ª°¥nµ 7 ´µ®r (n°)
´µ®r
6

7

´Ê °
µ¦Á¦¸ ¥¦¼o
´Êµ¦´ÁÂ¨³
µ¦Å¦n¦°

Ä´Ê Á¦¸ ¥
(ÄoÁª¨µ 1 ´ÉªÃ¤ 30 µ¸)
¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°Âª·Ä
µ¦´Îµ¦µ¥µ¦Ã¦´«r ¼o°Ä®o
ÎµÂ³Îµ

Ê´ µ¦¦³Á¤·
¦³µ¦rÂ¨³
µ¦¼¦µµ¦ ÁÈ
o°¤¼¨Ã¥ÄoÂ
¦³Á¤·¡§·¦¦¤
µ¦ÎµµÁ}¸¤

¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°¨µ
¦µ¥µ¦Ã¦´«r ¼o°Ä®o³Â
Â¨³ª·µ¦r¨µ ¼oª·´¥ÁÈ o°¤¼¨
µÂª´ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
ÎµµÁ}¸¤ÂÄoµµ¦r
®¨´Á¦¸¥

¦³µ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o
(ÄoÁª¨µ 1 ´ÉªÃ¤ 30 µ¸)
¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
nµ¦³µµÂ¨³´Îµ
¦µ¥µ¦Ã¦´«rÂ¨oª°´Ã®¨
¨µ ¹Ê¦³µnµ
¼oÁ¦¸¥Îµ·¦¦¤³o°
·Á¸É¥ª¦´Ê¸É 2
n¨µ´ÂoÅ ¦³µ
nµ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä
¨»n¤nµ¦³µµ ¼oÁ¦¸¥
Îµ·¦¦¤³o°·¨»n¤¦´Ê¸É
2

ผลการวิจัย
1. ผลจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
ภายหลังเรียน (  = 114.34, S.D. = 6.96) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมใน
กอนเรียน (  = 111.15, S.D. = 9.07) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กอนเรียนและหลังเรียน
¨»¨¤³o
n
°·¤¤¸¦¼ Â
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*
p < .05

N

܆

25
25

111.15
114.34

S.D.
9.07
6.96

p
.02*
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2. ผลจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
หลังเรียน พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมระหวาง
กลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง(  = 114.34, S.D. = 6.96) และกลุมสะทอนคิดแบบ
ไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม (  = 110.55, S.D. = 8.09) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถในการทํางานเปน
ทีมหลังเรียน ระหวางกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ
(กลุมควบคุม)
®¨´Á¦¸ ¥
N
p
S.D.
ഥ
܆
¨»n¤³o°·¤¸¦¼Â
¨»n¤³o°·Å¤n¤¸¦¼Â

25
30

114.34
110.55

6.96
8.09

.06

p< .05
3. ผลจากการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของ
กลุ  ม สะท อ นคิ ด แบบมี รู ป แบบ (กลุ  ม ทดลอง) และกลุ  ม สะท อ นคิ ด แบบไม มี รู ป แบบ (กลุ  ม ควบคุ ม )
คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมจากกิจกรรมครั้งที่ 1
ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง (  = 20.70, S.D. = 1.31) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ กลุมควบคุม (  = 13.16, S.D. = 1.36)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมครั้งที่ 2 คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
ของกลุ  ม สะท อ นคิ ด แบบมี รู ป แบบ (กลุ  ม ทดลอง (  = 23.26, S.D. = 3.10) สู ง กว า ค า เฉลี่ ย ของ
คะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม  = 20.70, S.D. =
1.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

200

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

ตารางที่ 4
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)
จากกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง
¦´Ê ¸É 1
S.D.
p
N
ഥ


¨»n¤³o°·¤¸¦¼Â
¨»n¤³o°·Å¤n¤¸¦¼Â
¦´Ê ¸É 2
¨»n¤³o°·¤¸¦¼Â
¨»n¤³o°·Å¤n¤¸¦¼Â
*

25
30
N
25
30

20.70
13.16
ഥ


23.26
20.70

1.31
1.36
S.D.
3.10
1.46

.00*
p
.00*

p< .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลัก
การเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยสวนที่สําคัญแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
1. จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม กอนเรียนและ
หลังเรียน ของกลุม สะทอนคิดแบบมีรปู แบบ (กลุม ทดลอง) พบวา คาเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการทํางาน
เปนทีมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ ที่ใชการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสงเสริมความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sinthaworn (2010) พบวา นักศึกษา
ครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานมีคะแนนความรูความเขาใจทางสารสนเทศ และ
ทักษะการเรียนรูเปนทีมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ ที่สนับสนุนดวยเครื่องมือออนไลนและกิจกรรม
ชวยสงเสริมใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน ของนักศึกษา
ดานสื่อสารมวลชน ระหวางกลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอน
คิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) พบวา กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง)
มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน สูงกวากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ
(กลุมควบคุม) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยคาดวาที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากผูเรียนทั้งสองกลุมเปนนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่มีพื้นฐานความสามารถดานเทคโนโลยี
ทีค่ อ นขางใกลเคียงกัน ทําใหการเรียนแบบผสมผสานเปนไปไดคอ นขางราบรืน่ สมาชิกทุกคนสามารถทํางาน
รวมกันเปนทีมบนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมแตกตางกัน สวนหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ
ทีผ่ เู รียนทัง้ สองกลุม ไดเรียนรูน นั้ เปนเนือ้ หาวิชาทีเ่ กีย่ วของกับการสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
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และวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ซึ่ ง ผู  เ รี ย นทราบดี อ ยู  แ ล ว ว า เป น วิ ช าที่ สํ า คั ญ อั น จะต อ ยอดไปสู  อ าชาชี พ ของตนเอง
ในอนาคตได จึงใหความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดีทั้งในชั้นเรียนและบนระบบออนไลน โดย
การสะทอนคิดผานบล็อกทัง้ แบบเดีย่ วและแบบกลุม ชวยใหผเู รียนไดทบทวนจนเกิดการเรียนรูใ นกระบวนการ
ทํางานเปนทีมไดอยางเปนรูปธรรมมากขึน้ สอดคลองกับคํากลาววาประสบการณทเี่ กิดในชีวติ จริงเปนกิจกรรม
การเรียนรูผานการกระทําซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูและความเขาใจในสิ่งที่ไดกระทํา ในทํานองเดียวกัน
การเรียนรูผานรูปแบบสื่อที่หลากหลายจะชวยขยายกระบวนการประมวลผลใหกวางออกไปและเปนไปไดดี
ยิ่งขึ้น (Downs, Boyson, Alley & Bloom, 2011)
3. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม ระหวางกลุมสะทอนคิดแบบ
มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานเปนทีม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
จากกิจกรรมทั้งสองครั้ง ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักศึกษา
ทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมที่แตกตางกัน เนื่องจากแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปน
ทีม ประเมินโดยอาจารยประจํารายวิชาและผูวิจัย แตกตางจากแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม
ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ผลจึงมีความแตกตางกัน โดยแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
เปนมุมมองจากคนภายนอกทีม ซึง่ อาจมองเห็นพฤติกรรมและลักษณะการทํางานในดานตาง ๆ ไดชดั เจนกวา
สมาชิกในทีม โดยนักศึกษากลุมที่สะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีลักษณะพฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมดานการแบงหนาที่ในทีมและการสื่อสารภายในทีมสูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน
สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรมดานการกําหนดเปาหมายของทีม
สูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรมในหองเรียนและการพูดคุยกัน
ผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเมื่อวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม
ดังนี้ 1) ดานการแบงหนาที่ในทีม แบงหนาที่กันคราว ๆ ในหองเรียน และแบงกันอีกครั้งบนกระดานสนทนา
ออนไลนแบบแจกแจงวาใครทําหนาที่อะไรโดยยึดตามความสามารถของแตละคน 2) การกําหนดเปาหมาย
ของทีม สมาชิกนําเสนอสิ่งที่แตละคนสนใจดวยเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 3) การสื่อสารภายในทีม
เริม่ ตัง้ แตในชัน้ เรียนและบนกระดานสนทนาออนไลน 4) การรักษาบรรยากาศทีด่ ใี นทีม มีการทบทวนคําสัง่ งาน
ใหกับสมาชิกในทีม ใชคําที่เปนกันเองสื่อความหมายกับสมาชิก 5) ดานประเมินการทํางาน นําคําแนะนํา
ของอาจารยไปปรับปรุงโดยทันที สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรม
ดานการกําหนดเปาหมายของทีมสูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรม
ในหองเรียนและการพูดคุยกันผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเมื่อวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา
มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม ดังนี้ 1) ดานการแบงหนาที่ในทีม แบงหนาที่กันบนกระดานสนทนาออนไลน
ตามเสียงสวนใหญของสมาชิกทีต่ อ งการใหใครทําหนาทีอ่ ะไร 2) การกําหนดเปาหมายของทีม สมาชิกรวมกัน
เสนอแนวทางในการผลิตชิน้ งานใหเปนไปตามคําสัง่ งานมากทีส่ ดุ 3) การสือ่ สารภายในทีม พูดคุยเกีย่ วกับ
ช ว งเวลาที่ ส มาชิ ก ว า งตรงกั น เพื่ อ นั ด แนะเวลาและสถานที่ ทํ า งาน 4) การรั ก ษาบรรยากาศที่ ดี ใ นที ม
รับฟงความคิดเห็นกันและใหเหตุผลโตแยงหากไมเห็นดวยกับสิ่งที่สมาชิกเสนอ 5) ดานประเมินการทํางาน
รับฟงและนําคําแนะนําของอาจารยไปปรับปรุงงานมากกวารอยละ 80
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สรุป
จากขอคนพบขางตนสามารถสรุปได ดังนี้ 1) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการ
สะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษา
ดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผาน
บล็อกแบบมีรปู แบบ มีคา เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมสูงกวา กลุม ทีม่ กี ารสะทอนคิดผานบล็อก
แบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมนั้น
ผูส อนควรสงเสริมพฤติกรรมใหกบั นักศึกษาทัง้ 5 ดาน ไดแก 1) สามารถแบงหนาทีใ่ นทีมได 2) กําหนดเปาหมาย
ของทีม 3) สามารถสื่อสารภายในทีม 4) สามารถรักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 5) สามารถ
ประเมินการทํางานได (Blake & Mouton, 1964 ; Harvey & Drolet, 2004 ; Homans, 1974 ; Tarricone &
Luca, 2002 ; Waewngam, 2002 ; Kedsakorn, 2005) โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานควบคูไป
กับหลักการเรียนรูจากประสบการณทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ
2) การสังเกตและการไตรตรอง 3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4) การประเมินประสบการณ
และการบูรณาการ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989)
โดยในขัน้ ตอนสุดทาย (การประเมินประสบการณและการบูรณาการ) ควรนํากิจกรรมการสะทอนคิดผานบล็อก
ที่มีเครื่องมือในการเขียนบล็อกที่หลากหลาย เชน ภาพ ไฟลเสียง วิดีโอ เปนตน รวมถึงควรพิจารณาลักษณะ
ของคําถามควรมีคาํ ถามแบบเจาะจงใหนกั ศึกษาไดพยายามวิเคราะหการทํางานของตนเองและสมาชิกกลุม
ใหครอบคลุมตรงประเด็น เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหการทํางานและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 1) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู
จากประสบการณที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อก ผูสอนควรเตรียมพรอมตนเองดวยการเรียนรูพื้นฐานการใช
งานระบบ เชน การอัปโหลด ดาวนโหลดเอกสาร การตัง้ คาเปดปดกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นตอโพสต
ของผูเ รียน เปนตน 2) ผูส อนควรกระตุน ผูเ รียนเพือ่ สรางแรงเสริมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมแตละสัปดาห โดยอาจ
สื่อสารดวยการยํ้าเตือนในชั้นเรียน หรือแจงเตือนผานทางอีเมล หรือโซเชียลมีเดีย ตามลักษณะของกลุม
ผูเรียน 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกิจกรรมบนระบบออนไลน ควรปรับรูปแบบการใชงานกระดานสนทนา
ใหมีลักษณะที่หลากหลาย เชน สามารถพิมพขอความ สงไฟลเอกสาร สงไฟลภาพ สงไฟลวิดีโอบนกระดาน
สนทนาได เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) กลุ  ม ตั ว อย า งคื อ ผู  บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการที่ เ คยซื้ อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด จ ากบริ ษั ท
บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 385 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ได แ ก ค า เฉลี่ ย
ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห ค  า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น และการวิ เ คราะห
การถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนโดยกํ า หนดค า นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ผลการวิ จั ย พบว า
1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายดานราคา และ
ดานการสงเสริมการตลาด 2) การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มคี าเฉลี่ย
การตัดสินใจสูงสุด คือ ขั้นตอนการรับรูความตองการ รองลงมาคือ ขั้นตอนการคนหาขอมูล ขั้นตอน
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: wonglek.p2000@gmail.com
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การประเมินทางเลือก และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด (X4) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) และดานราคา (X2) สามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) ไดรอยละ 66.30

คําสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ สินคาเฮาสแบรนด บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร

Abstract
This research aimed to study the marketing mix factors that affected the consumer in
Samut Prakan Province decision to purchase the House Brand Products, a case study of Big C
Supercenter Public Company Limited. The samples consisted of 385 consumers in Samut Prakan
Province that decided to purchase the House Brand Products at Big C Supercenter Public
Company Limited, using multistage sampling. The research instrument was a questionnaire.
The statistics used in data analysis included mean, standard deviation, Pearson product moment
correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis, determined the statistical
significance level of 0.05. The results found that; 1) Overall, the marketing mix factors affecting the
consumers in Samut Prakan Province decision to purchase the House Brand Products, a case
study of Big C Supercenter Public Company Limited which was at a high level. The product aspect
was the highest mean, followed by the place, the price and the promotion respectively. 2)
The consumers in Samut Prakan Province decision to purchase the House Brand Products in this
case study, overall they had the decision at a high level. In addition to, the highest level of purchase
decision was the need arousal ; the subordinate aspects were the information search, the
evaluation of alternatives and purchase decision respectively. 3) The marketing mix factors on the
promotion (X4), the place (X3) and the price (X2) could be predicted the consumer in Samut Prakan
Province decision to purchase the House Brand Products, a case study of Big C Supercenter
Public Company Limited at 66.30%.

Keywords
Marketing Mix Factors, Purchase Decision, House Brand Product, Big C Supercenter
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บทนํา
สินคาตราเฉพาะหรือสินคาเฮาสแบรนด (House Brand) ในประเทศไทยไดโตมาพรอมกับการพัฒนา
ของกลุม ผูป ระกอบการคาปลีกสมัยใหมหรือกลุม โมเดิรน เทรด (Modern Trade) ทีม่ กี ารผลิตสินคาเฮาสแบรนด
ขึ้นมาเพื่อใหเปนทางเลือกของลูกคา และนําไปวางขายในรานคาปลีกของตนเองเทานั้น โดยหนาตาสินคา
เฮาสแบรนดสวนใหญก็จะมีสวนคลายกับสินคาแบรนดทั่วไป จะเนนที่จุดขาย คือ ราคาถูกเพียงอยางเดียว
ทําใหเจาะตลาดกลุมลูกคาเฉพาะทีม่ ีรายไดปานกลางและลาง แตในตอนนีก้ ลุมโมเดิรนเทรดไดมีการพัฒนา
และปรับกลยุทธในการทําตลาดของสินคาเฮาสแบรนดใหม ใหมีความแตกตางและมีความหลากหลาย
มากขึ้นทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินคา จึงเปนทางเลือกใหกับลูกคาไดหลายกลุมขึ้น ปจจุบัน
สัดสวนของตลาดสินคาเฮาสแบรนดในประเทศไทยมีมลู คาเพียงรอยละ 1 ของตลาดคาปลีกทัง้ หมด ซึง่ ก็ถอื วา
เปนตลาดทีย่ งั เล็กมากเมือ่ เทียบกับตลาดสินคาเฮาสแบรนดในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสวิตเซอรแลนด
ที่สินคาเฮาสแบรนดมีสวนแบงทางการตลาดถึงรอยละ 45 และสหรัฐที่มีถึงรอยละ 18 หรือแมกระทั่ง
ประเทศในกลุมประเทศเอเชียอยางสิงคโปร ก็มีสวนแบงการตลาดสินคาเฮาสแบรนดสูงถึงรอยละ 8 แมวา
ตลาดสินคาเฮาสแบรนดในประเทศไทยอาจยังมีสวนแบงการตลาดนอย ถาเทียบกับประเทศอื่น ๆ แตจาก
แนวโนมการเติบโตยังถือวาเปนตลาดที่นาสนใจ เพราะมีการคาดการณวาในปนี้ตลาดสินคาเฮาสแบรนด
นาจะมีมูลคาทางการตลาดประมาณ 27,000 ลานบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10-15 จากปที่ผานมา
โดยเฉพาะสินคาเฮาสแบรนดที่ไดรับความนิยมสวนใหญยังเปนกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคเปนหลัก
(Samalapa, 2016)
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 ที่ผานมาสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก ในสวนของไทย แมวาจะยังไมกระทบมากนัก แตก็ทําใหกําลังซื้อในชวงที่ผานมาลดลง สงผล
ใหผูบริโภคตองระมัดระวังในการจับจายสินคามากขึ้น ทําใหตลาดสินคาเฮาสแบรนด ซึ่งเปนสินคา
ของผูประกอบการหางคาปลีกแตละแหงมีอัตราการเติบโตของยอดขายอยางมากตอบรับกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ไมดี โดยปจจุบันนี้ผูบริโภคคนไทยเริ่มใหการยอมรับกับสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้นกวาในอดีต แมจะยังไม
มากเทากับในตางประเทศก็ตาม แตก็เปนแนวโนมที่ดีที่สินคาเฮาสแบรนดจะไดรับการยอมรับมากขึ้น
ซึ่งในสวนของผูประกอบการเองก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาและยกระดับทั้งคุณภาพ ความนาเชื่อถือ และ
การผลิตตอตัวสินคาเฮาสแบรนดใหมากขึน้ ตามไปดวยเพือ่ สรางความมัน่ ใจและการยอมรับใหมากขึน้ นัน่ เอง
ที่ผานมาผูประกอบการทุกรายก็ใหความสําคัญตอการยกระดับเฮาสแบรนดมากขึ้น อาทิ เชน เทสโก โลตัส
ไดทําตลาดสินคาเฮาสแบรนดจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป และจะเพิ่มสินคาเฮาสแบรนดในกลุมเครื่องใช
ไฟฟาดวย โดยการเปดตลาดใหมกับแบรนดใหมที่ชื่อวา “ไฮยาซอง” ที่เปนแบรนดของ เทสโก โลตัสซึ่งเปดตัว
ในประเทศไทยเปนแหงแรกในโลก สําหรับท็อปซุปเปอรมารเก็ต มียอดขายของสินคาเฮาสแบรนดของ
บริษัทเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 30 จากสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ที่ทําตลาด
4 - 5 แบรนด เชน มายชอยส คุกกิ้ง ฟอรฟน และท็อปส เปนตน รวมมากกวา 1,000 รายการ จึงมีแผนที่
จะขยายไลน เ ฮาส แ บรนด อี ก หลายแบรนด โดยเฉพาะในกลุ  ม อาหารสดที่ ไ ด รั บ การตอบรั บ อย า งดี
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สวนของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ก็ปรับกลยุทธและภาพลักษณใหมของสินคาเฮาสแบรนด
เริ่มจากการใชชื่อ บิ๊กซี เปนแบรนดของสินคาเฮาสแบรนด มีการปรับบรรจุภัณฑใหมสวยงามทันสมัย
รวมทั้งเพิ่มกลุมสินคาและรายการสินคารวมเปน 2,000 กวารายการ จากเดิมมี 1,000 กวารายการ และเพิ่ม
ซัพพลายเออร (Supplier) ผูผลิตรวมเปนกวา 250 รายจากเดิมมีประมาณ 100 กวารายเทานั้น และ ป
พ.ศ. 2557 จะเพิม่ สินคาใหมอกี กวา 100 รายการ (Praditsarn, Pupat, Wongpanit & Jatupanyachotikun, 2016,
2014, 1) ดังนั้น บริษัทบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จึงจําเปนตองที่จะตองเรงพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาด เพื่อเรงสรางความแตกตาง และสรางความจงรักภักดีในสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท
ใหเกิดขึน้ กับผูบ ริโภคในทุกสาขาเพือ่ ใหบริษทั ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับผูป ระกอบการ
หางคาปลีกอื่นๆ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการก็เปนพื้นที่หนึ่งที่มีการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงเพื่อแยงชิง
สวนแบงทางการตลาด เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบการ หางคาปลีกอื่นๆ ซึ่งก็มีสินคาเฮาสแบรนดเปนของ
ตนเองเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อาทิเชน เทสโก โลตัส ท็อปซุปเปอรมารเก็ต และแม็คโคร เปนตน
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนขอมูลใหกับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก
ที่มีสินคาเฮาสแบรนดเปนของตนเองไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาและกลยุทธทางการตลาด
ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1) ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษา
ในเนื้อหา 2 ประเด็น คือ แนวคิดสวนประสมทางการตลาด ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ใน 4 ขั้นตอน
ประกอบดวย ขั้นตอนการรับรูความตองการ ขั้นตอนการคนหาขอมูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก
และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยไมไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังการซื้อ 2) ขอบเขตดานประชากรและ
กลุม ตัวอยาง ไดแก ผูบ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการทีเ่ คยซือ้ สินคาเฮาสแบรนดจากบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร
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จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา และ 3) ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 7 สาขา

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใน 4 ดานของ Kotler & Armstrong
(2011, 48 - 53) ประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4)
ดานการสงเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อใน 4 ขั้นตอนของ Walters (1987 cited in Sererat, 2007)
ประกอบดวย 1) ขั้นตอนการรับรูความตองการ 2) ขั้นตอนการคนหาขอมูล 3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก
และ 4) ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูว จิ ยั ไดนาํ มาใชเปนกรอบแนวความคิดทีใ่ ชในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังแสดงตามภาพที่ 1
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ได แ ก ผู  บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการที่ เ คยซื้ อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด จ าก
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา ประกอบดวย 1) สาขาบางพลี 2) สาขาศรีนครินทร
3) สาขาสมุทรปราการ 4) สาขาสําโรง 5) สาขาสุขสวัสดิ์ 6) สาขาเมกาบางนา และ 7) สาขาสําโรง 2
(Big C Supercenter Public Company Limited, 2016, 1)
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการที่เคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจาก
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา จํานวน 385 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
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ตามสูตรการคํานวณหาขนาดกลุม ตัวอยางแบบทีไ่ มทราบจํานวนของประชากรทีแ่ นนอน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
รอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเกินรอยละ 5 (Vaivanijkul & Udomsri, 2002, 133)
และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงสาขา สาขาละ 55 คน (Leekitchwatana, 2015, 155)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
เปนคําถามเกีย่ วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความสอดคลองของเนื้อหากับขอคําถาม ไดคาความตรงตามเนื้อหา (IOC) อยูระหวาง 0.60 -1.00
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริโภคที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากขอคําถามทั้งหมด
ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 1970, 161) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93
4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน
4.1 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลีย่ ดังนี้ 1) คาเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุด 2) คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อยูในระดับมาก 3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉลี่ย
1.50 - 2.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอยที่สุด
4.2 การวิเคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 2 ผูว จิ ัยใชการวิเคราะหหาคาเฉลีย่ และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 1) คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
ระดับการตัดสินใจซือ้ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ 2) คาเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึงระดับการตัดสินใจซือ้ อยูใ น ระดับ
มาก 3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้อ
อยูในระดับนอยที่สุด
4.3 การวิเคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 3 ผูว จิ ยั ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสนั และการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนดของผูบ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึ ษา บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า
เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ในภาพรวม มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก (  = 3.95) โดยดานทีผ่ บู ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
เห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดอันดับที่ 1 คือ ดานผลิตภัณฑ (  = 4.07)
อันดับที่ 2 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (  = 3.95) อันดับ 3 คือ ดานราคา (  = 3.94) และอันดับ
สุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (  = 3.85) คือ ดังแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงผลการวิเคราะหปจ จัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายดาน
´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ
¸É¤¸¨n °µ¦´·Äº°Ê ·o µÁ±o µr Â¦r
oµ¨·£´r
oµ¦µµ
oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥
oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ
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2. ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ข องผู  บ ริ โ ภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้ง 4 ขั้นตอนมีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก
(  = 3.88) โดยขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ยระดับการตัดสินใจมากเปนอันดับที่ 1 คือ มีการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนด ขั้นตอนการรับรูความตองการ (  = 3.95) อันดับ 2 คือ ขั้นตอนการคนหาขอมูล (  = 3.87)
อันดับ 3 คือ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก (  = 3.85) และอันดับสุดทาย คือ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
(  = 3.83) ดังแสดงตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
แสดงผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายดาน
µ¦´·Äº°Ê ·o µÁ±µr Â¦r
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3. ผลการวิเคราะหขอ มูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคา
เฮาสแบรนดของผูบ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึ ษา บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายดาน
ทุกดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ด านการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกั บการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มากที่สุด
(r = 0.78) รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (r = 0.72) ดานราคา (r = 0.69) และดานผลิตภัณฑ
(r = 0.61) ตามลําดับ ดังแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
´ªÂ¦
´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ
oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ
oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥
oµ¦µµ
oµ¨·£´r

