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   ของกองบรรณาธิการ
  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 
   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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  เรียนทานผูอานทุกทาน    

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้เปนฉบับแรกในกาวสูปที่ 12  ของวารสาร                         

บทความหลายเรื่องในฉบับนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการความรูและนวัตกรรมซึ่งมีความสําคัญย่ิงตอ

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทุกองคกรใหสามารถรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

ไดอยางมั่นคงและย่ังยืน ทั้งยังเปนหนึ่งในกลไกขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 เพื่อการยกระดับผลิตภาพของ

ประเทศ  อาทิ บทความท่ีศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม                             

ในองคการของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความ                      

ทีน่าํเสนอความสามารถในการใชขอมูลเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารวสิาหกจิชุมชน และรปูแบบการบรหิาร

เพื่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน 

  นอกจากนี้ บทความในฉบับยังประกอบดวยบทความที่นําเสนอเนื้อหาการพัฒนาการตลาดของ                       

ธุรกิจประเภทตาง ๆ  เชน การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา                  

เฮาสแบรนด และการศึกษาการส่ือสารการตลาดผานการสรางสรรเร่ืองราวโอทอปกลุมผา จังหวัดเชียงใหม 

รวมทั้งมีบทความที่นําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดวย 

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้                  

และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน                          

ทีก่รณุาประเมนิคณุภาพบทความกอนการเผยแพร  และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ

และนิสติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพือ่เผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน โดยสามารถศกึษา

คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th  และจาก                  

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

รวมท้ังสามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมท้ังจากระบบ                     

การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
 กลยุทธการส่ือสารนับวาเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในคายภาษาอังกฤษ      

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือจําแนกกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตามลักษณะทางภาษาของทักษะ     

การส่ือสารของนักเรยีนและเพ่ือประเมนิกิจกรรมท่ีมีความเปนไปไดและชวยใหทกัษะการส่ือสารของนักเรยีน

ดีขึ้น ผลการศึกษาพบวาสถานการณในการพูดเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งและสถานที่เฉพาะและ

กึง่ทางการ ดงันัน้กจิกรรมโดยใชคาํ วล ีและประโยคมปีระโยชนตอทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนไดแกกจิกรรม

ที่หน่ึง การบอกตนเองเปนกิจกรรมทางภาษาท่ีสามารถพัฒนาการออกเสียง กิจกรรมที่สอง การพูดตาม

สถานการณเปนกิจกรรมที่วัดความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถานการณเฉพาะได 

กจิกรรมสดุทาย การเลาเร่ืองเปนกจิกรรมท่ีนกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการเลาเร่ืองในบรบิทและสถานการณ

ที่หลากหลายไดรวมถึงนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูการใชภาษาผานกิจกรรมการเขาคายภาษาในรูปแบบ

สถานการณในการพูด

คําสําคัญ
 ทักษะการสื่อสาร    คายภาษา   กิจกรรมทางภาษา  
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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 
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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 
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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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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวาง

นักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอน          

แบบผสมผสาน และ 2) ศกึษาระดบัความพงึพอใจตอบทเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนและอุปสงคอปุทาน 

โดยใชระเบียบวธิวีจิยัเชงิบรรยาย กลุมตวัอยางในการวจิยัประกอบดวย นกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย    

จํานวน 990 คน ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15  โดยการเลือก         

แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  โรงเรียนหองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน    

โรงเรยีนบุญวาทยวทิยาลยั จงัหวดัลาํปาง และโรงเรยีนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู ภาคเรยีนที ่ 2  ปการศกึษา 2558 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน E-Learning เร่ืองเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงค อุปทาน                           

แบบทดสอบปลายภาค และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน E-Learning วิเคราะห

ขอมลูดวยสถติ ิคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา 1) คาเฉล่ีย

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสาน

มคีาเฉลีย่แตกตางกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนกลุมควบคมุ และ  2) คาเฉล่ียความพงึพอใจตอรปูแบบ

การเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยู

ในระดบัมากและหัวขอการประเมนิเพือ่วัดระดับความพึงพอใจตอบทเรยีนของนักเรยีนอยูในระดบัมากทกุขอ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 256124

คําสําคัญ
 การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน    การสอนแบบปกติ    สาระเศรษฐศาสตร    ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

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 school- 

Lumphun 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
 ปจจุบนัการเรยีนรูในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) กาํลังเปนท่ีนยิมคอนขางมากเน่ืองจาก 

เปนการจัดการเรยีนรูทีม่คีวามยืดหยุนสงู มคีวามเหมาะสมในการนํามาบูรณาการเทคโนโลยแีละสือ่การเรยีนรู

เขากับกระบวนการเรียนการสอน อกีท้ังยังชวยลดขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มุงเนนการส่ือสารในเรื่องของการออกแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคลมากท่ีสุด 
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(Chatwattana & Hongthong, 2015) อกีทัง้ยงัชวยยกระดบัคณุภาพผูเรยีนใหมปีระสิทธภิาพการเรยีนรูทีต่รง

ตามศักยภาพของผูเรียน (Laohajaratsang, 2002) การเรียนแบบผสมผสานเปนการจัดการเรียนการสอน            

โดยเปนการดึงจุดเดนของการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติผนวกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน             

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูเปนสําคัญ ทั้งนี้ Charmonman 

(2006) ระบุไววาการเรียนแบบผสมผสานเปนการเรียนการสอนที่นักเรียนตองเรียนแบบปกติสวนหนึ่งและ   

อีกสวนหน่ึงประมาณรอยละ 30-79 ของเวลาท่ีใชในรายวิชาจะตองทําการเรียนออนไลน ซึ่งจะข้ึนอยูกับ       

ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ

 ผูวิจัยสนใจนําเน้ือหาวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทานซึ่งเปนรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและความพึงพอใจของผูเรียน เน่ืองจากเปนวิชาท่ียากตอการทําความเขาใจและสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในระดับต่ํา (Wannapaisan, 2016) ทั้งน้ี  เน่ืองดวยเน้ือหาวิชา

เศรษฐศาสตร เบ้ืองตนและอุปสงคอุปทานมีความซับซอนตอการทําความเขาใจและมุงเนนศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมของมนษุยและสงัคมในการตดัสนิใจเลือกใชและการจดัสรรทรัพยากรทีข่าดแคลน เพือ่การผลิตสนิคา

และบริการตาง ๆ ในการตอบสนองความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน

ประเทศไทยมลีกัษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  ซึง่การผลิตสวนใหญของภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกวา

ภาครัฐและจะมีปญหาเกีย่วกบัการผลติวาผูผลิตควรจะผลติสินคาและบรกิารในปริมาณเทาใดจึงจะพอดกีบั

ความตองการของผูบริโภค จงึมีการสังเกตความตองการซ้ือ หรือเรียกวา อปุสงค (Demand) และความตองการ

ขาย หรอืเรยีกวา อปุทาน (Supply)  ของสนิคาและบรกิารทีท่าํการผลติในระดบัราคาตาง ๆ  กนัเพือ่หาดลุยภาพ 

(Equilibrium) ซึ่งเปนระดับที่ผูซื้อและผูขายจะทําการซื้อขายกันในปริมาณและราคาที่ตรงกัน 

 ดังท่ีกลาวขางตน การจัดการเรียนการสอนมีเปาหมายในการนําบทเรียน E-learning มาเสริม            

การเรียนการสอน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีก็เพ่ือตองการที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน               

ในสัดสวน ร อยละ 20-30 และการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ ร อยละ 70-80 โดยผู สอนได                                                              

ผลติส่ืออเิลก็ทรอนิกสรปูแบบตาง ๆ  สาํหรบัใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองผานระบบ E-Learning ใชเปนส่ือเสรมิ

สาํหรบัการเรียนการสอนในช้ันเรยีนและทาํการวจิยัเพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสาระเศรษฐศาสตร

ระหวางผูเรียนที่เรียนรู  ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับผูเรียนที่เรียนรูแบบผสมผสาน และ     

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน E-Learning ที่ใชในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ภายใตกรอบเนื้อหาวิชาที่มีความซับซอนและยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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 2.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใช           

บทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน และอุปสงคอุปทาน

สมมติฐานการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรที่แตกตาง

กัน 

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน               

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)

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประจํา

จังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 990 คน              

โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียน                     

การสอนแบบผสมผสาน ซึง่ไดแก นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในแตละระดบัช้ัน (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองท่ี 1 

จํานวน 12 หอง รวม 493 คน 2) กลุมควบคุม หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบปกติ 

ซึ่งไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับช้ัน (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองท่ี 2 จํานวน 12 หอง           

รวม 497 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชุด ไดแก 

  2.1 แบบทดสอบปลายภาคสาระเศรษฐศาสตร เปนแบบทดสอบท่ีใชวดัความรูดานพทุธพิสิยั

ของผู เรียน ประกอบดวยเนื้อหาทางดานความรู เก่ียวกับเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน และอุปสงคอุปทาน                     

เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน

  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร         

แบบผสมผสานท่ีใชบทเรยีน E-Learning ในการเรยีนการสอน เรือ่ง เศรษฐศาสตรเบือ้งตนและอุปสงคอปุทาน 

เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีแบงออกเปน 4 สวน จํานวน 10 ขอ ไดแก สวนท่ี 1 ดานการ

ออกแบบ จํานวน 2 ขอ สวนท่ี 2 ดานเนื้อหา จํานวน 2 ขอ สวนท่ี 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 รปูแบบการเรยีนการสอน ในการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร สาํหรับ

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 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่เรียนรู ดวยวิธีการพบปะและ             

ทํากิจกรรมในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว

    3.1.1.3  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานทีม่กีารใชบทเรยีน   E-learning 

ควบคูกับการพบปะในชั้นเรียนโดยมีนํ้าหนักการเรียน 20 : 80

   3.1.2   กลุมผูเรียน สามารถแบงเปน 2 กลุมไดแก

    3.1.2.1 กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนท่ีเรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบ              

ผสมผสาน ซึง่ไดแก นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในแตละระดบัช้ัน (ม.4/ม.5/ม.6) หองท่ี 1 จาํนวน 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  ตวัแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสาระเศรษฐศาสตร และความพงึพอใจ

ตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานท่ีใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน             

เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน

  3.2   เนื้อหา

   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือ หนวยการเรียนท่ี 1 เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 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

รูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานท่ีใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน                   

เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน
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 4. การวิเคราะหขอมูล

  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอนและกลุมผูเรียน 

ที่สงผลตอตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรและความพึงพอใจตอบทเรียน         

E-Learning เรือ่ง เศรษฐศาสตรเบือ้งตนและอปุสงคอปุทาน ทาํการวเิคราะหขอมลูดวยสถิต ิไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป แลวนําเสนอขอมูลที่ได         

ในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
 จากวตัถุประสงคขอท่ี 1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนกัเรยีน

ทีเ่รียนรูดวยวธิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบปกตกิบันักเรยีนทีเ่รียนรูดวยวธิกีารเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการท่ีแตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกันนั้น    

ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน พบวา คาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนกลุมทดลอง

ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉลี่ย = 5.26) มีคาเฉลี่ยแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมควบคุมที่มีรูปแบบการเรียนแบบปกติ (คาเฉลี่ย = 4.79) ดังแสดง ในภาพที่ 1

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00 5.32
5.20 5.23 5.30

0.28 0.19 0.20 0.24

4.96
4.74 4.66 4.81

0.62 0.57 0.61 0.66

 (x)  (SD) 

 (x)  (SD) 

ภาพท่ี 1: แผนภูมแิสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจาํแนกตามจงัหวดั
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 จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร

แบบผสมผสานทีใ่ชบทเรยีน E-Learning ในการเรยีนการสอน เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนและอุปสงคอปุทาน

ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา             

คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning                    

ในการเรยีนการสอน มคีาเฉลีย่รวมเทากบั 4.11 ซึง่มีความพงึพอใจในระดับมาก และหวัขอการประเมนิตาง ๆ   

มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ ดังแสดงในภาพที่ 2 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวตัถปุระสงคขอที ่1 เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนกัเรียน

ทีเ่รยีนรูดวยวิธกีารจัดการเรียนการสอนแบบปกติ กบันักเรียนท่ีเรยีนรูดวยวธิกีารเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกันน้ัน   

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา คาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                 

กลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉล่ีย = 5.26) มีคาเฉล่ียแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทาง       

การเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม (คาเฉลี่ย = 4.79) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการออกแบบ      

บทเรียนออนไลนตามหลักการส่ือประสม  Mayer (2005) ที่พบวา จากการศึกษาเก่ียวกับการเคล่ือนไหว                

ของสายตา  ผูเรยีนในขณะท่ีอานคาํบรรยายและดูภาพประกอบ จากผลงานวจิยัพบวา ผูเรียนจะอานคาํบรรยาย

และดูภาพประกอบทีละทอนสลับกันกับการสงัเกตภาพประกอบ และสอดคลองกบังานวิจยัอีกเรือ่งหน่ึงของเขา   

ที่ไดอภิปรายผลที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของผูเรียนตอการเรียนดวยสื่อประสมจากการทดลองออกแบบ         

ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจบทเรียน E-Learning ในหัวขอการประเมินตางๆ
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บทเรียนดังกลาวในงานวิจัย ทั้งนี้  Mayer (2005) พบวา การนําเสนอที่ออกแบบดี คือ  มีทั้งตัวอักษรและ     

ภาพกราฟก สวนการเสนอทีด่อยกวาจะมแีตตวัหนงัสอื การนาํเสนอในแบบแรกจะมีประสทิธภิาพในการสงสาร   

ดีกวาแบบที่สอง นอกจากนี้เมื่อมองในมิติของการสงเสริมการเรียนรูในผูเรียนที่มีระดับความสามารถทาง    

การเรียนแตกตางกันในบริบทของการเรียนรู ผูออกแบบบทเรียนและผูสอนจึงควรตระหนักถึงความแตกตาง

ทางการเรยีนแบบผสมผสานของผูเรียนท้ังสองกลุมและนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรยีน

อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับผูเรียนทุกกลุมตอไป

 จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร

แบบผสมผสานทีใ่ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน และอปุสงคอปุทาน 

ของนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา            

คาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานท่ีใชบทเรียน E-Learning                     

ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอ 4.11 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก และทุกขอการประเมินตาง ๆ  

มรีะดับความพึงพอใจในระดับมากเชนกนั สอดคลองกับ Waterhouse (2005) ทีก่ลาวถึงการผสมผสานศาสตร        

ดานการสอนอเีลรินนิง่ (E-learning Pedagogy) ทัง้ในสวนของหลกัการและทฤษฎีทีเ่กีย่วของเพ่ือใหบทเรียน

ที่ออกแบบและพัฒนามีประสิทธิภาพและสงผลตอประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนตอไป  โดยหลักการ

และทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวยการเรียนการสอน 9 ขั้น (Gagne’s Nine Events of Instruction)                    

เพ่ือใหการเรียนการสอนลักษณะน้ีสัมฤทธิผลสูงสุดโดยประกอบดวย 1) ขั้นสรางความสนใจจากผูเรียน                        

2) ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรูแกผูเรียน 3) ขั้นทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู               

และประสบการณเดิมของผูเรียน 4) ขั้นนําเสนอเน้ือหาโดยการจัดระบบเน้ือหาขอมูลอาจอยูในรูปของ                

หวัขอยอยๆ หรือท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 5) ขัน้ใหคาํแนะนํากับผูเรียน โดยการยกตัวอยาง

เหตุการณ การเปรยีบเทยีบอปุมาอปุไมย 6) ขัน้การเปดโอกาสใหผูเรียนไดนาํความรูสูการปฏบิตัเิพ่ือตรวจสอบ             

ความเขาใจ 7) ขัน้ใหผลสะทอนกลบัเพือ่ชวยใหผูเรยีนเขาใจและตระหนกัถงึสิง่ทีต่นเองรู และในสวนทีผู่เรยีน

ไมรูและตองการคนขอมูลเพิ่มเติม 8) ขั้นวัดผลการเรียนการสอนวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค

ที่ไดตั้งไวหรือไม และ 9) ขั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตกับสถานการณจริงเพ่ือใหความรู     

นั้นคงทน

 

สรุป
 จากขอคนพบในการวิจัยประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถนํามาเปนแนวทาง                     

ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีออกแบบตามศาสตรดานการศึกษาและการออกแบบ     

บทเรยีนอเิล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมเีดียท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนในบรบิทของสงัคมไทยตอไปไดเปนอยางดี   

โดยการเรยีนการสอนแบบผสมผสานนัน้ ไดถกูนาํมาทดลองใชอยางแพรหลายดวยคุณประโยชนของการผนวกกนั

ระหวางการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการนําเทคโนโลยีเขามาขับเคล่ือนเพ่ือใหการเรียนการสอนแบบ   

ผสมผสานดวยบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสทีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความพงึพอใจ ในผูเรยีนระดบัชัน้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 31

มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ    

การเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีออกแบบตามศาสตรดานการศึกษา (Pedagogy of Education) และ       

การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมีเดียท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทย       

ในศตวรรษที่ 21 ตอไป
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม

อาชพีสาํหรบัเดก็ดอยโอกาส  2) สรางรปูแบบการบริหารจดัการศกึษาเพือ่สงเสรมิอาชีพสําหรบัเดก็ดอยโอกาส

และ 3) ศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส               

วิธีดําเนินการวิจัยมี 6 ขั้นตอนดังนี้  1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา

เพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

ตารางวิเคราะหเนื้อหา  2) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก       

ดอยโอกาสของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 5 แหงท่ีมีการปฏิบัติที่ดี เคร่ืองมือท่ีใชไดแก                 

แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ  3) ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพ

สําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริผูใหขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน         

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ 4) ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ           

สงเสริมอาชีพสาํหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํร ิ 5) ตรวจสอบรางรูปแบบการบริหาร

จดัการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ โดยผูทรงคุณวุฒิ
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จาํนวน  9  คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุม และ 6) ประเมนิความเปนไปไดและความเปนประโยชน

ของการนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดําริ  กลุมประชากรท่ีใชไดแกผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 54 คน                       

เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบวา สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับ                  

เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลติและสภาพแวดลอม ผลการสรางรปูแบบการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือสงเสรมิอาชพีสําหรบั

เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบและ 2 เงือ่นไข

ความสําเร็จ องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน 

คอื ดานวชิาการ  ดานบรหิารงานบคุคล  ดานงบประมาณ  และดานบรหิารทัว่ไป  2) ดานกระบวนการประกอบ

ดวย 5 ขัน้ตอนคือ การวางแผน การดาํเนนิงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผล  มกีารประสานงาน

เปนกลไกลการขับเคล่ือน 3) ผลผลิตดานคุณภาพผูเรียน และผลผลิตดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ         

และเง่ือนไขความสําเร็จ 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    

การพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสท่ีอาศยัอยูในพืน้ท่ีหางไกลและทรุกันดาร ทัง้น้ีเน่ืองจากเดก็ท่ีนกัเรยีน

มีปญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา                   

ดังนั้นพระองคจึงมีพระราชดําริที่พระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียนท่ีตั้งอยูในพ้ืนที่หางไกลและ

ทุรกันดารท้ังสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ                       

สังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา 6 วัตถุประสงค ดังนี้  

1)  สงเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามยัของเดก็และเยาวชนเริม่ตัง้แตในครรภมารดา  2) สงเสรมิและสนบัสนนุ

การเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหแกเด็กและเยาวชน  3) เสรมิสรางศักยภาพของเดก็และเยาวชนในการเรียนรู้   

ทางวิชาการ 4) เสรมิสรางศกัยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชพี 5) ปลกูฝงจติสาํนกึและพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ  6) เสริมสรางศักยภาพของเด็ก

และเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน พระองคทานไดพระราชทาน                   
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แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียน                                              

ในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ีอยูในพืน้ท่ีขาดแคลนท่ีนกัเรยีนมปีญหาเก่ียวกบัสุขภาพ 

ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาที่ทรงยึด “หลักความเสมอภาค                         

ทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคใหเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาสไดรับการศึกษาตามศักยภาพ                      

สามารถประกอบอาชีพได เปนพลเมอืงด ีมสีาํนกึรกัทองถิน่และเปนพลเมอืงดขีองประเทศชาต ิ(Chulalongkorn 

University, 2012, 3 - 39) สาํหรบัโรงเรยีนในโครงการพระราชดาํริในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐานท่ีตัง้อยูในภาคเหนอื สวนใหญนกัเรียนเปนชนเผาท่ีอาศัยอยูบนภูเขาสูงและทุรกันดาร มหีลากหลาย

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 มปีญหาดานสขุอนามยั ภาวะโภชนาการตํา่ (The Department of Social Development 

and Welfare, 2002, 2  Wisalaporn, 2009, D & Wapeeta, 2004, Abstract) สําหรับสภาพการจัดการศึกษา

บนพื้นท่ีภูเขาสูง พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายดาน เชน การท่ีเด็กนักเรียนใชภาษาถิ่น ใชภาษาไทย         

เปนภาษาที่สอง ทําใหมีปญหาเรื่องการอานและการเรียนภาษาไทย ปญหาการขาดครูหรือครูยายบอย 

ขาดแคลนสื่อวัสดุการเรียนการสอนทําใหเด็กนักเรียนบนพื้นท่ีภูเขาสูงมีคุณภาพการเรียนต่ํา ประกอบกับ   

สภาพของครอบครัวมีความยากจนผูปกครองไมใหความสําคัญกับการศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรหรือ

การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือบริบทของชุมชน  สํานักงานคณะกรรมการ      

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา           

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการประกอบอาชีพอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว      

(The Office of the Basic Education Commission, 2008, 4) ซึ่งสอดคลองกับ Wisalaporn (2009, 215)        

ที่ไดเสนอแนะวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสตามชายขอบหรือพื้นที่ภูเขาสูงควรมีรูปแบบ              

การจัดการศึกษาเฉพาะ เชน ไมแยกอาชีพกับการศึกษาแทนที่จะเรียนวิชาการในหลักสูตรเพียงอยางเดียว      

ควรจัดใหมีการเรียนวิชาการกับวิชาชีพเพื่อไปสูการมีงานทําและการมีรายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทางเลือก

ใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ไมมีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและ

สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษาเชนเดียวกับ Manokarn (2010, 189) ที่เสนอแนะใหจัด               

การศึกษาเพือ่อาชีพ เพ่ือเปนทางเลอืกใหกบันักเรียนในพ้ืนท่ีภเูขาสูงซ่ึงสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมฐีานะยากจน 

มีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและสามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษา

 จากรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดํารทิีผ่านมาพบวา โรงเรียนมีการสงเสรมิอาชพี

ทางการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ที่เปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพใน

สาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพและกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ           

ดังกลาวเปนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและรูจักอาชีพเพ่ือเปนพื้นฐานการเรียนตอ

ในระดับที่สูงขึ้นเทานั้น แตในสถานการณของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ซึ่งนักเรียนสวนใหญ
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มีฐานะยากจน อัตราการเรียนตอตํ่า นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลวเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได

ชวยเหลือครอบครัว มีการเขามาทํางานในเมืองมากกวาจะประกอบอาชีพในทองถิ่นของตนเอง นักเรียนที่จบ

การศึกษาไมมีทักษะในการทํางานอยางเพียงพอ ซึ่งในสถานการณปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาง                    

ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางดานเทคโนโลยี ความตองการของตลาดแรงงานจึงตองการ                             

คนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของแรงงานที่เปนที่ตองการของผูประกอบการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง       

ทีโ่รงเรียนจะตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหนกัเรียนมีความรู มทีกัษะและคุณลักษณะท่ีจาํเปน

ตอการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ (Office of  H.R.H 

Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, 2008 , 11-12)

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก           

ดอยโอกาส โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํร ิเพ่ือใหโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํริไดนาํไปประยกุต

ใชในการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะอาชีพใหแกนักเรียนซึ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะอาชีพ    

ตามความถนัด และความสนใจตอทันการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศกึษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสาํหรับเดก็ดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

 2.  เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนใน

โครงการตามพระราชดําริ

 3.  เพื่อศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ

เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร          

จัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยศึกษา

เอกสารแนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวของ สาํหรบัเครือ่งมอืท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลใชตารางวเิคราะห

เน้ือหา การเกบ็รวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ

ที่เกี่ยวกับเนื้อหาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสและวิเคราะหขอมูล    

ดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง

 2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับ                

เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริที่มีการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑการคัดเลือก ไดแก                  

เปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จไดรับการคัดเลือกใหนําผลงานมาเสนอในงานระดับ สพฐ. และเปนที่ยอมรับ
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ทั้งในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ และโรงเรียนท่ีผานการประเมิน ผานการรับรองมาตรฐาน           

การศึกษา โดยเฉพาะดานผูบริหารผานระดับดีขึ้นไป จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ    

การศึกษา ในวงรอบที่ 2 ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558 แหลงขอมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการปฏิบัติที่ดี จํานวน 5 แหง ไดมาโดยการคัดเลือก          

แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนบานสวา อาํเภอบอเกลอื จงัหวดันาน   โรงเรียนบานแมสลดิหลวง  อาํเภอทาสองยาง

จังหวัดตาก  โรงเรียนลองแพวิทยา  อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบานพะเดะ อําเภอแมสอด  

จังหวัดตาก  และโรงเรียนบานดาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล    

เปนแบบศกึษาเอกสารเพ่ือศกึษาสภาพปญหาและแนวทางการบรหิารจดัการศกึษา และแบบสัมภาษณทาํการ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหาแลวนําเสนอแบบพรรณนา      

ความเรียง

 3. ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอย

โอกาส โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํรจิากผูทรงคณุวฒุ ิกลุมผูใหขอมลูเปนผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูและ

หรือประสบการณเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดําริ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประสานถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง

 4. ขั้นตอนท่ี 4 ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 – 3 มาดําเนินการยกราง 

 5. ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับ                

เด็กดอยโอกาส โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํริโดยผูทรงคณุวุฒทิีม่คีวามรูและประสบการณทีเ่ก่ียวของกับ

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลโดยนําขอ

เสนอแนะตางๆ ของผูทรงคุณวฒุมิาพิจารณาฉันทามต ิ(Consensus) และปรับปรงุแกไขรางรูปแบบการบรหิาร

จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

 6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการ

ศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ กลุมประชากร คือ    

ผูบรหิารโรงเรยีนในโครงการพระราชดําร ิจาํนวน 54 โรงเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลู ใชแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมมนา รับฟงความคิดเห็นโรงเรียน จํานวน 3 ครั้ง การวิเคราะหขอมูล      

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรปูซึง่สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ
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ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา เพ่ือสงเสรมิอาชพีสําหรบัเดก็ดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริพบวา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ                

เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริซึ่งประกอบดวย  3  องคประกอบ 2 เงื่อนไขความสําเร็จ 

ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานปจจัยนําเขา เปนการบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

นติบิคุคล ประกอบดวย 1) งานดานวิชาการ ซึง่มงีานดานการพฒันาหลกัสูตร งานดานการจดัการเรียนการสอน 

และงานการวัดผลประเมินผล  2) งานดานบุคลากร ซึ่งมีงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและ          

การสรางแรงจูงใจ 3) งานดานงบประมาณ ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร 4) งานดานการ

บริหารทั่วไป ซึ่งเก่ียวของกับงานดานการมีสวนรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย องคประกอบ     

ที่ 2 กระบวนการบริหารประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน  การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุง

และการรายงานผล โดยมีการประสานงานเปนกลไกการขับเคลื่อนองคประกอบที่ 3 ผลผลิต คือ ผลผลิต        

ดานคุณภาพผูเรียนและผลผลติดานประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ สวน 2 เง่ือนไขความสาํเร็จของหนวยงาน

ตนสังกัดคือ มีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ 

 2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน      

ในโครงการตามพระราชดาํริ โดยนาํผลทีไ่ดจากการศึกษาสภาพปจจุบนัและแนวทางการบรหิารจดัการศกึษา

เพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมาสังเคราะหและ                                

ยกรางรูปแบบซึง่ประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ ดงัน้ี ปจจัยนําเขา ไดแก การบรหิารตามโครงสราง

โรงเรียน 4 ดานไดแก การบริหารวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ประกอบไปดวยงานพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรยีนการสอนและงานวัดผลประเมินผล สวนงานดานอ่ืน

ไดแก งานบริหารบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารท่ัวไป เปนสวนงานสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการ                                 

จัดการศึกษา  เพ่ือสงเสริมอาชีพสําเร็จมีกระบวนการบริหารโดยใชวงจรคุณภาพมีการวางแผนการปฏิบัติ                

การตรวจสอบการกาํกบัตดิตามแตสาํหรบัการบรหิารโรงเรียนในโครงการพระราชดาํรนิัน้ตองมีการรายงานผล

และมีการประสานงานเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุผล ดานผลผลิตคุณภาพของผูเรียนนักเรียนมีเจตคติ                

และ  ทักษะดานอาชีพ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพสําหรับชุมชน สําหรับปจจัยที่เอื้อใหงานสําเร็จ คือ 

นโยบายของรัฐที่มีความตอเนื่องและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภมูทิี ่1:  รปูแบบการบริหารจัดการศกึษาเพือ่การสงเสริมอาชีพสาํหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรยีนในโครงการ

  ตามพระราชดําริ

 3.   ผลการประเมินรปูแบบการบรหิารจดัการศึกษาเพ่ือสงเสรมิอาชพีสาํหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน

ในโครงการตามพระราชดําริ พบวา ผลการประเมินมีความเปนไปไดในการนาํไปใชในการบริหารสถานศกึษา

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.85) โดยองคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ระดับความเปนไป

ไดอยูในระดับ มาก ( X = 0.74, S.D. = 0.87) องคประกอบที ่2 กระบวนการ ระดับความเปนไปไดอยูในระดับ

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) 

และเง่ือนไขความสําเร็จ 2 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.29, S.D. = 0.77) และ                   

ผลการประเมินมีประโยชนในการนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด                       

( 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
 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตาม  

พระราชดาํริมอีงคประกอบดงัน้ี ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และเง่ือนไขความสาํเร็จโดยทกุองคประกอบ

มีความสัมพันธกันเชิงระบบมีรายละเอียด ดังนี้

 1.  องคประกอบท่ี 1 ดานปจจัยนําเขา  คือ กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบสั่งการ   

กระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ ทีก่าํหนดใหกระทรวง

กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) 

ของ Boonprasert (2003) David (1996) Cheng (1996) และ The Office of the Basic Education                         

Commission (2008) ทีไ่ดมกีารกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร  ประกอบดวยงานวิชาการ งานบุคลากร 

งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป  

  1.1 ดานวิชาการ  งานวิชาการถือเปนหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุผล           

ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดศึกษาไว 3 ดานคือ  1) ดานการพัฒนาหลักสูตร                 

2) ดานการจัดการเรียนการสอนและ  3) การวัดผลประเมนิผล สรุปไดดังนี้

   การพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ มีการพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสถาบันอาชีวะศึกษาเนนใหนักเรียนมีเจตคติ มีทักษะในการในการประกอบอาชีพ และ                       

ใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนและหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดในพื้นท่ี สําหรับ          

ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริง เชน                            

ในสถานประกอบการในชุมชนหรือรวมกับสถาบันอาชีวศึกษาในสวนของการวัดผลประเมินผลน้ัน ควรมี                  