*p d 0.05
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n
r
p
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0.80
0.00*
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0.00*
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0.72
0.00*
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0.69
0.00*
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0.00*
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3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
(X4) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) และดานราคา (X2) สามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ไดรอยละ 66.30 ดังแสดงตามตารางที่ 4
Ã¥µ¤µ¦Á ¸¥ ¤µ¦¡¥µ¦r µ¦´ · ÄºÊ °·oµÁ±oµr Â¦r °¼o ¦·Ã £Ä
´®ª´¤»¦¦µµ¦ ¦¸«¹¬µ ¦·¬´ ·Ë¸ ¼Á°¦rÁÈÁ°¦r Îµ´ (¤®µ) Ä¦¼³Â·¤¸´¸Ê
Ŷ = .754 + .420(X4) + .227(X3) + .155(X2)
¤µ¦¡¥µ¦r µ¦´·ÄºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r °¼o¦·Ã£Ä´®ª´¤»¦¦µµ¦
¦¸«¹¬µ ¦·¬´ ·Ë ¸ ¼Á°¦rÁÈÁ°¦r Îµ´ (¤®µ) Ä¦¼³Â¤µ¦µ ¤¸´¸Ê
Ẑ = .486(Zx4) + .231(Zx3) + .172(ZX2)
ตารางที่ 4
แสดงคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู ของตัวแปรในสมการพยากรณการตัดสินใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
´ªÂ¦¸É«¹ ¬µ
oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ (X4)
oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥ (X3)
oµ¦µµ (X2)
a
= .754
R = .816
R2 = .666 (Adjusted R2) = .663
F = 229.945*
SEest = .41700

B
.420
.227
.155

SEb
.044
.051
.045

E
.486
.231
.172

t
9.495
4.495
3.463

Sig.
0.000*
0.000*
0.001*

*p d 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึ ษา บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ผูว จิ ยั มีประเด็น
ที่นํามาอภิปรายผลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด และ
ตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ดังนี้
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1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะสินคาเฮาสแบรนดของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีคณ
ุ ภาพเทียบเทากับ
สินคาแบรนดเนมแตมรี าคาตํา่ กวาสินคาแบรนดอนื่ มีการจัดวางสินคาสินคาเปนหมวดหมู ทําใหคน หาสินคา
ตามชั้ น วางสิ น ค า ได ส ะดวก มี ก ารโฆษณาสิ น ค า ทางวิ ท ยุ โทรทั ศ น และมี ก ารส ง เสริ ม การขายด ว ย
การใหของแถม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Dawan & Vivadhnajat (2014, 201 - 212) ที่พบวา
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส  ง ผลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ข องผู  บ ริ โ ภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (X4) มีความสัมพันธกบั การตัดสินใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ โทรทัศน และมีการสงเสริมการขายดวยการใหของแถม สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Chaowalit (2013, 3 - 38) ที่พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคมากที่สุด
คือ การมีการลด แลก แจก แถม ที่เหมาะสม รองลงมาคือ ปจจัยดานการไดเห็นโฆษณาตามสื่อตางๆ เชน
สิ่งพิมพ โทรทัศน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Khongduang (2014, 32 – 47) ที่พบวา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาไดแก การโฆษณาในใบปลิว หนังสือพิมพ และการใหสวนลด
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) สงผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคา
เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีการจัดวางสินคา
เปนหมวดหมู ทําใหคนหาสินคาตามชั้นวางสินคามีความสะดวก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chaowalit
(2013, 3 - 38) ทีพ่ บวา ปจจัยดานการจัดวางสินคาทีม่ อี ทิ ธิพลตอผูบ ริโภค คือ การจัดวางสินคาในทีๆ่ สามารถ
มองเห็ น ได ชั ด จะช ว ยให ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจากผู  บ ริ โ ภค และสอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
Rattananram (2017, 69 - 70) ที่พบวา ปจจัยดานการจัดวางสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบ ริโภคราน เซงฮะ คือ มีการจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูห ยิบงายสามารถดึงดูดใหผบู ริโภคเขามาซือ้ สินคา
4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (X2) สงผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สินคาเฮาสแบรนดของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีราคาตํา่ กวาสินคาแบรนดอนื่ สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ Chaowalit (2013, 3 - 38) ที่พบวา ปจจัยดานราคาสินคาที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค คือ
การมีราคาที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับยี่หออื่นๆ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Dawan & Vivadhnajat
(2014, 201 - 212) ที่พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ สินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกกวาตราสินคาชนิดอื่น
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5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ สินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีคุณภาพเทียบเทากับสินคา
แบรนดเนม จึงมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซือ้ อยูใ นระดับตํา่ และไมสง ผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคา
เฮาสแบรนด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chatkhasemkul (2017, 93 – 94) ที่พบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจของลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑเฮาสแบรนด
ของบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร อยูในระดับตํ่า
6. การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท
บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะผูบ ริโภครับรูค วามตองการ
จากการเทียบคุณภาพเทียบเทาสินคาทั่วไปในทองตลาด ผูบริโภคคนหาขอมูลจากการสอบถามจากบุคคล
ภายในครอบครัวและจากประสบการณในการทดลองใชสนิ คา ผูบ ริโภคประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทียบ
คุณภาพกับราคา และผูบ ริโภคตัดสินใจซือ้ เพราะสินคาซือ้ ไดสะดวกมีทกุ สาขา สอดคลองกับผลงานวิจยั ของ
Kantaputra (2011, 117 - 123) ไดศกึ ษาเรือ่ ง ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การตัดสินใจซือ้ สินคาเพือ่ สิง่ แวดลอม
ของผู  บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง ผลการศึ ก ษา พบว า พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ด า นการ
ตระหนักรูถึงปญหา ดานการคนหาขอมูลขาวสาร ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และ
ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก

สรุป
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานราคา สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด ดังนั้นบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จํากัด (มหาชน) จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และนํามาใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อกระตุน
การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด
โดยอาจทําการโฆษณาสินคาผานสื่อแผนพับ ใบปลิว มีการใหสิทธิพิเศษแกสมาชิกบัตรบิ๊กซี และ
จัดการสงเสริมการขายดวยการลดราคา การใหของแถมใหกับผูบริโภค
1.2 บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ควรใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนาย
โดยอาจจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูหยิบงาย จะสามารถดึงดูดใหผูบริโภคเขามาซื้อสินคา
1.3 บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ควรใหความสําคัญกับราคาสินคาเฮาสแบรนด
เพราะการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจยอย คือ ราคาของสินคาเฮาสแบรนด
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับแนวคิดสวนประสมการคาปลีกและพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ โดยอาจใชวธิ สี มั ภาษณผบู ริโภคทีใ่ ชสนิ คาเฮาสแบรนดของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
อยางตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป หรือใชวิธีประชุมกลุมกลุมยอย (Focus Groups) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สามารถ
นํามากําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรัง่
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมันฝรั่ง กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมและ
เก็บขอมูลจากสมาชิก จํานวน 31 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละและการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ผลการศึกษาพบวา กลุม แมบา นเกษตรกรเจดียแ มครัวเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 50-60 ป ประกอบ
อาชีพทําสวนมันฝรั่ง การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,000-7,000 บาท จากการ
วิเคราะหตน ทุนของกลุม แมบา นในการลงทุนผลิตมันฝรัง่ ประกอบดวยคาใชจา ยในการลงทุนเทากับ 832,700
บาท ตนทุนการผลิตเทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ 677,429 บาท
สําหรับผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตมันฝรัง่ มูลคาปจจุบนั (NPV) ของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการ
5 ป เทากับ 1,037,915.66 ซึ่งมีคามากกวาศูนย มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR) เทากับ รอยละ 49.85
ซึง่ มีคา สูงกวาอัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ของกองทุนหมูบ า นทีก่ าํ หนดไวคอื รอยละ 8 และใชระยะเวลาคืนทุน (PB)
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1 ป 4 เดือน สรุปภาพรวมเปนโครงการที่นาลงทุนเพราะผลตอบแทนที่แทจริงมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อีกทั้งระยะเวลาคืนทุนอยูภายใตอายุโครงการ

คําสําคัญ
ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว

Abstract
The objectives of this study was to investigate the financial benefit and Costs Analysis
in Potatoes Process of Chedi Mae – Krua Agriculturist Housewives Group in Mae Faek Mai District,
Sansai Chiang Mai Provine. Collected data from 31 members of the group, using deep
interview via structured interviewing questionnaires, and the data were analyzed by Descriptive
statistics, percent, for analyzed financial benefit and cost.
The finding reveal that population were women, age 50 – 60 years old, planted
potato, Primary education, family income 5,000-7,000 baht. Finding result showed that costs
of investment of potatoes products were 832,700 baht, the cost of products of potatoes
products was 8,921,282.33 baht and the operation cost of potatoes products was 667,929
baht. The financial benefit in potato process, Net present value (NPV) in 5 years project was
1,037,915.66 that more than zero, internal rate of return (IRR) was 49.85 percent that was
higher than local district fund’s loan interest rate of 8 percent and the payback period (PB)
was 1 year 4 mouth. Overall this project was interested for investing because internal rate
of return was higher than interest rate, Net present value was above zero and payback
time was in project time.

Keywords
Benefit – Costs Analysis, Chedi Mae - Krua Agriculturist Housewives Group

บทนํา
ปจจุบันคนไทยไดนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นทั้งอาหารประเภทเรงดวน และ
อาหารวางประเภทขบเคี้ยว ดังนั้นมันฝรั่งสวนใหญจะใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อ
ผลิตเปนมันฝรั่งทอดกรอบ ที่มีมูลคาตลาดรวมสูงกวา 9,300 ลานบาท ปจจุบัน บริษัทเลย เปนผูผลิต
มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดยเปนผูนําตลาดดวยสัดสวนรอยละ 80 ของมูลคาตลาด
รวมกวา 10,000 ลานบาท แนวโนมตลาดโตขึ้นเรื่อย ๆ ดวยปจจัยมีกลุมผูบริโภคมากขึ้น เชน นักทองเที่ยว
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ที่เขามาเที่ยวประเทศไทย สงผลใหมันฝรั่งเปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่สามารถสรางผลกําไรใหกับเกษตรกร
ไดสงู ถึงประมาณ 8,000 - 10,000 บาทตอไรตอ ป แตมนั ฝรัง่ ทีผ่ ลิตไดในปจจุบนั ยังไมเพียงพอตอความตองการ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการแปรรูปเปนมันฝรัง่ แผนทอดกรอบ ซึง่ ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณความตองการ
อยูที่ประมาณ 120,000 - 150,000 ตันตอป ในขณะที่ผลผลิตมันฝรั่งภายในประเทศมีเพียง 105,988 ตัน
เทานัน้ กลุม ผูป ระกอบการจึงตองนําเขามันฝรัง่ บางสวนจากตางประเทศถึงปละ 36,317 ตัน หนวยงานภาครัฐ
จึงมีการสงเสริมการปลูกมันฝรั่งใน 16 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทนพื้นที่
ปลูกพืชอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงของผลตอบแทนจากความไมแนนอนดานผลผลิตและราคา อาทิ กระเทียม
หอมแดง และขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันฝรั่งเปนพืชฤดูหนาว ปลูกไดผลดีทางภาคเหนือ เปนพืชที่ปลูกงาย
อายุสั้นปริมาณการผลิตที่ไดคอนขางสูง มันฝรั่งจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคเหนือใหผลตอบแทนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ๆ หลายชนิด แหลงปลูกที่สําคัญอยูในจังหวัดเชียงใหมและตาก ซึ่งมีผลผลิตรวม
กันประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด (Prachachatturakit, 2017)
กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เริ่มจัดตั้ง
กลุมขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2540 โดยการรวมตัวของแมบานในหมูบาน โดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง
เปนมันฝรั่งทอดกรอบ มันฝรั่งปรุงรส การดําเนินงานของกลุมตลอดระยเวลาที่ผา นมาไดรับรางวัลมากมาย
แสดงถึงคุณภาพความเขมแข็งของกลุม รางวัลที่ไดรับไดแก รางวัลที่ 1 ในการประกวดภูมิปญญาทองถิ่น
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากสํานักงานเกษตรเชียงใหม ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดภูมิปญญาทองถิ่น ดานผลิตภัณฑและการแปรรูปอาหาร จากสํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในป พ.ศ. 2549 ไดรับคัดสรร
เปนผลิตภัณฑในระดับสีด่ าว จากอนุกรรมการ หนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ ระดับภูมภิ าค และวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2555 ไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งถือวาไดดําเนินการตามกรรมวิธี
อยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลามและกลุม แมบา นเกษตรกรเจดียแ มครัวไดมกี ารดําเนินงานธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑมันฝรั่งมาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มทําบัญชีที่เปนบัญชีอยางงาย โดยไมมีการเก็บขอมูลทางบัญชี
ที่ถูกตองและครบถวน ปจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่งรายยอยเกิดขึ้นมากราย เชน การผลิต
ในครัวเรือนทีผ่ ลิตไวเพือ่ บริโภคและจําหนาย ทําใหเกิดการแขงขันกันเกิดขึน้ จึงทําใหกลุม ตองการทราบตนทุน
ทีถ่ กู ตองแมนยํา ในการแปรรูปผลิตภัณฑเพือ่ ใชเปนขอมูลสําหรับพิจารณาเกีย่ วกับการตัง้ ราคาขาย เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนความเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต (Wipasa, personal
communication, December 15, 2013)
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดเกิดแนวคิดในการพยายามแกปญ
 หาทีส่ าํ คัญ คือ ไมทราบตนทุนและผลกําไรจาก
การดําเนินงานที่แทจริงของกลุม โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของกลุม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย และเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการ
ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง กลุมแมบาน
เกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. ตนทุน จัดเปนวิธีการทางการบัญชีที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางดานตนทุนของธุรกิจประเภท
การผลิต โดยมีวตั ถุประสงคพนื้ ฐานในการคํานวณตนทุนการผลิตสินคา การจัดทํารายงานทางการเงิน ตลอดจน
วิเคราะหและจําแนกขอมูลเพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ ดังนั้น ตนทุน หมายถึง มูลคาทรัพยากร
ที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการโดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปนหนวยเงินตราซึ่งเปนลักษณะ
ของการลดลงในสินทรัพยหรือเพิม่ ขึน้ ในหนีส้ นิ ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ อาจจะใหประโยชนในปจจุบนั หรืออนาคตก็ได
เมือ่ ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ แลวและกิจการไดใชประโยชนไปทัง้ สิน้ แลวตนทุนนัน้ จะถือเปนคาใชจา ย (Aujirapongpan,
2012, 11) ตนทุนสามารถจําแนกตามสวนประกอบของผลิตภัณฑมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (Komarathat,
2008, 37-39)
1.1 วัตถุดิบ (Material) คือ วัตถุดิบที่นํามาใชเปนสวนประกอบที่สําคัญในการทําใหผลิตภัณฑ
นั้นสําเร็จรูป ตนทุนวัตถุดิบแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1.1) วัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง (Direct
Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการโดยตรงสามารถคํานวณไดงายวาตนทุน
วัตถุดบิ ทีร่ วมอยูใ นการผลิตสินคาหนึง่ หนวยเปนเทาใด เชน ไมทนี่ าํ มาใชเปนเฟอรนเิ จอร ผาทีน่ าํ มาตัดเปนเสือ้
เปนตน 1.2) วัตถุดิบทางออมหรือวัตถุดิบโดยออม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นํามาใชในการ
ผลิตสินคานั้นแตใชเปนจํานวนนอย ตัวอยางเชน กาว ตะปู ดาย นํ้ามันหลอลื่น เปนตน กิจการบางแหง
อาจใชคาํ วาวัสดุโรงงาน (Factory Supplies) หรือวัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) แยกเปนรายการอีกรายการหนึง่
ตางหากจากรายการวัตถุดิบทางออม
1.2 คาแรง (Labor) คือ จํานวนเงินที่กิจการจายเปนคาตอบแทนแรงงานในการผลิตสินคาหรือ
บริการ การจายคาแรงอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน ในรูปของเงินเดือน คาแรงรายชั่วโมง คาแรงรายชิ้น
(ตามหนวยสินคาที่ผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาลวงเวลา โบนัสและเงินรางวัลจูงใจอื่นๆ
โดยแยกคาแรงเปน 2 ประเภท คือ 2.1) คาแรงทางตรง (Direct Labor) คือ คาแรงที่ตองเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน
สภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป หรือเปนคาแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินคานั้นๆ โดยตรง ตัวอยางเชน
คาแรงของพนักงานคุมเครือ่ งจักรในแผนกประกอบ คาแรงของชางตัดเสือ้ ในกิจการผลิตเสือ้ สําเร็จรูป เปนตน
2.2) คาแรงทางออม (Indirect Labor) หมายถึง คาแรงที่ไมไดใชหรือไมไดเกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง
เชน คาแรงหัวหนาผูควบคุมงาน (Supervisors) เงินเดือนของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ภารโรง
หรือพนักงานทําความสะอาด เงินเดือนของผูจัดการโรงงาน เปนตน
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1.3 คาใชจายการผลิต หรือ โสหุยการผลิต หรือ คาใชจายโรงงาน (Factory Overhead
หรือ Manufacturing Overhead หรือ Indirect Manufacturing Costs) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึง่ นอกเหนือจากรายการวัตถุดบิ ทางตรงและคาแรงงานทางตรง โดยปกติรายการ
ตนทุนที่รวบรวมไวในรายการคาใชจายการผลิตไดแก 3.1) วัตถุดิบทางออม วัสดุโรงงาน นํ้ามันหลอลื่น
3.2) คาแรงทางออม และหรือเงินเดือนผูจัดการโรงงาน พนักงานจัดซื้อ รปภ. ผูควบคุมโรงงาน เปนตน
3.3) คาใชจายเกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภค เชน คานํ้า คาไฟฟา คาโทรศัพท 3.4) คาใชจายเกี่ยวกับการใช
อาคารสถานที่ เชน คาเชา คาเบี้ยประกันภัย ภาษีทรัพยสิน 3.5) ตนทุนคาเครื่องมือเครื่องใชเล็กๆ นอยๆ
ทีใ่ ชในโรงงาน 3.6) คาเสือ่ มราคาโรงงานของอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณตา งๆ ในโรงงาน 3.7) คาซอมแซม
และบํารุงรักษาทรัพยสินในโรงงาน และ 3.8) คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในโรงงาน
2. ผลตอบแทนและวิธกี ารวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุน ประกอบดวย (Ruksutee, 1997)
2.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอนแทน
2.1.1 อัตรากําไรตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดขึ้นหลัง
หักคาใชจายตาง ๆ แลว เทียบกับตนทุนทางสถิติ เขียนเปนสูตรการคํานวณได ดังนี้
อัตรากําไรตอตนทุน

=

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ x 100
ตนทุนรวม
2.1.2 อัตรากําไรตอคาขาย หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดขึ้นหลัง
หักคาใชจายตาง ๆ แลวเทียบกับยอดขาย เขียนเปนสูตรการคํานวณได ดังนี้
อัตรากําไรตอคาขาย

=

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ x 100
ยอดขายสุทธิ
2.2 วิธีแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนที่เกี่ยวของ
Nilapornkul (2008, 202-210) ไดเสนอเครื่องมือที่นิยมใชในการประเมินโครงการ
ไวดังนี้
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ทําใหผลรวมของ
กระแสเงินสดสุทธิระยะจากการดําเนินโครงการเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ สุทธิรายปที่คาดวาจะไดรับมา
รวมกัน ถาเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ ระยะเวลาของกระแสเงินสดที่รับเขามา คือ ระยะเวลาคืนทุน
2.2.2 มูลคาปจจุบัน (Net Present Value) หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิ ณ อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนระดับหนึ่ง เกณฑการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ โครงการสามารถดําเนินการได (Project
Acceptable) เมื่อ NPV มีคาเปนบวก หรือ NPV>0 แสดงวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุ
โครงการมากกวา หรือเทากับ เงินสดจายลงทุนสุทธิ ณ ระดับอัตราลดที่เทากับอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่
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ตองการจากการลงทุน หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่ง วา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการมากกวา
หรือเทากับอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ตองการจากการลงทุน
2.2.3 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) หมายถึง อัตราลดคา ทีท่ าํ ให
มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ การคํานวณหาคา IRR กรณีกระแสเงินสดสุทธิรายป ไมเทา
กัน จะใชวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยการกําหนดอัตราลดคา ( r ) คํานวณหามูลคา ปจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเงินสดจายลงทุนสุทธิ ถามูลคา
ปจจุบนั ของกระแสเงินสดตํา่ กวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ สิง่ ทีจ่ ะตองทํา คือ เพิม่ มูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดรับ
ซึ่งทําไดโดยการลดอัตราลดคา แตถามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสูงกวาเงินสด จายลงทุนสุทธิก็
ตองทําการลดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ โดยการเพิ่มอัตราลดคา จากนั้นคํานวณมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ และเปรียบเทียบตามกระบวนการทีก่ ลาวขางตน จนกระทัง่ ไดอตั รา
ลดคา คาหนึ่งที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับมากกวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ และอัตราคาอีกหนึ่ง
ที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตํ่ากวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ จากนั้น ทําการคํานวณหาคา r หรือ
IRR ตามวิ ธี Interpolation อนึ่ ง ช ว งห า งของอั ต ราลดค า ก อ นที่ จ ะนํ า มาคํ า นวณหาค า IRR ตามวิ ธี
Interpolation ไมควรหางเกิน รอยละ 5 ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงจนเกินไป
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Nuansawai (2011) ศึกษาเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งของ
กลุม แมบา นเกษตรกรบานปาไผ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคศกึ ษาตนทุน
และผลตอนแทนของการผลิ ต กระเที ย มโทนดองนํ้ า ผึ้ ง โดยศึ ก ษาและเก็ บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ
ประธานกลุม แมบา นเกษตรกร และผูม หี นาทีเ่ กีย่ วของดานการเงินและบัญชีของกลุม จํานวน 9 คน ผูว จิ ยั ศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเทียมโทนดอกนํ้าผึ้ง จํานวน 3 ขนาด ไดแก ผลิตภัณฑกระเทียมโทน
ดองนํา้ ผึง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา ตนทุนในการผลิตกระเทียมโทนดองนํา้ ผึง้ มีอตั รากําไร
ตอตนทุนของผลิตภัณฑกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งขนาดเล็ กเทากับรอยละ 15.59 ขนาดกลางเท ากับ
รอยละ 46.13 และขนาดใหญเทากับรอยละ 65.45 และมีอัตรากําไรตอคาขายของผลิตภัณฑกระเทียมโทน
ดองนํา้ ผึง้ ขนาดเล็กเทากับรอยละ 12.97 ขนาดกลางเทากับรอยละ 30.84 และขนาดใหญเทากับรอยละ 39.08
มูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการ 20 ป ทีอ่ ตั ราคิดลด รอยละ 6.50 เทากับ 20,721,044
บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 1 เดือน และ 14 วัน
Kaphae (2010) ศึกษาเรือ่ ง ตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายนํา้ จืด (ไก) :
กรณีศกึ ษาสตรีสหกรณบา นหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผปู ระกอบการ
จํานวน 25 คน ผูวิจัยศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตภัณฑจากสาหรายนํ้าจืด (ไก) จํานวน 3 ประเภท
ไดแก ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเครื่อง ผลิตภัณฑสาหรายเลิศรส (ไกยี) และผลิตภัณฑหอหมกไก
(หอนึ่งไก) พบวามีตนทุนการผลิตเทากับ 241,620.71 บาท 171,922.40 บาท และ 117,983.80 บาท
ตามลําดับ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 12,972 บาท 9,660 บาท และ 4,968 บาท ตามลําดับ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

225

และมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเทากับ 361,160 บาท 268,910 บาท และ 138,310 บาท ตามลําดับ
ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเครื่อง มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป 1 เดือน 15 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตรา
คิดลด รอยละ 6.75 เทากับ 475,989.59 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนทีแ่ ทจริง เทากับรอยละ 46.67 ผลิตภัณฑ
สาหรายเลิศรส (ไกยี) มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 5 เดือน 21 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลด
รอยละ 6.75 เทากับ 332,969.54 บาท และ มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เทากับรอยละ 35.76 ผลิตภัณฑ
หอหมกไก (หอนึง่ ไก) มี อัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 13.02 และมีอตั รากําไรตอคาขายเทากับรอยละ 11.10
Tingtang (2005) ศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนทุเรียนทอดกรอบของกลุม แมบา น
เกษตรกรในจังหวัดระยอง วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทางดานการผลิต การตลาดและปญหา
อุปสรรค เก็บขอมูลจาการสัมภาษณกลุม แมบา นเกษตรกรทีผ่ ลิตทุเรียนทอดในจังหวัดระยอง จํานวน 17 กลุม
ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ราคาขายทุเรียน เกรด A กิโลกรัมละ
280-300 บาท ตนทุนตอกิโลกรัม 206.40 บาท ผลตอบแทนทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 591,951.76 บาทตอกลุม
มีกําไรเฉลี่ยเทากับ 35,393.03 บาทตอกลุม และมีกําไรเฉลี่ยตอกิโลกรัม 13.13 บาท ปญหาและอุปสรรค
สงเสริมใหกลุมแมบานเกษตรรวมกลุมกันซื้อวัตถุดิบปริมาณมากๆ เพื่อลดตนทุน ควรนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการปรับปรุงการผลิต ปรับปรุงสถานทีใ่ นการผลิตใหสะอาดถูกสุขอนามัย หาตลาดทีแ่ นนอนโดยทําสัญญา
ซื้อขายลวงหนากับบริษัทที่รับซื้อสินคา

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมแมบานเกษตรกร บานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 31 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลในการวิจัย แบงเปน 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดครอบครัวตอเดือน
สวนที่ 2 ขอมูลตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง ประกอบดวย คาใชจายในการลงทุน
คาใชจายในขายและบริหาร และตนทุนการผลิต
สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง ประกอบดวย รายไดจากการขาย
และการแปรรูปการผลิต ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
สวนที่ 4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรเจดีย
3. วิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งผูดําเนินการวิจัยไดสราง
แบบสัมภาษณ ตามขั้นตอนดังนี้
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3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและผลตอบแทน
3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ
3.3 สรางแบบสัมภาษณแลวนําเสนอตอคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบประเด็น
ตางๆ และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข
3.4 นําแบบสัมภาษณทแี่ กไขเรียบรอยไปใหผเู ชีย่ วชาญทางการเงินและบัญชี จํานวน 2 ทาน
ตรวจสอบความถูกตอง
3.5 นําแบบสัมภาษณที่ไดรับการแกไขไปทดลองใชกับกลุมแมบานขนมดอกจอกที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 3 คน แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหแบบสัมภาษณมีความสมบูรณ เพื่อนําไปสัมภาษณ
จริงตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากร ใชวิธีทางสถิติเชิงพรรณนาดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร โดยหาคารอยละ และนําเสนอขอมูลในลักษณะบรรยายผล
สวนที่ 2 ขอมูลตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง ใชแนวคิดและสูตรการคํานวณ ดังนี้
ตนทุนการแปรรูปผลิตภัณมันฝรั่ง = วัตถุดิบที่ใชในการผลิต + คาแรงงานการผลิต + คาใชจาย
การผลิต
สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง ใชแนวคิดและสูตรการคํานวณ
ดังนี้