ความยืดหยุนเหมาะสมกบัผูเรยีน  มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ เนนการประเมนิทกัษะปฏบิตัแิละประเมินผล

งานของนักเรียนมากกวาการประเมินทฤษฎีหรือดานความรูและมีการสรางเกณฑการวัดผลประเมินผลรวม

กับสถานประกอบการ ภูมิปญญาหรือสถานบันอาชีวะศึกษา

  1.2  งานดานบุคลากร ประกอบดวยงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและการสราง

แรงจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   ดานการพฒันา โรงเรยีนรวมกบัสถาบนัอาชวีะศกึษาหรอืสถานประกอบการในการพัฒนา

ครูใหมีความรูเกี่ยวกับการสอนอาชีพ พัฒนาครูใหมีความความเสียสละ ทุมเท ในการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอน สามารถประสานงานกับชุมชน         

สถานประกอบการในการจัดการเรยีนการสอนและพฒันาบุคลากรใหมคีวามรูและเขาใจเร่ืองของเศรษฐศาสตร

และการตลาด สามารถนาํความรูมาประยกุตใชในการเรยีนการสอนได สาํหรบัการสรางขวญักาํลงัใจโรงเรียน

มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนอาชีพ โรงเรียนและชุมชนมีการกําหนดทิศทาง       

การศกึษาของโรงเรียนเพือ่การสงเสรมิอาชพีอยางชัดเจน  ในสวนของการสรางแรงจูงใจโรงเรียนมกีารสงเสรมิ

สนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพและสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเกิดการเรียนรูส่ิงใหมรวมกับ

หนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัด 
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  1.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย การจดัสรรทรพัยากร และการระดมทรพัยากร มรีายละเอียด

ดังนี้

   การจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากรโรงเรียนวางแผนรวมกับชุมชนและ                    

หนวยงานอื่นในการใชทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอาชีพโดยการนําทรัพยากรในทองถิ่นหรือ                                       

การใชทรัพยากรหรอืรวมกันกับหนวยงานอืน่มีการแลกเปลีย่นทรัพยากรระหวางเครอืขายนอกจากนัน้โรงเรยีน

ยังมีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นเพื่อการสนับสนุนดานการสอนอาชีพอยางเพียงพอ

  1.4  ดานการบรหิารท่ัวไป ประกอบดวยการมสีวนรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย

มีรายละเอียดดังนี้

   การมีสวนรวมใหสถาบันอาชีวะศึกษา สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ภูมิปญญาเขา มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อเปนการชวยใหนักเรียนไดเรียนรู

เกีย่วกบัอาชีพอยางหลากหลายและใหนกัเรยีนไดมสีวนรวมในการกาํหนดรายวชิาหรืออาชีพสาํหรบัการเรียน

การสอน ดานการประสานงานมีสถานประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาหนวยงานอ่ืน และหนวยงานตนสังกัด

เพ่ือสนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่อาชีพในสวนของการสรางเครอืขาย ควรสงเสรมิการสรางเครอืขายโรงเรียน

ในโครงการพระราชดําริเครือขายกับสถาบันอาชีวศึกษาเครือขายรวมกับเอกชน สถานประกอบการ เพื่อชวย

เหลือสนับสนุนการสอนอาชีพ

 2. องคประกอบท่ี 2 ดานกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก                        

ดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ใชวงจรบริหารคุณภาพ มีอยู 5 ขั้นตอนและมีการสรางเครือ

ขายเปนกลไกลการขับเคล่ือน มรีายละเอียดดังนีข้ัน้ตอนที ่1การวางแผน  (Plan) ขัน้ตอนที ่2 การลงมอืปฏิบตัิ 

(Do) ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (Act) ขั้นตอนท่ี 5  การรายงานผล                   
(Report)
 สําหรับกลไกสูความสําเร็จคือการประสานงาน (Coordinating) มีการประสานงานกับภาคีเครือขาย

ทัง้ภายในชมุชน และนอกชมุชนใหเขามามีสวนรวมตามความถนดัหรอืหนาท่ีของแตละภาคสวนในการจดัการ

ศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพในโรงเรียนการดําเนินงานของแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันทําใหการบริหารงาน

มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค โดยกระบวนการท่ีสําคัญคือ การรายงานผลการดําเนินงาน                        

ซึ่งโรงเรียนตองรายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริใหกับ                     

หนวยงานตนสงักดัและรายงานไปยงัโครงการพระราชดาํรใินทกุๆ ป สอดคลองกับ Sachanukorn (2003, 1 - 5)              

ไดกลาววา การประสานงานเกิดจากความตองการที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ                      

โดยปฏิบตัอิยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดยีวกันไดผลงานทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีเ่ปนไปตามขอกาํหนด 

ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

 3.  องคประกอบที่ 3 ดานผลผลิตการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส

โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํริ ประกอบดวย 1) ดานคณุภาพของผูเรียน  2) ดานประสทิธิภาพการบรหิาร

จัดการมีรายละเอียดดังนี้
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  3.1   ผลผลิตดานคุณภาพของผูเรียน

   นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะพื้นฐานของการประกอบอาชีพ

ไดแก ความขยนัอดทน ความรบัผดิชอบ ความคดิสรางสรรค เปนตน มทีกัษะในการประกอบอาชพีและสามารถ

ประกอบอาชีพตามความถนดัและความสนใจไดหลงัจบการศึกษา และนกัเรยีนมรีายไดระหวางเรียน รวมทัง้

นักเรียนสามารถชวยเหลือครอบครัวได

  3.2 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

   โรงเรยีนเปนสถานท่ีฝกหรอืสงเสริมอาชีพใหกบันักเรยีนและผูปกครอง และเปนแหลงเรียนรู    

หรือศูนยกลางของการพัฒนาดานอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชนโดยมีเง่ือนไขความสําเร็จ คือ 

หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเน่ืองและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ

เนื่องดวยนักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส มีฐานะยากจน ผูปกครองมีอาชีพทําไรทํานา ดังนั้นโรงเรียน

จึงสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพซ่ึงจะทําใหนักเรียน                                

ที่จบการศึกษาแลวเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและชวยเหลือครอบครัวได 

สําหรับดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ัน โรงเรียนเปนองคกรที่ไดรับการยกยองและเช่ือถือในชุมชน               

ดังน้ันโรงเรียนจึงเปนแหลงวิทยาการที่เผยแพรองคความรูใหมๆ ใหกับชุมชนในทุกๆ เร่ืองทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม อาทิ เชน โรงเรียนเปนศูนยกลางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนสอดคลองกับหลักการของ                                         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Office of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

Projects, 2008, 11-12) ทรงใชในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่วา โรงเรียน                        

หรอืสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน  เปนสถานที่

รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ทําใหเขาถึงเด็กไดงายและเปนสถานที่มีีผูที่มีความรู คือครู ซึ่งเปนแกนสําคัญ

ในการถายทอดใหเด็กไดพัฒนาความรู และทักษะตางๆ

 4. องคประกอบท่ี 4 เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ              

เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 2 เงื่อนไข ไดแก  1) นโยบายการจัดการ

ศกึษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดําร ิ2) การสนบัสนุนจากหนวยงานและองคกรตางๆ โรงเรียนในโครงการ

พระราชดําริ มีโครงการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีงบประมาณในการ

พัฒนาและมีการนิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน

ไดมโีครงการสนบัสนนุชวยเหลอืทัง้เร่ืองงบประมาณ วสัดอุปุกรณ ตลอดจนองคความรูตางๆ ซึง่สิง่เหลานีเ้ปน

เงื่อนไขความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพในโรงเรียนไดเปนอยางดี แตผูบริหารหรือบุคลกร

ในโรงเรียนตลอดจนชุมชนตองมีการประสานงานกับเครือขายใหชัดเจนและสรางการมีสวนรวมของ                               

ทกุภาคสวนในทกุขัน้ตอนสอดคลองกบั Sachanukorn (2003, 1 - 5) ทีก่ลาววา การประสานงานเกดิจากความตองการ

ที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ โดยปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันได           

ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                       

ทั้งนี้หากการประสานงานกับเครือขายไมชัดเจนหรือตรงกับเปาหมายของการจัดการศึกษาจะทําใหโรงเรียน
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ประสบกับปญหาการดําเนินงานเพราะวาในแตละหนวยงานมีการกําหนดแผนงาน โครงการและระยะเวลา

ในการทํางานตางกันก็จะเกิดการทํางานที่ซํ้าซอน ไมเหมาะสมกับระยะเวลา เชน บางโครงการมีระยะเวลา

ตรงกับชวงเวลาสอบปลายปของโรงเรียนเปนตน ดังน้ันการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ       

เดก็ดอยโอกาสโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํรจิะประสบผลสําเรจ็ไดนัน้ การประสานงานและการมีสวนรวม

จึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญ

 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน                        

ในโครงการตามพระราชดําร ิการประเมนิรปูแบบการบรหิารจัดการศกึษาเพือ่สงเสริมอาชีพสาํหรับเด็กดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยผูบริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ มีความคิดเห็นวา รูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ                 

มีความเปนไปไดอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดสรางรูปแบบ                 

การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําร ิ                         

โดยใชกระบวนการวจิยัอยางเปนระบบ ตามข้ันตอนของการพัฒนารูปแบบตามระเบียบวธิวีจิยั การวิจยัและพฒันา 

(Research and Development) สอดคลองกับ Srisa-ard (2010, 104 - 106)ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับ

การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือข้ันตอน คือ 1) สรางหรือการพัฒนารูปแบบเพ่ือกําหนด                     

องคประกอบของรูปแบบ และ 2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Eisner (1976, 192 - 193) ที่ไดตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ                                    

โดยการใชผู ทรงคุณวุฒิ สํารับงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดทําวิจัยโดยการมีสวนรวมของผู บริหารโรงเรียน                                          

ในโครงการพระราชดําริ ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโรงเรียนในโครงการ                

พระราชดําริ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาสภาพ                 

และแนวทางการจัดการศึกษาจากโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ  การยกรางรูปแบบการตรวจสอบรูปแบบจาก

ผูทรงคณุวฒุแิละการประเมินรปูแบบโดยผูบรหิารโรงเรยีนในโครงการพระราชดาํร ิสงผลใหรปูแบบการบรหิาร

จัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส 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) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเน่ือง                     

และ 2) มีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปได                    

ในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

  1.1  ผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริควรนําผลการวิจัยไปปรับใชในการกําหนด

นโยบายสงเสริมการสอนอาชีพในโรงเรียน 

  1.2   ควรมีการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการสอนอาชพีใหกบัผูบริหารการศึกษา  

ผูบริหารโรงเรียน  ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

  1.3   ควรมีการเช่ือมโยงเครือขายการดําเนินงานกับหนวยงานอาชีพตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมอาชีพสอดคลองกับสภาพบริบท

ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดําริ

References
Boonprasert, U. (2003). The principle to school administration.  Bangkok: Phraramsee publisher.

 [in Thai]

Cheng, Y. C. (1996). School effectiveness  and school-based management: A mechanism for 

 development.  London: The Falmer Press. 

Chulalongkorn University.(2012). Epilogue of the loyalty. Bangkok:Chulalongkorn University. 

 Publisher. [in Thai]

David, J. L. (1996).  The who, what, and why of site-based management. Educational Leadership.  

 53 (4), 4-9.

Eisner, E. (1976). Education connoisseiship and criticism, their form and functions in education

 evaluation. Journal of Aesthetic Education.10(1976), 135-150.

Manokarn, M.(2010).  The development of an  administrative model for basic education  shools on 

 the highland and remotearea.  PhD Dissertation in Educational Administration, 

 the Graduated school, Naresuan University. [in Thai]

Office of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects. (2008). A Children in remote area’s 

 development plan under the H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn initiation, the 4th 

 edition, 2007-2016. Bangkok: Chitralada Royal Villa, Dusit Palace. [in Thai]



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 45

Sachanukorn, S. (2003).The coordination technique.  Bangkok: Saitarnpulisher. [in Thai]  

Srisa-ard, B. (2010). The fundamental to research. (8th ed.). Bangkok: Suveeriyasasn. [in Thai]

The Department of Social Development and Welfare. (2002). Community house in 20 provinces of 

 Thailand 2002.  Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security. [in Thai]

The Office of the Basic Education Commission. (2008). The guideline for participating in the 

 Educational management. Bangkok: The Agricultural Co-operation Federation of Thailand 

 publisher. [in Thai]

_______. (2009). Educational management in the remote area of Thailand.  Bangkok: 

 The Agricultural Co-operation Federation of Thailand Publisher. [in Thai]

Wapeeta,  L. (2004). A study in the needs of underprivileged children on Thailand-Combodia

 border area: A case study in Nondindang, Buriram.  MA Dissertation in Social Sciences for 

 Development, the Graduated school, BuriramRajabhat University. [in Thai]

Wisalaporn, S. (2009).Educational status in the border area of Southern Thailand.  Bangkok: 

 VTC communication publisher. [in Thai]



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 256146

The Effects of a Holistic Approach to Developing Foreign Language 
Writing Competence of Students at Tertiary Level

ผลของการใชการสอนแบบองครวมเพื่อการพัฒนาความสามารถการเขียน
เปนภาษาตางประเทศของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา

Wisut  Jarunthawatchai1*

วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย1*

1Department of English, Faculty of Liberal Arts and Science 

Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
1Moo 6, Kamphaeng Saen Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province 73140
1ภาควชิาภาษาองักฤษ  คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน

เลขที ่1 หมู 6  ตาํบลกาํแพงแสน  อาํเภอกําแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 73140

* Corresponding Author
  E-mail: faaswsj@ku.ac.th

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
 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชทฤษฎีการสอนแบบองครวมในการพัฒนา               

ความสามารถการเขยีนของผูเรียนโดยพจิารณาจากพฒันาการการเขียนเปนรายองคประกอบ การวิจยัน้ีดาํเนนิการ

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                

นยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 งานวจิยัช้ินนีแ้สดงใหเห็นวาการสอนการเขยีนแบบองครวมมผีลตอการพัฒนา  

การเขียนเปนภาษาตางประเทศของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนาการการเขียนที่ดีขึ้นเปนผลมาจาก

การท่ีวธิกีารสอนน้ีเนนใหผูเรยีนเขาใจลกัษณะขององคประกอบตางๆ ของงานเขยีนและสามารถตระหนักรูถงึ             

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 
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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   O
1
        X O

2

         (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 Tests N X SD t Sig. 
Communicative 
quality 

Pretest 83 5.175 0.951 
-13.717 .000** 

Posttest 83 6.151 0.822 

Interestingness 
Pretest 83 4.699 0.883 

-17.163 .000** 
Posttest 83 6.157 0.761 

Organization 
Pretest 83 3.970 0.790 

-31.970 .000** 
Posttest 83 6.488 0.834 

Content 
Pretest 83 4.114 0.746 

-32.508 .000** 
Posttest 83 6.349 0.727 

Cohesion 
Pretest 83 4.018 0.935 

-21.732 .000** 
Posttest 83 6.060 0.782 

Linguistic 
accuracy 

Pretest 83 4.187 0.886 
-17.506 .000** 

Posttest 83 5.584 0.822 
Linguistic 
appropriacy 

Pretest 83 3.970 0.717 
-24.305 .000** 

Posttest 83 5.801 0.667 
** p<.01
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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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 Communicative 
Quality 

Interestingness Organization Content 
 

Cohesion Linguistic 
Accuracy 

Linguistic 
Appropriacy 

9 The writing 
displays an 
ability to 
communicate 
in a way that 
gives the 
reader full 
satisfaction. 

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. 

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

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

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

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 
displays a 
logical 
organisational 
structure 
which 
enables the 
message to 
be followed 
easily. 