°´¦µÎµÅ¦n °o »
°´¦µÎµÅ¦n°o» = ÎµÅ¦»· X 100
o»¦ª¤
°´¦µÎµÅ¦n °n µ µ¥
°´¦µÎµÅ¦n°nµ µ¥ = ÎµÅ¦»· X 100
¥° µ¥»·
n µ´ »´»· (Net Present Value)
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¦³¥³Áª¨µº» (PaybackPeriod: PP)
PB =
Á·nµ¥¨»»·
Á·¦´»·¦µ¥e
°´¦µ¨°Â£µ¥Ä (Internal Rate of Return: IRR)
IRR
=
สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรเจดียใช
วิธีรวบรวมขอมูลแลวสรุป แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวทั้งหมด
จํานวน 31 คน เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 50-60 ป คิดเปนรอยละ 83.87 รองลงมา มีอายุระหวาง 60-70 ป
คิดเปนรอยละ 16.13 ประกอบอาชีพทําสวนปลูกมันฝรัง่ คิดเปนรอยละ 83.87 รองลงมาประกอบอาชีพทํานา
คิดเปนรอยละ 6.45 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 93.55 ระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 6.45
มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,000-7,000 บาท คิดเปนรอยละ 87.10 รองลงมา รายไดตอเดือนระหวาง 7,000
– 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.67 และ รายไดระหวางเดือน 3,000 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.23
ต น ทุ น และผลตอบแทนทางการเงิ น การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากมั น ฝรั่ ง จากการเก็ บ ข อ มู ล
โดยการสัมภาษณกลุม แมบา นเกษตรกรเจดียแ มครัว ตนทุนของโครงการระยะเวลา 5 ป ตัง้ แต พ.ศ. 2556 –
พ.ศ. 2560 พบวา ตนทุนของกลุม แมบา นในการลงทุนผลิตมันฝรัง่ ประกอบดวย คาใชจา ยในการลงทุนเริม่
แรก เทากับ 832,700 บาท ตนทุนการผลิต เทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร
เทากับ 677,429 บาท และมีรายไดจากการจําหนายมันฝรั่ง รวมเทากับ 11,930,290.59 บาท ทางกลุม
มีผลกําไรสุทธิรวม เทากับ 1,498,878.99 ผลการวิเคราะหตนทุนรวมมันฝรั่ง ไดแก ตนทุนรวมมันฝรั่งทอด
กรอบเทากับ 211.81 บาทตอกิโลกรัม และ มันตนทุนรวมฝรั่งทอดปรุงรส เทากับ 121.31 บาท ตอกิโลกรัม
โดยทางกลุมกําหนดราคาขายของมันฝรั่งทั้ง 2 ชนิด เทากันที่ 250 บาทตอกิโลกรัม และผลตอบแทนมันฝรั่ง
ทอดกรอบ มีอัตรากําไรตอตนทุน คิดเปนรอยละ 17.37 และอัตรากําไรตอคาขาย คิดเปนรอยละ 14.71
ผลตอบแทนมันฝรั่งปรุงรส มีอัตรากําไรตอตนทุน คิดเปนรอยละ 104.93 และอัตรากําไรตอคาขาย คิดเปน
รอยละ 50.91 ทัง้ นีม้ ผี ลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมูลคาปจจุบนั สุทธิใชอตั ราคิดลดรอยละ 8
คื อ อั ต ราเงิ น กู  สํ า หรั บ สิ น เชื่ อ ของกองทุ น หมู  บ  า นเจดี ย  แ ม ค รั ว ตํ า บลแม แ ฝกใหม อํ า เภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม ผลตอบแทน พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,037,915.66 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 49.85 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 1 ป 4 เดือน ซึ่งระยะ
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เวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนการผลิตมันฝรั่งแปรรูปที่กําหนดไว 5 ป สรุปไดวาโครงการนี้นาลงทุน
สําหรับผูประกอบการ
ตารางที่ 1
แสดงตนทุนการผลิตแปรรูปมันฝรั่งแตละชนิดแยกตามผลิตภัณฑ ตลอดป พ.ศ. 2556
®n ª¥ : µ
¦µ¥µ¦

¤´ ¦´É °¦°
881,375

¤´ ¦´É °¦» ¦
44,701

nµÂ¦µµ¦

222,269

54,929

nµÄonµ¥Äµ¦¨·´Â¦

232,829

76,888

¦ª¤

1,336,473

176,518

¦·¤µµ¦¨·´Êe

6,875

1,699

o»µ¦¨·´Â¦n°·Ã¨¦´¤

194.40

103.90

o»µ¦¨· (¦ª¤nµÁºÉ°¤¦µµ) n°·Ã¨¦´¤

211.81

121.31

ª´»·µ¦

จากตารางที่ 1 พบวา ตนทุนในการแปรรูป มันฝรั่งทอดกรอบ และมันฝรั่งทอดปรุงรส มีตนทุน
การผลิตผันแปรตอกิโลกรัม ดังนี้ มันฝรั่งทอดกรอบ มีตนทุนการผลิตผันแปร เทากับ 194.40 บาทตอกิโลกรัม
และตนทุนการผลิต (รวมคาเสื่อมราคา) ตอกิโลกรัม เทากับ 211.81 บาทตอกิโลกรัม โดยมีปริมาณการผลิต
เทากับ 6,875 กิโลกรัมตอป ซึ่งประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบทางตรง เทากับ 881,375 บาท คาแรงงานทางตรง
เทากับ 222,269 บาท คาใชจายการผลิตผันแปร เทากับ 232,829 บาท และ มันฝรั่งทอดปรุงรส มีตนทุน
การผลิตผันแปร เทากับ 103.90 บาทตอกิโลกรัม และตนทุนการผลิต (รวมคาเสื่อมราคา) ตอกิโลกรัม
เทากับ 121.31 บาทตอกิโลกรัม โดยมีปริมาณการผลิตเทากับ 1,699 กิโลกรัมตอป ซึ่งประกอบดวยตนทุน
วัตถุดิบทางตรง เทากับ 44,701 บาท คาแรงงานทางตรง เทากับ 54,929 บาท คาใชจายการผลิตผันแปร
เทากับ 76,888 บาท
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ตารางที่ 2
แสดงผลตอบแทนผลิตภัณฑมันฝรั่งแยกตามผลิตภัณฑแสดงรายละเอียดป พ.ศ. 2556
หนวย : บาทตอกิโลกรัม
¦µ¥µ¦

¤´ ¦´É °¦°

¤´ ¦´É °¦» ¦

¦·¤µ (·Ã¨¦´¤)

6,875

1,699

¦µµ µ¥n°·Ã¨¦´¤

250

250

o»´Â¦n°·Ã¨¦´¤

194.40

103.90

ÎµÅ¦nªÁ·

55.60

146.10

®´ nµÄonµ¥¸Én°·Ã¨¦´¤

17.42

17.42

ÎµÅ¦»·n°o» (¦o°¥¨³)

38.18
17.37 %

128.68
104.93 %

ÎµÅ¦»·n°nµ µ¥ (¦o°¥¨³)

14.71 %

50.91 %

ÎµÅ¦»·

จากตารางที่ 2 พบวา ผลตอบแทนมันฝรั่งแยกตามชนิดผลิตภัณฑตลอดป พ.ศ. 2556 ประกอบดวย
มันฝรั่งทอดกรอบ มีปริมาณการผลิตตลอดป จํานวน 6,875 กิโลกรัม กําหนดราคาขายกิโลกรัมละ 250 บาท
หักดวยตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม เทากับ 194.40 บาท มีกําไรสวนเกินเทากับ 55.60 บาท หักคาใชจายคงที่
ตอกิโลกรัม เทากับ 17.42 บาท มีกําไรสุทธิตอกิโลกรัม เทากับ 38.18 บาท ดังนั้นมีกําไรสุทธิตอตนทุน
คิดเปนรอยละ 17.37 % และกําไรสุทธิตอคาขาย คิดเปนรอยละ 14.71 และมันฝรั่งทอดปรุงรส มีปริมาณ
การผลิตตลอดป จํานวน 1,699 กิโลกรัม กําหนดราคาขายกิโลกรัมละ 250 บาท หักดวยตนทุนผันแปร
ตอกิโลกรัม เทากับ 103.90 บาท มีกําไรสวนเกินเทากับ 146.10 บาท หักคาใชจายคงที่ตอกิโลกรัม เทากับ
17.42 บาท มีกําไรสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 128.68 ดังนั้นมีกําไรสุทธิตอตนทุนคิดเปนรอยละ 104.93 และ
กําไรสุทธิตอคาขาย คิดเปนรอยละ 50.91
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ตารางที่ 3
แสดงกระแสเงินสดรับสุทธิ ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (กําหนดระยะเวลา 5 ป )
หนวย : บาท
¸ ¸É

¦³Â
Á·¦´ 
(µ)

คาใชจาย
n µในการ
Äo nµ¥
ลงทุน
Äµ¦
¨»

0
832,700
1
2,143,500
2
2,250,675
3
2,363,209
4
2,481,369
5
2,691,538
¦ª¤ 11,930,290.59 832,700.00

¦³ÂÁ·n µ¥
n µÄo nµ¥
ตนทุน
oการผลิ
»µ¦
Ä
ต
 า
µ¦ µ¥
(ไม¨·
รวมค
(Å¤n่อมราคา)
¦ª¤n µ
Â¨³
เสื
ÁºÉ°¤¦µµ)
¦·®µ¦

1,512,991.00
1,635,993.63
1,770,942.79
1,919,173.00
2,082,181.92
8,921,282.33

126,982.00
130,854.67
135,086.19
139,716.43
144,789.98
677,429.27

¦³ÂÁ·
¦´ »·
(µ)

¦³ÂÁ·
³¤
(µ)

¦ª¤

832,700.00 -832,700.00 -832,700.00
1,639,973.00 503,527.00 -329,173.00
1,766,848.30 483,826.70 154,653.70
1,906,028.97 457,179.78 611,833.48
2,058,889.43 422,479.76 1,034,313.24
2,226,971.90 464,565.75 1,498,878.99
9,598,711.60 1,498,878.99

จากตารางที่ 3 พบวา กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ป มีกระแสเงินสดรับรวมเทากับ
จํานวน 11,930,290.59 บาท หักดวยกระแสเงินสดจายตลอดระยะเวลา 5 ป ประกอบดวยกระแสเงินสดจาย
ในการลงทุน จํานวน 832,700 บาท กระแสเงินสดจายในตนทุนการผลิต จํานวน 8,921,282.33 บาท
กระแสเงินสดจายในคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 677,429.27 บาท รวมกระแสเงินสดจายทั้งสิ้น
เปน จํานวน 9,598,711.60 บาท ดั้งนั้นมีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน 1,498,878.99 บาท
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ตารางที่ 4
แสดงมูลคาปจจุบันสุทธิตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (กําหนดระยะเวลา 5 ป )
หนวย : บาท
¸
1
2
3
4
5
¤¼¨nµ{»´ (PV)
Á·¨»Á¦·É¤Â¦
¤¼¨nµ{»´»·(NPV)

¦³ÂÁ·¦´ »·
503,527.00
483,826.70
457,179.78
422,479.76
464,565.75

°´¦µ·¨  %
0.9259
0.8573
0.7938
0.7350
0.6806

¤¼¨n µ´ »´ (PV)
466,215.65
414,784.63
362,909.31
310,522.62
316,183.45
1,870,615.66
832,700.00
1,037,915.66

É

จากตารางที่ 4 พบวา การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิใชอัตราคิดลดรอยละ 8 คือ อัตราเงินกู
สําหรับสินเชื่อของกองทุนหมูบานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถคํานวณหามูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
เท า กั บ 1,870,615.66 บาท หั ก ด ว ยเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก 832,700 บาท มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ มี
จํานวน 1,037,915.66 บาท ซึ่งมีมูลคาเปนบวก แสดงใหเห็นวากระแสเงินสดสุทธิ เมื่อคํานึงถึงมูลคา
ของเงินตามระยะเวลาแลวมากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นโครงการนี้นาลงทุน
ตารางที่ 5
แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑมันฝรั่ง ตลอดระยะเวลา 5 ป
¤¼¨nµ{»´»· (NPV)
°´¦µ¨°Â£µ¥Ä (IRR)
¦³¥³Áª¨µº» (PB)

1,037,915.66 µ
49.85%
1 e 4 Áº°

จากตารางที่ 5 พบวา การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑมันฝรั่ง ทั้ง 3 แบบ
ในระยะเวลา 5 ป ที่อัตราคิดลด รอยละ 8 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)
พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,037,915.66 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ
รอยละ 49.85 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 1 ป 4 เดือน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลา
ลงทุนการผลิตมันฝรั่งแปรรูปที่กําหนดไว 5 ป สรุปไดวาโครงการนี้นาลงทุน
ปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้
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1. ดานการบริหารจัดการ
ไมมีการจัดทําผังองคกร ซึ่งทําใหไมทราบหนาที่และการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงเกิดปญหาดาน
การทํางานและไมสามารถติดตามงานตามหนาที่มอบหมายไดอยางชัดเจน
2. ดานการผลิตและการจัดจําหนาย
ปญหาราคาวัตถุดิบ ในชวงฤดูกาลการผลิตจะมีราคาถูก หากนอกฤดูกาลปลูกมันฝรั่งจะมี
ราคาแพง ตนทุนการผลิตสวนของคาจางแรงงานมีอัตราคาจางสูง และดานการจัดจําหนาย มีปญหา
ดานรูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจหรือมีความสวยงาม
3. ดานการกําหนดราคา
ปญหาการกําหนดราคาขายสินคา ทางกลุมไดกําหนดราคาขายของมันฝรั่งทั้ง 2 ชนิดเทากัน
คือ กิโลกรัมละ 250 บาท เทากัน ทั้งๆ ที่ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนไมเทากัน
4. ดานการตลาด
ปญหาทางกลุมยังขาดชองทางการจําหนายทั้งปลีกและสง การโฆษณาประชาสัมพันธ
และลูกคารายใหม โดยปจจุบนั มีแหลงในการขายสงเพียงแหลงเดียว และลูกคารายยอยประจําหมูบ า นเทานัน้

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑมนั ฝรัง่ พบวาใหผลตอบแทนสูง
นาลงทุน เนื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปมันฝรั่งยังอยูในความตองการของผูบริโภคตลอดเวลา อีกทั้งรสชาติ
ความอรอย และการผลิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคา ทําใหมียอดขายที่สูง พบไดจากผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยมันฝรั่งทอดกรอบมีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 17.37 และอัตรากําไรตอคาขาย
เทากับรอยละ14.71 มันฝรั่งทอดปรุงรส มีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 104.93 และอัตรากําไรตอ
คาขายเทากับรอยละ 50.91 ผูป ระกอบการมีคา ใชจา ยในการลงทุนเปนจํานวนนอยเมือ่ เทียบกับผลตอบแทน
ที่ไดรับ และมีคาใชจายในการขายและบริหารที่ตํ่า สงผลใหกําไรสุทธิสูง อีกทั้งยังมีผลตอบแทนจาก
การประเมินโครงการที่นาลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 4 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก
จํานวน 1,037,915.66 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 49.85 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Kaphae (2010) เรื่องตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายแผนทรงเครื่อง
ซึ่งมีผลตอบแทนที่แทจริง เทากับรอยละ 46.67 มีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 1 เดือน 15 วัน มีมูลคาปจจุบัน
ที่อัตราคิดลด รอยละ 6.75 เทากับ 475,989.59 บาท มีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับ 13.02 และมีอัตรากําไร
ตอคาขายเทากับรอยละ 11.10 และจากผลการศึกษาของ Pimpapatang (2008) พบวามีการจัดทําบัญชี
ของกลุมเปนการจัดทําบัญชีแบบงาย ไมถูกตองตามหลักการบัญชี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา
กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวที่ยังไมมีการจัดทําบัญชีที่มีระบบ ไมมีการเก็บขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง
และครบถวน
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สรุป
ผลการศึกษาพบวา ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง ตนทุนของ
มันฝรั่งทอดกรอบ กิโลกรัมละ 211.81 บาท ตนทุนมันฝรั่งปรุงรส กิโลกรัมละ 121.31 บาท ผลการวิเคราะห
ตอบแทนที่นาลงทุนเนื่องจาก มีตนทุนที่มีราคาตํ่ากวาราคาขาย มีรายไดสูงทําใหเกิดกําไรสุทธิ ตลอดระยะ
เวลาของโครงการ อีกทั้ง มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 1 ป 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคามากกวา 0 เทากับ
1,037,915.66 บาท ทั้งนี้มีผลตอบแทนที่แทจริง รอยละ 49.85 สงผลทําใหโครงการนาลงทุน จากผล
การศึกษาที่พบดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้
1. กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดรับทราบตนทุนที่แทจริงของการแปรรูปมันฝรั่งทั้ง 2 ชนิด
โดยเปรียบเทียบตนทุน มันฝรัง่ ทอดกรอบมีตน ทุนทีส่ งู กวา เพราะกระบวนการผลิตทีม่ ขี นั้ ตอนการผลิตมากกวา
จึงตองจายคาแรงเพิ่มขึ้น เพราะมันฝรั่งทอดกรอบมีขั้นตอนการตากจนแหงใชเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง
ตองใชแรงงานในการเก็บและตากหลังจากนั้นจึงนําไปทอดกรอบ แตมันฝรั่งทอดปรุงรสเมื่อสไลดลางนํ้า
ผึ่งใหแหงจะนําไปทอดโดยไมมีกระบวนการตาก ดังนั้นผูประกอบควรนําแนวทางในการคํานวณตนทุนไป
ใชพิจารณาในการกําหนดราคาขายของสินคาทั้ง 2 ชนิดใหมีเหมาะสม
2. ผูท สี่ นใจการวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนของสินคาชนิดอืน่ สามารถนําแนวทางการวิจยั นีไ้ ป
ใชใหเปนประโยชนได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
1. ควรเพิม่ ความรูใ หกบั กลุม ดานการจัดทําบัญชีทเี่ ปนระบบและถูกตองตามหลักบัญชีรบั รองทัว่ ไป
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองนําไปสูการวิเคราะหที่มีความแมนยํามากขึ้น และควรมีวิธีการคิดตนทุนโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ เพื่อความสะดวกของผูประกอบการ
2. ควรเพิ่มความรูใหกับกลุมดานชองทางการจัดจําหนายสินคาทางออนไลน เนื่องจากเปน
ชองทางที่เปดโอกาสใหสามารถนําเสนอสินคาไดมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ ง “การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในประเทศไทยและความรวมมือกับ ประเทศ
เพื่อนบานในอาเซียน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบดวยการศึกษาสนธิสัญญาระหวางประเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย การสัมภาษณเชิงลึกผูแทนของหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบาน 5 ประเทศ การศึกษาเหยื่อการคามนุษย 31 กรณี
ผลการศึ ก ษาพบว า ประเทศไทยมี บั น ทึ ก ความร ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นใน
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย อยางไรก็ตาม ปญหาการคามนุษยยังคงมีความรุนแรง ซึ่งเกิด
จากปญหาสําคัญ 5 ประการ คือ (1) การบังคับใชกฎหมายในแตละประเทศที่ไมมีประสิทธิภาพ (2) บันทึกขอ
ตกลงระหวางประเทศยังไมเปนแบบเชิงรุกเทาที่ควร (3) ไมมีกฎหมายในระดับภูมิภาคในเรื่องการคามนุษย
(4) ไม มี ห น ว ยงานกลางที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานซึ่ ง ทํ า ให แ ต ล ะประเทศทํ า งานแบบแยกส ว น และ
(5) ไมมีองคกรภาคประชาสังคมเขามาเกี่ยวของ สําหรับปญหาภายในประเทศไทย มีปญหาการบังคับใช
กฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่งเกิดขึ้นในชวงการคัดกรองผูตกเปนเหยื่อ
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การคามนุษย ปญหาคือ เจาหนาที่มักจะมองขามปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
รวมทั้งการตีความกฎหมายที่ทําใหผูตกเปนเหยื่อตองเผชิญกับปญหาคดีอาญาในคดีเขาเมืองผิดกฎหมาย
ซึง่ ทําใหลม เหลวในการไดรบั ขอมูลเชิงลึกเกีย่ วกับเครือขายการคามนุษยทอี่ ยูเ บือ้ งหลัง นอกจากนี้ กระบวนการ
ทางกฎหมายในการไดรับคาชดเชยทั้งคดีแพงและคดีอาญาสําหรับการคามนุษยตองใชเวลายาวนานและ
ใชเงินเปนจํานวนมากทําใหเหยื่อของการคามนุษยไมตองการสูคดีความ
จากขอคนพบดังกลาว ผูว จิ ยั มีขอ เสนอแนะใหรฐั บาลปรับปรุงขอตกลงความรวมมือในการแกปญ
 หา
คามนุษยกับประเทศเพื่อนบาน ขอตกลงใหมควรครอบคลุมความรวมมือระหวางประเทศในการปองกัน
และการใหความชวยเหลือแกเหยื่อการคามนุษย การสงกลับประเทศตนทาง และการฟนฟูโดยควรไดรับ
ความชวยเหลือจากองคกรภาคประชาสังคมดวย

คําสําคัญ
การคามนุษย สิทธิมนุษยชน ขอตกลงทวิภาคี การบังคับใชกฎหมาย

Abstract
“Prevention and Solution in Problems of Human Trafficking in Thailand and Cooperation
with Neighboring Countries in ASEAN” was a qualitative research which included the documentary
study on international conventions and related domestic laws, in-depth interview the representative
of governmental organizations, civil society organizations in Thailand and in five neighboring
countries, and 31 cases study.
The findings were Thailand has coordinated with the neighboring countries to prevent and
combat human trafficking by implementing the bilateral MOU. However, the human trafficking still
rigorous problem. There are five issues that should be addressed for improvement i.e. (1) lack of
efficiency on law enforcement in each country, (2) Memorandum of Agreement between countries
is not proactive, (3) lack of legal instruments in the regional level on human trafficking (4) lack of
central agency to act as a coordinator which makes each country separately works on the issue
and (5) lack of involvement of civil society organizations.
For Thailand, the internal problem was law enforcement of Anti-Trafficking in Persons
Act B.E. 2551 (2008) (Thailand Law Library, 2008) occur during the victim screening process.
The problem was the authorities often overlook the factors that make an individual a victim of human
trafficking including the interpretation of the law also cause to combat human trafficking as some
victims have to face a criminal trial against them as illegal migrants which make the authorities fail
to receive in-depth information about the human trafficking network behind the incident. Moreover,
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the legal proceedings to receive compensation in both civil and criminal cases for trafficking in
persons victims often take too long and require a high amount of expense influencing the victim of
human trafficking do not want to fight a lawsuit.
Based on the findings, suggestions include the government should amend the bilateral
agreements with neighboring countries. The new agreements should cover cooperation between
the countries in terms of preventing, protecting and helping victims of human trafficking, sending
victims back to the origin countries and rehabilitation with help from civil society organizations.

Keywords
Human Trafficking, Human Rights, Bilateral Agreements, Law Enforcement

Introduction
Trafficking in persons is a notorious global issue involving people around the world. The
meaning of trafficking in persons (UNODC, 2016) is a crime that includes three elements: 1) the act
of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person; 2) by mean of e.g.
coercion, deception or abuse of vulnerability; 3) for the purpose of exploitation. Forms of exploitation
specified in the definition of trafficking in persons include, sexual exploitation, slavery and forced
labour, among others. Slavery and forced labour are also addressed in distinct international
treaties. According to a global report of the United Nations on Drugs and Crime (UNODC) on
“Trafficking in Persons 2016”, a total of 63,251 victims were detected in 106 countries and territories
between 2012 and 2014. Based on the 17,752 victims detected in 85 countries in 2014 for which
sex and age were reported, a clear majority were females – adult women and girls – comprising
some 70 per cent of the total number of detected victims. Females have made up the majority of
detected victims since UNODC started collecting data on trafficking in persons in 2003. The share
of men among detected trafficking victims is increasing. Although women still comprise a majority
of detected victims, there has been an overall decrease in the share of female victims over the past
decade, from 84 per cent in 2004 to 71 per cent in 2014. The trend for detections of men, in contrast,
has been increasing over the same period, and more than 1 in 5 detected trafficking victims between
2012 and 2014 were men. (UNODC, 2016) These are minimum figures as they are based on official
data reported by national authorities. These official figures represent only the visible part of the
trafficking phenomenon and the actual figures are likely to be far higher.
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Thailand is located in a prime area of Southeast Asia region which is convenient for a huge number
of migrants from the neighboring countries. The economic growth in the country attracts migrants
moving to Thailand both legally and illegally for better economic opportunity. Thailand itself also
needs a lot of labors to work on unpopular tasks for Thai people such as construction and fishery.
A huge number of Thai workers also would like to work abroad for better economic opportunities.
This creates an opportunity for traffickers in both the source country and the destination country.
The trafficking in person in Thailand was confirmed by the US State Department's Trafficking
in Persons Report (TIP) in 2014 - 2016 (US Department of State, 2016) that Thailand still a source,
destination, and transit country for men, women, and children subjected to forced labor and sex
trafficking. Thai victims of trafficking and some of the estimated three to four million migrant workers
in Thailand are forced, coerced, or defrauded into labor or sex trafficking. Some labor trafficking
victims are exploited in commercial fishing and related industries, factories, agriculture, and
domestic work, or forced into street begging. Sex trafficking remains a significant problem in
Thailand’s extensive commercial sex industry. Consequently, Thailand was ranked as TIER 3
in 2014 and 2015 (countries whose governments do not fully comply with the minimum standards
and are not making significant efforts to do so.) and moved to TIER 2 WATCH LIST in 2016
(Countries whose governments do not fully comply with the TVPA's minimum standards, but are
making significant efforts to bring themselves into compliance with those standards.)
The critical problem of trafficking in persons in Thailand over last 3 years leads to the
research on “Prevention and Solution to Trafficking in Persons in Thailand and the Cooperation
with Neighboring Countries in ASEAN.”