Relevant content 
is presented in 
an interesting 
way, with main 
ideas 
highlighted, 
effective 
supporting 
material and 
they are well 
related to the 
purpose of the 
genre. 
 
 
 
 

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

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

There is an 
ability to 
manipulate 
the linguistic 
systems 
appropriately. 

Appendix 1 
The band descriptors 
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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. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 65

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. 

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

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. 

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. 

4 The writing 
shows a limited 
ability to 
communicate, 
which puts 
strain on the 
reader 
throughout. 

The writing is 
routine in the 
major part of 
its content with 
little new 
information. 

The writing 
lacks a clear 
organisational 
structure and 
the message 
is difficult to 
follow. 

Content is 
inadequately 
presented and 
supported; it 
may be 
irrelevant; it may 
be difficult the 
see its 
relevance to the 
purpose of the 
genre. 

The writing 
shows basic 
cohesive 
devices; they 
may be 
inaccurate or 
repetitive, 
necessary 
connections are 
often missing; 
ideas or 
sequence of 
information 
within 
paragraphs are 
not clearly 
connected. 

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. 

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 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. 

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 
show little or no 
control of 
cohesive 
devices 
connecting 
ideas within 
paragraphs. 

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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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก                           

(1) ภูมิปญญาทองถ่ิน (2) ศิลปะและวัฒนธรรม (3) แนวคิดการบริหารงานตามภารกิจดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ (1) เอกสารและงานวิจัย          

ทีเ่กีย่วของกบัภมูปิญญาทองถิน่ในระหวางป พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2554  จาํนวน 11 รายการ (2) กลุมผูเชีย่วชาญ 

ทางดานภมูปิญญาทองถิน่ดานศลิปะและวัฒนธรรม ดานศลิปกรรมสาขาทีเ่กีย่วของจาํนวน 5 ทาน เครือ่งมอื

ที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบบันทึกผลการศึกษา (2) แบบประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอน

การสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    

ในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก (1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของของภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา (2) การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย                             
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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                  

ทั้งน้ีองคประกอบและโครงสรางหลักมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับภูมิปญญาทองถ่ินและ                                  

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                  

ความรูที่มีคุณคา โดยสืบทอดกันมาผานประสบการณ วิธีคิด การปฏิบัติที่แตกตางและหลากหลาย                         

เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากแหลงตางๆ ทั้งจากในชุมชน ครอบครัว ความเชื่อ

ศาสนา การเมืองการปกครองในทองถิ่น (Petkaew, 2004) ทั้งนี้ ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยนั้น ยังสามารถ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือสังคม ทําใหเกิดเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศสราง                            

ความภาคภมูใิจใหแกคนในชาติและทองถ่ิน กอใหเกดิการพฒันาเศรษฐกจิเชิงสรางสรรคอนันาํไปสูการสราง

คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึนเพื่อใหคนไทยไดหันกลับมาทําความรูจักและเขาใจภูมิหลังรากเหงา     

ทางภูมปิญญาและวัฒนธรรมของตนเองใหมากข้ึนโดยยงัคงสามารถกาวหนาตอไปอยางทันโลกและยงัจาํเปน

ตองรูจักตนเองเขาใจภูมิปญญาท่ีสั่งสมของเราเองเพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาอยางมีศักดิ์ศรี                    

บนแนวทางผสมผสาน “ของดี” ที่เรามีอยูเปนทุนกับ “ของใหม” ที่เราเลือกแลววาเหมาะแกเรา (Na Thalang, 

1997)

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

วฒันธรรมอนัดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอนัดีงามของจติใจ ชวยเสริมคุณคาใหบณัฑิตของมหาวทิยาลัยเปน

ทรัพยากรบุคคลทีม่คีุณภาพของชาติ ดงัน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาจงึตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ี

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ

ของแตละสถาบนัและมกีารบูรณาการเขากับพันธกจิอ่ืนๆ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมทีฟ่นฟูอนุรกัษสบืสาน พฒันา 

เผยแพร ศลิปะและวฒันธรรม สรางสรรคสงเสรมิภมูปิญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพฒันาองคความรูทีด่ขีึน้

 โครงสรางของภูมปิญญาทองถิน่ถือเปนองคความรูทีม่คีวามสําคัญอยางมาก เปนมรดกทางวัฒนธรรม

ที่สืบทอดตอกันมายาวนาน เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่พัฒนามาจากอดีตถึงปจจุบัน ลักษณะความรู               

ของภูมิปญญาทองถิ่นเปนการผสมผสานเช่ือมโยงกัน จึงมีการจัดแบงองคประกอบโครงสรางหรือประเภท     

ของภูมิปญญาทองถิ่นไวแตกตางกัน ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากิน การยังชีพ วัฒนธรรม                                 

ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม โภชนาการ เกษตรกรรม การรักษาและยารักษาโรค หรือการจัดการทรัพยากรตางๆ

 Keawwanna (2011, 204) กลาววา ภมูปิญญาทองถ่ินเปนรากฐานสาํคญัของการดาํรงชวีติของชุมชน

ทองถิ่น เพราะภูมิปญญาทองถิ่นเปนสรรพวิชาความรูที่ชุมชนใชแกปญหาหรือจรรโลงชีวิต มีการประยุกตใช

กนัมายาวนาน  หากภูมปิญญาทองถ่ินจะสามารถดาํรงอยูไดยาวนานจําเปนตองมีศกัยภาพในการปรับเปล่ียน

ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมหรือบรบิททีเ่ปล่ียนแปลงไป จากความเปนมาดังกลาวผูวจิยัจงึเห็นความสาํคญั

ของการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหไดองคประกอบและโครงสรางท่ีสอดคลองและเหมาะสมซ่ึงมีความจําเปน                       
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อยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชออนโทโลยี เพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาและระบบดังกลาวจะเปนตัวกลางที่เปนประโยชนในการนําความรูไปสู 

ผูสนใจ ซึ่งถือเปนตัวชวยในการสื่อความหมายใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นของภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
 เพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 ภูมิปญญาทองถิ่น

 “ภูมิปญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Wisdom มีความหมายวา ความรู ความคิด ความเชื่อ                           

ความสามารถ ความจดัเจนทีก่ลุมชนไดจากประสบการณทีส่ัง่สมไวในการปรับตวัและดาํรงชีพ  ความสามารถ

ทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปญหาของมนุษย (Na Thalang, 1997)  ภูมิปญญาจัดเปนทุน

ทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญย่ิงของมนุษย สิ่งดังกลาวสั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรูประสบการณ                    

ผนวกดวยความเฉียบคมในการหยั่งรูอยางลุมลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองคความรูที่มีอยู

เดิมใหเพิ่มพูนคุณคาข้ึนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ  ของชุมชนทองถ่ินและสังคมของตน

องคความรูของภูมิปญญาคือสวนท่ีเปนศาสตร สําหรับสวนท่ีเปนศิลปคือเปนความรูที่มีคุณคาทั้งดีและงาม 

และผูคนคดิคนข้ึนมา ไมใชสมองเพยีงอยางเดียวแตดวยอารมณความรูสกึและจติวิญญาณดงัน้ันภูมปิญญา

ทองถิ่นจึงเปนความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิตที่สัมพันธกับวิธีคิดวิถีปฏิบัติและวิธีใหคุณคาของกลุมชน                            

(Petkaew, 2004)

 ภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดได 2 ลักษณะ (Phongphit,1993) คือ (1) ลักษณะการถายทอดที่เปน

นามธรรม เปนโลกทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเร่ืองเก่ียวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและ

ความหมายสิง่ตางๆ ในชีวติประจาํวันและ (2) ลกัษณะการกาํหนดทีเ่ปนการถายทอดรปูธรรม เปนเร่ืองเฉพาะ

ดานตางๆ ที่เห็นไดชัดเจน เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน

 Chimplee (2012) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม

เครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมามีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความรู

ภูมิปญญาทองถ่ิน กระบวนการจัดการความรูและเง่ือนไขท่ีมีผลตอการจัดการความรู ผลการศึกษาพบวา                

(1) ความรูภมูปิญญาทองถิน่ดานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานเกีย่วของกบัความรูความสามารถและประสบการณ

ที่บรรพบุรุษไดสร างสรรคและถายทอดสืบตอกันมาจนกลายเปนองคความรู ประจําทองถ่ินผาน                                     

กระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกลูกหลานเพื่อปฏิบัติ                          

สืบตอกันมาและ (2) กระบวนการจัดการความรู ภูมิป ญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน                                           

ซึ่งจากองคประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสูการพึ่งตนเองของกลุมองคการชุมชนไดอยางเหมาะสม                 
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โดยมีหลักการที่สําคัญไดแก การมีผู นําท่ีเข มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                             

ในการดําเนินชีวิต และการมีใจรักในดานการจักสาน   

 Kaewmanee (2016) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่อง ดนตรีและ

นาฏศิลปพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ มีวัตถุประสงค

เพื่อสรางและศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน   โดยใชภูมิปญญา

ทองถิน่สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 โรงเรยีนวดัรองออ ผลการศกึษาพบวา การสรางหนวยการเรยีนรู

บูรณาการผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป

พื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูใน                          

หนวยการเรยีนรูบรูณาการ จาํนวน 9 แผน รวมเวลา 18 ชัว่โมงและหลังจากท่ีใชหนวยการเรยีนรูและแผนการจัดการ

เรียนรูพบวา ความรูและทักษะการปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของนักเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 84.56      

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวนักเรียน รอยละ 65 เห็นวาหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย สื่อที่ใชมีทั้ง  

สื่อของจริง รูปภาพ ซีดีเพลงและวีดีทัศนมีการวัดประเมินผลท้ังความรู ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะ                     

สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติ เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ตองสงเสริม พัฒนาและเผยแพร                      

สิ่งที่ดีงามดานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝงและสรางเสริม

เยาวชนใหมคีวามรู ชืน่ชม หวงแหนและเหน็คุณคาของศิลปวฒันธรรมไทย เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามใหคงอยูสืบไป

 Viriya & Chaiyoopatham (2014) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการพัฒนาบทบาท

สถาบันอุดมศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันองคกรดานการ                 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เปนศูนยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง เพื่อเปนหองปฏิบัติงาน                      

ดานวถิชีวีติชมุชน ปญหาทีพ่บ คอื ขาดความสนใจจาก ผูนาํรฐับาล ขาดบคุลากร ขาดงบประมาณ สวนบทบาท

ของสถาบันอุดมศึกษาตองสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ และเปนภารกิจที่สําคัญเทาเทียมกับดานอ่ืนๆ 

และ (2) ปจจัยแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอประสิทธิผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง                   

36 ปจจัย สงผลตองานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35 , S.D. 1.207) ถึงระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43, 

S.D.1.207) ดานนโยบายสงผลมากท่ีสุด 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
 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับ  

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ใชแบบประเมินการสังเคราะหขอมูลองคประกอบ

และโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นท่ีผานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการตรวจสอบ  

ปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีการประเมินความสอดคลองโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

5 คน ทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปกรรมสาขาที่เกี่ยวของ

 1. ขั้นตอนในการวิจัย 

  1.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้

   1.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกบัภูมปิญญาทองถิน่ ในระหวางป พ.ศ. 2539 

-  พ.ศ. 2554 จาํนวน 11 รายการ ไดแก ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัองคประกอบของภูมปิญญาทองถ่ิน ดานยอยแตละ

องคประกอบของภูมปิญญาทองถ่ิน ทฤษฎทีีเ่กีย่วของดานภูมปิญญาทองถ่ิน ทฤษฎทีีเ่กีย่วของของศลิปะและ

วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

   1.1.2 บันทึกผลการศึกษาเพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลองคประกอบและ

โครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  1.2 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษางานวิจัยดังนี้

   กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของการสังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสราง

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  1.3 ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสรางของภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้

   1.3.1 วิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

   1.3.2 สรางแบบประเมนิเพือ่ใหผูเช่ียวชาญประเมนิองคประกอบและโครงสรางภมูปิญญา

ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่สังเคราะหขึ้น
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ตารางที่ 1 

แสดงการบันทึกการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 แบบบันทึกผลการศึกษา สําหรับการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญา

ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  3.2 แบบประเมินความสอดคลองของขอมูลทั้ง 7 องคประกอบยอยจากผูเชี่ยวชาญเพื่อการ

สังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินโดยประเมินหาคาความสอดคลองเหมาะสมของ

ขอมูลองคประกอบยอย คา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.8-1.00 โดยผูเชี่ยวชาญที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง                                 

ในการประเมินน้ัน เปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะ                            

และวัฒนธรรมดานศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน
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 3.  การวิเคราะหขอมูล

  วิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  สังเคราะห และสรุปผลตามกรอบแนวคิดและขอบเขต                 

การศึกษาครั้งนี้

ผลการวิจัย
  1. องคประกอบของขอมูลดานภมูปิญญาทองถิน่ท่ีเก่ียวของกบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในสถานศึกษา พบวา สามารถแบงออกเปนองคประกอบยอยได 7 องคประกอบดังภาพที่ 1

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: องคประกอบยอยของภูมิปญญาทองถิ่น

 2. ผลการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการทํานุบํารุง

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

 
 
 

 
 

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 สามารถแบงการจดัเกบ็ออกเปน 4 ภาค คอื ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต กลุม  2 ประตมิากรรม 

แบงออกไดเปน 3 สาขา คือ ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมลอยตัว กลุม 3 จิตรกรรม 

แบงออกไดเปน 2 สาขา คอื จติรกรรมไทยแบบประเพณี และจติรกรรมไทยแบบสากล และ กลุม 4 ดรุยิางคศิลป 

แบงออกไดเปน 2 สาขา คือ ดนตรี และนาฏศิลป สาขาดนตรีแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมเครื่องดนตรีไทย 

ไดแก เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเปา และกลุมวงดนตรีไทย ไดแก วงเครื่องสาย วงปพาทย วงมโหร ี

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 ซึ่งในกลุมของภาษาถ่ิน สามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ                      

ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และกลุมของวรรณกรรมไทย 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  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสามารถแบงออกเปน 4 สาขา คอื 

ดิน นํ้า อากาศ ปาไม

   2.2.2.4  การแพทยแผนไทยสามารถแบงออกเปน 2 สาขา คอื สมนุไพร และการนวดแผนไทย 

   2.2.2.5 เกษตรกรรม สามารถแบงออกเปน 4 สาขา คือ การกสิกรรม การปศุสัตว                 

การประมง การปาไม

อภิปรายผลการวิจัย
 โครงสรางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธกันจากการศึกษาวิจัยน้ัน พบวา ภูมิปญญาทองถ่ิน

มีความสัมพันธกับศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งไดจากการศึกษาความหมาย ประเภท ความสัมพันธตางๆ ที่พบ

ในแตละองคประกอบของศิลปะและวัฒนธรรม ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมคือวิถีชีวิต พฤติกรรม                                 

มีการเรียนรู หรือสิ่งที่คนผลิตขึ้นในหมูคณะ ในสวนของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเนนวิถีชีวิตของคนในชุมชนใน

ทองถ่ิน และสืบสานตอทอดกันมาจนเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมไดซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Sridharmma (2011, 11) ที่กลาววา การศึกษาวัฒนธรรมเปนการศึกษาวิถีชีวิต พฤติกรรมและ     
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ผลงานของมนุษยทีส่รางสรรคขึน้ตลอดจนความรู ความคดิ และความเชือ่ การศึกษาสาขานีจ้งึเปนการศกึษา

การปลูกฝงความรู  ความคิดและถายทอดกันสืบมาเพ่ือความอยู รอด รวมถึงแนวคิดในงานวิจัยของ                         

Keawwanna (2011, 207) ที่กลาววา กลุมชนหรือชุมชนทองถิ่นใดๆ ยอมมีความแตกตางกัน ตาม                             

สภาพแวดลอมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มีการเรียนรูดวยตนเองโดยธรรมชาติและประสบการณจริง 