Objectives
The research has three objectives as follow:
1. To study trafficking in persons patterns in the labour migration;
2. To find guidelines to make cooperation on preventing and combating human trafficking
between Thailand and neighboring countries;
3. To make recommendations at the policy level including measurement to investigate
human rights violations regarding trafficking in persons.
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Literature Review
1. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols
The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by
General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000, is the main international instrument in
fighting against transnational organized crime. It opened for signature by Member States at a
High-level Political Conference convened for that purpose in Palermo, Italy, on 12-15 December
2000 and entered into force on 29 September 2003. The Convention is further supplemented by
three Protocols, which target specific areas and manifestations of organized crime: the Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; the Protocol
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; and the Protocol against the Illicit
Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition.
Countries must become parties to the Convention itself before they can become parties to any of
the Protocols.
The Convention represents a major step forward in the fight against transnational
organized crime and signifies the recognition by Member States of the seriousness of the problems
posed by it, as well as the need to foster and enhance close international cooperation in order to
tackle those problems. States that ratify this instrument commit themselves to taking a series of
measures against transnational organized crime, including the creation of domestic criminal
offences (participation in an organized criminal group, money laundering, corruption and obstruction
of justice); the adoption of new and sweeping frameworks for extradition, mutual legal assistance
and law enforcement cooperation; and the promotion of training and technical assistance for
building or upgrading the necessary capacity of national authorities.
The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women
and Children, was adopted by General Assembly resolution 55/25. It entered into force on 25
December 2003. It is the first global legally binding instrument with an agreed definition on
trafficking in persons. The intention behind this definition is to facilitate convergence in national
approaches with regard to the establishment of domestic criminal offences that would support
efficient international cooperation in investigating and prosecuting trafficking in persons cases.
An additional objective of the Protocol is to protect and assist the victims of trafficking in persons
with full respect for their human rights.
The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, adopted by
General Assembly resolution 55/25, entered into force on 28 January 2004. It deals with the
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growing problem of organized criminal groups who smuggle migrants, often at high risk to the
migrants and at great profit for the offenders. A major achievement of the Protocol was that, for the
first time in a global international instrument, a definition of smuggling of migrants was developed
and agreed upon. The Protocol aims at preventing and combating the smuggling of migrants, as
well as promoting cooperation among States parties, while protecting the rights of smuggled
migrants and preventing the worst forms of their exploitation which often characterize the smuggling
process. (UNTOC, 2000)
On 17 October 2013, HRH Princess Bajrakitiyabha Mahidol, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Austria and Permanent
Representative of Thailand to the United Nations in Vienna, deposited on behalf of Thailand the two
instruments of ratification for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
(UNTOC) and for the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime with the representative of the Secretary-General of the United Nations. (Ministry
of Foreign Affairs of Thailand, 2013)
In accordance with Article 38 of the Convention and Article 17 of the Protocol, the
Convention and the Protocol will enter into force for Thailand on 16 November 2013.Thailand signed
the Convention on 13 December 2000 and the Protocol on18 December 2001 respectively.
By ratifying the Protocol, Thailand made a commitment to adopt the legislative and other
necessary measures to establish the conduct of trafficking in persons, when committed intentionally,
as criminal offences, to protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including
by making legal proceedings related to such trafficking confidential, to provide for the physical,
psychological and social recovery of victims of trafficking in persons and to facilitate the return of
victims of trafficking in persons to their country of origin. Thailand became the 158th party to the
Protocol, which entered into force on 25 December 2003.
At present, Thailand has enacted implementing legislation to ensure effective
compliance and cooperation under the Convention and its Protocol, namely the Anti-Transnational
Organized Crime Act of 2013 and the Anti-Trafficking in Persons Act of 2008.
The ratifications of the Convention and its Protocol mark an important milestone for
Thailand in its efforts to fight transnational organized crimes in particular, by providing its law
enforcement agencies with additional tools to assist in their investigation and prosecution of
offenders, which in turn will help strengthen long-term economic and social stability.
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2. The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children
(ACTIP)
The ACTIP was formulated in the wake of the grave humanitarian crisis surrounding
migration in Southeast Asia. International outcry began in 2014 amid the horror stories of thousands
of Burmese Rohingya refugees and Bangladeshi migrants crossing the Andaman Sea and Straits
of Malacca. These groups’ inherent vulnerability led to trafficking on a massive scale. Particularly,
reports of mass graves of Rohingya along the Thai-Malaysia border in 2015 were a catalyst for
ACTIP’s creation. Due to the international nature and the immense scope of the crisis, countries
have been unable to address this crisis on an individual or internal level. While ASEAN had
previously created the “Declaration Against Human Trafficking, Especially in Women and Children”
in 2004, this declaration is nonbinding and unenforceable – leaving ASEAN members without
operable mechanisms to facilitate cooperation on anti-trafficking efforts.
Indonesia, Malaysia, and Thailand in particular have had to bear the brunt of the
trafficking problems surrounding the displaced Burmese and Bangladeshi people. Southeast Asia
currently lacks governance channels for regulating regional transnational trafficking. The region’s
strict adherence to sovereignty and national autonomy have also rendered external intervention
into countries like Burma impossible. These conditions have allowed countries of origin of trafficking
victims to ignore the human rights atrocities driving people to flee, and subsequently fall into
conditions of trafficking, without repercussion. Even worse, due to their statelessness Rohingya
trafficking victims are often stranded in detention centers indefinitely after being rescued. As of
October 2015, Thailand alone had to provide shelter and services to more than 600 rescued
Rohingya who were barred from returning to Burma.
The ACTIP was adopted during Malaysia’s ASEAN chairmanship, and was officially
approved at the 27th ASEAN Summit in 21 November 2015. It is ASEAN’s first regional legally
binding instrument to combat trafficking in persons, with the aim of strengthening regional
cooperation against trafficking in persons among ASEAN Member States. The purposes of this
Convention are (1) to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children
(2) to protect and assist victims of trafficking in persons and (3) to promote cooperation among the
parties in order to meet these objectives.
It aims to “effectively address these challenges so as to progressively prevent,
suppress and punish all forms of trafficking in persons including the protection and assistance to
victims of trafficking in the region and work towards an enhanced comprehensive and coordinated
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regional approach to achieve this objective”. Its three main goals are to strengthen the rule of law
and border control, prosecute more traffickers, and strengthen regional cooperation. The format of
ACTIP closely follows the structure of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children (known as the Palermo Protocol) (ASEAN,
2016). It is a legally binding action plan that would be enacted 30 days after its ratification by six
ASEAN member countries.
Thailand deposited the Instrument of Ratification for the ACTIP on 24 July 2016. The
ratification of the Convention affirms Thailand’s continued commitment to combating trafficking in
persons and is consistent with the Government’s policy which declared fighting human trafficking
as a national agenda. It also underscores the Government’s commitment to cooperate with ASEAN
Member States to jointly combat this crime. In addition to this regional legal instrument, the Thai
Government also played a leading role in developing the ASEAN Plan of Action Against Trafficking
in Persons, Especially Women and Children (APA) which took effect on 21 November 2015. Thailand
is the third country to have ratified the Convention, reflecting the importance that the country
attaches to combating trafficking in persons.

Methodology
This research employed the qualitative methodology to collect data which includes both
primary and secondary sources.
The primary source is in-depth interview the representatives of 8 governmental
organizations includes (1) Immigration Bureau, (2) Ministry of Social Development and Human
Security, (3) Ministry of Foreign Affair, (4) Ministry of Labour, (5) Ministry of Interior, (6) Anti –
Human Trafficking Division, Royal Thai Police (7) Department of Special Investigation, Ministry of
Justice, (8) Anti-Money Laundering Office, and 10 civil society organizations in Thailand namely
(1) Mirror Foundation, (2) Human Rights and Development Foundation, (3) Foundation for
Promoting Quality of Workers Life, (4) Development and Education programme for Daughters and
Communities, Chiang Rai, (5) Lawyer Council, (6) Women Foundation, (7) Rohingya Association
in Thailand, (8) End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual
Purposes Foundation, (9) Alliance Anti Trafic, Thailand, (10) International Organization for Migration.
Moreover, in-depth interview was conducted with representative of civil society organization in five
neighboring countries namely (1) Law and Development Consortium in Laos, (2) Alliance Anti Tafic
in Vietnam, (3) United Against Child Trafficking in Myanmar, (5) Tenaganita (Women’ s Force) in
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Malaysia. The content of in-depth interview was their roles in helping victims of human trafficking,
obstacles, and limitations to combat trafficking in persons. Apart from the interview, the research
also explored 31 case studies to study the pattern of human trafficking and cooperation between
Thailand and its neighboring countries to combat and prevent trafficking in persons.
The secondary sources are consisted of documentary study i.e. the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols conventions, and the ASEAN
Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.
Scope of this research focus on patterns of human trafficking in Thailand and its neighboring
countries in ASEAN including the process and mechanism to prevent and suppress human
trafficking in the international conventions, protocol, domestic laws of Thailand, and laws in
neighboring countries. The research was conducted during February 2015- September 2017.

Findings
1. Forms of Human Trafficking: The study found that the immigration offices at the borders
are efficient in terms of their work. However, there are some people who cross the border to Thailand
and do not return within the time given. The situation can be interpreted that those people might
involve with human trafficking. There are also people who illegally cross the border through nature
channels. The study found that trafficking in persons occurs from economic, cultural and social
factors of the source countries. The economic factors include poverty and unemployment, while
the cultural and social factor is the social value that prefers high-income work with low skills.
Those who are part of the trafficking in person network usually find victims within the
same villages or their own relatives. They then cooperate with middlemen in Thailand to find
customers that need “the service” and work as a network to bring the victims to meet the customers. The locations are various and it can be restaurants, karaoke shops, or even houses.
The ways these people enter Thailand for the purpose of commercial sex are various.
They can enter (1) through middlemen and report to be their relatives (2) with a proper and legal
travel documents and enter Thailand through nature channels and (3) cross the border on a daily
basis (cross in the morning and return in the evening) for sexual service at hotels near the borders.
Regarding the forced labor in factories and fishing industry; middlemen from Myanmar, Laos,
Cambodia, and Vietnam would recruit victims according to the demand of middleman from Thailand.
The middlemen include (1) those in the community that act like a temporary stop area in which they
would help with transporting the victims (2) those who help the victims to cross the borders
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(3) the middlemen to transfer the victims to appointed locations according to demand of customers
(4) those who transport the victims to factories (5) those who negotiate with government authorities
(6) those that work on false documents (7) those who transport the victims to receive medical care
(8) those who handle loan (9) those who help with sending money back home and (10) those who
act as sub-contractors.
The victims often cross the border through the nature channel and being transported
to the city with the arranged vehicles such as van, car, truck, and a bus. They can also cross the
border by hiding in trucks that transport vegetables, fruits, and other items for sale.
Children who are forced to beg in Thailand are mostly from Cambodia in which the cause
is the economic factor. They usually arrive in Thailand by a train (Aranyaprathet – Bangkok) under
the control of middlemen in which the children will be transferred to agents in Bangkok. The children
will be forced to sell flowers or beg for money. The children stay together in a sub-urban area of
Bangkok and will be transported to various spots (4-5 children for each spot). They are forced to
beg from 6 am – 7 pm and will have to sell flowers later from 10 – 11 pm before going home. The
children will be watched from distant by those who control them when they work. Each child receives
2 meals a day and is usually threatened that they will be killed if they escape. The children are
required to make 3,000 baht a day and will be beaten if they fail to reach the amount.
Regarding the Rohingya people, they are usually deceived by middlemen. Thailand is
usually a transit country for them, while the destination is Malaysia. The human trafficking network
for Rohingya people is very systematic from the origin to destination. They enter Thailand by boats
in which middlemen will receive them when they reach the shores. It is found that violence is used
against them and they will be murdered if they attempt to escape. The trafficking in persons for
Rohingya is a transnational organized crime that the network is very efficient.
Regarding Thai people who are victims of trafficking in persons in foreign countries,
the cause is usually economic factors. The victims are usually deceived by middlemen who are
their relatives or acquaintances that working abroad will provide them high income. The receiving
countries are Singapore, Malaysia, Japan, Korea, and Taiwan because these countries do not
require visa. Middlemen will assist them from Thailand, while another group of middlemen will
receive them when they arrive. The victims are deceived that they will be working in restaurants,
hotels, or massage parlors but instead they will be forced to work as sex workers in hotels or
luxury condominium or apartments. Their passports will be seized, and the working condition is
horrible. They will have to work in order to pay debt to middlemen in which they later learn that it is
not possible way to pay back all the debt in which leads to an escape.
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Trafficking in persons in the fishing industry remains a significant concern. Thai, Burmese,
Cambodian, and Indonesian men are subject to forced labor on Thai and foreign-owned fishing
boats. Some remain at sea for several years, are paid very little or irregularly, work as much as 18
to 20 hours per day for seven days a week, or are reportedly threatened, physically beaten, drugged
to work longer, and even killed for becoming ill, attempting to escape, or disobeying orders. Some
trafficking victims in the fishing sector had difficulty returning home due to isolated workplaces,
unpaid wages, and the lack of legitimate identity documents or safe means to travel.
2. Problems, Obstacles, and Law Enforcement: The study found that Thailand has used
both international and national law to solve the trafficking in persons problems. The national laws
and regulations are related to human trafficking in Thailand are (1) The Immigration Act B.E. 2522
(1979) (2) The Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E. 2539 (1996) (3) Measures in the
Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act B.E. 2540 (1997) (4) The
Penal Code Amendment Act (No. 14) B.E. 2540 (1997) (5) The Criminal Procedure Code
Amendment Act (No. 20) B.E. 2542 (1999) (6) The Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
(7) Memorandum of Agreement on Guidelines for related organizations to work on women and
children victims B.E. 2542 (1999) (8) Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008).
The problems in law enforcement on trafficking in persons occur during the victim
screening process. What happened is often that the authorities overlook the factors that make an
individual a victim of human trafficking but think that the situation occurs solely from the will of the victim.
The interpretation of the law by the authorities also cause a challenge to combat human trafficking
as some victims have to face a criminal trial against them as illegal migrants which make the
authorities fail to receive in-depth information about the human trafficking network behind the incident.
Moreover, the legal proceedings to receive compensation in both civil and criminal
cases for trafficking in persons victims often take too long and require a high amount of expense.
The victims also fear of being hunted by human traffickers and they often do not trust the authorities.
These issues are considered as obstacles for victim of trafficking in person to receive justice.
3. Coordination on preventing and combating trafficking in persons between Thailand
and the neighboring countries: Thailand has coordinated with Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar,
and Malaysia to prevent and combat human trafficking by implementing the MOU between two
parties and multi-parties. After having the Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008), the use
of the word “Memorandum of Understanding” has been replaced with “Memorandum of Agreement”
and the word “Trafficking in women and children” has been replaced with “Trafficking in Persons”
to cover male victims.
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However, there are five issues in the coordination that should be addressed for
improvement which are (1) lack of efficiency on law enforcement in each country (2) Memorandum
of Agreement between countries is not proactive enough (3) lack of legal instruments in the
regional level on human trafficking (4) lack of central agencies to act as a coordinator which makes
each country separately works on the issue and (5) lack of involvement of civil society organizations.
4. Mechanisms to Prevent Trafficking in Persons: The research found that mechanisms to
prevent trafficking in persons at the local level are still overlooked while the mechanisms at the
national and regional levels have always received attention. Therefore, there are four issues to address
regarding the implementation of local mechanisms which are (1) empowering knowledge and
capability of those working against human trafficking such as providing knowledge on the issue for
community and for those seemed vulnerable to trafficking in persons as well as those authorities
who are responsible for the issue (2) building the watchdog network for human trafficking by having
local people to participate in preventing human trafficking and providing solutions for the issue in
their own community (3) building a network of organizations that work on anti-human trafficking and
encouraging them to exchange their working experience to combat human trafficking (4) creating
database with efficient detail about trafficking in persons.

Finding Discussion
Based on the findings, it is quite clear that many foreign trafficking victims migrate
willingly to Thailand seeking employment, often with the assistance of relatives and community
members or informal recruitment networks. Most migrate through irregular channels without
identity documents or travel documents from their countries of origin. Instances of trafficking in
persons, smuggling, abduction, and extortion of migrants occur as migrants move between Thailand
and neighboring countries. Traffickers, including registered and unregistered labor brokers of Thai
and foreign nationalities, bring foreign victims into Thailand through both formal migration and
smuggling routes and serve as intermediaries between job-seekers and employers. Some brokers
charge substantial fees or collaborate with corrupt law enforcement officials, and some migrant
workers incur significant debts to obtain employment and are subjected to debt bondage.
A number of brokers and employers continue to confiscate identity documents. Thai men and
women who migrate overseas also rely on registered and unregistered labor brokers to facilitate
acquisition of low-skilled contract work or agricultural labor and are sometimes subjected to
conditions of forced labor and debt bondage.
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Even though Thailand had signed the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime and the Protocols in December 2000 and the Protocol in December 2001 including
the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children in July 2016,
but the situation of trafficking in persons in Thailand still ongoing. Thailand is a transit country for
victims subjected to sex trafficking and forced labor. Children from Thailand, Burma, Laos, and
Cambodia are victims of sex trafficking in brothels, massage parlors, bars, karaoke lounges, hotel
rooms, and private residences. Brokers force children from Cambodia and Burma to sell flowers,
beg, or work in domestic service in urban areas.
The trafficking in persons happening in Thailand had violated 5 conventions and the
protocols including decorations that Thailand ratified i.e. (1) United Nations Convention against
Transnational Organized Crime and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children; (2) Convention on the Rights of the Child; (3) Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; (4) ASEAN Human Rights
Declaration; (5) ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children.
The trafficking in persons against basic human rights namely the right to life, the right to liberty
and security, the right not to be submitted to slavery, the right not to be subjected to torture and/
or cruel, inhuman, degrading treatment or punishment, the right to be free from gendered violence,
the right to freedom of association, the right to freedom of movement, the right to the highest
attainable standard of physical and mental health, the right to just and favorable conditions of work,
the right to an adequate standard of living, the right to social security, the right of children to special
protection. (United Nation, 2014)
The Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights confirm
that rights are universal: they apply to everyone, irrespective of their race, sex, ethnic origin or
other distinction. Trafficked persons are entitled to the full range of human rights. Even if they are
outside their country of residence, international law is clear that trafficked persons cannot be
discriminated against simply because they are non-nationals. In other words, with only some narrow
exceptions that must be reasonably justifiable, international human rights law applies to everyone
within a State’s territory or jurisdiction, regardless of nationality or citizenship and of how they came
to be within the territory. International human rights law recognizes that certain groups require
additional or special protection.
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A core component of a human rights approach is ensuring equal protections to all victims
of trafficking, regardless of their gender, age, or field of work. All victims are entitled to equal access
to aid mechanisms, protection, and justice, as well as the choice to access these services in the
way that they choose so as not to have their agency compromised (ie, not being obligated to
testify in criminal proceedings). Therefore policy responses must take into consideration the often
gendered nature of trafficking and sufficiently compensate for any gender-based discrimination in
terms of access to aid and justice. In addition to actively ensuring these rights to trafficking victims,
other anti-trafficking policies involving criminal prosecutions and migration regulations must not
compromise human rights in the process.
The High Commissioner for Human Rights have recommended principles and guidelines
on human rights and human trafficking that: (1) The human rights of trafficked persons shall be at
the centre of all efforts to prevent and combat trafficking and to protect, assist and provide redress
to victims; (2) States have a responsibility under international law to act with due diligence to prevent
trafficking, to investigate and prosecute traffickers and to assist and protect trafficked persons; (3)
Legal and other assistance shall be provided to trafficked persons for the duration of any criminal,
civil or other actions against suspected traffickers; (4) Child victims of trafficking shall be provided
with appropriate assistance and protection; (5) Safe (and, to the extent possible, voluntary) return
shall be guaranteed to trafficked persons by both the receiving State and the State of origin; (6)
States shall adopt appropriate legislative and other measures necessary to establish, as criminal
offences, trafficking, its component acts and related conduct; (7) States shall effectively investigate,
prosecute and adjudicate trafficking, including its component acts and related conduct, whether
committed by governmental or by non-State actors; (8) States shall cooperate to ensure that the
appropriate extradition procedures are followed in accordance with international law; (9) Effective
and proportionate sanctions shall be applied to individuals and legal persons found guilty of
trafficking or of its component or related offences; (10) States shall ensure that trafficked persons
are given access to effective and appropriate legal remedies (OHRC, 2016)
Therefore, there is a need to have strong international cooperation and a comprehensive
regional approach to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially women and
children, in all forms.
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Conclusions
Based on research objectives, the conclusion of findings is Thailand being as destination
and transit country for men, women, and children subjected to forced labor and sex trafficking.
Victims from neighboring countries migrate willingly to Thailand to seek employment, often with the
assistance of relatives and community members or through the use of informal recruitment and
smuggling networks. The majority of the trafficking victims within Thailand are migrants from
Thailand’s neighboring countries who are forced, coerced, or defrauded into labor or exploited in
the sex trade, commercial fishing, fishing-related industries, low-end garment production, factories,
and domestic work. Some victims are forced to beg on the streets. Burmese, Cambodian, and Thai
men are subjected to forced labor on Thai fishing boats that travel throughout Southeast Asia and
beyond and remain at sea for up to several years, are paid very little, are expected to work 18 to
20 hours per day for seven days a week, or are threatened and physically beaten. The smuggling
of Rohingya asylum seekers from Myanmar and Bangladesh (who transit through Thailand in order
to reach Malaysia or Indonesia) and were complicit in their sale into forced labor on fishing vessels.
The guidelines to make cooperation on preventing and combating human trafficking
between Thailand and neighboring countries should be based on the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime and the Protocols (2000) and the ASEAN Convention Against
Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2014).
The findings on problems, obstacles of Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008)
and related laws enforcement leading to recommendations at the policy level including
measurement to investigate human rights violations regarding trafficking in persons.
Recommendations
Based on the findings and conclusions, the author would like to recommend the Royal Thai
Government to implement the following policies and programs:
1. Increase awareness campaigns to educate all levels of society on trafficking in persons
and its linkage to human rights violation, targeting those most at risk with effective involvement of
mass media, relevant non-governmental organizations, private sectors, and community leaders;
2. Continue capacity building of law enforcement, immigration, education, social welfare,
labour and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons, taking into account the
need to respect human rights, child and gender-sensitive issues, and encourage cooperation,
where appropriate, with civil society, non-governmental organizations and other relevant organizations;
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3. Put in place effective mechanisms and ensure their proper implementation to
effectively prevent the movement of traffickers and victims of trafficking in persons through
appropriate border control systems, issuance of identity papers and travel documents, and through
measures that prevent counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel
documents;
4. Enhance cross-border cooperation with neighboring countries and sharing of intelligence
and exchange of information to disrupt the operations of traffickers;
5. Develop and utilize an appropriate procedure for the rescue, protection, recovery,
repatriation, and reintegration of the victim into his or her family and community, in accordance with
domestic laws, with particular attention to child victims;
6. Develop pro-active investigation methods and where appropriate, to conduct surveillance
and other pro-active measures to gather evidence to establish a case to prosecute trafficking in
persons cases even without the testimony of victims;
7. Develop national data collection systems in relation to trafficking in persons and methods
of exchange of such data between and among ASEAN Member States with a view to developing
a regional database for trafficking in persons;
8. Increase and support prevention efforts in each ASEAN Member State by focusing on
discouraging both the demand and supply that fosters the exploitation of persons, especially
women and children that leads to trafficking;
9. Strengthen the operational cooperation between ASEAN Member States, in accordance
with their domestic laws and bilateral or multilateral agreements, joint investigation teams to be put
together by the concerned ASEAN Member States, where appropriate;
10. Utilize international cooperation, including through mutual legal assistance in
accordance with the provisions of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and
consistent with domestic laws and regulations of each ASEAN Member State, to ensure the
effective investigation, prosecution and confiscation of assets relating to trafficking in persons.
11. Law enforcement and combination of the Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551
(2008) and the Immigration Act B.E. 2522 (1979) should be considered during the screening
process to identify the victims of trafficking in persons. The victims should not be punished as
illegal migrants if they were deceived by the human trafficking gangs.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

251

References
ASEAN. (2016). The ASEAN convention against trafficking in persons, especially women
and children (ACTIP), 2016. Retrieved May 20, 2017, from http://asean.org/aseanconvention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/.
Ministry of Foreign Affairs of Thailand. (2013). Press releases: Thailand Ratifies UN Convention
against Transnational Organized Crime (UNTOC) and protocol to prevent, suppress and
punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United
Nations Convention against transnational organized crime. Retrieved May 20, 2017, from
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/40175-Thailand-Ratifies-UN-Conventionagainst-Transnatio.html.
OHRC. (2016). Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking.
Retrieved May 20, 2017, from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf.
Thailand Law Library. (2008). Anti-Trafficking Persons Act B.E 2551 (2008). Retrieved May 20,
2017, from http://library.siam-legal.com/anti-trafficking-persons-act-b-e-2551-2008/)
United Nations. (2000). Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols.
Retrieved May 20, 2017, from https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/.
United Nations. (2014). Human rights and human trafficking. Fact Sheet No. 36, Retrieved May 20,
2017, from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf.
UNODC. (2000). The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the
Protocols. Retrieved May 20, 2017, from https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime
/intro/UNTOC.html.
UNODC. (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016. Retrieved May 20, 2017, from
https://www.unodc.org/documents/dataandanalysis/glotip/2016_Global_Report_on_
Trafficking_in_Persons.pdf.
UNTOC. (2000). United Nation Convention against Transnational Organized Crime. Retrieved May
20, 2017, from https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.
US. Department of State. (2016).Trafficking in Persons Report 2016. Retrieved May 20, 2017, from
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

252

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

การสื่อสารการตลาดผานการสรางสรรเรื่องราวโอทอป
กลุมผาจังหวัดเชียงใหม*
Marketing Communication through the Story Creation of OTOP
Fabric Cluster in Chiang Mai Province.
วีระพันธ อะนันชัยธวัช1** , บรินดา สัณหฉวี2***
Veerapun Anunchaitawat1** , Brinda Sunhachawee2***
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เลขที่ 4 หมู 11 ถนนหทัยราษฎร ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
12
Doctor of Business Administration Program, Faculty of Business Administration, Western University
4 Moo 11, Hathairad Road, Lat Sawai Sub-district, Lum Lukka District, Pathum Thani Province 12150
1,2

บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญ
 หาของการสือ่ สาร
การตลาดผานเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 2) พัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราว
ผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 3) ศึกษาประโยชนของการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ
OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 29 คน จําแนกเปน ผูประกอบการ OTOP กลุมผาที่ไดระดับ 5 ดาว 15 คน
ไดระดับนอยกวา 5 ดาว 8 คน และนักวิชาการ 6 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย
พบวา 1) ปญหาการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ประกอบดวยปญหาเทคนิค
การสือ่ สารการตลาด วิธแี กปญ
 หาคือ ศึกษาเทคนิคการสือ่ สารการตลาดเพิม่ เติมเพือ่ ใหเขาถึงและเกิดการรับรู้
โดยใชเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบ ปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ วิธีแกปญหาคือ
อบรมความรูดานการจัดทําเนื้อหาขอความ และจัดทําตําราเกี่ยวกับการสรางเนื้อหาโดยเฉพาะ ปญหา
ดานจริยธรรมเปนการคัดลอกการเขียนเรือ่ งราว วิธแี กปญ
 หาคือ พัฒนาการเขียนอยางตอเนือ่ ง พัฒนาการสือ่ สาร
ให ต รงใจลู ก ค า สํ า หรั บ แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ สารเรื่ อ งราวผลิ ต ภั ณ ฑ มุ  ง เน น การใช เ ครื่ อ งมื อ
* เรียบเรียงจากบางสวนในงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง การสื่อสารการตลาดโดยรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ กรณีศึกษา
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม โดยผลงานบางสวนที่ปรากฏในบทความฉบับนี้ไดเผยแพรใน
ที่ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ หองอาคารคณะทันตแพทย
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การประชาสัมพันธ ผานสื่อออนไลนไดแก Facebook และ Line โดยในอนาคตเนนการทําโฆษณาผาน
Facebook 2) ประโยชนที่ไดรับจากการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ ดานรูปธรรม คือ ยอดขาย ผลกําไร รายได
จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น ไดรับรางวัลจากการประกวด ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา เปนการขยาย
ฐานการตลาด ส ว นประโยชน จ ากการสื่ อ สารเรื่ อ งราวผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นนามธรรมคื อ มี แ รงบั น ดาลใจ
ในการทํ า ธุ ร กิจ เปนการสร างเอกลักษณสิ นคา เกิดคุณคา และความภักดีต อตราสิ นคา ตลอดจนมี
ความไดเปรียบทางการแขงขัน

คําสําคัญ
การสื่อสารการตลาด เรื่องราว สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑผา

Abstract
The purposes of this research were to find out: 1) investigate problems, obstacles and
solutions to the story communication problems through story of The Chiang Mai OTOP Fabric
Cluster; 2) find out the guidelines for their story communication development of The Chiang Mai
OTOP Fabric Cluster; 3) indicate the benefits of story communication development on The Chiang
Mai OTOP Fabric Cluster. This research conducted by qualitative research methodology, the data
collected from a focus group with 29 key informants (15 OTOP 5-star entrepreneurs, 8 OTOP 1-4
star entrepreneurs and 6 academic scholars), data analysis conducted by content analysis
technique. The research findings research were as follows: 1) The problems and obstacles of the
cluster involved marketing communication techniques, the solutions were to train the entrepreneurs
about marketing communication techniques and how to use different communication tools.
For image and text creation problems, the solution was to provide the entrepreneurs with training
and special textbooks. For text copying problems, the solution was to encourage the entrepreneurs
to develop themselves constantly and develop communication process that is right for the customers.
The guideline for story communication development should focus on the use of online media i.e.
Facebook and Line that allow customers’ interaction and product image creation. In the future,
the entrepreneurs should Facebook Ads. Function in order to increase their sale volume. 2)
The entrepreneurs gained more advantage from the story telling of their products in tangible
benefit such as sale volume, profits, more new customers and better income, award winning,
standard accredited. There were also indirect benefits from the product’s story telling were the
entrepreneurs had better business inspiration, the better image of product created brand loyalty
and competitive advantage.
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บทนํา
การสือ่ สารเปนพืน้ ฐานสําคัญของการติดตอของมนุษย และเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการทางสังคม
ยิง่ สังคมมีความสลับซับซอนมาก จํานวนประชากรมนุษยมากขึน้ เทาใด การสือ่ สารก็ยงิ่ มีความสําคัญมากขึน้
เทานั้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ก็นํามาซึ่งความสลับซับซอน
ทําใหการสือ่ สารเขามาเปนเครือ่ งมือเพือ่ แกไขปญหา ทําใหลดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชิกของสังคม
(Shimp, 2013, 231) โดยถามองในแงของธุรกิจ การสื่อสารที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคตองใชเครื่องมือสื่อสาร
ทีส่ าํ คัญประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการตลาด
ทางตรง (Kotler & Keller, 2016, 512) ซึ่งผูประกอบการใชเครื่องมือสื่อสารเหลานี้ติดตอกับลูกคาเปาหมาย
เพือ่ ใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึง่ และพยายามทําใหเกิดการซือ้ ขายขึน้ ยิง่ เปนขอมูลทีม่ คี วามแตกตาง
จากคูแ ขงขันก็จะมีประสิทธิภาพทางการสือ่ สารมากขึน้ ขอมูลทีถ่ กู สรางขึน้ มาตามแนวคิดการสรางความแตกตาง
ใหกบั สินคาหรือบริการ (Product Differentiation) มีอยูห ลากหลายแนวทางมาก มีแนวทางหนึง่ ทีผ่ ปู ระกอบการ
สามารถนํามาใชสรางความโดดเดนใหกับสินคาของตนเอง เพื่อทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขันได
นั่นก็คือการนําเรื่องราวของสินคา (The Story of Product) มานําเสนอกับกลุมเปาหมาย เพื่อสื่อใหเห็นถึง
ความเปนมากอนที่สินคาถูกผลิตออกมาวางจําหนาย วาไดผานกระบวนการคิด การรังสรรค หรือมีตํานาน
เลาขานกันตอมาอยางไรบาง ขอมูลเรื่องราวนี้เปนจุดสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาได
โดยการสรางเรื่องราวนี้เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชกันในปจจุบัน เพื่อใหสามารถสรางคุณคา
ใหกับสินคา การสรางเรื่องราวเบื้องหลังของสินคาที่ผูประกอบการนําเสนอ มีที่มาที่ไป รูปแบบที่ชัดเจน และ
เนื้อหานาสนใจ รวมถึงการควรแกการติดตาม เมื่อผูประกอบการไดสรางเรื่องราวขึ้นมาแลวนั้น ก็นําขาวสาร
ดังกลาวสงผานไปยังเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อใหเกิดประโยชนกับกิจการตอไป ซึ่งเรื่องราวนี้
ทําใหลูกคาเกิดความทรงจําที่ดีกับตัวสินคา สรางความประทับใจ เมื่อลูกคามีการซื้อสินคา ก็คิดถึงตราสินคา
ของผูประกอบการเปนลําดับแรก เปนการชวยเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคา สามารถเพิ่มราคาหรือสวนตาง
ของกําไรได (Bangkok Bank, 2016)
ขอมูลสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของไทย ในปงบประมาณ 2558 - 2559 ที่ผานมา
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศถึง 2.3 แสนลานกวาบาท โดยเปนการรวมยอดจําหนายรายเดือน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ของผลิตภัณฑทุกประเภทที่จําหนาย โดยจังหวัดที่มียอดขายสูงสุดคือ
จังหวัดเชียงใหม โดยในปงบประมาณ 2558 สามารถทํารายไดถึง 7.3 พันลานบาท และปงบประมาณ 2559
จํานวน 8.3 พันลานบาท (Data Management Center, 2017) มีอัตราการเพิม่ ขึ้นรอยละ 13.6 และจากขอมูล
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการ OTOP นั้น ในปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา
มีผูผานการคัดเลือก 675 ราย สวนใหญอยูในกลุมผาและเครื่องแตงกาย มีจํานวน 300 ราย ซึ่งถือไดวา
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เป น กลุ  ม ที่ มี จํ า นวนมากที่ สุ ด ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม แต ผ  า นการคั ด เลื อ กระดั บ 5 ดาวเพี ย ง 18 ราย
สวนใหญ 224 รายไดระดับ 3 ดาว (Kamhom, personal communication, March 9, 2017)
สินคากลุม ผา ในจังหวัดเชียงใหม เปนสินคาทีส่ ามารถสรางรายไดใหกบั จังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก
เนือ่ งจากเปนกลุมใหญ และมีจํานวนผูประกอบการมากถึง 206 ราย (Kamhom, personal communication,
March 9, 2017) ถาผูป ระกอบการสินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ กลุม ผาของจังหวัดเชียงใหม สามารถสราง
คุณคาใหกับสินคาได ก็จะทําใหยอดขายเพิ่มสูงขึ้น “สินคาใดที่มีคุณคาไมคุมตนทุนชีวิตของลูกคา สินคานั้น
ยอมไมยั่งยืนในสนามแขงขันทางการตลาด” (Wongmonta, 2006) ดังนั้นการเพิ่มมูลคาสินคา และ
การยกระดับสินคา OTOP กลุมผาในจังหวัดเชียงใหม ใหไดมาตรฐานและคุณภาพระดับ 5 ดาวนั้น ผูวิจัย
จึงสนใจวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดโดยรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ กลุมสินคาผา สินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการสรางเรื่องราวสินคาแกผูประกอบการ OTOP
กลุมผา และพัฒนามาตรฐานธุรกิจของตนใหมีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญหาของการสื่อสารการตลาดผานเรื่องราว
ผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาประโยชนของพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
ความเปนมาของสินคาโอทอป OTOP เปนการดําเนินกิจกรรมของชุมชน มีความสําคัญตอชุมชน
ทองถิ่น และคําวา โอทอป (OTOP) ที่ไดรับการยกยองวาเปนผลิตภัณฑทองถิ่นสิ่งที่นาสนใจคือการสราง
แบรนดใหมในตลาด (Kurokawa, 2010, 51) เปนการเปดมุมมองทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละวิ ถี ก ารคิ ด ในท อ งถิ่ น เป น ภู มิ ป  ญ ญาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ความคิดสรางสรรคและความรูสึกทางอารมณที่กอใหเกิดความสําเร็จ และสงผลใหธุรกิจในทองถิ่นสามารถ
เพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของตนได (Walker & Vanessa Siddle, 1996)
แนวคิดสื่อสารการตลาด และเครื่องมือที่ใช การสื่อสารการตลาด เปนรูปแบบที่พนักงาน
หรือผูป ฏิบตั งิ าน ตองมีทกั ษะทีห่ ลากหลายในการเลือกใชเครือ่ งมือในการสือ่ สารทางการตลาด ทัง้ ในรูปแบบ
ของการตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ การเปนผูส นับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต
เพื่อสื่อสารใหเกิดการใชสินคา สามารถทําการวางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจขององคกรใหดีขึ้น
(Tindall & Holtahausen, 2012, 383) เครื่องมือการสื่อสารตลาด ประกอบดวย 5 เครื่องมือ (Kotler & Keller,
2016, 512) ไดแก 1) การโฆษณา สรางการโนมนาวชักจูงใจ ใหเกิดความเกี่ยวของกับสินคา และสราง
ความโดดเดนใหกับสินคา (Fill, 2013, 416) 2) การประชาสัมพันธ ชวยใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดการรับรู
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เปนกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกร (Clow, 2004, 102-103) การเลาเรื่องตราสินคาเปน
เทคนิคการสรางแบรนดที่มีการพัฒนาซึ่งเกี่ยวของกับสรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพรใน
สื่อสิ่งพิมพแบบดั้งเดิมและสื่ออิเล็กทรอนิกสและโซเชียลในรูปแบบตางๆ โดยพยายามใหผูบริโภคเขามามี
สวนรวม ทําใหเกิดประสบการณของผูบริโภคขึ้นมาได (Du Plessis, 2015, 100) ถาหากลูกคาเหลานั้น
มีความคิดตอตราสินคา ในเชิงบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจลูกคากลับมาซื้อซํ้าได (Kumar, 2002, 63-64)
3) การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับขอเสนอที่กิจการนําเสนอใหกับลูกคา พยายาม
โนมนาวชักจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซือ้ ในทันที อาจเปนการชักจูงใจไปยังกลุม ลูกคาโดยตรง หรือรานคา หรือ
พนักงานขายขององคกรเอง โดยทุกกลุมสามารถไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมนี้ไดทั้งสิ้น (Fill, 2013, 418)
4) การตลาดทางตรง เปนเครื่องมือที่พยายามสื่อสารใหเขาถึงลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยการสงขอความ
ไปยังลูกคาเปาหมาย มุงใหเกิดพฤติกรรม หรือเปนการกระตุนใหเกิดการตอบสนองในทันที (Pelsmacker,
Geuens & Bergh, 2004, 370) 5) การขายโดยพนักงานขาย เปนการสื่อสารแบบสองทาง มุงใหขอมูล
ขาวสารทางการตลาดโดยตรง การสาธิตการใชสินคา การรักษาฐานลูกคา รวมทั้งการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคาไดในระยะยาว เปนเครื่องมือที่เกิดการเผชิญหนาระหวางผูขายสินคากับลูกคาเพื่อวัตถุประสงค
ในการนําเสนอขายสินคาหรือบริการ และเกิดคําสั่งซื้อขึ้น (Kotler & Keller, 2016, 538-539) การวางแผน
เพือ่ ดึงลูกคาใหกลับมาซือ้ ผลิตภัณฑขององคกรซํา้ อยางตอเนือ่ งนัน้ หัวใจหลักอยูท คี่ วามสุขของลูกคานัน่ เอง
ทําใหเกิดการสรางคุณคาใหกบั ลูกคา สงผลตอความสําเร็จขององคกรได นอกจากนีก้ ารซือ้ ซํา้ นัน้ ยังขึน้ อยูก บั
ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ พิ เ ศษรวมถึ ง ความไว ว างใจและความมุ  ง มั่ น ที่ มี ต  อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข ององค ก รด ว ย
(Morgan & Hunt, 1994) เกิดผลกระทบเชิงบวกจากความมุงมัน่ ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑนั้นคือยอดขาย
ที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดการพัฒนานวัตกรรม องคกรมีแนวโนมบรรลุผลความสําเร็จได (Walter & Ritter, 2003, 361)
แนวคิดการสรางสรรเรื่องราวผลิตภัณฑ ขั้นตอนการสรางเนื้อหาของเรื่องราว สามารถสราง
โดยการนําเสนอลําดับขั้นตอนของชุดของเหตุการณที่เกิดขึ้นตามแนวทางเรื่องราว (Plot) (Quesenberry &
Coolsen 2014) ซึ่งการศึกษาของ Freytag (1896) ไดระบุถึงการสรางเนื้อหาของเรื่องราวอยูบนพื้นฐาน 5 ขั้น
ไดแก 1) เกริ่นนํา (Exposition) เปนการเกริ่นนําเบื้องตนของตัวตนหรือคุณลักษณะ 2) Complication
เรื่องราวมีความซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแยงและแผนที่ถูกสรางขึ้นจนกลายเปนความตึงเครียด 3) Climax
ความขัดแยงมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เปนจุดเปลี่ยนทําใหเกิดชัยชนะหรือแพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
หรือแยลง 4) Reversal เปนชวงที่เกิดผลกระทบมาจากจุดเปลี่ยน (Climax) ซึ่งเรื่องราวคอยๆ เปดเผย
รายละเอียดใหญขึ้นเรื่อยๆ ของสินคาหรือบริการ และ 5) Denouement ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดรับการแกไข
ใหเปนปกติ
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วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ดานเนื้อหา ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาในประเด็นตอไปนี้
1.1.1 ปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญ
 หาของการสือ่ สารการตลาดผานเรือ่ ง
ราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
1.1.2 พัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
1.1.3 ประโยชนที่ไดจากการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราว OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
1.2 ดานพื้นที่ ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมผา
จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญในการสนทนากลุม แบงเปน 3 กลุม คือ
1.2.1 กลุมผูประกอบการ OTOP กลุมผา ของจังหวัดเชียงใหม ที่ไดลงทะเบียนคัดสรร
ระดับ 5 ดาว จํานวน 15 ราย ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ ผูประกอบการ OTOP กลุมผา ที่ไดลงทะเบียน
คัดสรรระดับ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559
1.2.2 กลุม ผูป ระกอบการ OTOP กลุม ผา ของจังหวัดเชียงใหม ทีไ่ ดรบั ระดับนอยกวา 5 ดาว
จํานวน 8 ราย (Kitpreedaborisut, 2010, 58) ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ ผูประกอบการ OTOP กลุมผา
ที่ไดรับระดับนอยกวา 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559
1.3 กลุม นักวิชาการและผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 6 ราย ซึง่ มีเกณฑการพิจารณา คือ 1) เปนอาจารย
ผูสอนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร โดยมีประสบการณ
การสอนอยางนอย 5 ป และ 2) เปนคณะกรรมการการคัดระดับดาว OTOP โดยมีประสบการณ อยางนอย 3 ป
1.4 ดานเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณปลายเปดในการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลสําคัญที่เปนผูประกอบการ
สินคา OTOP กลุมผา ที่ไดรับระดับ 5 ดาว ระดับนอยกวา 5 ดาว และนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการ
ทราบขอมูล และความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะ และมุมมองตางๆ ของผูใหขอมูลสําคัญ โดยพัฒนา
แบบสัมภาษณแตละชุดใหเหมาะสมกับผูใ หขอ มูลแตละกลุม แบบสัมภาษณแตละชุดมีขอ คําถาม จํานวน 11 ขอ
เทากัน โดยถามแตละกลุม ในประเด็นปญหา อุปสรรค แนวทางการแกปญ
 หา พัฒนาแนวทางการสือ่ สาร และ
ประโยชนของพัฒนาการสือ่ สารเรือ่ งราวผลิตภัณฑ ตัวอยางคําถาม เชน วิธใี นการสรางเรือ่ งราวสินคาของทาน
มีลําดับขั้นตอนอยางไร ปญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ไปยังลูกคามีอะไรบาง และทานไดแกไขปญหาดังกลาวอยางไร เปนตน
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก รวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการสนทนากลุม กับผูให
ขอมูลที่เปนผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา ทั้ง 23 ราย และนักวิชาการ อีก 6 ราย ลักษณะการสัมภาษณ
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แบบไมเปนทางการ โดยแนวคําถามเปนแบบคําถามปลายเปด ทําผูตอบมีโอกาสใชความคิดเห็นและตอบ
ไดอยางเสรี (Kitpreedaborisut, 2010, 133) ซึง่ กอนนําแนวคําถามไปสนทนากลุม นัน้ ผูว จิ ยั ไดสง แนวคําถาม
ทัง้ หมดใหอาจารยทปี่ รึกษาตรวจสอบและแนะนําในการแกไข หลังจากนัน้ สงแนวคําถามใหกบั ผูท รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไข เพื่อใหแนวคําถามที่ใชในการวิจัยมีความสมบูรณ
มากทีส่ ดุ และสามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด ซึง่ เมือ่ ไดทาํ การแกไขแนวคําถามในประเด็น
ที่ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําเรียบรอยแลว จึงนําไปใชสนทนากลุม กับผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
4. การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Sunhachawee, 2017, 68)
มีขั้นตอนดังนี้
4.1 จั ด กระทํ า ข อ มู ล ถอดเทปการสนทนากลุ  ม แบบคํ า ต อ คํ า อ า นข อ มู ล จากการถอด
เครือ่ งบันทึกเสียง ทบทวนขอมูลทัง้ หมด บันทึกลงในกระดาษ และทําความเขาใจในขอมูลจากการสนทนากลุม
4.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดกลุมความหมายของขอมูลแยกออกเปนประเด็น
(Content Analysis) โดยจัดกลุม ขอมูลทีม่ คี วามหมายหรือทีม่ ลี กั ษณะรวมกันเหมือนกันเขาไวดว ยกัน จากนัน้
จําแนกหรือใหความหมายชื่อแกกลุมขอมูลการสัมภาษณนั้นๆ (Theme)
4.3 นํากลุมคําที่เปนขอความหรือเปนประโยคที่ไดมาใหความหมายหรือตีความ หากขอมูล
ที่ไดยังไมมีความชัดเจน มีการบันทึกแยกขอมูลนั้นเปนขอสังเกตไว เพื่อสะสมขอมูลแลวนํากลับมารวม
วิเคราะหอีกครั้งเมื่อไดขอมูลมากเพียงพอ
4.4 ทําสรุปการวิเคราะหหาคุณลักษณะของขอมูลการสัมภาษณที่จําแนกไดเปนหัวขอยอย
โดยมีการพิจารณาความสอดคลองกับคําถามของการวิจัย
4.5 เขียนคําบรรยายความหมายของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตามลักษณะขอความ
ที่ปรากฏขึ้นและนําเสนอพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบการบรรยาย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญของ
กลุมขอมูลแตละกลุม

ผลการวิจัย
ผูประกอบการ OTOP มีการสื่อสารทางการตลาด ไดแก การโฆษณาผาน Facebook Line แผนพับ
การประชาสัมพันธ ผาน Facebook Line และการออกบูธ การสงเสริมการขาย เปนการลดราคาสินคา
การตลาดทางตรง เปนการขายสินคา ผาน Facebook Line การขายโดยพนักงานขาย ทําหนาที่ขายสินคา
ณ บูธสินคา สําหรับปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด OTOP
กลุมผานั้น สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1
ป ญ หา และอุ ป สรรค และวิ ธี ก ารแก ไ ขการสื่ อ สารเรื่ อ งราวสิ น ค า ผ า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาด
ของผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
´ ®µÂ¨³°»¦¦
1.o µÁ·
- µ¦ºÉ°µ¦µ¦¨µ Án Á·µoµ
µ¦Á oµ¹ ºÉ°¸ÉºÉ°µ¦ Á}o
- µ¦¦oµ£µ¡ Â¨³µ¦¦oµ o°ªµ¤ Án
Ê°®µ¤¸
o°ªµ¤Á¥°³Á·
ÅÁn
- µ¦¦oµÁº
£µ¡
Â¨³µ¦¦o
µ o°ªµ¤
Á}
oµÁºÊ°®µ¤¸ o°ªµ¤Á¥°³Á·Å
µ¦¦o
Á}o
2. o µ¦·¥¦¦¤
- µ¦´¨°¨µ Án µ¦¼´¨°
o°ªµ¤ Á}o

ª·¸µ¦Âo Å
1. o µÁ·
- µ¦«¹¬µÁ·µ¦ºÉ°µ¦µ¦¨µÄ®oÁ oµ¹¼o¦·Ã£
Â¨³Á·µ¦¦´¦¼o Â¨³¤¸µ¦ÄoÁ¦ºÉ°¤º°µ¦ºÉ°µ¦®¨µ¥¦¼Â
Äµ¦ºÉ°µ¦´¨»n¤Ájµ®¤µ¥
- µ¦Á oµ°¦¤ªµ¤¦¼oµoµµ¦´ÎµÁºÊ°®µ o°ªµ¤
- µ¦´ÎµÎµ¦µÁ¸É¥ª´µ¦¦oµÁºÊ°®µÃ¥Á¡µ³
2. o µ¦·¥¦¦¤
- µ¦¡´µÁ°°¥nµn°ÁºÉ° ¡´µ¦³ªµ¦ºÉ°µ¦
°Á¡ºÉ°Ä®o¦Ä¼o¦·Ã£

จากตารางที่ 1 พบวา ปญหา และอุปสรรค และวิธีการแกไข ดานเทคนิคปญหาเทคนิคการสื่อสาร
การตลาด เชน เทคนิคทางดานการเขาถึง สื่อที่สื่อสาร เปนตน วิธีการแกไขคือ การศึกษาเทคนิคการสื่อสาร
การตลาดใหเขาถึงผูบริโภค และเกิดการรับรู สามารถใชเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบ ในการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย สวนปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ วิธีการแกไขคือการเขาอบรมความรูทาง
ดานการจัดทําเนือ้ หาขอความ และจัดทําตําราเกีย่ วกับการสรางเนือ้ หาโดยเฉพาะ สวนดานจริยธรรมนัน้ ปญหา
คือ การคัดลอกผลงาน เชน การถูกคัดลอกขอความ เปนตน วิธีการแกไขคือ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
พัฒนากระบวนการสื่อสารของตนเพื่อใหตรงใจผูบริโภค กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวสินคา
ผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น เปนการพัฒนาทางดานองคความรูในการสรางเนื้อหาของเรื่องราว
สินคา ทัง้ ขอความ และรูปภาพประกอบ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาองคความรูท างดานกลยุทธในการวางแผน
สื่อ ทั้งทางดานการวางแผนการลงสื่อ ชวงเวลาการลงสื่อ งบประมาณที่ใชในแตละสื่อ โดยเปนการพัฒนา
ผานการอบรม การสื่อสารที่ควรทําในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเครื่องมือการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด
ปฏิกิริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา และมุงเนนการทําโฆษณาผาน Facebook
เพื่อเพิ่มยอดขายใหตัวสินคา สวนประโยชนที่ผูประกอบการไดรับนั้นดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ประโยชนของการสรางเรื่องราวสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม ดานรูปธรรม และดานนามธรรม
o µ¦¼ ¦¦¤
1. ¥° µ¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê
2. ¦·¤µµ¦´ÉºÊ°·oµÁ¡·É¤¤µ ¹Ê
3. ÎµÅ¦µµ¦ µ¥·oµ¤µ ¹Ê
4. ¦µ¥Åo °¼o¦³°µ¦Á¡·É¤ ¹Ê
5. Åo¦´¦µª´¨µµ¦¦³ª
6. Åo¦´µ¦¦´¦°¤µ¦µµ¦·oµ
7. Îµª¨¼oµÄ®¤nÁ¡·É¤¤µ ¹Ê
8. ¥µ¥µµ¦¨µ

o µµ¤¦¦¤
1. Á·Â¦´µ¨ÄÄµ¦Îµ»¦·
2. ¦oµÁ°¨´¬r¸Én°Ä®oÁ·£µ¡¨´¬r¸É¸Ä®o´·oµ
3. Á·»nµÂ¨³ªµ¤£´¸n°¦µ·oµ
4. ¦oµªµ¤ÅoÁ¦¸¥µµ¦Â n ´Åo