ทําใหมีภูมิปญญาสั่งสมที่แตกตางกัน ในสวนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญ

ประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้               

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ

ของแตละสถาบัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ Janlekha (2002) ที่ทําการศึกษาเร่ืองรูปแบบความสัมพันธ

ระหวางสถาบนัราชภฏักับชุมชนเพือ่พัฒนาดานวฒันธรรม ซึ่งพบวา สถาบันอุดมศกึษาควรสนองรับนโยบาย

ของรฐัสถาบันการศึกษากระจายอาํนาจใหชมุชนไดมสีวนรวมในการบริหารงานดานวฒันธรรม จดัการศึกษา

จัดกระทําสื่อปฏิสัมพันธวัฒนธรรมของชาติดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรม                                        

มีกระบวนการรวมสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาดานวัฒนธรรมตามสภาพท่ีปรากฏในปจจุบัน                                 

กับสภาพที่ตองการใหเกิดในอนาคต

สรุป
 ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบวา ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน                      

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) ภาษาและวรรณกรรมพ้ืนถ่ิน (2.2) ประเพณี  (2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย และ (2.5) เกษตรกรรม

 ดังนั้น ในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช

ออนโทโลยีเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปน

โครงสรางหลักของการพัฒนาระบบ เพ่ือคงความสําคัญและสัมพันธกันระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับ                            

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเหมาะสมตอไป
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 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึความสามารถในการใชขอมลูทางการบัญชเีพือ่การบริหาร

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมอืงลําปาง จงัหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครือ่งมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากวิสาหกจิชมุชน ในอําเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง จาํนวน 128 แหง 

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสัมประสิทธิสหสัมพันธ และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา           

พบวาคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการนําขอมูลทางการบัญชีบริหารไปใช พบวา                         

ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ                 

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
 วสิาหกจิชมุชนในประเทศไทย เกดิขึน้จากการนาํเอาแนวทางเศรษฐกจิชมุชนหรือแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยการจัดเปนกลุมกิจกรรมของชุมชนจากการเรียนรู จากการ
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จัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคัญในการสราง

ฐานความมัน่คงใหกบัประเทศ โดยกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาใหเขมแขง็และกระจายโอกาสใหประชาชน

สวนใหญสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น (Tanaiisri, 2012) อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริม

วสิาหกจิชุมชนโดยการต้ังศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือสงเสรมิสนับสนุน และพฒันาอตุสาหกรรมวิสาหกจิชุมชน

ในแตละภูมิภาค ใหมีความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ                     

ตลอดจนพัฒนาการตลาดตางๆ อยางสรางสรรค (Department of Industrial Promotion, 2009)

 ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจํานวน13,674แหง ซึ่งแบงเปนกลุม             

ที่มีความเขมแข็ง รอยละ 30 กลุมที่อยูในระดับพึ่งพาตนเองได รอยละ 40 และกลุมที่ยังตองไดรับการพัฒนา 

อกีรอยละ 30 (Boonnak, 2015) จงัหวัดลาํปางเปนอกีหน่ึงจงัหวัดทีอ่ยูในภาคเหนอื ซึง่มวีสิาหกิจชมุชนจํานวน 

1,693 แหง   (Community Enterprise Promotion Division, 2016) ไดรับการจดทะเบียนแลวทั้งสิ้น 612 แหง 

(Office of the Secretary of Community Enterprise Promotion Commission, 2016) เปนวิสาหกิจชุมชน           

ทีมุ่งเนนกจิกรรมทีเ่กดิจากฐานทรพัยากรภูมปิญญาในชมุชน การผลติขัน้พืน้ฐานใหพอเพยีงกบัความตองการ

ของชุมชน โดยการนําเอาวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูป เพื่อใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น สรางจุดเดนใหแก

ผลิตภัณฑของแตละชุมชน สรางทุน สรางรายได ลดรายจาย มีความสามารถในการจัดการหนี้สินได ซึ่งเปน

ไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีใหชมุชนสามารถพ่ึงตนเองได รูจกัใชภมูปิญญาของตนเองใหเปนประโยชน และ

ยังสามารถขยายการผลิตในรูปของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการคามากขึ้น เชน การแปรรูปอาหาร  ผลิตภัณฑ          

จากผาทอ การผลิตเคร่ืองด่ืม เฟอรนิเจอร การแกะสลักไม ตลอดจนการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมใช

อาหาร พรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหสินคาไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน                     

เพื่อชวยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินคาแกผูบริโภค (Lampang Provincial Agricultural Extension Office, 2005)

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใชหลักการคิดเอง  ตัดสินใจเอง   ลงมือทําเอง  บริหารจัดการดวยตนเอง  

ฝายราชการเปนเพียงผูประสาน  สนับสนุน  สงเสริมแนะนําตลอดจนใหการศึกษาอบรมใหความรูแกชุมชน  

การดําเนินงานเบื้องตนชุมชนจะกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการ  ตลอดจนรูปแบบและวิธีการดําเนินการ 

ดงันัน้วสิาหกิจชมุชน ควรมีการนําขอมลูอยางเพียงพอและถกูตองเพ่ือนาํมาใชในการตัดสนิใจในการบริหารงาน

ใหมปีระสิทธิภาพและบรรลเุปาหมายสูงสุดขององคการ ขอมูลจึงมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน

เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน กําหนดนโยบายแกไขปญหาขอมูลทาง                      

การบัญชีบริหารถือเปนสวนสําคัญ เพราะเปนขอมูลที่เกิดจากการกําหนด รวบรวม วัดคา และวิเคราะหเพื่อ

นํามาชวยในการบริหารควบคุมการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงาน 

(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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 จากความสําคัญของการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนขางตนคณะผู วิจัยจึงสนใจศึกษา                                

ความสามารถในการใช ข อมูลทางการบัญชีบริหารที่มีต อการบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชน                                                        

ในอําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  เพ่ือนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ                     

การบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร

ของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ทฤษฎ ีResource Based View of the Firm (RBV) ทฤษฎี RBV เปนทฤษฎีทีใ่หความสาํคญักบั

ทรัพยากรภายในองคกร ซึ่งทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย ความสามารถ กระบวนการทํางานภายในองคกร 

คณุสมบัตขิองธุรกจิ ขอมลูสารสนเทศ และความรู  ทฤษฎนีีแ้สดงถึงความสามารถและทรพัยากรภายในองคกร

ที่เปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน สิ่งสําคัญของทฤษฎี RBV คือตองมีลักษณะเฉพาะ 

มีความเปนหนึ่งเดียว สินทรัพยมีคุณคาในตัวเอง และยากตอการลอกเลียนแบบ (Barney, 1991, 99 - 120) 

ดังน้ัน ความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรมีทั้งทรัพยากรที่มีตัวตนจับตองไดและความสามารถ

ของบุคคลในองคกรถือเปนทรัพยากรที่จับตองไมได (Ditkaew, 2015, 47 - 66)

  จากทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาอธิบายความสามารถของบุคลากรภายในองคกรเกี่ยวกับ                       

ความสามารถของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของวสิาหกิจชุมชน

นําไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน

 2. การใชขอมลูทางการบญัชบีรหิาร (Management Accounting Information Implementation)

เปนการบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อใหฝายบริหารสามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในกระบวนการบริหารองคกร 

อันไดแกการวางแผน การสั่งการ การควบคุมและการตัดสินใจ สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช

ในการจัดสรรทรัพยากรขององคกรใหเกดิประโยชนสงูสดุ ขอมลูทีผู่นาํองคกรเลอืกมาใชจะมคีวามหลากหลาย

ขึ้นอยูกับเหตุการณและปญหาท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น รูปแบบของขอมูลหรือรายงานที่นําเสนอจะมีลักษณะและ

เนื้อหาท่ีแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคที่ตองการนําไปใชโดยไมไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับบุคคล

ทัว่ไปขอมูลท่ีผูนาํองคกรเลอืกมาใชจะมคีวามหลากหลายข้ึนกับเหตกุารณและปญหาทีเ่กิดข้ึน (Pavasuttinon 

& Kongsawat, 2001, 125 - 129) จากการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 – 140) ผูบริหารมีนําขอมูล

ทางการบญัชีไปใชเพ่ือ  (1) การวางแผนเปนการใชความรูความสามารถในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนิน

กจิกรรมและการใชทรพัยากรในอนาคต (2) การส่ังการเปนการใชความสามารถในนาํขอมูลทางการบญัชไีปใช

ดําเนินการในหนวยงานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ถูกตองและทันตอเวลา (3) การควบคุมเปนการใชความรู                        

ความสามารถในการควบคุมกระบวนการทํางานใหเปนไปตามแผน และ (4) การตัดสินใจเปนการใชความรู
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ความสามารถของผูบริหารมีการนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวิเคราะหทางเลือกและการตัดสินใจ             

ในการแกไขปญหาท้ังระยะสัน้และระยะยาวท่ีสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการบริหารองคกร ซึง่ประสิทธภิาพ

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 ดานการปฏิบตังิานทีถ่กูตองและทนัตอเวลาเปนการดาํเนินงานทีต่องอาศยั

ความรู ความสามารถ ทกัษะใหเกดิผลการดําเนนิงานท่ีถกูตองและเหมาะสมกบัสถานการณนาํไปสูการตดัสนิใจ   

ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนการใชทรัพยากรบุคคล       

อนัทรงคาขององคการใหปฏิบตังิานไดสาํเร็จตามวตัถปุระสงคขององคการและการดาํเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพ

เปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ และการใชทรัพยากรอยางประหยัดเปนการนําเอาทรัพยากร เชน เครื่องจักร 

อุปกรณ ระยะเวลา มาใชเกิดประโยชนและคุมคา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในอดตี Sengpanich (2015, 101 – 113) กลาววา การดําเนนิงานจะเกดิ

ความสําเร็จขึ้นอยูกับความรู ความสามารถการใชประโยชนจากขอมูล โดยเฉพาะอยางขอมูลทางการบัญชี

ในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารองคกรใหเกิด

ความสําเร็จ (Waenkaeo, 2014, 182 – 196) รวมทั้งสามารถนําขอมูลทางการบัญชีมาชวยกําหนดแนวทาง

ในการแกไขการดําเนินงานของกิจการ และชวยจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี              

ขอมูลทางการบัญชีบริหารยังเปนเครื่องมือชวยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ อันนําไปสูความสําเร็จ

ในการดาํเนินงานของธรุกจิมากกวากจิการทีไ่มไดใชขอมลู (Thipwiwatpotjana, Kanjanapan, Langkhunsaen, 

Thitiyapramote & Artitkawin, 2012, 1 – 11 ;  Sengpanich, 2015, 101 – 113) ในขณะที่ผลการศึกษา 

Suriyasarn (2016, 127 - 140) พบวา องคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถ

การทํางานภายในองคกรไมไดมุงเนนเรื่อง การสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง หรืออาจเกิดจากการที่ผูนําหรือ

ผูบริหารมีการส่ังงานไมชัดเจน ไมมีการยืดหยุนในการทํางานสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานภายในองคกร 

(khumsawad & Sirisukha, 2015, 565 – 581) จากการทบทวนวรรณกรรม จึงนํามาสูกรอบแนวคิดงานวิจัย
 
 
  
  
 
 

 1:  

 
-  
-  
-  
-  

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 256186

 จากกรอบแนวคิด นํามาซึ่งสมมติฐานงานวิจัย

 สมมติฐานท่ี 1 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H1)

 สมมติฐานท่ี 2 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการส่ังการสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H2)

 สมมติฐานท่ี 3 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการควบคุมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H3)

 สมมติฐานท่ี 4 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H4)

วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึง่เปนกระบวนการทําวิจัยท่ีนําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห 

โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้

 1. ประชากร

  ประชากรใชในการศึกษา คอื วสิาหกิจชมุชน อาํเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง จาํนวน 130  แหง 

(Community Enterprise Promotion Division, 2016) เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 128 แหง คิดเปนรอยละ 98.46              

ของประชากรทั้งหมด สําหรับสวนท่ีไมสามารถเก็บขอมูลไดเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนไดปดกิจการและ                      

หยุดดําเนินงานแลว

 2. เครือ่งมอืท่ีใชในการศกึษา คอื แบบสอบถามเรือ่ง ความสามารถในการใชขอมลูทางการบญัชี

บรหิารท่ีมตีอประสิทธภิาพการบรหิารองคกรของวสิาหกิจชมุชน ในอาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง ประกอบ

ดวย 5 ตอนดังนี้  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย เพศ อายุ                               

วฒุกิารศกึษา ประสบการณในการทํางาน และตาํแหนงงานในปจจบุนั ตอนท่ี 2 ขอมูลทัว่ไปของวสิาหกจิชมุชน

ประกอบดวยประเภทสินคาหรอืบรกิารหลักของวิสาหกจิชมุชน ระยะเวลาในการดําเนนิงานของวิสาหกจิชมุชน                       

และจํานวนพนกังานของวสิาหกิจชมุชน  ตอนที ่3 การใชขอมลูทางการบญัชบีรหิาร ประกอบดวย การใชขอมลู

ทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนดานการส่ังการ ดานการควบคุม และดานการตัดสินใจ ตอนที่ 4 

ประสิทธิภาพของการบริหารองคกร ประกอบดวย ประสิทธิภาพของการบริหารองคกรดานการบริหารงานที่ดี

ด านการใชทรัพยากรอยางประหยัดดานการปฏิบัติงานที่ถูกตองและทันเวลาและดานการบริหาร                                     

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) กลาววาถาผลการทดสอบมีคาความเชือ่ม่ันมากกวา 0.7 แสดงใหเหน็วาเคร่ืองมือ

มีความนาเชื่อถือเพียงพอท่ีจะใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป หลังจากน้ันนํามาวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ

เพ่ือพยากรณตัวแปรความเปนไปได เม่ือนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ         

ในการบริหารองคกรอยางไร

  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จึงนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชขอมูลทางบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิจัย
 จากการศกึษาความสามารถในการใชขอมูลทางการบญัชีบรหิารท่ีมตีอประสิทธิภาพของการบริหาร

องคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบผลการศึกษา ดังนี้

 1. ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 128 คน พบวา เปนประธาน

กลุมจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 79.7 มีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทา

มธัยมศกึษาตอนตน จาํนวน 61 คน คดิเปนรอยละ 47.7 มปีระสบการณในการทาํงาน 6 - 10 ป จาํนวน  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. ผลการศกึษาความความสามารถในการใชขอมูลทางการบญัชีบริหารท่ีมตีอประสทิธิภาพ

การบริหารองคกรของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาการใชขอมูล

ทางการบัญชีบริหาร 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการส่ังการ 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 
แสดงความสามารถในการใชข อมูลทางการบัญชีบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงาน                           

วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

 
 

X S.D.  
3.75 0.778  
3.76 0.756  
3.75 0.739  
3.71 0.764  

 3.71 0.764  
 

 4. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา                           

ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 

กับประสิทธิภาพการบริหารองคกรดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ             

การบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

 

 

 
R Sig.     

1.  
2.  
3.  
4.  

.694 

.644 

.733 

.727 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

 
 

 
 

 
 
 
 

 .798 .000**  

**  0.01 
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 5. การทดสอบความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ความสามารถในการใชขอมูล

ทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชนในทุกดานรวมกันอธิบายประสิทธิภาพของการบริหารองคกรของ

วิสาหกิจชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาสหสัมพันธพหุ (R) มีคาเทากับ .808 และ                  

คาสัมประสทิธ์ิการกาํหนด (R2) มคีาเทากับ .652  ซึง่แสดงวาการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารของวิสาหกจิชุมชน 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธภิาพของการบริหารองคกรท่ีมตีอวิสาหกจิชุมชนไดรอยละ 80.80 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล                               

ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพล

ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานท่ี 1, 3 และ 4 และ               

ดานการส่ังการเปนตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ดังแสดง                                 

ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3

แสดงผลการวิเคราะหความสามารถในการใชขอมลูทางการบัญชบีรหิารเพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพของการบริหาร

งานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมือง จงัหวัดลําปาง
 

 
 

 
B Std. Error T-test Sig. 