จากตารางที่ 2 พบวา ประโยชนดา นรูปธรรม คือ ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ปริมาณการสัง่ ซือ้ สินคาเพิม่ มากขึน้
กําไรจากการขายสินคามากขึน้ รายไดของผูป ระกอบการเพิม่ ขึน้ การไดรบั รางวัลจากการประกวด ไดรบั การ
รับรองมาตรฐานสินคา จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น เปนการขยายฐานการตลาดไดดี สวนประโยชน
ดานนามธรรมคือ ผูป ระกอบการมีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณทกี่ อ ใหเกิดภาพลักษณ
ที่ดีใหกับสินคา ทําใหเกิดคุณคาและความภักดีตอตราสินคา สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได

ภาพที่ 1: แสดงแนวทางการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
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จากภาพที่ 1 พบวา เรื่องราวของสินคานั้นถูกนํามาจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสืบทอดกันมา
กระบวนการสรางเรื่องราว 4 ขั้นตอน ไดแก มีการนําเสนอผานเครื่องมือการโฆษณา และการประชาสัมพันธ
สงผลตอยอดขายของผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

อภิปรายผลการวิจัย
แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ สารเรื่ อ งราวสิ น ค า ในอนาคตคื อ การมุ  ง เน น การใช เ ครื่ อ งมื อ การ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา โดยเรื่องราว
ถูกกําหนดเปนรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธที่สรางขึ้นเพื่อเนน อัตลักษณและภาพลักษณเชิงบวกและ
การกระทําขององคกรที่มีการสื่อสารออกไปยังกลุมเปาหมาย (Fombrun & VanRiel, 2004, 368) นอกจากนี้
การสื่อสารเรื่องราวสินคาผาน Facebook เปนการสื่อสารไปยังกลุมลูกคา เพื่อเพิ่มยอดขายใหตัวสินคา
สอดคลองกับแนวความคิดของ Du Plessis (2015, 100) สรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพร
ผานโซเชียลในรูปแบบตางๆ โดยพยายามใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดประสบการณของผูบริโภค
ขึน้ มาได และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016, 515) ทีร่ ะบุวา นอกจากโฆษณาจะมีอทิ ธิพล
ตอยอดขายขององคกร และยังชวยใหเกิดการสรางคุณคาทีด่ ใี หกบั ตราสินคานัน้ อีกดวย โดยปกติ การโฆษณา
เปนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีเอกลักษณเฉพาะดาน คือ เกิดการกระจายผลิตภัณฑไดอยาง
แพรหลายและครอบคลุมพื้นที่ได โฆษณาสามารถทําใหผูขายผลิตภัณฑทําการสงขอมูลของผลิตภัณฑ
ที่มีเนื้อหาที่ซํ้าๆ เพื่อเปนการตอกยํ้า ไปยังลูกคาเปาหมายได นอกจากนี้การโฆษณายังชวยทําใหเกิด
การนําเสนอขอมูลและนําเสนอความสําเร็จเชิงบวกของเจาของกิจการใหกลุม เปาหมายไดทราบ การโฆษณา
ชวยขยายเรื่องราว ที่ตองการบอกลูกคาเปาหมาย การโฆษณาสามารถสราง โอกาสที่ดีใหกับกิจการและ
ตราสิ นค าการนํ าเสนอขอมู ลกิจการที่น าสนใจ ผ านสื่อสิ่ งพิมพ ภาพและสีของเครื่องมื อการโฆษณา
โดยการโฆษณานี้ไมใชบุคคลจึงทําใหไมสามารถโตตอบกับกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง เพราะเปน
การสื่อสารการตลาดแบบทางเดียว
ถาแยกตามประเด็นที่ผูประกอบการตองการพัฒนา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. การพัฒนาดานเทคนิคการสื่อสารการตลาดใหเขาถึง และเกิดการรับรู เปนการพัฒนาทาง
ดานความรู ในการสรางเนื้อหา ทั้งเนื้อหาที่เปนขอความ และเนื้อหาที่เปนรูปภาพประกอบ ซึ่งสามารถพัฒนา
ตามแนวทางการศึกษาของ Freytag (1896, 16-18) ไดระบุไวในการสรางเนื้อหาของเรื่องราวอยูบนพื้นฐาน
5 ขั้น ไดแก
ขั้น (Act) 1: เกริ่นนํา (Exposition) เปนการเกริ่นนําเบื้องตนของตัวตนหรือคุณลักษณะของ
การกอตัง้ กิจการ ชวงเวลา การอธิบายเหตุการณทผี่ า นมา เรือ่ งราว และสถานการณทผี่ า นมาของผูป ระกอบการ
เปนการกอเกิดดวยความขัดแยงหรือปญหาเบื้องตนของกิจการ นําไปสูการเปดเผยเพื่อสรางความตึงเครียด
นําสงเขาไปสูขั้นของการเดินตอไป ผูประกอบการมีการสรางเนื้อหาเปนการบอกเลาถึงประวัติความเปนมา
ของผา ลวดลายผา แหลงผลิต แหลงวัตถุดิบที่มาผลิตสินคา โดยเปนการเลาเรื่องลําดับเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปจจุบัน
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ขัน้ (Act) 2: Complication เรือ่ งราวมีความซับซอนขึน้ เรือ่ ยๆ ความขัดแยงและแผนทีถ่ กู สรางขึน้
จนกลายเปนความตึงเครียด ความพยายามของตัวละครแตละตัว รวมถึงตัวเอกที่พยายามจัดการกับ
ความขัดแยง กิจการพยายามสรางเรื่องราวที่ยิ่งใหญเพื่อใหเกิดจุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันของเรื่อง ทําให
กลุมลูกคาอยากติดตามเรื่องราวตอไป เปนการที่ผูประกอบการสรางเนื้อหาเรื่องราวของผา บงบอกถึง
ความจําเปนที่ตองใชผา บงบอกถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไมไดใชผาชนิดนี้
ขั้น (Act) 3: Climax ความขัดแยงมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เปนจุดเปลี่ยนทําใหเกิดชัยชนะ
หรือแพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือแยลง เรื่องราวของสินคามีการนําเสนอจุดเปลี่ยนของตราสินคาหรือ
ไปสูจุดเปลี่ยนของลูกคา ทําใหลูกคาไดรับชัยชนะจากการใหสินคานั้น ผูประกอบการตองสรางเนื้อหา
โดยบงบอกถึงหากเกิดการใชสินคาผาชนิดนี้แลว ชีวิตลูกคาดีขึ้นอยางไร เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยางไร
ตอกยํ้าประเด็นถึงสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการใชสินคาผานี้
ขั้น (Act) 4: Reversal เปนชวงที่เกิดผลกระทบมาจากจุดเปลี่ยน (Climax) ซึ่งเรื่องราวคอยๆ
เปดเผยรายละเอียดใหญขึ้นเรื่อยๆ ของสินคาหรือบริการ และถาอุปสรรคของลูกคานั้นสินคาสามารถชนะได
ผลลัพททเี่ กิดขึน้ คือ สินคามีภาพลักษณทดี่ มี าก ผูป ระกอบการตองสรางเนือ้ หาทีร่ ะบุถงึ ประโยชนทไี่ ดรบั จาก
สินคาในหลายแงมุม นอกเหนือจากผลที่ไดโดยตรงจากประโยชนหลักของผา
ขั้น (Act) 5: Denouement ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขใหเปนปรกติ ความเครียด
ความวิตกกังวลมีการผอนคลาย ผูประกอบการสามารถนําเสนอแบรนดหรือชัยชนะของลูกคาในสวนนี้
ผานสื่อตางๆ เพื่อใหเห็นการไปถึงเปาหมายของธุรกิจได ผูประกอบการตองสรางเนื้อหาเพื่อเปนการนําเสนอ
ผลกระทบจากการทีล่ ูกคาไดสวมใสผา ผานสือ่ ตางๆ ใหมีความหลากหลายของสือ่ เชน Facebook หรือ Line
เปนตน
2. การพัฒนาองคความรูทางดานกลยุทธในการวางแผนสื่อ ทั้งทางดานการวางแผนการลงสื่อ
ชวงเวลาการลงสื่อ งบประมาณที่ใชในแตละสื่อ ดังนั้นผูประกอบการตองเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพตนเองในการสรางสือ่ ไดตรงใจผูบ ริโภคและมีประสิทธิภาพ ซึง่ รวมทัง้ ในการเลือก
ชองทางการสื่อสารทางการตลาดอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของ Tindall & Holtahausen (2012, 383)
ที่ระบุวา พนักงาน หรือผูปฏิบัติงาน ตองมีทักษะที่หลากหลายในการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร
ทางการตลาด ทัง้ ในรูปแบบของการตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ การเปนผูส นับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ
การโฆษณาทางอินเตอรเน็ตเพื่อสื่อสารใหเกิดการใชสินคา สามารถทําการวางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทําธุรกิจขององคกรใหดีขึ้น
ประโยชนดานรูปธรรม คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น กําไรจาก
การขายสินคามากขึน้ รายไดเพิม่ ขึน้ ซึง่ สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ
แนวคิดของ Walter & Ritter (2003, 361) ที่ระบุวา ผลกระทบเชิงบวกจากความมุงมั่นในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑนั้นคือยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น สวนประโยชนดานนามธรรมคือ ผูประกอบการมีแรงบันดาลใจ
ในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณทกี่ อ เกิดภาพลักษณทดี่ ใี หกบั สินคา ทําใหเกิดคุณคาและความภักดี
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ตอตราสินคา สอดคลองกับแนวคิดของ Kumar (2002, 63-64) ถาหากลูกคาเหลานัน้ มีความคิดตอตราสินคา
ในเชิงบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจลูกคากลับมาซื้อซํ้าได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Morgan &
Hunt (1994, 34) ที่วาการวางแผนเพื่อดึงลูกคาใหกลับมาซื้อผลิตภัณฑขององคกรซํ้าอยางตอเนื่องนั้น
หัวใจหลักอยูท คี่ วามสุขของลูกคานัน่ เอง ทําใหเกิดการสรางคุณคาใหกบั ลูกคา สงผลตอความสําเร็จขององคกร
ได นอกจากนี้การซื้อซํ้านั้นยังขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธพิเศษ รวมถึงความไววางใจและความมุงมั่น
ที่มีตอผลิตภัณฑขององคกรดวย

สรุป
ปญหาและอุปสรรค และวิธีการแกไขการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ของผูประกอบการ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม ดานเทคนิคปญหาเทคนิคการสื่อสารการตลาด การแกไข
ปญหาคือ การศึกษาเทคนิคการสื่อสารการตลาดใหเขาถึงผูบริโภค และเกิดการรับรู สามารถใชเครื่องมือ
การสื่อสารหลายรูปแบบ ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย สวนปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ
วิธกี ารแกไขคือการเขาอบรมความรูท างดานการจัดทําเนือ้ หาขอความ และจัดทําตําราเกีย่ วกับการสรางเนือ้ หา
โดยเฉพาะ สวนดานจริยธรรมปญหาคือการคัดลอกผลงาน การแกไขปญหาคือ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
พัฒนาการสื่อของตนเพื่อใหตรงกับลูกคา สวนการสื่อสารที่ควรทําในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเครื่องมือ
การประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดปฏิกริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา เนนการทํา
โฆษณาผาน Facebook ประโยชนที่ไดรับดานรูปธรรม คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น กําไรมากขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น
การไดรับรางวัลจากการประกวด ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น ขยายฐาน
การตลาดไดดี สวนประโยชนดา นนามธรรมคือ มีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณและ
เกิดภาพลักษณทดี่ กี บั สินคาทําใหเกิดความภักดีตอ ตราสินคา สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป ผูว จิ ยั ขอเสนอวา เพือ่ ใหงานวิจยั ครอบคลุมในประเด็นตางๆ มากขึน้
ดังนั้น ควรศึกษาในประเด็นตอไปนี้
1. ผลกระทบของสือ่ ทีม่ ตี อ การประกอบธุรกิจสินคา OTOP ในประเด็นของการสรางการรับรูข องแตละ
สื่อ ประสิทธิภาพของสื่อในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
2. รูปแบบการวางแผนสือ่ ของการประกอบธุรกิจสินคา OTOP ในประเด็นของกลยุทธในการวางแผน
สื่อ การจัดทํางบประมาณในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
3. เชื่อมโยงประเด็นที่เปนจุดเริ่มตนของเรื่องราวสินคา ไปสูประโยชนทั้งดานรูปธรรม และนามธรรม
ของสินคา OTOP
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
สําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คม
กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม2) พัฒนาซอฟตแวร
ที่สอดคลองกับรูปแบบที่สรางขึ้น กระบวนการวิจัยประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) พัฒนารูปแบบ
โดยการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบโดยการสนทนากลุม และการใช
แบบสอบถามในการประเมินรูปแบบของผูบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญดานงานผูสูงอายุ และแกนนํา
ผูสูงอายุ 3) พัฒนาซอฟตแวรระบบฐานขอมูลโดยใชภาษา PHP เวอรชัน 5.3 และระบบจัดการฐานขอมูล
MySQL เวอรชัน 5.5
จากการวิจัยรูปแบบประกอบไปดวย3 องคประกอบ ไดแก 1) ขอมูลเบี้ยยังชีพ คํานวณเบิกจาย
เบี้ยยังชีพ และนําเสนอรายงานดานเบี้ยยังชีพ 2) ขอมูลสุขภาพ จัดเก็บขอมูลสุขภาพ และนําเสนอรายงาน
สรุปขอมูลสุขภาพ และ 3) ขอมูลการเขารวมกิจกรรม จัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรม และนําเสนอรายงาน
การเขารวมกิจกรรมจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบพบวา รูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําเสนอ
*ผูเขียนหลัก
อีเมล:nunnapat@feu.edu
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สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับสูงสุด (  = 4.64, S.D.
= 0.5) โดยซอฟตแวรฐานขอมูลเปนการพัฒนาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากตอบสนองการทํางาน
แบบบู ร ณาการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถบู ร ณาการงานทั้ ง หมดเข า ไว ด  ว ยกั น เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
รายงาน หรือสวนเฝาระวังสําหรับผูบริหาร

คําสําคัญ
รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ฐานขอมูลผูสูงอายุ

Abstract
This research aimed to 1) Develop the model of database management for the elderly in
rurban society: A case study of Nong Phueng Subdistrict Municipality, Saraphi District, Chiang Mai
Province, and 2) Develop the software according to the model. This research consisted of
3 stages: 1) Develop a model. Interviews were used to collect data from executives and
operational staff of Welfare and Social division, Public Health and Environment division, and
leader of the elderly. 2) Validation of the model. The data were collected by administering group
discussions and questionnaires with Executives and operational staff of Welfare and Social division,
Public Health and Environment division, database specialist, senior care specialists, and leaders
of the elderly. 3) Development of database management software by using PHP version 5.3 and
MySQL version 5.5.
The developed model consists of 3 modules: 1) Subsistence allowance data: calculating
and reporting the subsistence allowances 2) Health data: collecting and reporting health
summary. 3) Participation of activities: collecting and reporting data of participations in activities.
The result of evaluating the efficiency of the model showed that it has high efficiency level at
(  4.64 and S.D. = 0.5. The database management software is web-based application since it can
serve integration of all tasks of local administration to improve operational efficiency of operational
staff and can present the information as reports or supervisory sections for the executives.

Keywords
Model of Database Management for the Elderly Groups, The Semi-Urban, Semi-Rural
Society, Rurban Society, Elderly Database
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บทนํา
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลโดยโครงสรางประชากรไทยเปลีย่ นแปลงเขาสูส งั คมสูงวัยอยางสมบูรณ
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.1 เปน 19.8 จึงมีเปาหมาย
ในการมีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสว นรวมจากประชาชน เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพของกลุม ผูส งู อายุในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย สมรรถนะทางกาย การสร า งโอกาสเข า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ
เตรียมความพรอมเขาสูส งั คมผูส งู อายุ โดยมีการบริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ควบคูไปกับการบริหารจัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ (Office of The National
Economic and Social Development Board, 2017)
จากการศึกษาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งทําใหทราบถึง
งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับดานผูสูงอายุ ประกอบไปดวยงานดานสาธารณสุข งานดานสังคมสงเคราะห และ
การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมคุณภาพชีวติ ของผูส งู อายุ โดยงานแตละดานมีหนวยงานผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการ
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาสภาพการดําเนินงานทางผูว จิ ยั พบวาการดําเนินงานในแตละสวนงานยังขาดการบูรณาการ
ขอมูลที่เกี่ยวของกันระหวางสวนงาน ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้เขาไวดวยกันจะสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนงานทีเ่ กีย่ วของในระดับปฏิบตั กิ าร และสามารถนําเสนอสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารทางผูวิจัยจึงมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
สําหรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท โดยเลือกศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองผึง้ อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ มีประชากรกลุมผูสูงอายุที่ตองใหบริการจํานวนมาก และ
อยูใ นบริบทเปนพืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบททําใหมจี ดุ แข็งในการอยูใ กลชดิ ประชาชน ทําใหไดรบั ความรวมมือ
จากผูส งู อายุในพืน้ ทีใ่ นการเขารวมกิจกรรมของทางเทศบาล (Nong Phueng sub-district Municipality, 2017)

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่สรางขึ้น โดยสามารถบูรณาการงานทั้งหมดเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และนํ า เสนอสารสนเทศในรู ป แบบรายงาน หรื อ
สวนเฝาระวังสําหรับผูบริหาร
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ทบทวนวรรณกรรม
จากโครงสรางประชากรของตําบลหนองผึง้ เมือ่ สิน้ ป พ.ศ. 2559 ทีผ่ า นมา จํานวนประชากรตําบลหนองผึง้
อยูที่ 13,238 คน เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 2,230 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.85 ของประชากรทั้งหมด
ซึ่งหมายความวา ทองถิ่นตําบลหนองผึ้งกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว เนื่องจากนิยามของ “สังคมผูสูงอายุ”
ตามหลักการสากลทางองคการสหประชาชาติ ระบุไววา สังคมใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกิน
รอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือวาสังคมนั้นกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปน
“สังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ” หรือ “สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ” (Aged Society) ทั้งนี้คาดการณวาในป
พ.ศ.2564 พืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลหนองผึง้ จะเขาสูส งั คมประชากรสูงอายุแบบสมบูรณ โดยมีผทู อี่ ายุมากกวา 60 ป
เกินรอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (Kaewmeesri, 2017, 74)
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลง
สภาพของสังคมอยางมากมาย เนือ่ งจากการพัฒนาในดานตางๆ ไมวา จะเปนทางดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยที่เปนสังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเปน
สังคมเมือง หรือสังคมกึง่ เมืองกึง่ ชนบทมากขึน้ ซึง่ หมายถึงปญหาของสังคมไทยมีมากขึน้ และมีความซับซอน
ของปญหามากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพชีวิต หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาของ
สังคมทีเ่ กิดขึน้ จึงไมอาจจะใหเปนหนาทีข่ องภาครัฐ หรือของระบบราชการแตเพียงฝายเดียว ชุมชนในสังคมเอง
ก็ตองตระหนักใหความสําคัญกับหนาที่ของชุมชนเองที่จะตองเคลื่อนไหว และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
กับปญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เพราะชุมชนจะรูและเขาใจถึงสาเหตุ และสภาพของปญหาทีเ่ กิด ตลอดจน
แสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีที่สุด (Puttikankit, 2015, 14-15)
ปจจุบันคําวารูปแบบ (Model) เขามามีบทบาทในการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยใหแนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ
ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนด
องคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสราง และความสัมพันธกันอยางไร
ขึ้นอยูกับปรากฏการณปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
และหลักการพืน้ ฐานในการกําหนดรูปแบบนัน้ ๆ เปนหลัก สวนกระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบ สามารถสรุป
ได เ ป น 2 ขั้ น ตอน ได แ ก 1) การสร า งหรื อ พั ฒ นารู ป แบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ ย งตรง
ของรูปแบบ (Phengsawat, 2010, 14)
มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการพัฒนารูปแบบของขอมูลผูส งู อายุ ไดแก Manmart (2008)ไดศกึ ษาการพัฒนา
รูปแบบการไหลของสารสนเทศผูสูงอายุของหนวยงานในระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบ
การไหลของสารสนเทศผูสูงอายุภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานจํานวน 3 หนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการวิเคราะหมขี อ เสนอเกีย่ วกับรูปแบบการไหลของสารสนเทศ ดังนี้ 1) รูปแบบการไหลภายในหนวยงาน
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ แหลงขอมูล การจัดหาและการสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล การบรรจุ
และรายงานขอมูล และการนําขอมูลไปใชโดยจะมีกระบวนการทีแ่ ตกตางกันตามการทํางาน และภาระหนาที่
ของหนวยงาน 2) รูปแบบการไหลระหวางหนวยงาน คือ การใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานที่ทํางาน
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ดานผูสูงอายุเหมือนกัน ประกอบดวย 2 ระดับ ไดแก ระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด ซึ่งมีแหลงขอมูล
ที่ตางกัน ดังนั้นหากมีการใชขอมูลรวมกัน จะทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตอง และเพื่อลดความซํ้าซอน
ของขอมูล ขอมูลมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะสงผลใหความชวยเหลือหรือโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ จากงานวิจยั ขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการวิจัยดังกรอบแนวคิดการวิจัยตอไปนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
ผูวิจัย ไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ชวง ดังนี้
1. ชวงที่ 1 ขัน้ ตอนการสรางรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมือง
กึ่งชนบทโดยการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานในปจจุบันของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในงาน
ดานผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก
1.1.1 ผูบริหาร เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการหนวยงานกองสวัสดิการ และสังคม เทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ไดแก (1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
(2) หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (3) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน
1.1.2 ผูบริหาร เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการหนวยงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลหนองผึง้ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมไดแก (1) ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุข และสิง่ แวดลอม
จํานวน 1 คน (2) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน
1.1.3 แกนนํ า กลุ ม ผูสู ง อายุ จํ า นวน 3 คน เทศบาลตํ า บลหนองผึ้ง อํา เภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม
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1.2 เครือ่ งมือในการวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณสาํ หรับผูบ ริหาร พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร และ
แกนนําผูสูงอายุ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.3.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีผูสูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับ
สวัสดิการผูส งู อายุ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  พ.ศ. 2561 - 2564
ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย
1.3.2 สรางแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ และแกนนํา
ผูสูงอายุ โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากอาจารยสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
1.3.3 นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลเพื่อศึกษาสภาพ และปญหาในการดําเนินงาน
ดานขอมูลผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ
1.3.4 ทราบถึงสภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุ
1.3.5 นําปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห
1.3.6 ผู  วิ จัย จะใช ส ารสนเทศที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ม าวิ เ คราะห และสั ง เคราะห
เพื่อจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
1.4 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปปญหาในการดําเนินงานจากแบบสัมภาษณ
ของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ผลลัพธจากการดําเนินงาน
ในชวงที่ 1 ไดรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2. ชวงที่ 2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
สําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2.1. จัดการสนทนากลุมเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการฐาน
ขอมูลผูสูงอายุ
2.1.1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก (1) ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุข และสิง่ แวดลอม
จํานวน 1 คน (2) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน (3) หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (4) ผูช ว ย
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (5) ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล จํานวน 1 คน
2.1.2. เครื่องมือในการวิจัยไดแกรายงานสรุปการสนทนากลุม
2.1.3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
ที่สังเคราะหได นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
และผูเชี่ยวชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขโดยการสนทนากลุม
เพื่อปรับปรุง และนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม
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2.2. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุทผี่ า นการปรับปรุง
แกไขแลว โดยตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
2.2.1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
2.2.1.1. ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติคือ มีความรู และประสบการณ
ดานงานผูสูงอายุจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบการบริหาร
จัดการฐานขอมูลผูสูงอายุประกอบไปดวย (1) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 1
คน (2) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตําบลสารภี จํานวน 1 คน (3) เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักปลัด
เทศบาลตําบลสารภี จํานวน 1 คน
2.2.1.2. บุคลากรผูม สี ว นเกีย่ วของในงานดานผูส งู อายุ ของเทศบาลตําบลหนองผึง้
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบโดยการใช
แบบสอบถาม จํานวน 8 ทานประกอบไปดวย (1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน (2) หัวหนา
ฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (3) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (4) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม จํานวน 1 คน (5) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน (6) แกนนํากลุม ผูส งู อายุ จํานวน 3 คน
2.2.2. เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา
(Rating Scale) ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย และความชัดเจนดานภาษา
ตามคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congruence)
2.2.3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
ที่ปรับปรุงแกไขจากการสนทนากลุม นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานงานผูสูงอายุ บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ
ในงานดานผูสูงอายุ และแกนนําผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
การบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
2.2.4. นําขอมูลจากแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการ
ฐานขอมูลผูสงู อายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ชวงที่ 3 พัฒนาซอฟตแวรฐานขอมูลผูส งู อายุทสี่ อดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูล
ผูสูงอายุที่สังเคราะหไดการพัฒนาระบบฐานขอมูลในครั้งนี้ใชภาษา PHP เวอรชัน 5.3 และฐานขอมูล My
SQL เวอรชัน 5.5 ตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
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ผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
จากการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ทางผูวิจัยได
ทําการสังเคราะหเพื่อจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุโดยเนนการบูรณาการงานขอมูล
ผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ
มีการบูรณาการงานหลักสําคัญ 3 ดาน ประกอบไปดวย งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดาน
การเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ
1.1 งานดานเบีย้ ยังชีพ มีระบบการจัดเก็บขอมูลการขึน้ ทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพไดแก เบีย้ ยังชีพ
ผูส งู อายุ เบีย้ ยังชีพผูพ กิ าร และเบีย้ ยังชีพผูป ว ยเอดส มีการคํานวณเพือ่ เบิกจายเบีย้ ยังชีพของผูใ ชบริการแตละราย
โดยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีการคํานวณแบบขั้นบันไดตามประกาศของภาครัฐ สวนเบี้ยผูพิการ และผูปวยเอดส
มีการกําหนดดวยอัตราคงที่ของภาครัฐ มีการบูรณาการงานดานสุขภาพเกี่ยวกับขอมูลความพิการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเขากับงานดานเบี้ยยังชีพ โดยระบบสามารถออกรายงานผูพิการที่ยังไมได
ขึน้ ทะเบียนรับเบีย้ ผูพ กิ าร เพือ่ ทางกองสวัสดิการและสังคมจะไดดาํ เนินการในการติดตอประสานไปยังผูพ กิ าร
ใหมาขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์ ทั้งนี้ระบบสามารถนําเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพ
ไดแก รายงานผูรับเบี้ยยังชีพเปนรายบุคคล และรายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ
1.2 งานดานขอมูลสุขภาพ มีระบบการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพเชือ่ มโยงกับระบบการจัดการ
ฐานขอมูลเอือ้ งผึง้ โมเดลของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม โดยมีการจัดเก็บขอมูลเกีย่ วกับขอมูลดานสุขภาพ
ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลความพิการ ขอมูลดานการดูแล และไดรับ
การชวยเหลือสามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพแสดงขอมูลของผูปวยติดเตียงเพื่อเปนสารสนเทศ
ในการเขาไปใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ดานการเขารวมกิจกรรม สามารถสืบคนขอมูลอาชีพปจจุบัน หรืออาชีพเดิมของผูสูงอายุ
เพื่อแสดงถึงความถนัด และภูมิปญญาของผูสูงอายุแตละทานสําหรับการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม
มีระบบการจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมกับทางเทศบาลโดยนําเสนอรายงานการเขารวมกิจกรรม
รายบุคคล รายงานการเขารวมกิจกรรมรายกิจกรรม และรายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมซึง่ สามารถนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุกลุมติดบาน และผูสูงอายุกลุมติดสังคม
รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท โดยมีการบูรณาการ
งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
×ċĚîìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

ÿČïÙšîĂćßĊóđéĉö

đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšÿĎÜĂć÷č
åćî×šĂöĎúñĎÿš ĎÜĂć÷č
đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšóĉÖćø

óČĚîìĊęÿĆÜÙöÖċęÜđöČĂÜÖċęÜßîïì

đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšðśü÷đĂéÿŤ

øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šć

ÙĞćîüèđïĉÖÝŠć÷đïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
øć÷ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

Öćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

Üćîéšćîÿč×õćó

øŠüöÖĉÝÖøøö
øć÷ïčÙÙú
øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šć

øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóøć÷ïčÙÙú

×šĂöĎúéšćîÿč×õćó

øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóêćö
ปðŘงÜบประมาณ
ïðøąöćè

×šĂöĎúÙüćöóĉÖćø
×šĂöĎúéšćîÖćøéĎĒú

øć÷ÜćîñĎšóĉÖćøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéš×ċĚî
ìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

øć÷ÜćîñĎšðśü÷êĉéđêĊ÷Ü

øŠüöÖĉÝÖøøöøć÷
ÖĉÝÖøøö
øć÷ÜćîñĎšÿĎÜĂć÷č
ÖúčŠöêĉéïšćî Ēúą
ÖúčŠöêĉéÿĆÜÙö

ภาพที่ 2: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

2. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท
2.1 นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบทตอผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบท นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง และ
ผูเ ชีย่ วชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพือ่ ขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขโดยการสนทนากลุม ขอเสนอแนะ
คือเพิม่ รายงานการแจงเตือนผูท ตี่ อ งตออายุบตั รผูพ กิ าร เพือ่ ใหพนักงานสามารถตรวจสอบลวงหนา และติดตอ
ไปยังผูพิการใหทําการตออายุบัตรเพิ่มรายงานสรุปผูพิการแยกตามประเภท สําหรับผูรับเบี้ยยังชีพผูพิการ
เพิ่มรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพโดยสรุปรวมสัดสวนจํานวนผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และ
กลุมติดสังคม ไวในงานดานสุขภาพ เพิ่มรายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวม
ในแตละกิจกรรม โดยนําเสนอดังภาพที่ 3
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ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

ÿČïÙšîĂćßĊóđéĉö

×ċĚîìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšÿĎÜĂć÷č

åćî×šĂöĎúñĎÿš ĎÜĂć÷č

Öćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

óČĚîìĊęÿĆÜÙöÖċęÜđöČĂÜÖċęÜßîïì
đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšóĉÖćø

øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøö

đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšðśü÷đĂéÿŤ
øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøöøć÷ïčÙÙú

ÙĞćîüèđïĉÖÝŠć÷đïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
øć÷ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóøć÷ïčÙÙú
øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóêćöðŘÜïðøąöćè

Üćîéšćîÿč×õćó
×šĂöĎúéšćîÿč×õćó

øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøöøć÷ÖĉÝÖøøö

×šĂöĎúÙüćöóĉÖćø
×šĂöĎúéšćîÖćøéĎĒú

øć÷ÜćîñĎšóĉÖćøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

øć÷ÜćîÿøčðÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøö

øć÷ÜćîñĎšðśü÷êĉéđêĊ÷Ü
øć÷ÜćîĒÝšÜđêČĂîñĎšìĊęêĂš ÜêŠĂĂć÷čïĆêøÙîóĉÖćø
øć÷ÜćîÿøčðñĎšóĉÖćøĒ÷Öêćöðøąđõì

øć÷Üćîÿøčð×šĂöĎúéšćîÿč×õćó
(ÖúčŠöêĉéïšćî ÖúčŠöêĉéđêĊ÷Ü ĒúąÖúčŠöêĉéÿĆÜÙö)

ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (ปรับปรุง)

2.2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
จากการนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึง่ ชนบททีป่ รับแกจากการสนทนากลุม นําเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญดานงานผูส งู อายุ และบุคลากรผูม สี ว นเกีย่ วของ
ในงานดานผูส งู อายุของเทศบาลตําบลหนองผึง้ เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาดานรูปแบบที่
สรางขึ้นสามารถนําเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับ
สูงสุด รองลงมาไดแกดานรูปแบบที่สรางขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูใชงานทางดานขอมูลผูสูงอายุ
และอันดับตํา่ สุดไดแกดา นรูปแบบทีส่ รางขึน้ มีสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริงเกีย่ วกับ
งานดานขอมูลผูสูงอายุเนื่องจากในอนาคตทางเทศบาลตําบลหนองผึ้งคาดหวังที่จะขยายขีดความสามารถ
ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ โดยเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในงาน
ดานผูสูงอายุกับหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสารภี เพื่อใหครอบคลุมครบถวน
ตามความตองการอยางแทจริงเกี่ยวกับงานดานขอมูลผูสูงอายุ ทั้งนี้ในภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทอยูในระดับดี
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ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
1. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Êµ¤µ¦ÎµÅ·´·¦·´
µoµ¼o¼°µ¥»
2. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê°°n°ªµ¤o°µ¦
°¼oÄoµµoµ o°¤¼¨¼o¼°µ¥»
3. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Äoµ
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5. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°
6. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸µ¦³¦°¨»¤¦oª
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จากรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ของเทศบาล
ตําบลหนองผึง้ แสดงถึงองคประกอบทีส่ าํ คัญของงานดานขอมูลผูส งู อายุ ประกอบไปดวย งานดานเบีย้ ยังชีพ
งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ การดําเนินงานแตละดาน การเชื่อมโยง
กันของงานแตละดาน และสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน จากรูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําไป
ใชในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร โดยการสรางแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ทั้งนี้ไดเลือกใช
การนําเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในหัวขอถัดไป
3. พัฒนาซอฟตแวรฐานขอมูลผูสูงอายุที่สอดคลองกับรูปแบบที่สังเคราะหขึ้น
การพัฒนาระบบฐานขอมูลในครัง้ นีไ้ ดออกแบบระบบการทํางาน โดยนําเสนอแผนภูมบิ ริบทของ
ระบบฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ในลักษณะของแบบจําลองกระบวนการ (Process
Model) เพื่อแสดงวาระบบมีกระบวนการทํางานเปนลําดับขั้นตอนอยางไร แตละขั้นตอนใชขอมูลนําเขา
จากสว นงานใด รวมไปถึง ขอ มู ล สารสนเทศที่ ไ ดจ ากการทํา งานจะถูก สง ไปยัง สว นงานใด โดยในที่นี้
เลือกนําเสนอในรูปแบบ แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการทํางานของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบท โดยแสดงถึงผูที่เกี่ยวของกับระบบ ไดแก ผูรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ เจาหนาที่หนวยงานสวัสดิการ
และสังคม และเจาหนาที่หนวยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนภูมิการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
แผนภูมิการไหลของขอมูล เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูลที่มีอยูในระบบ
และการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ อธิบายไดดังภาพที่ 5
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จากภาพที่ 5 แผนภูมิการไหลของขอมูลในระดับที่ 0 แสดงกระบวนการหลักในการทํางานของระบบ
ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบไปดวยกระบวนการทั้งหมด 8 กระบวนการ
ไดแก
1. กระบวนการจัดการขอมูลหลัก เปนการบันทึกขอมูลเบือ้ งตนทีจ่ าํ เปนกอนการใชงานระบบ ในทีน่ ี้
มีการบันทึกขอมูลบุคคล จัดเก็บรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตบิ คุ คล และภูมปิ ญ
 ญาของคนในพืน้ ทีต่ าํ บลหนองผึง้
ลงในแฟมขอมูลบุคคล ขอมูลผูใชงานระบบสวัสดิการและระบบสาธารณสุข จัดเก็บขอมูลเจาหนาที่
ที่มีสิทธิ์เขาใชงานระบบ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจัดเก็บขอมูล
อัตราเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุซงึ่ มีการคํานวณแบบขัน้ บันได อัตราเบีย้ ผูพ กิ าร และอัตราเบีย้ ผูป ว ยเอดส ตามประกาศ
ของภาครัฐ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และขอมูลธนาคาร จัดเก็บรายชื่อธนาคาร
ที่ใชในการโอนเงินคาเบี้ยยังชีพใหกับผูรับบริการ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลธนาคาร
2. กระบวนการเขาใชงานระบบเปนการตรวจสอบการเขาใชงานระบบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรวจสอบสิทธิ์จากชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ในแฟมผูใชงานระบบ
3. กระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ เป น การบั น ทึ ก ข อ มู ล การขึ้ น ทะเบี ย นรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
โดยผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพจะติดตอขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลบุคคล
จากแฟมบุคคล และทําการบันทึกการขึน้ ทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพ ลงในแฟมขอมูลผูร บั เบีย้ ยังชีพ โดยบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับขอมูลบุคคล ขอมูลเบี้ยยังชีพที่ไดรับและขอมูลธนาคารที่ใชในการโอนเบี้ยยังชีพใหกับผูมาใชบริการ
4. กระบวนการคํานวณเบี้ยยังชีพจากขอมูลชื่อ นามสกุลของผูรับเบี้ยยังชีพ โปรแกรมสามารถ
คํานวณจํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับใหอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพพิจารณาวาผูใช
บริการไดรับเบี้ยยังชีพประเภทใดบาง ในกรณีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุระบบจะคํานวณแบบขั้นบันไดตามอายุ
ของผูใชบริการ และสรุปจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมด แสดงผลขอมูลยังเจาหนาที่กองสวัสดิการฯ
5. กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพเปนการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพ ประกอบไปดวยขอมูล
พื้นฐานจากแฟมขอมูลบุคคล และขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการ ไดแก ขอมูลดานสุขภาพ ความพิการ
การดูแล และการไดรบั ความชวยเหลือ เปนตน โดยจัดเก็บไวในแฟมขอมูลสุขภาพเจาหนาทีก่ องสาธารณสุขฯ
สามารถสืบคนขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการจากชื่อ นามสกุลจากแฟมขอมูลสุขภาพ นอกจากนี้ขอมูล
จากแฟมขอมูลสุขภาพรวมกับแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม สามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพ
ซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคม โดยสืบคนจากขอมูลวันที่
เพื่อใชประกอบในการวางแผนการดําเนินงานตอไป
6. กระบวนการจั ด การข อ มู ล กิ จ กรรมเป น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล กิ จ กรรมที่ เ ทศบาลจั ด ขึ้ น โดยให
กลุมผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมกับทางเทศบาล โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคล และแฟมขอมูลกิจกรรม
บันทึกลงในแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม
7. กระบวนการออกรายงานเบี้ยยังชีพ เปนการออกรายงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ โดยสามารถสืบคน
จากขอมูลวันที่ เพื่อดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพในการออกรายงานผูรับเบี้ยยังชีพเปนรายบุคคล
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รายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ รายงานแจงเตือนผูที่ตองตออายุบัตรคนพิการ รายงานสรุปผูพิการ
แยกตามประเภท และจากแฟมขอมูลผูร บั เบีย้ ยังชีพพิจารณารวมกับแฟมขอมูลสุขภาพ สามารถออกรายงาน
รายชื่อผูพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ
8. กระบวนการออกรายงานกิจกรรม เปนการออกรายงานกิจกรรม โดยจากชื่อ นามสกุลที่สืบคน
ชื่อกิจกรรม และวันที่สามารถดึงขอมูลจากแฟมการเขารวมกิจกรรม เพื่อออกรายงานกิจกรรมรายบุคคล
รายงานรายกิจกรรม รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรม และจากการสืบคนขอมูลอาชีพ ภูมิปญญา สามารถ
คนหาขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคลเพื่อแสดงรายชื่อผูสูงอายุดานภูมิปญญาที่ตองการสืบคน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางขึ้นเปนการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของไวในระบบเดียวกัน สามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนมากกวาการทํางาน
แยกกันในแตละหนวยงาน โดยการนําเขาขอมูลสามารถทําไดโดยผูร บั ผิดชอบในงานแตละดานเพียงครัง้ เดียว
แตระบบสามารถประมวลผลเพือ่ ใหบริการสารสนเทศแกผมู สี ว นเกีย่ วของในการดําเนินงานตามความตองการ
ของผูใ ชภายในองคกร เชนจากขอมูลความพิการสามารถบูรณาการกับงานดานเบีย้ ยังชีพในการออกรายงาน
ผูพ กิ ารทีย่ งั ไมไดขนึ้ ทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพผูพ กิ าร และงานดานสุขภาพ สามารถบูรณาการเขากับงานดานการ
เขารวมกิจกรรมในการออกรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพเพื่อทราบสัดสวนจํานวนผูสูงอายุ กลุมติดบาน
กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคมสําหรับผูบริหารในการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุแตละกลุม
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Tammahol (2014) ซึ่งศึกษาระดับสถานภาพการใหบริการผูสูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาอุปสรรคคือ การขาดการประสานงานเพือ่ สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยแนวทางการพั ฒ นาควรมี ก ารบู ร ณาการหน ว ยงานเพื่ อ ประสานความร ว มมื อ และ
เพิ่มประสิทธิภาพใหบริการแกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้
2. การพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่
สังคมกึง่ เมืองกึง่ ชนบททีส่ รางขึน้ เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เนือ่ งจากสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานแบบบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุใหมีสุขภาวะที่ดี
และมีความมั่นคงจากการจัดสวัสดิการ โดยจําเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูสมํ่าเสมอ เพื่อใหตรงกับ
ความเปนจริง มีความนาเชื่อถือ และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Texsangvan,
Boonyasopon, Ketsingha & Surapongrakjaron (2014) กลาวถึง ปจจัยดานการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรูนั้น องคกรจะตองจัดใหมีหนวยงานสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ขององคกร อาทิ
ระบบเว็บเบสทีป่ ระกอบดวยเว็บเพจยอยของแตละหนวยงาน มีฐานขอมูลกลางขององคกรซึง่ ตองมีการอัพเดท
อยูเสมอ มีการจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบระเบียบ มีการตรวจสอบความสมบูรณกอน การจัดเก็บ และ
พนักงานทุกคนสามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็วโดยระบบฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางขึ้นสามารถเชื่อมโยง
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ขอมูลการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในองคกร แตระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้นยังไมสามารถเชื่อมตอ
กับระบบฐานขอมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยได แตระบบสามารถอํานวยความสะดวกในการใชงาน
โดยนําเขาขอมูล (Import) ในรูปแบบของไฟลเอกซเซลจากขอมูลประชากรที่มีอยูเดิม ลดขั้นตอน การบันทึก
ขอมูลใหมทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใชงาน และสามารถสงออกขอมูล (Export) ในรูปแบบของ
ไฟลเอกซเซลเพื่อนําขอมูลไปใชกับหนวยงานภายนอกที่ตองการไดเชนกัน

สรุป
รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท กรณีศกึ ษาเทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง แสดงถึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ดานในการทํางานเกี่ยวกับขอมูลผูสูงอายุไดแก งานดาน
เบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมโดยรูปแบบที่สรางขึ้นนอกจากแสดงใหเห็นถึง
องคประกอบที่สําคัญแลว ยังนําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละดาน และการเชื่อมโยงกันของขอมูล
ในแตละองคประกอบ โดยงานแตละดานจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานที่ตางกัน เชน
กองสวัสดิการ และสังคมดูแลเกีย่ วกับงานดานเบีย้ ยังชีพ และงานดานการจัดกิจกรรมผูส งู อายุ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมดูแลงานดานสุขภาพของผูสูงอายุ จากรูปแบบที่สรางขึ้นแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ
ขอมูลทั้งสามดานเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน งานดานสุขภาพกับการใหบริการ
เบีย้ ยังชีพผูพ กิ าร หรือ งานดานสุขภาพกับการจัดกิจกรรมของผูส งู อายุ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน
หรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากรูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชในขั้นตอนของการพัฒนาซอฟตแวร
ฐานขอมูลผูส งู อายุโดยสรางเปนแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ได 8 กระบวนการคือ กระบวนการ
จัดการขอมูลหลัก กระบวนการเขาใชงานระบบ กระบวนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ กระบวนการคํานวณ
เบี้ยยังชีพ กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพ กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรม กระบวนการออกรายงาน
เบี้ยยังชีพ และกระบวนการออกรายงานกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในงานวิจัย
ครั้ง ต อ ไปควรมีการนํ ารูปแบบที่ส รางขึ้ นไปทดลองใชกั บพื้ นที่อื่นที่มี บริ บทใกลเ คี ยงกันเพื่ อประโยชน
ในการศึกษาพัฒนาตอไปในอนาคต
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Effects of Inquiry-Based Mobile Learning (IBML)
on University Students’ Questioning and Public Speaking Skills*
ผลของการสอนดวยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูผาน
อุปกรณไรสายเคลื่อนที่ (IBML) ตอทักษะการตั้งคําถามและทักษะการพูด
ในที่ชุมชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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Abstract
The purposes of this study were 1) to develop an instructional activity based on the integration
of inquiry-based learning approach, and mobile learning approach for enhancing questioning
skills and public speaking skills among undergraduate students; and 2) to evaluate the effectiveness
of the developed instructional activity. The research procedure was divided into two phases:
1) The developing of an instructional activity and 2) The effectiveness evaluating of the developed
instructional activity which was implemented with 30 undergraduate students in the Faculty of Arts
of a private university at Chiang Mai, Thailand who were considered as the subjects of this study.
The duration of the experiment was one semester.The data were collected through questions in KWH
chart and public speaking assessment along with their scoring criteria.The data were analyzed
*This article is a part of a dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy Program in English for Professional
Development in School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
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using dependent t-test, and one way repeated measure of ANOVA. The findings of the study were
as follows:
1. The developed instructional activity consisted of 3 teaching stages: 1) stimulating
curiosity and questioning 2) investigation and peer experiences and 3) communication and
reflections.
2. After the implementation, it was found that the average score of the questioning skills
(M = 3.63, SD = .51) and public speaking skills (M = 10.73, SD = 1.91) in the post-experiment of
the subjects was significantly higher than that in pre-experiment (M = 2.58, SD= .43 and M = 8.76,
SD = 1.72) at 0.5 level. In addition, the results of one-way ANOVA with repeated measures of
questioning and public speaking skills also showed the overall scores of both skills were higher
after learning through IBML activity in each learning unit.

Keywords
Inquiry-Based Learning, Mobile Learning, Questioning Skills, Public Speaking Skills

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบสืบเสาะ
หาความรูและการเรียนผานอุปกรณไรสายเคลื่อนที่เพื่อเสริมสรางทักษะการตั้งคําถามและทักษะการพูด
ในที่ชุมชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนคือ 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 2) การประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 30 คน
จากคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เปนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้
ระยะเวลาของการทดลอง คือ 1 ภาคเรียน ขอมูลรวบรวมจากคําถามในตาราง KWH และการประเมินผล
การพูดในที่ชุมชนพรอมดวยเกณฑการใหคะแนนของทั้งสองทักษะ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ
คาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้าผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะการตั้งคําถามของนักศึกษาและทักษะ
การพูดในที่ชุมชนประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นกระตุนความอยากรูและตั้งคําถาม 2) ขั้นสืบคนและ
เรียนรูจากประสบการณผูอื่นและ 3) ขั้นสื่อสารและการสะทอนคิด
2. หลังการทดลองพบวาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการตั้งคําถาม (M = 3.63, SD = .51) และทักษะ
การพูดในที่ชุมชน (M = 10.73, SD = 1.91) หลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง (M = 2.58, SD = .43 และ
M = 8.76, SD = 1.72) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซํ้าในทักษะการตั้งคําถามและการพูดในที่ชุมชนยังแสดงใหเห็นวา ผลคะแนนทักษะ
ทั้งสองมีคาสูงขึ้นหลังจากเรียนรูผานกิจกรรม IBML ในแตละหนวยการเรียนรู
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คําสําคัญ
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ทักษะการพูดในที่ชุมชน

การเรียนผานอุปกรณไรสายเคลื่อนที่ ทักษะการตั้งคําถาม

Introduction
Nowadays, oral communication skills are crucial in labor markets; therefore, one goal of
teaching in higher education is equipping students with the skills in order to be effective
communicators to convey the messages which are work-related tasks (Dunbar, Brooks & Miller,
2006). Students need oral communication skills to be successful in studying and working in
workplaces in the future (Bunwirat, 2017; Dunbar, Brooks & Miller, 2006). In addition, according to
a survey entitled “Raising The Bar: Employers’ Views On College Learning in The Wake of the
Economic Downturn” by Hart Research Associates (2009), the responds of over 300 business
employers reveal that the most essential graduates’ skills required by employers are communicative
skills including public speaking (as cited in Lucas, 2012). As a result, different kinds of English
speaking courses are offered in many universities in non-English speaking countries to increase
students’ English speaking competence.
English speaking courses, including public speaking have long been offered to Thai EFL
undergraduates; however, students are still having problems in English speaking skills (Plangkham
& Porkaew, 2012). Jindathai (2015, 347) explores factors affecting Thai students’ English speaking
problems and the results point out that the two main factors mostly affect Thai English speaking
skills are management in teaching and learning English, and exposure to English. Management in
teaching and learning refers to the ways teachers manage classroom by implementing effective
pedagogical techniques, classroom activities, and also the design of courses to make lessons more
interesting (Jindathai, 2015, 345). In other words, applying effective pedagogical approaches and
activities which make learning of English speaking skills more interesting can greatly help students
develop the skills. Furthermore, the researcher suggests that exposures to English should be
offered to students both inside and outside classroom since several studies have suggested giving
more opportunity to practice English language is a way to promote Thai students’ English speaking
skills. (Jindathai, 2015, 347)
Another factor affects the quality of students’ English speaking is lacking ideas (Yunus,
2010 ; Ur, 2012) and they often complain about the difficulties in thinking of anything to say (Ur,
2012, 118). With an aim to improve students’ speaking skills, Yunus (2010) applied a “Guided
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Questions with Inside Outside Circle Technique” in his classroom. The technique fosters students
to speak in English by answering their peers’ English questions. The result revealed that asking
questions of specific topics can help the students share ideas as responses to the questions, as a
result, the students have confident to give a short oral presentation to class later and the students
also state the benefits of practicing speaking through answering classmates’ questions (Yunus,
2010, 8). Moreover, questioning is encouraging the contribution of group members in preparing
oral presentation scripts (Sundrarajun, 2007, 128). Regarding working through questioning and
responding, students help each other to construct knowledge to finish classroom tasks, in other
words, students’ asking questions is scaffolding to help other achieve the activities. (Sundrarajun,
2007, 131)These indicate that when questioning is presented in a meaningful way as a key
classroom activity, the technique effectively supports students’ learning.
According to the effectiveness of questionings towards English speaking skills as discussed
above, the pedagogical approaches which have questioning as a key principle were considered
to be introduced to public speaking course. As a result, inquiry-based learning (IBL) was selected
to study since IBL is the process of students building understanding, meaning, and knowledge by
formulating and investigating questions (Alberta Learning, 2004). In IBL, students develop
curiosity for a topic through self-generated questions and seeking to find answers. Furthermore, to
promote Thai students’ English public speaking skills, classroom activities should be delivered
interestingly and challenging. Speaking exercises should not happen solely in classrooms since
providing the more English exposures to students will offer the more opportunity of English
practicing. To raise the effectiveness and attraction of public speaking course, incorporating
technology into language classrooms to encourage students to learn and engage more with the
content and classroom activities should be taken into consideration. Therefore, mobile learning
(m-learning) was considered to be integrated with traditional inquiry-based learning. This study
aimed to develop an instructional activity which incorporating IBL and m-learning (IBML) to enhance
students’ questioning and English speaking skills of Thai university students.