 1.143 .188 6.071 .000 
   .181 .068 2.660*      .009 

   .045 .071   .642      .522 
   .271 .073 3.693**      .000 
   .256 .067 3.789** .000 

R   = .808 ,       R2  =   .652 ,       F  =  58.595,       Sig .000 
*  0.05 
**  0.01 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยนี้พบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

บริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพ

การบริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการเปนตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพล

ประสิทธิภาพการบรหิารองคกร เปนไปตามการศกึษาของ Waenkaeo (2014, 182 – 196) พบวา การใชขอมูล

ทางการบัญชีในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจ ของผูบริหารในการบริหาร

องคกรใหเกิดความสําเร็จ รวมทั้งการใชขอมูลขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ ทําใหผูบริหารสามารถนํา

มาพัฒนาการดําเนินงานและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร (Atirajirachai, 2016, 105 -120) 

สวนดานการสั่งการ ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารองคกร อาจเกิดจากการที่ผูนําหรือผูบริหารมี             

การสัง่งานไมชดัเจน ไมมกีารยดืหยุนในการทาํงานสงผลกระทบตอการปฏบิตังิานภายในองคกร (Khumsawad 

& Sirisukha, 2015, 565 - 581) ในทางกลับกนัความสามารถในการใชขอมูลทางการบญัชดีานการอาํนวยการ

ไมสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร สอดคลองกับการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 - 140)                 

พบวาองคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถการทํางานภายในองคกร                  

ไมไดมุงเนนการเร่ืองการสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง อาจเปนไปไดวา  กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทํา

กระบวนการการทํางานที่ชัดเจน สมาชิกในกลุมจึงใชความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเปนระบบ    

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี RBV ที่วา บุคคลภายในองคกรจะใชความรูความสามารถในดานการบริหารองคกร

ดานการวางแผน การควบคุมและการตดัสินใจเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและสรางความไดเปรยีบ

ทางการแขงขัน

สรุป
 การศึกษาความสามารถในการใชขอมูลการบัญชีบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

ของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุมากกวา 45 ป การศึกษาระดับต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน มีประสบการณการทํางาน                     

6 – 10 ป โดยดํารงตําแหนงประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญปลูกผักปลอดสารพิษ 

เลี้ยงโคเน้ือ 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 

สาํหรบัดานการสัง่การเปนตวัแปรท่ีไมมอีทิธพิลตอประสิทธภิาพการบริหารองคกร ดงัน้ันการสรุปผลท่ีไดจาก

การศึกษาจะเห็นวาวิสาหกจิชุมชนในอาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  สามารถนาํขอมูลทางการบญัชีบรหิาร
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มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ สามารถนําไปเปนขอมูล

ทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรดวย

 ขอเสนอแนะ

 เนื่องจาก เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ที่มีสมาชิกในกลุมนอยกวา 10 คน อาชีพของกลุม                 

แบงเปนกลุมเล้ียงโคเนื้อ กลุมเล้ียงโคนม ซึ่งตองใชระยะเวลานานจึงสามารถขายผลผลิตได และกลุมท่ี 2 

สามารถขายผลผลติไดเรว็คอื วสิาหกิจชมุชนปลกูผกัปลอดสารพษิ กลุมเล้ียงปลา และกลุมขยายเมลด็พนัธุขาว     

และพบวา สามาชิกผูบริหารมีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวนสูงถึง 61 คน คิดเปนรอยละ 47.7 ดังนั้นในการนําไปใชประโยชนควรดําเนินการ ดังนี้

 1.  ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงเสริม

 2.  ควรมีจัดการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนในการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อใหวิสาหกิจชุมชน

สามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

 3.  ขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอไป ควรศกึษาดานการบรหิารองคกรดานอืน่ 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 ผูอํานวยการหรือผูจัดการฝายตรวจสอบภายในของโรงแรมท่ีมีระดับมาตรฐานสาม               

ถึงหาดาวในประเทศไทย จํานวน 1,477 โรงแรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย    

ทีม่อีทิธพิลตอศกัยภาพความเปนเลิศการตรวจสอบภายใน ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูอาํนวยการตรวจสอบ

ภายในหรือผูจัดการฝายตรวจสอบภายในโดยแบบสอบถามท่ีสงกลับมาทั้งหมดจํานวน 290 ฉบับถูกใชใน              

การวิเคราะหนี้ การวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายและเชิงพรรณนาและการวิเคราะห                        

ความถดถอยในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ความรอบรูที่ดีของการตรวจสอบภายใน 

วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม ความสมบูรณของเทคโนโลยี และความซับซอนในการแขงขัน มีอิทธิพลในเชิงบวก

กับศักยภาพความเปนเลิศการตรวจสอบภายในอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทายที่สุดในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี       

ไดมีขอเสนอแนะและแนวทางในการวิจัยในอนาคต

คําสําคัญ
 ศกัยภาพความเปนเลิศ    การตรวจสอบภายใน   วสิยัทัศนทีย่ัง่ยืน   ความรอบรูทีด่ขีองการตรวจสอบภายใน

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 Loadings Range Cronbach’s Alpha 
Internal Audit Excellence Capability (IEC) 0.665-0.924 .963 
Sustainable Vision (SUV) 0.688-0.880 .859 
Internal Audit Well - roundedness (IWR) 0.803-0.872 .846 
Innovative Culture (INC) 0.742-0.907 .861 
Technology Complementarity  (TEC) 0.655-0.940 .824 
Competitive Complexity (COC) 0.837-0.916 .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  =  01 + 1SUV + 2IWR + 3INC + 4TEC + 5COC + 6HS + 7FC + 01 

 
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 IEC SUV IWR INC TEC COC HS FC
Mean 3.797 4.090 3.937 4.116 3.925 3.914 n/a n/a
S.D. 0.500 0.534 0.527 0.556 0.593 0.544 n/a n/a
IEC 1   
SUV .658*** 1  
IWR .725*** .785*** 1  
INC .679*** .682*** .780*** 1  
TEC .652*** .596*** .607*** .569*** 1  
COC .642*** .589*** .549*** .542*** .637*** 1  
HS  .146**  .085 .125** .031 .139** .133** 1 
FC  .059  .139** .029 .066 .107 .005 .133** 1

                         **p  .05,  ***p  .01 
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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: ß
1
= .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: ß
2
= .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: ß
3
= .179, 

p < .01). Fourth, the results related to technology complementarity (Hypotheses 4) have a significant                 

influence on internal audit excellence capability (H4: ß
4
= .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: ß
5
= .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

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 

Independent Variables 
Dependent 

  IEC 
H1-H5 

Sustainable Vision (SUV: H1) 0.036
(0.064)

Internal Audit Well - roundedness (IWR: H2) 0.313***
(0.072)

Innovative Culture (INC: H3) 0.179***
(0.059)

Technology Complementarity (TEC: H4) 0.188***
(0.051)

Competitive Complexity (COC: H5) 0.227***
(0.050)

Hotel Standard (HS) 0.082
(0.073)

Firm Capital (FC) 0.018
(0.074)

Adjusted R2 0.638
Maximum VIF 4.157
   p< .01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis 

Dependent Variablesa
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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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บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาความเชือ่ถือในขาวบนัเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคมออนไลน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคม

ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันและ 3) เปรียบเทียบความเช่ือถือ

ในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวบันเทิงตางกัน กลุมตัวอยาง คอื ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 434 คน สุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.891 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทแีละผลวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ทีร่ะดบันยัสําคญั .05

 ผลวจิยัพบวา 1) กลุมตวัอยางมคีวามเชือ่ถอืในขาวบนัเทงิดานแหลงขอมลูและดานเน้ือหาขาว ระดบั

ปานกลาง 2) อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคม

ออนไลนแตกตางกัน 3) ชนิดของสื่อ ระยะเวลา และเนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นํา

เสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้คนอายุนอยมักมองโลกในแงดีกวาคนอายุมาก คนมีการศึกษา

ตํ่ามีความเชื่อถือขาวบันเทิงสูงกวาคนมีการศึกษาสูง และอาชีพพอบาน แมบาน เชื่อถือขาวบันเทิงมากกวา

เน่ืองจากไมตองอาศัยทักษะ การคิดวิเคราะห หากมีการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการสัมภาษณเชิงลึกและ                 

การรูเทาทันขาวบันเทิง
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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
 เมือ่โลกกาวเขาสูยคุของขอมลูขาวสารสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงทําใหคนเราจําเปนตองอาศยัขอมลู

เพื่อชวยประกอบการตัดสินใจหรือนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ขาวสารจึงมีความสําคัญกับคนยุคปจจุบัน

อยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งขาวเศรษฐกิจ ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม หรือขาวตางประเทศ เปนตน อยางไร

ก็ตาม ทางเลือกหน่ึงของผูคนท่ีเปดรับขาวสารคือ การพ่ึงพาขาวบันเทิงอันเปนหนทางชวยผอนคลาย

ความเครียดได จากผลสํารวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับความเห็นของคนไทยจํานวน 1,267 คนที่เปดรับ                 

ขาวการเมือง ระหวางวันที่ 16 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบวา กลุมตัวอยางใชวิธีบรรเทาความเครียด                     

โดยการเปดรับขาวบันเทิงมากที่สุดถึงรอยละ 37.4 (Ninklat, 2013)
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 ดวยคณุลักษณะเฉพาะตัวของขาวบนัเทงิทีแ่ตกตางจากขาวทัว่ไปน่ันคือมุงนาํเสนอเร่ืองราวในแวด   

วงการบันเทิงเปนหลักทัง้ภาพยนตร ดนตร ีหนงัสอื ศลิปวัฒนธรรม และการละคร รวมถงึขาวท่ีเกีย่วของกับบคุคล

สาํคญัในแวดวงการบันเทิง เชน ดาราหรือนกัแสดง นกัรอง ผูกาํกบั ผูอาํนวยการสราง เปนตน (Phingkhanon, 

2005) สิ่งเหลานี้กลายเปนแรงดึงดูดใหผู คนเกิดความสนใจและกระหายใครรู เรื่องราวของคนบันเทิง                           

โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวของนักแสดง การแตงกาย ความรัก หรือแมแตการทะเลาะวิวาท เปนตน (Saisanan, 

2009 cited in Boondech, 2012) แตในขณะเดียวกันการนําเสนอขาวชนิดนี้มีการสอดแทรกความคิดเห็น 

วิพากษวิจารณ และมักหยอกลอ หรือติชมบุคคลในขาวอีกดวย รวมทั้งธุรกิจดานอุตสาหกรรมบันเทิง                                

ก็เปนธุรกิจที่มีมูลคาสูงในระบบเศรษฐกิจ (Vitayarat, 2009) จึงนับเปนขาวที่สื่อมวลชนตางใหความสําคัญ 

ทัง้น้ีชองทางการเปดรับขาวบันเทิงมิไดจาํกัดอยูเพียงหนังสือพิมพ วทิยุกระจายเสยีง หรือวิทยุโทรทัศนเทาน้ัน

แตสามารถเขาถึงไดผานสื่อสังคมออนไลนและกลายเปนชองทางท่ีไดรับความนิยม ซึ่งผลสํารวจเร่ือง 

พฤติกรรมการรับขาวสารและความเชื่อมั่นตอสื่อมวลชน โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ชี้ใหเห็นวา คนสวนใหญนิยมเปดรับชมขาวบันเทิงมากท่ีสุดถึงรอยละ 54.4 และใชชองทางผานสื่อสังคม

ออนไลนบอยที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย  4.13 (Isranews Agency, 2016)

 แมดานหนึ่งน้ันขาวบันเทิงมุงรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงเพ่ือความเพลิดเพลิน                           

แตการสรางแรงดึงดูดใหเกิดความกระหายใครรู เรื่องราวของคนบันเทิงอาจนําไปสูการนําเสนอเนื้อหา                            

ทีว่นเวียนเร่ืองรกัใครสวนตวัหรอืเรือ่งซบุซิบของดารามากเกนิไปดังเชน รายงานวจิัยเรือ่ง ขาวบนัเทงิในฟรทีวีี 

โดยโครงการศกึษาเฝาระวงัสือ่และพัฒนาการรูเทาทนัสือ่เพ่ือสขุภาวะของสงัคม หรอื Media Monitor (2010)

พบวา เน้ือหาขาวบันเทิงท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขาวคนดัง ถึงรอยละ 56 ขณะท่ีขาวศิลปวัฒนธรรม พบเปน                        

สวนนอยเพียงรอยละ 12 นอกจากนี้การเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน เชน ทวิตเตอร เฟซบุก และ

อินสตาแกรม ยังเปนการนําพาสารจากผูใชสูผูใช ไมวาจะเปนเพื่อนหรือญาติ ซึ่งสามารถกอความนาเชื่อถือ

ของขอมูลในขาวสารนั้นใหเพ่ิมมากข้ึน นั่นหมายความวา หากขาวบันเทิงน้ันเปนขอมูลเท็จ เพ่ือหวัง                                

ผลประโยชนบางประการของผูนาํเสนอยอมทําใหผูรบัสารอาจหลงเช่ือในกระแสขาวและขยายผลตอไปยงัคนหมูมาก

ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหากมีบุคคลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในชองวางดังกลาวอาจใชสื่อสังคมออนไลน

ซึ่งเปนพื้นท่ีสาธารณะนําเสนอขาวบันเทิงเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของตัวเอง เชน ละครเร่ิมออก                             

อากาศตอนแรก คิวการแสดงโชวตัว หรือแมกระทั่งการเสนอขายสินคาตางๆ รวมไปถึงการนําเสนอเน้ือหา              

รุกลํ้าสิทธิของบุคคลในวงการบันเทิง การวิจารณ กระทบกระเทียบ หรือติชมตางๆ ดวย จนทําใหขาวบันเทิง

กถ็กูวิจารณถงึการนําเสนออยางไมเหมาะสม ซึง่ส่ิงเหลาน้ีกลายเปนการลดทอนความนาเชือ่ถือของขาวบนัเทงิ

อยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดังกลาว เน่ืองจากขาวบันเทิงถือเปนขาวชนิดหน่ึงท่ียังคงตองนําเสนอ                  

ภายใตหลักการของ "คุณสมบัติของขาวท่ีดี" ไดแก ความถูกตอง ความสมดุล ความเปนกลางความชัดเจน

และกะทัดรัด และความทันตอเหตุการณ โดยมีความแตกตางจากขาวชนิดอื่นในดานการใสความคิดเห็น                  

ลงไปเพื่อดึงดูดความสนใจของขาวแตประเด็นคําถามที่นาสนใจคือ เน้ือหาของขาวบันเทิงที่นําเสนอ                            
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ผานสื่อสังคมออนไลนมีความนาเชื่อถือเพียงพอหรือไม   ทั้ง น้ีการพิจารณาความนาเชื่อถือของ                                                       

ขาวบันเทิงสามารถพิจารณาไดจากความนาเชื่อถือของแหลงสาร ซึ่งไดแก ความรูความสามารถ (Expertise 

หรือ Competence) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) ซึ่งมักจะประเมินไปกับความนาเชื่อถือ                        

ของเนื้อหาขาวสารอีกดวย จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผล

ตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้

ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเกิดความสงสัยใครรู วาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานส่ือสังคมออนไลนอยางไร และมีความเช่ือถือจาก               

การเปดรับขาวบันเทิงผานส่ือสังคมออนไลนอยางไร อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนทาง                                

ดานวารสารศาสตรตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพือ่เปรียบเทียบความเชือ่ถอืในขาวบันเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน

 3. เพือ่เปรียบเทียบความเชือ่ถอืในขาวบันเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงตางกัน  

สมมติฐาน 
 1. ปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา และรายไดตางกันมคีวามเชือ่ถอืในขาวบันเทิง

ที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน

      2.   พฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง ไดแก ชนิดของสือ่ ระยะเวลาท่ีเปดรับ และเนือ้หาของขาวบันเทิง

ที่เปดรับตางกัน ทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนตางกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ผลการวิจัยนี้อาจเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนให

มีความเชื่อถือของการผลิตสารมากขึ้น

 2. ผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตรได

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลนที่กลาววา สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนสวนหนึ่งของ

เทคโนโลยีที่เรียกวาเว็บ 2.0 (Web 2.0) คือเคร่ืองมือตางๆท่ีทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อนุญาตใหแตละบุคคลเขาถึงแลกเปลี่ยนสรางเนื้อหาและสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและ                
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การเขารวมเครือขายออนไลนตางๆ โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางคือ มีรูปแบบการทํางานใน

ลกัษณะออนไลน และสามารถท่ีจะใชสรางและเพ่ิมเติมเนือ้หาได (Williamson, 2013 cited in  Pongput, 2013)

 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรกลาววา คนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางประชากร

ศาสตรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย การส่ือสารจัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหน่ึง                     

ของมนุษย นกัวิชาการสือ่สารบางกลุมจึงเชือ่วา พฤตกิรรมเกีย่วกบัการส่ือสารของบุคคลนัน้ๆ ทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จึงนาจะมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกตางกันดวย (Bencharongkit, 1989)  

สอดคลองกับงานวิจัยของ  Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความนิยมของผูชมรายการปกิณกะ

บันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความนิยมตอรายการชิงชาสวรรคตางกัน

 แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง กลาววา เปนขาวที่รายงานเก่ียวกับประเด็นขาวบันเทิงท่ีสรางสรรค                 

อาทิ ผลงาน ธรุกจิทางอุตสาหกรรมศลิปวัฒนธรรมและทางบันเทิง ผลงานทีม่ตีอสงัคม สวนประเด็นขาวบันเทิง

ที่ไมสรางสรรคหรือสุมเสี่ยงผิดจรรยาบรรณ อาทิ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่อยูในรายการขาว                

หรือละครในลักษณะโฆษณาแฝง และประเด็นเก่ียวกับเร่ืองสวนตัวของศิลปน ดารานักแสดง นักรอง                            

(Vitayarat, 2009 cited in Kananuruk, 2011)

 แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพขาว กลาววา ขาวที่ดีหรือมีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติที่นาเชื่อถือดังนี้

ความถูกตองความสมดุล ความเปนกลาง ความกระชับชัดเจน ความรวดเร็ว การอางอิง การตรวจสอบ 

การยอเรื่องราวการคัดเลือก (Saksheat, 2001 ; Melvin, 2000 cited in Phoovatis, 2008)

 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกลาววา กระบวนการเลือกสรรเปรยีบเสมือน

เครือ่งกรอง (Filters) ขาวสารในมนษุยเรา ประกอบดวยการกล่ันกรอง 3 ขัน้ตอน คอื การเลือกเปดรับหรือเลือก

สนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or 

Selective Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) (Chirasophon, 1988)

 แนวคิดเก่ียวกับความนาเช่ือถือในแหลงขาวสาร (Source Credibility) กลาวไววา องคประกอบของ

ความนาเชือ่ถือของแหลงสารคอื ความรูความสามารถ (Expertise หรอื Competence) และความนาไววางใจ 

(Trustworthiness) ซึง่การประเมนิคุณลกัษณะท่ีนาเชือ่ถือของแหลงสารน้ัน จะประเมนิไปกบัความนาเชือ่ถือ

ของเนื้อหาขาวสาร (Content) ที่ถูกสงมาดวย (Hovland, 1953 cited in Techakirangkrai, 1997)

 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน

ของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวเพื่อสรุปเปน                          

กรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีคําอธิบายสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

 1. การวิจัยครั้งน้ีมีความเช่ือพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีกลาววา                       

ผูรับสารแตละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันออกไปตามแตละบุคคลนั้นๆ ผูวิจัย                    

จึงมีขอสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานส่ือสังคมออนไลน มีผลตอ

ความเชื่อถือขาวบันเทิงของบุคคลไมเทากัน
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 2. แมวาการทบทวนวรรณกรรมทาํใหผูวจิยัพบวา อทิธพิลของส่ือมวลชนเปนปจจยัหนึง่ทีเ่กีย่วของ

กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน เพียงแตมิไดสงผลอยางมหาศาลเทาในอดีต แตอาจสงผลได

ในบางกรณี เชน กรณีของสื่อสังคมออนไลนที่มีลักษณะเฉพาะในดานความรวดเร็ว เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา  

การโพสตความคดิเหน็ และการแชรเก่ียวกบัการนาํเสนอขอมูลขาวสารกส็ามารถสรางผลกระทบตอผูรบัสารได 

โดยเฉพาะกรณีการนําเสนอเนื้อหาขาวบันเทิงอาจโนมนาวใจใหผูรับสารเช่ือถือขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อ

สังคมออนไลนตามมา

 3. การทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยพบวา แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตรอาจเปนปจจัย

สนับสนุนอยางหนึ่งที่นําไปสูพฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกตางกันไปดวย (Bencharongkit, 1989)                           

ดังนั้นผูวิจัยจึงเช่ือวา ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน อาจมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผาน                

สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน

 จากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
 
      
  
 
 
 

1.  
2. 

 

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 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคม

ออนไลนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Yamane เทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลาย               

ขั้นตอน ดังนี้

   1.2.1 สุมแบบงาย จํานวนเขตกรุงเทพมหานครตามการแบงเขตการปกครอง 50 เขต          

ใชการกาํหนดเกณฑ กลาวคอื จาํนวนประชากรทัง้หมดเปนหลกัรอย ใชกลุมตวัอยางรอยละ15-30  (Ritcharun, 

2008) การวิจัยน้ีกําหนดรอยละ15 ดังน้ันจึงมีขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 8 เขต  ดังน้ันจับฉลากรายช่ือเขต 

ไดแก ปทุมวัน บางกอกนอย ดอนเมือง บางกะป ยานนาวา บางขุนเทียน หนองแขม และสวนหลวง

1. ปจจัยสวนบุคคล

2. พฤติกรรมการเปดรับ

ขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน
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   1.2.2  สุมแบบช้ันภูมิ 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 และอาย ุ60 ปขึน้ไป  (Fayossy (pseud), 2016) โดยนําชวงอายุเหลานีม้าคํานวณ

สัดสวนกลุมตัวอยาง 8 เขต ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 407 คน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

จํานวนกลุมตัวอยางตามชวงอายุและเขต (คน)

 ( ) 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60  

 15 13 7 9 3 3 
 8 17 20 6 4 2 

 4 12 8 11 4 3 
 9 16 15 6 5 2 
 11 28 16 5 2 2 
 14 17 12 5 4 4 

 12 4 8 6 3 2 
 7 28 6 3 2 4 

 80 135 92 51 27 22 
 407 

 

 

 อยางไรก็ตามในขัน้ตอนการของการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ผูวจิยัไดแจกแบบสอบถาม  จาํนวน 434 ชดุ 

ดังที่ไดอธิบายไวในขอ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.2.3 สุมแบบบังเอิญ กระจายเกบ็ขอมลูจากผูเปดรบัขาวบันเทงิผานสือ่สงัคมออนไลน

ยานชุมชน เพื่อใหมีโอกาสเปนตัวแทนของประชากร

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

     ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 3 สวนไดแก

  2.1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 3 ขอ เปนแบบเลือกตอบ

  2.2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลน 5 ขอ เปนแบบ

เลือกตอบ สรางตามแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

  2.3  คาํถามเก่ียวกบัความเช่ือถือในขาวบนัเทงิท่ีนาํเสนอผานสือ่สังคมออนไลนของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 22 ขอ สรางตามแนวคิดคุณภาพของขาว แนวคิดขาว

บันเทิง และแนวคิดความนาเช่ือถือในแหลงขาวสาร โดยทําการประเมิน 2 ดาน คือ ดานแหลงขอมูลและ               

ดานเนื้อหาขาว
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 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 

  3.1 ดานความเท่ียงตรงของเนื้อหา ตรวจสอบท้ัง 3 สวนของแบบสอบถามดวยคาดัชนี             

ความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2 ทาน

  3.2 ดานความเชื่อม่ัน ตรวจสอบในสวนที่ 3 ดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค                           

ไดเทากับ 0.891

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม ใชเวลา 1 เดือน แบบสอบถาม 460 ชุด ไดคืนมาอยางสมบูรณ                   

จํานวน 434 ชุดคิดเปนรอยละ 94.35

 5. การวิเคราะหขอมูล

  5.1 ใชคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายปจจัยสวนบคุคล พฤตกิรรม

การเปดรับ และความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน

  5.2 ใชการทดสอบท ี(t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความเชือ่ถอืในขาวบันเทิงทีน่าํเสนอผานส่ือสงัคม

ออนไลนกับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ

  5.3  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ              

ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนกับปจจัยสวนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได) และพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิง หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบ                  

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ

ผลการวิจัย
 1. ความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ความเชื่อถือดาน

แหลงขอมูล อยูระดับปานกลางและความเช่ือถือดานเน้ือหาขาว อยูระดับปานกลาง ซึ่งภาพรวมความเช่ือถือ

ขาวบันเทิงอยูระดับปานกลาง 

 2. เปรียบเทียบความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานปจจัยสวนบุคคล

ตางกัน ซึ่งผลการวิจัยเปนดังนี้

  2.1 กลุมตัวอยางมีอายุตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน

แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา อายุ มีความแตกตางกันใน                  

รายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือ กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป    (x̅ = 3.57) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง

ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอาย ุ30-39 ป  (x̅ = 3.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.2  กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผาน                                

สื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ           

ของเชฟเฟไดผลวิจัยดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 

การเปรยีบเทียบรายคูความเชือ่ถือในขาวบันเทิงท่ีนาํเสนอผานส่ือสังคมออนไลนดานแหลงขอมูลจําแนกตาม

ระดับการศึกษา

 
x  ./

.    
3.41 3.46 3.42 3.43 2.97 2.67 

 3.41 -      
 3.46  -   .49*  

./ . 3.42   -    
 3.43    - .46*  
 2.97     -  
 2.67      - 

*  .05 
 

 กลุมตัวอยางระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (x̅= 3.46) มีความเช่ือถือในขาวบันเทิง                          

ดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาโท (x̅= 2.97) กลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅= 3.43) 

มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาระดับปริญญาโท (x̅= 2.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

ตารางที่ 3

การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาว

จําแนกตามระดับการศึกษา

 
x  ./

.    
3.94 3.69 3.48 3.38 3.07 2.7 

 3.94 -   .57* .87*  
 3.69  -  .31* .61*  

./ . 3.48   -    
 3.38    -   
 3.07     -  
 2.7      - 

*  .05 

x̅

x̅
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 กลุมตัวอยางระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (x̅= 3.94) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง                         

ดานเน้ือหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี (x̅= 3.38) และกลุมตัวอยางปริญญาโท (x̅= 3.07)     

กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษา (x̅= 3.69) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง

ระดบัปรญิญาตร ี(x̅= 3.38) และกลุมตัวอยางระดบัปริญญาโท (x̅= 3.07) อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

กลุมตัวอยางอาชีพตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 จงึทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิกีารของเชฟเฟ ไดผลวจิยัดงัตารางที ่4 และ 5 

(สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ และรายได ตางกัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลน 

ไมแตกตางกัน)

ตารางที่ 4

การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานแหลงขอมูล

จําแนกตามอาชีพ

 x  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.61 3.36 3.45 3.42 3.34 3.31 3.56 2.78 
 
 

3.61 -       .83* 

 
3.36  -       

 
3.45   -     .66* 

 3.42    -     
 3.34     -    

 
3.31      -   

 3.57       -  
  

 
2.78        - 

*  .05 
 

 กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน  (x̅= 3.61) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวา

กลุมตวัอยางอาชพีคร ูอาจารย (x̅= 2.78) และกลุมตวัอยางอาชีพนกัเรียน นกัศกึษา  (x̅= 3.45) มคีวามเชือ่ถอื

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางอาชีพครู อาจารย  (x̅= 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .05

x̅
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ตารางที่ 5

การเปรียบเทียบรายคูความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนดานเนื้อหาขาวจําแนก

ตามอาชีพ

 x  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

3.61 3.36 3.45 3.42 3.34 3.31 3.56 2.78 
 
 

3.61 -       1.09* 

 
3.36  -      .66* 

 
3.45   -      

 3.42    -     
 3.34     -   .72* 

 
3.31      -   

 3.57       -  
  

 
2.78        - 

*  .05 

 กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน  (x̅ = 3.61) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวา

กลุมตวัอยางอาชพีคร ูอาจารย (x̅ = 2.78) กลุมตวัอยางอาชีพลูกจางบริษทัเอกชน (x̅ = 3.36) มคีวามเชือ่ถอื

ในขาวบันเทิงดานขอมลูขาวสารสงูกวากลุมตวัอยางอาชีพครู อาจารย  (x̅ = 2.78) และกลุมตวัอยางอาชีพคาขาย  

(x̅ = 3.34) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวากลุ มตัวอยางอาชีพครู อาจารย                                               

(x̅ = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. เปรียบเทียบความเช่ือถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนของประชาชนใน                          

เขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับตางกัน ไดผลการวิจัยเปนดังนี้

  ชนิดของส่ือที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกันมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคม

ออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา ชนิดของส่ือท่ีเปดรับ               

มีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทาน้ัน กลาวคือกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป                  

(x̅= 3.53) อินสตาแกรม (x̅= 3.46) เฟซบุก (x̅ = 3.39) และทวิตเตอร (x̅  = 3.37) มีความเชื่อถือใน                        

ขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ (x̅= 2.42) อยางมี                

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

x̅
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 ระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางเปดรับตางกนั มคีวามเชือ่ถือในขาวบนัเทงิท่ีนาํเสนอผานสือ่สังคมออนไลน

แตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟไดผลวิจัยดังน้ี  กลุมตัวอยางท่ีเปดรับ

ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาทั้งวัน (x̅ = 3.43) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยาง

ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง                        

(x̅= 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง                    

(x̅= 3.06) กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  (x̅= 3.51) มีความเชื่อถือ                    

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06)  และกลุมตัวอยาง

ทีเ่ปดรบัขาวบนัเทงิเปนระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง  (x̅ = 3.41)  มคีวามเชือ่ถอืในขาวบนัเทงิดานแหลงขอมูล

สูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06)   นอกจากนี้ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางที่เปดรับ                  

ขาวบันเทิงเปนระยะเวลาท้ังวัน  (x̅ = 3.43) มีความเช่ือถือ  ในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวากลุมตัวอยาง

ที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง (x̅ = 3.06) และกลุมตัวอยาง ที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลามากกวา 8 ชั่วโมง  

(x̅ = 3.60) มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเนื้อหาขาวสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง                        

(x̅ = 3.06)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เน้ือหาที่กลุมตัวอยางเปดรับตางกัน มีความเชื่อถือ                            

ในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนแตกตางกัน จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ                 

ของเชฟเฟ พบวา เนื้อหาที่เปดรับมีความแตกตางกันในรายคูดานแหลงขอมูลเทานั้น กลาวคือกลุมตัวอยาง

ทีเ่ปดรบัขาวบนัเทงิทีม่เีนือ้หาประชาสมัพนัธ ผลงาน การแสดง การกาํกบัการแสดง (x̅ = 3.56) มคีวามเชือ่ถอื