Research Objectives
The main focus of this study was to integrate the concepts of IBL and m-learning to
develop an instructional activity (IBML) which can promote students’ questioning and public
speaking skills. The objectives of the study were:
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1. To develop instructional activity based on inquiry-based learning and m-learning
to enhance students’ questioning and public speaking skills
2. To evaluate the effectiveness of the instructional activity based on IBL and m-learning
to enhance questioning and public speaking skills of university students.
Therefore, the research questions were as follow.
RQ 1: What are the learning process of the developed instructional activity to enhance
students’ questioning and public speaking skills?
RQ 2: Could the instructional activity based on IBL and m-learning enhance students’
questioning and public speaking skills?

Literature Review
This study was conducted based on three theoretical concepts of learning, namely,
Inquiry-based learning (IBL), Mobile learning (m-learning), and Constructivism theory. The following
part reviews the main principles of the three theories.
1. Inquiry-based learning
The process of Inquiry-based learning (IBL) supports students’ investigatory skills in
collaborative environments and offers useful practical experiences for students when they
participate in classroom activities. While engaging with IBL, students have the authority to determine
the process and methods of acquiring the knowledge to answers their questions. The process of
learning starts with students’ generating questions, then exploring and observe to find knowledge
to answer their questions (Pedaste, Maeots, Leijen, & Sarapuu, 2012, 82). There are four levels of
IBL based on the degree of student autonomy in the processof learning, that are 1) Structured
level, 2) Guided level, 3) Open level, and 4) Couple level which refers to a combination of two inquiry
levels and introduce to classrooms phase by phase (Rooney, 2012, 103). According to the
adjustable integrating proportion of IBL to classrooms, IBL is a pedagogical approach that can be
utilized in a variety of learning disciplines. In conclusion, IBL is an authentic learning approach
which students acquire knowledge through the process of asking relevant questions regarding
lessons, finding supportive information, analyzing, and synthesizing data that assists them in
gaining knowledge and answers to the generated questions. Teachers are a facilitator who supports
students’ learning in such a student-centered classroom.

288

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

2. Mobile learning
Presently, channels of the Internet for learning come in a different form, namely mobile
learning or m-learning. M-learning would be considered as the evolution of e-learning (Korucu &
Alkan, 2011, 1926). M-learning refers to potentiality of providing educations on wireless personal
devices such as PDAs, smartphone, and mobile phones and the characteristics of m-learning are
being spontaneous, informal, personalized and ubiquitous of learning (Miangah & Nezarat, 2012,
309). Kukulska-Hulme (2009, 160) addresses that mobile learning assists collaboration among
students in exchanging knowledge, skills, and attitudes through interaction while learning. Learners
can support, motivate, and evaluate each other to achieve classroom tasks and learning goals.
According to Miangah & Nezarat (2012, 310), in the case of learning outside classrooms, mobile
learning is able to empower learners’ doing tasks in their free time and offers real-world
experiences to learners. In conclusion, m-learning is not only effective tools for supporting teaching
and learning. Also, during the process of learning through m-learning that encourage students’
collaboration and communication with peers, students can develop several key characteristics and
skills for living and working in the future through.
3. Constructivism theory
IBL(Rooney, 2012, 103) and m-learning (Koole, 2011, 26) are based on the theory of
constructivism. Constructivism is interested in the ways people acquire knowledge, comprehension,
and makes sense of things (Foley, 2012, 28). The core idea of the theory is that individuals construct
their own comprehension and knowledge through experiencing the world and reflecting on their
experiences (Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning, 2004). Bruner (1966, 225)
points out concepts of course design based on constructivism theory that students have their
prior knowledge and experiences which are filters to all the new knowledge and experience;
therefore, acquiring new knowledge does take times. Constructivism promotes high collaborative
learning environments and becomes more successful when active learners learn from peers and
teachers by sharing ideas, working together, and reflecting their own works (Bruner, 1966 as cited
in David, 2015). In constructivism theory, teachers will focus on what students know and allow them
to put their knowledge into practice while learning (Amineh & Asl, 2015, 11-12). Teachers are
facilitators in a learning process. In addition, good teachers should not teach information explicitly
but teachers will help students to find the relationship between their prior knowledge and new
information bit by bit (McLeod, 2012).
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Conceptual Framework of the Study
Based on the key concepts obtained from the analysis and synthesis the related documents
of, then the conceptual framework of this study were formulated as shown in the figure 1.
Constructivism Theory
- The learning process should encourage learners to ask questions, investigate the world, assess
the information they get, then reflect and discuss what they do and learn.
- Students are active learners, whereas teachers are facilitators to support students’ process
of learning and help students to reach learning goals.
Key principles of Inquiry-based Learning
1. Learning highlight the process of learners’ learning rather solely emphasizing students’
learning outputs.
2. IBL motivateas learners to explore, observe, analyze, and learn in a challenging
environment.
3. Learners are active learners and have the authority to determine the process and
methods of acquiring the knowledge to answers their questions.
4. The process of IBL supports learners’ investigatory skills in collaborative environments.
5. Teachers are facilitators of learners’ learning.
Key principles of mobile learning
1. Learning through mobile devices provide four main benefits: 1.1) Portability, 1.2) Social
interactivity, 1.3) Context sensitivity, and 1.4) Connectivity
2. Peer experiences: the learning process enhances learners’ collaboration and help
learners access to various information, and provides a deeper contextualization of
learning.
3. Mobile learning provides an environment in which learners can interact with teachers,
course materials, and other classmates anytime and anywhere.

Inquiry-based mobile learning (IBML)

Students’ RVFTUJPOJOHǰTLJMMT

Students’ public speaking skills

Figure 1: Conceptual Framework of the Study
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Research Methodology
1. Research Design
This study is quasi-experimental research (one-group time series design) aiming at
investigating the level of students’ questioning and public speaking skills after engaging in IBML
activity of each unit. Moreover, the study also conducted pretest and posttest to explore the level
of students’ questioning and speaking skills before and after learning through IBML activity.

Group
E

Time
T1

1
O1

2
O2

3
O3

T2

X
E stands for an experimental group
T1 stands for assessment of students’ questioning and public speaking skills
before learning through IBML activity
T2 stands for assessment of students’ questioning and public speaking skills
after learning through IBML activity
stand for assessments of students’ questioning and public speaking skills
O1-3
after finishing each unit of lesson plans
X stands for implementing IBML in the classroom
2. Subjects
In this study, undergraduate students in English program were defined as a population.
The researcher selected undergraduate students in the fourth year of English program, the
Faculty of Arts in a private university at Chiang Mai as representatives of the population. Since the
group of students need to acquire high competency of English speaking for their future works and
they had successfully passed the basic English speaking courses; therefore, the students were
appropriate to be selected as the samples of this study. Purposive sampling was applied to select
the samples in this study since there was one group of the students who studied in the fourth year
of the program. As a result, 30 undergraduate students who enrolled in Public Speaking course as
a required course during the first semester of academic year 2017 at a private university in Chiang
Mai were participants in this study.
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3. Research Instruments
To collect students’ questions, KWH chart worked as question logs were used to collect
students’ generated questions. KWH chart was adopted from KWLH strategy which is a strategy
to stimulate students’ prior knowledge and link to the new knowledge (Temkar, 2011). K stands for
what do I know? W stands for what do I want to know? and H stands for how do I find out? Students’
performances on asking questions of each learning unit in KWH chart were collected as a log two
times: 1) questions in planning outline of a public speaking stage, and 2) questions in giving
feedback on peers’ speeches through online meeting activity. The questions were collected and
assessed levels of questions according to Rubric of Asking Question. The rubric was sent to three
experts in the field of ESL/EFL for content validity assessment using the index of item objective
congruence (IOC). Items for which the IOC values were <0.5 were not considered validand were
rejected (Louangrath, 2013). According to the experts’ assessment, each item of Rubric of Asking
Question has IOC value greater than 0.5. This means all the items were accepted. There were some
minor comments towards the descriptor of the items. The rubricwas revised according to the experts’
comments and suggestions. The questions were classified into five orders: very low (1.00-1.50),
low (1.51-2.50), medium (2.51-3.5), high (3.51-4.5), and very high (4.51-5.0). Regarding public
speaking skills, public speaking skill assessment was applied to collect the score of students’
public speaking skills. Each student gave a speech on the selected topic around 3-5 minutes. Three
types of public speaking that were emphasized as requirements of the course are informative,
demonstrative, and persuasive speech. Students’ speaking performances were video-recorded
and rated by Public Speaking Scoring Rubric. Three experts verified the validity of the rubric by
using IOC. The value of IOC in each item revealed that the rubric was acceptable. Some items were
revised to be more concise according to the experts’ suggestions before the implementation.
According to the rubric, students’ presentations were rated in two main elements: content and
delivery. The full score is 15 points. The performances were categorized into four levels regarding
the range of the score: Beginner level (1.00 - 4.50), Advanced beginner level (4.51–7.50),
Competent level (7.51– 11.50), and Proficient level (11.51 - 15.00).
4. Procedures
Phase I: Development of IBML activity
Stage 1: Related documents regarding concepts of IBL, m-learning, and constructivism
theory were reviewed.
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Stage 2: Writing the pedagogical principles of the instructional process based on the
principles of IBL and m-learning obtained.
Stage 3: Specifying the objectives and expected learning outcomes.
Stage 4: Determining the steps of the instructional process.
Stage 5: Selecting appropriate mobile devices and technologies for IBML activity:
Several mobile devices and technologies were considered to apply in IBML.The Checklist of
Planning and Analysis of Mobile Learning Environment (Koole, 2009, 45-47) was used for help
selecting the most appropriate mobile device and technology applied in IBML. Finally, the LINE
application was selected to be utilized in this study because it represents user-friendly and free of
charge instant messaging application which allows exchanging various kinds of message such as
texts, images, and video. These features could support doing online activities of IBML activity.
Stage 6: Designing lesson plans based on IBML activity.
Stage 7: Validating and improving the developed instructional activity by a panel of
experts: In order to ensure the quality of IBML activity, the researcher invited three university
English teachers as experts to verify the instruction process. IBML activity was revised according
to the experts’ comments and suggestions.
Stage 8: Piloting the developed instructional activity: IBML activity was tried out with a
group of 25 English major students in the summer session of academic year 2016to find the
possibility of implementation. After the pilot study, IBML activity was revised and approved by the
experts before applied in a classroom.
Phase II: Implementation and evaluation of the effectiveness of IBML activity
Stage 1: Planning for the implementation and developing data collection instruments:
Purposive Sampling was applied in this study since the group of participate was intact. Data
collection instruments included evaluation criteria for questioning skills, evaluation criteria for public
speaking skills were developed and verified by three experts. Item-Objective Congruence Index
(IOC) was calculated to determine the validity of the instrument. The instruments were revised
according to the experts’ comments and suggestions.
Stage 2: Conducting the main study and collecting data: The study was implemented
in Public Speaking course at a private university in the north of Thailand. The participants were 30
undergraduate English major students who enrolled in the course of the first semester of
academic year 2017.
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Stage 3: Analyzing the data: Data collected from the participants were tabulated to get
the mean score and standard deviation for each of the competency levels of questioning skills and
public speaking skills. Dependent t-test was employed to analyze students’ questioning and
public speaking levels of competency before and after learning through IBML activity. The
significance level was also set at p ≤ 0.05. In addition, one way repeated measure of ANOVA was
employed to explore the development of students’ questioning and public speaking skills after
finishing each unit of IBML activity. The significance level was also set at p ≤ 0.05. Post Hoc test
used Fisher’s Least Significant Difference (LSD) to examine where the differences occurred between
questioning and public speaking skills of each unit.

Results
1. After synthesizing IBL and m-learning principles, IBML consists of three main phases
of activity shown as the following.
IBML instructional process
In class mode (1 period)
Phase 1
1.1 Choosing a topic
Stimulating curiosity andquestioning
1.2 Considering audiences and purpose of a speech
1.3 Questioning and planning for investigation

Phase 2
Investigation and peer experiences

Phase 3
Communication and reflections

Mobile mode (3 periods)
2.1 Exploration: Research the topic
2.2 Data interpretation: Plan outline and script
2.3 Group discussion and peer feedback
In class mode (2 periods)
3.1 Presentation: Giving speech
3.2 Evaluating self-performance

Figure 2: IBML Instructional Process

294

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

Phase 1: Stimulating curiosity and questioning of IBML started in the classroom.
The students were motivated to give a speech on a topic they were interested regarding the three
types of speech. After they selected the topic, the students identified audiences and purpose of
their speeches. According to the selected topic, the students wrote questions on what they would
like to know more about the topic in KWH chart and planned for investigation useful resources.
Phase 2: Investigation and peer experiences was mobile learning mode in which the
activities occurred through the LINE application. There were two times of online group discussions.
First, the students researched their topics and planned an outline and the first draft of a script, then
shared the plan and discussed the idea with a group member through LINE group chat using voice
message function. Then, each student recorded the presentation as a video clip and posted the
clip in the LINE chat rooms. In the second time of an online discussion, the group members gave
comments and feedbacks to peers’ presentations. The students were encouraged to ask peers
questions in order to help improve the presentations regarding contents, sequences of the
information, and supporting details.
Phase 3: Communication and reflections, in this stage, the students gave 3-5 minute
speeches in class. The reflection session started when every student finished their presentations.
The reflection session allowed the students to evaluate their overall satisfaction on their
performances in each unit of the learning cycle and prepared them for the next unit of the
instructional activity.
In IBML, the proportion of in-class mode and through mobile mode were 50:50.
This means that each session of learning took around 9 hours (6 periods); therefore, the students
attended in the in-class mode for 4.5 hrs. (3 periods) and did online activities through mobile
devices around 4.5 hrs.
2. IBML activity could enhance students’ questioning and public speaking skills.
2.1 Based on t-test analysis, students’ questioning and public speaking skills were
higher after learning through IBML activity. Table 1 shows the mean differences between students’
questioning skills before and after the intervention.
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Table 1
Results of the mean comparison of students’ questioning skills before and after the intervention of
IBML activity (N=30)

Score of questioning skills
(Total score = 5 points)
Pretest
Posttest
*p< .05

M

SD

t

df

Sig.

2.58
3.63

.51
.43

10.31

29

.00*

According to Table 1, the students' posttest mean scores (M = 3.63) on questioning skills
were significantly higher than the pretest mean scores (M = 2.58). The mean difference was 1.06,
and the t-value was 10.31 with a degree of freedom of 29 (N = 30). The results showed that there
was a significant difference between the pretest and posttest mean scores of questioning skills
competency at a significant level (p< .05). According to the level of questioning skills, students’
questioning skills changed from medium level to high level.
Table 2
Results of the mean comparison of students’ public speaking skills before and after the intervention
of IBML activity (N=30)

Score of public speaking skills
(Total score = 15 points)
Pretest
Pretest
Posttest
*p< .05

M

SD

t

df

Sig.

8.76
10.73

1.72
1.91

9.60

29

.00*

According to Table 2, the students' posttest mean scores (M = 10.73) on public speaking
skills were significantly higher than the pretest mean scores (M= 8.76). Even though the mean
scores of both posttest and pretest remained at competent level (7.51 – 11.50), the mean difference
was 1.98. These revealed that there was a significant difference between the pretest and posttest
mean scores from public speaking skills competency at a significant level (p< .05).
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In conclusion, both pretest and posttest mean scores of questioning skills and public
speaking skills had differences at a significant level (p< .05).
2.2 The results of one-way ANOVA with repeated measures of questioning and public
speaking skills showed the overall scores of both skills were higher after learning through IBML
activity. The statistic results are presented as the followings.
Table 3
Results from One-Way Repeated Measures ANOVA to compare the difference of the mean score
of questioning skills

Source of variation
Between Groups
Within Groups
Total
*p< .05

Sum of Squares
12.09
28.18
40.27

df
2
87
89

Mean Square
6.04

F
18.66

Sig.
0.00*

Table 3 indicates that based on the one-way ANOVA test, there were some statistical
significantly different of questioning skills between units. In addition, Post hoc tests using Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) was used to identify the significant differences of students’
questioning skills between each pair of learning tasks as shown in Table 4.
Table 4
The Results from Post Hoc Tests Using Fisher’s LSD for questioning skill (N = 30)
(I) Task
1 and 2
1 and 3
2 and 3
* p< .05

Mean
Difference (I-J)
.59
.88
.29

Std. Error
.15
.15
.15

Sig.
.00*
.00*
.05

95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
.89
.30
1.17
.59
.58
.01
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The results of the analysis identified that there were significantly different in the mean
difference between each pair of the tasks. According to the comparison of the mean differences
between Task 1 and Task 2, and 3, it revealed that students’ questioning skills has been developed
over time after learning through IBML activity.
Table 5
Results from One-Way Repeated Measures ANOVA to compare the difference of the mean score
of public speaking skills
Source of variation
Between Groups
Within Groups
Total
*p< .05

Sum of Squares
72.15
195.75
267.90

df
2
87
89

Mean Square
36.06
2.25

F
16.03

Sig.
0.00*

According to Table 5, the statistic of the one-way ANOVA test showed that there were
statistical significantly different of public speaking skills between each unit. Post hoc tests using
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) was applied to identify the significant differences of
students’ public speaking skills between each pair of learning task as shown in Table 6.
Table 6
The Results from Post Hoc Tests Using Fisher’s LSD for public speaking skills (N = 30)
Mean Difference
(I) Task
(I-J)
1 and 2
1.45
1 and 3
2.15
2 and 3
.70

Std. Error
.39
.39
.39

Sig.
.00*
.00*
.07

95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
2.22
.68
2.92
1.38
1.47
.07

The comparison of the mean differences between Task 1 and Task 2, and 3 (p< .05)
addressed that students’ public speaking skills has increased over time after learning through IBML
activity.

298

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

It can be concluded that students’ questioning and public speaking skills has been
developed after experiencing in IBML activity according to the results of dependent T-test, the
one-way repeated measure ANOVA, and Post hoc tests using Fisher’s LSD.

Discussion
There are two main areas to be discussed in this part: 1) The key features of the developed
instructional activity: IBML and 2) The effectiveness of IBML activity towards students’ questioning
and public speaking skills.
1. The key features of IBML activity
IBML activity was the integration of the core principles of inquiry-based learning and
mobile learning which aimed to enhance students’ questioning and public speaking skills. These
two instructional approaches are based on constructivism theory which emphasizes on the process
of ones’ acquiring knowledge. Therefore, every phase of IBML activity is crucial. There are specific
objectives in each task and learning goals that students have to achieve before they pass to the
next phase.
First, IBML activity offers students’ chances to learn and acquire knowledge inside classrooms,
outside classrooms, anytime, and anywhere under a challenging situation since m-learning
empowered IBL in terms of providing an opportunity of wall-less classrooms to students. To elaborate,
instead of solely doing activities and listening to a lecture in classrooms, half of IBML activity was
outside the classrooms. During doing activities in mobile mode, the students engaged new learning
environments and teaching styles which motivate students to learn and gain knowledge. Since
IBML activity based on the belief of constructivism theory that ones are able to construct their own
comprehension and acquire knowledge through social experiences (Constructivism as a Paradigm
for Teaching and Learning, 2004), the activities in IBML activity were planned to challenge the
students to deal with interesting tasks and situations.
Second, IBML activity was empowered by mobile technology, namely the LINE application.
This application supported the students’ learning in each task when doing IBML activities in mobile
mode. The LINE application played an important role as a community for the students to research
topics, plan outlines and prepare scrips in Phase 2 of IBML activity. In other words, mobile mode
of IBML activity was able to provide these features to the students since mobile phones and the
LINE application was applied in IBML activity. The LINE application is a basic chat application runs
on mobile phones that require minimal knowledge of technology to operate. Users can use mobile
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phones with the Internet connection search for information, then attach files, photos, video clips,
and notes that gathered from websites to group chats. As a result, the LINE application can be
used for brainstorming, organizing ideas, and/or exchanging ideas with peers. Thus, it can be said
that incorporating the LINE application with IBML activity encouraged and assisted the students’
sharing and collaboration.
2. The effectiveness of IBML activity towards students’ questioning and public speaking
skills.
2.1 Questioning skills
As the statistical results showed that IBML activity could enhance the students’
questioning skills, there are two significant issues found in IBML activity that can help the students
to develop their questioning skills. First, questioning played significant roles in IBML activity.
The two main phases of IBML: Phase 1: stimulating curiosity and questioning, and Phase
2: investigation and peer experiences accelerated the students’ questioning skills by giving them
chances to generate questions in different situations. In Phase 1: stimulating curiosity and
questioning, students worked on KWH chart. The first column K (What do I know?) helped the
students to recall background knowledge related to the topic. For the second column: W (What do
I want to know?), the students were encouraged to generate questions what they wanted to learn
more about the topic they would present in the unit. Later, in H (How do I find out?) column, the
students decided the resources and the method of gathering useful information to answer the
questions appeared in W column. The students worked in a small group to discuss and share their
own topics with group members. In a collaborative environment, the teacher and peers supported
students’ doing the activities by being resources and helping others to revise the questions and
determine topics. This is in line with Pedaste et al.’s (2015) study which reviewing several studies
about integrating IBL in classroom activities. The result emphasizes that the first phase of learning
through IBL was greatly crucial since students got basic concepts of the topics which would be
explored and raised students’ curiosity to the topics, therefore, this phase should not be neglected.
(Pedaste et al., 2015, 55)
Second, IBML activity allowed the students to take great responsibility as both good
questioners and answerers. The second phase still offered the students role to lead the online
activities which used group chats in the LINE application as a channel for sharing and discussion
about the tasks. Questioning was used as peer feedbacks to students’ speaking performances.
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To elaborate, each student in a group attached a video clip of his/her practice of the speech in LINE
group chat. The group members watched the video clips and asked questions regarding the unclear
information, inappropriate sequences of the speeches, and insufficient supporting details, etc.
to help improve the speech. Under the teacher’s guide and monitor, the students practiced asking
questions twice in each unit. This gave the students chances to practice the questioning skills.
In addition, students’ questions were raised functions as a key mechanic in navigating the activities
from the start to the end. Instead of answering teacher’ questions, the students took an opportunity
to create their own questions and shared the questions with peers. The roles of the students in
IBML activity were both questioner and answerer, as a result, this helped them develop questioning
skills. This corresponds to Seol, Sharp & Kim’s (2011) study that 32 students in fourth and fifth grade
of a public school in California, U.S.A satisfied with the Stanford Mobile Inquiry-based Learning
Environment (SMILE) – the learning activities that using mobile phones to promote inquiries in
classroom, since the activities offered the chances to generate their own questions and shared
them with classmates. Moreover, after engaging with SMILE, the students showed the development
of questioning skills by generating highly relevant questions with various levels of complexity of
Bloom’s Taxonomy such asKnowledge, Comprehension and Analysis. (Seol, Sharp & Kim, 2011,
274-275)
2.2 Public speaking skills
The statistical results also revealed that after learning through IBML activity, students’
public speaking skills improved. Since IBML activity created a collaborative learning environment
and providing English exposures and authentic English usage situations to the students. According
to the intervention of mobile application used in this study, the students were able to use English
as a medium language inside and outside the classrooms. While doing IBML activity, the students
had to use English language to communicate with friends during the group discussions via LINE
chat rooms. Voice recording function of the LINE application benefited the practicing of speaking
English outside the classrooms when the students hold the online meetings to share their outlines,
give feedbacks, and comments to friends’ works. Asking peers questions through online meeting
also helped the students improve English speaking skills since the findings corroborate Tanaka &
Sanchez’s (2016) study, namely, the effects of cooperative peer questioning on students’ reading
comprehension. The results of the study show the positive effects of peer questioning activity
towards both students’ reading comprehension and speaking skills. That is, 90% of the participants
believe that peer questioning activity encourages them to talk more of the contents of reading
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passages and also help improve their speaking skills (Tanaka & Sanchez, 2016, 9). Since the
students know the objective of questioning activity and share the same goal of learning, generating
question is not meaningless and has become an effective strategy for supporting students’ learning
(Tanaka & Sanchez, 2016, 11).
Conclusions and Recommendations
The results of this study indicate that IBML activity has positive effects on enhancing
university students’ questioning and public speaking skills. Constructivism is pedagogical theory
underpinned these two approaches; therefore, IBML activity focuses on the process of ones
develop their own knowledge. IBML activity supports student-centeredness that allow students to
be responsible for their learning. Under teachers’ facilitating and monitoring, students lead the
activities and determine the methods and strategies to acquire knowledge and achieve their
learning goals. The learning cycle of IBL approach is synthesized with the concepts of m-learning
to create the learning environments which support students to do activities both inside and outside
classrooms. Mobile phones and the LINE application help increase the effectiveness of IBML
activity since there is no place and time limit for searching information, gathering data, and sharing
ideas with peers when doing IBML activity. Motivating students to use English language when they
do activities outside the classrooms gives more English exposures to students rather than using
solely in classrooms. Furthermore, IBML activity also provides an opportunity to switching students’
roles from passive answerers to active questioners. Engaging with the challenging data-driving
learning situations help students improve questioning and public speaking skills as these are the
learning outcome of the developed instructional activity. The current study was limited by a small
number of participants in one private university at Chiang Mai. On a wider level; therefore, research
is also needed to determine the effectiveness of IBML. However, the present findings might help
suggest courses of action in order to solve Thai students’ questioning and English public speaking
skills. Moreover, hopefully, this research will serve as a base for future studies on integrating mobile
technology with inquiry-based learning to enhance students’ abilities.
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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 Sarabun PSK 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) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1
คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
9) หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) 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
recommended by the American Psychological Association.
retrieved July 18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html.
4. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
ตีพิมพผานระบบ Online Submissions ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_
submissions
5. การติดตามอานผลงานทีร่ บั การพิจารณาตีพมิ พในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.
php/FEU) สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อสั่งจอง
วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ
จะคิ ด ราคาต อ เล ม ตามที่ โ รงพิ ม พ เ สนอมายั ง กองบรรณาธิ ก าร และค า จั ด ส ง วารสารจะคิ ด ค า จั ด ส ง
ทางไปรษณี ย แ บบลงทะเบียนในราคาเลม ละ 30 บาท
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