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับเน้ือหาขาวเก่ียวกับเร่ืองสวนตัวของดารานักรอง                     

นกัแสดง  (x̅ = 3.33) และกจิกรรมความเคลือ่นไหวในวงการบนัเทงิ (x̅ = 3.32) อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

อภิปรายผลการวิจัย
 1. กลุมตัวอยางมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล ระดับปานกลาง ดานเน้ือหาขาว    

ระดับปานกลาง และภาพรวมความเช่ือถือ ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูรับสารยังมีความเช่ือถือใน                  

ขาวบันเทิงที่นําเสนอจากส่ือกระแสหลักอาทิ หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียงมากกวา 

เน่ืองจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน สอดคลอง

กบัผลสาํรวจของ University of the Thai Chamber of Commerce (2016 cited in  Isranews Agency, 2016) 

เรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารและความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีตอส่ือมวลชนพบวา คนไทยทุกรุน                                

เสพส่ือออนไลนและขาวแชรสูง แตเชื่อถือสื่อหลักดั้งเดิมมากกวาโดยใหความเชื่อถือกับการนําเสนอขาว                  

ผานทางโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ คะแนนเฉลี่ย 3.66 

 2. อายุตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนแตกตางกัน โดยพบวา 

กลุมตัวอยางอายุ 13-19 ป มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวาอายุ 30-39 ป เนื่องจาก                     

คนอายุนอยมกัจะมีความคิดเสรีนยิม มอีดุมการณและมองโลกในแงดมีากกวาคนท่ีอายมุากสวนคนอายมุาก

มักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ปฏิบัติอยางระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนอายุนอย เนื่องจากผาน
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ประสบการณชวีติทีแ่ตกตางกนั และคนอายมุากมกัจะใชสือ่เพือ่แสวงหาขาวสารหนกัๆ มากกวาความบนัเทงิ 

(Bencharongkit, 1989)

 3.  ระดับการศึกษาตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน

ซึ่งงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูล

สงูกวาระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท อกีทัง้กลุมตวัอยางระดบัประถมศกึษามคีวามเชือ่ถอืขาวบนัเทงิ

ดานเน้ือหาขาวสงูกวาระดบัปรญิญาตรี และปริญญาโท เนือ่งจากคนเราท่ีมรีะดบัการศึกษาในสาขาวิชาและ

ระบบที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็น อุดมการณ รสนิยม คานิยม และความตองการที่แตกตางกัน รวมทั้ง           

ผูที่มีการศึกษาสูงมีความรูกวางขวางจะมีความเขาใจส่ิงตางๆ ไดมากเปนผูที่ไมเชื่ออะไรงายๆ (Burgoon, 

1974) สอดคลองกับ Surasonthi (2001) กลาววา คนที่มีการศึกษาตํ่ามักจะถูกชักจูงโนมนาวใจไดมากกวา

คนท่ีมีการศึกษาสูง นอกจากนี้สอดคลองกับกับงานวิจัยของ Srivipanon (2008) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ                  

ความนิยมของผูชมรายการปกิณกะบันเทิง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความนิยมตอ

รายการชิงชาสวรรคตางกัน

 4. อาชีพตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ทั้งน้ี                

กลุมตัวอยางอยูในบริบทอาชีพท่ีมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยงานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอาชีพ                  

พอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวานักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย                  

รวมท้ังกลุมตัวอยางอาชีพพอบาน แมบาน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวาลูกจางบริษัท

เอกชน คาขาย  และครู อาจารย สอดคลองกับการศึกษาของ Schramm (1964) อธิบายวา ประสบการณนั้น

มอีทิธิพลตอการรบัรู เน่ืองจากแตละคนลวนมีประสบการณในการทาํงานทีแ่ตกตางกัน จงึสงผลใหความเชือ่ถือ              

ขาวบันเทิงผานสื่อสังคมออนไลนมีความแตกตางกันดวย 

 5.  ชนิดของส่ือท่ีเปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน                     

แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวบันเทิงผานยูทูป อินสตาแกรม เฟซบุก และทวิตเตอร มีความเชื่อถือ

ในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ และมีการเปดรับ                

ขาวบันเทิงผานเฟซบุกมากที่สุด (รอยละ 77.2) เน่ืองจากเฟซบุกไดรับความนิยมมากกวาสื่อสังคมออนไลน

ประเภทอื่น ทําใหมีอิทธิพลตอผูใชในชีวิตประจําวัน Roengsak (2014) สําหรับติดตอสื่อสารกบักลุมบุคคล

ตางๆ เชน เพื่อนหรือบุคคลท่ีรูจัก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแลวใชประโยชนจากขาวสารท่ีไดรับผาน                  

การสือ่สารทางเฟซบุกในดานตางๆ  อาทคิวามบันเทิงและความสนุกสนานท่ีหลากหลาย  Jithkraikroun (2010) 

จึงสงผลใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน 

 6.  ระยะเวลาในการเปดรับตางกันมีความเช่ือถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลน             

แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานทั้งวัน มีความเชื่อถือในขาวบันเทิง                  

ดานแหลงขอมูลสูงกวา มากกวา 8 ชั่วโมง ประมาณ 4 ชั่วโมง ประมาณ 2 ชั่วโมง และนอยกวา 1 ชั่วโมง                 

กลุมตัวอยางท่ีเปดรับขาวบันเทิงเปนระยะเวลานานท้ังวัน มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวา

เปดรบันอยกวา 1 ชัว่โมงและกลุมตวัอยางทีเ่ปดรบัขาวบนัเทงิเปนระยะเวลามากกวา 8 ชัว่โมง  มคีวามเชือ่ถอื
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ในขาวบันเทิงดานเน้ือหาขาวสูงกวาที่เปดรับนอยกวา 1 ชั่วโมง และยังพบวาเปดรับขาวบันเทิงแตละคร้ัง                  

นานประมาณ 2 ชัว่โมงมากท่ีสดุ (รอยละ 26) ในการตอบสนองความตองการทราบเรือ่งของดารา นกัรอง และ

ความเปนไปในวงการบันเทิง เปนเพราะวาการเปดรับของผูรับสารมีความตอเนื่องในการรับสารจึงมีอิทธิพล

ตอทัศคติของแตละบุคคล (Wiwatbutsiri, 2009) จึงทําใหมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงแตกตางกัน

 7.  เนื้อหาที่เปดรับตางกันมีความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

งานวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีเปดรับขาวบันเทิงท่ีมีเนื้อหาประชาสัมพันธ ผลงาน การแสดง การกํากับ                     

การแสดง มีความเช่ือถือในขาวบันเทิงดานแหลงขอมูลสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับเน้ือหาขาวเก่ียวกับ                 

เรื่องสวนตัวของดารา นักรอง นักแสดงและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ             

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงาน การแสดง การกาํกับการแสดง เปนขอมูลความจริง ถูกตอง ไมมีอคติหรือ

ความคิดเห็นของผูสงสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sirithamwilai (2008)ศึกษาการยอมรับและ                          

ความเชื่อถือขาวบันเทิงในส่ือส่ิงพิมพ พบวา ขาวท่ีนําเสนออยางเปนเหตุเปนผล และมีโอกาสเกิดข้ึนจริง                  

จะทําใหขาวไดรับการยอมรับและเชื่อถือมากกวาขาวซุบซิบ

สรุป
 จากผลวิจยั แมวากลุมตวัอยางนิยมเปดรบัขาวบันเทิงผานส่ือสงัคมออนไลนประเภทเฟซบุกมากท่ีสดุ 

แตภาพรวมของความเชื่อถือในขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูระดับปานกลางเทานั้น จึงสะทอนใหเห็นไดวา ขาวบันเทิงของส่ือสังคมออนไลนยัง                    

ไมสามารถแยงความนาเชื่อถือไปจากสื่อกระแสหลัก เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง 

ไดทั้งหมด เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลกอนที่จะเผยแพรออกไปสูสาธารณชน     

 สิ่งท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตํ่ามีความเช่ือถือในขาวบันเทิงสูงกวา

กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูง ซึ่งอาจจะสงผลเช่ือมโยงไปสูการสงตอหรือแบงปนขอมูลขาวเหลาน้ันไปสู                        

ผูรบัสารคนอืน่ๆ ในเฟซบุกอีกเปนจํานวนมาก โดยท่ีไมไดมกีารแยกแยะ หรือตรวจสอบขอมูลใหรอบคอบกอน

ที่จะนําเสนอออกไป จึงสงผลใหคนในสังคมไดเปดรับขาวท่ีไมถูกตอง บิดเบือน และลดความเช่ือถือในขาว               

ที่ไมเปนความจริงเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลเสียตอการดําเนินชีวิตหรือตัดสินใจจากการนําเสนอขาว                     

ของผูรับสารตามมา ดงัน้ันผูผลิตสารควรตระหนกัเก่ียวกับการผลติขาวสารทีผ่านการตรวจสอบความถูกตอง 

มีการกลั่นกรองเน้ือหาขาว คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสอดแทรกความรูลงไปในขาวกอน                 

ที่จะเผยแพรไปยังผูรับสาร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปคือ                              

ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือในขาวบันเทิงที่นําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน                        

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหไดขอมูลที่มีความลึกมากยิ่งขึ้น และหากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ

ความเชื่อถือขาวบันเทิงท่ีนําเสนอผานส่ือสังคมออนไลนในคร้ังตอไปควรจะมีการเพ่ิมคําถามเกี่ยวกับการรู          

เทาทันขาวบันเทิงดวยเพื่อใหไดองคความรูใหมเพิ่มขึ้น
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บทคัดยอ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยว

ชาวไทย 2) ศึกษาความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย                                     

3) เปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย                               

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและพฤติกรรมของ                                    

นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมี\ตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย กลุมตัวอยางคือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมี

การทองเทีย่วดานมดืในประเทศไทย จาํนวน 400 รายการ เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม การวเิคราะหขอมลู

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ                           

สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของสองกลุมตัวอยาง                      

(t-test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่มากกวาสองกลุมตัวอยาง (One-Way ANOVA) การเปรยีบเทยีบ

คาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการหาคาความสัมพันธ ไคสแควร                 

(Chi-Square)  
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 ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเที่ยวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบ                 

ความรูทางประวัติศาสตร สนใจทองเที่ยวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเที่ยวแบบเดินทางไปกลับ ทองเที่ยว

เพราะความใครรู เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง

 2. ความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวม

อยูในระดบัมากทีส่ดุ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภยัมาเปนอันแรก สวนดานกจิกรรมมาเปน

อันดับสุดทาย

 3. นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 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
 ดวยอตุสาหกรรมการทองเทีย่วของไทยมคีวามสําคญัตอเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการจัดอนัดบั

ความสามารถดานการแขงขันและการทองเท่ียวของ World Economic Forum (WEF) ป พ.ศ. 2554 

ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 41 จาก 139 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นอกจากนั้น

ประเทศไทยยงัเปนประเทศทีม่กีารจัดประชมุนานาชาติดานการทองเท่ียวมากเปนอันดับ 3 ในภูมภิาคอาเซียน

รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ตามลําดับ ทั้งในดานความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวท้ัง                           

ทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานในระดับสากลของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง เอกลักษณ               

ทางดานอาหารและการใหบริการ สิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหธุรกิจทองเท่ียวของไทยกลายเปน

แหลงลงทนุและเปนท่ีนาสนใจของนกัลงทนุตางชาต ิ(Office of The Electronic Transactions Commission, 2013)

 ปจจุบนัความสนใจของนกัทองเท่ียวนัน้มีรปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปมคีวามหลากหลายกวางไกล 

มากข้ึนโดยท่ีบางกลุมไมไดสนใจความสวยงามของธรรมชาติ หรือสถานทีท่องเท่ียวตางๆ ทีเ่คยมีมาแตตองการ

รูปแบบการทองเท่ียวแบบใหมซึ่งสามารถตอบความตองการ การสงสัย การใครรู รวมถึงอยากมีสวนรวม                

หรือ เปนสวนหนึ่งของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร นั่นคือการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวดานมืด หรือ                     

แหลงสถานที่มีการเสียชีวิตของบุคคลเปนจํานวนมากไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม                  

การกอการราย  การฆาตกรรม รวมทั้งอุบัตเหตุ หรืออาจเรียกไดวาเปนการทองเที่ยวยลโฉมความมรณะและ

ความตายอันรายแรงของหมูคนจํานวนมาก (Dark Tourism) (Stone & Sharpley, 2008 ; Stone, 2010)              

 นบัไดวาการทองเทีย่วดานมืดในประเทศไทยน้ัน เปนการทองเทีย่วในรูปแบบใหมซึง่การศึกษาคนควา

ทําใหไดพบวา ปจจุบันในประเทศไทยยังขาดการศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด สงผล

ใหองคกรภาครฐัและเอกชน รวมถึงหนวยงานและองคกรตางๆ ขาดองคความรูความเขาใจเก่ียวกบัการทองเท่ียว

รูปแบบน้ี สงผลใหไมมีรูปแบบการดําเนินการประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด การใหขอมูลเก่ียวกับ                  

สถานที่ทองเที่ยวดานมืดที่เปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดบริษัทนําเที่ยวเฉพาะดานที่เชี่ยวชาญ เมื่อเปรียบเทียบ

กับการทองเที่ยวดานมืดในตางประเทศที่จะมีบริษัทนําเท่ียวท่ีมีการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด

โดยเฉพาะเจาะจง ดังน้ันแลวการทราบถึงความตองการ ความคาดหวังของนักทองเที่ยวในรูปแบบน้ี                     

จึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย รวมทั้งสามารถสรางรูปแบบ                          

ความแตกตางของตลาดการทองเที่ยวใหหลากหลายไดอีกดวยซึ่งถาหากไดรูความตองการ ความคาดหวัง

ของนักทองเท่ียวที่มีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทยแลวก็ยอมที่จะสามารถกําหนดแนวทาง                             
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การวางแผนพัฒนาและกลยุทธซึ่งจะสงผลทางดานบวกตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย

ซึ่งทํารายไดใหแกประเทศเปนอันดับตนๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) ที่ไดกลาวไววา       

การทําความเขาใจถึงรูปแบบพฤติกรรมความตองการและความคาดหวังของกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้น 

มีความสําคัญเปนอยางมากในการวางแผนกลยุทธและแผนงาน ดังนั้นผลจากงานวิจัยนี้ก็สามารถนําขอมูล                  

ทีไ่ดไปใชปรบัปรุงพฒันาแนวทางดานการตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการนีไ้ด และอาจสงผลใหการทองเท่ียว

ดานมดืในประเทศไทยมโีอกาสประสบความสาํเร็จเทยีบเทากับตางประเทศ เน่ืองจากการทองเท่ียวรูปแบบน้ี

นับไดวาเปนกลุมท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวเชิงแนวคิดท่ีตองทําการตลาดเฉพาะกลุม เปนตลาดขนาดเล็ก                      

มีความจําเพาะเจาะจงสูงและมีศักยภาพในการใชจายคอนขางสูง รวมท้ังอาจสงผลดานบวกตอการตลาด    

การทองเที่ยวมวลรวมของประเทศไทยอีกดวย ดังน้ันผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาความคาดหวัง                     

ของนักทองเท่ียวชาวไทยทีม่ตีอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย  เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการตลาด

การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยท่ีมีแหลงทองเที่ยวดานมืดที่หลากหลาย นาสนใจ แตขาดการดําเนิน               

การตลาดเน่ืองจากอาจะเปนเพราะขาดขอมูลท่ีจําเปนดังเชน ขอมูลท่ีจะไดจากงานวิจัยน้ีและการทองเท่ียว     

รูปแบบน้ียังจะเปนการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติและเปนการเจาะกลุม

เปาหมายไดตรงจุด ในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้นแลวผลที่ไดจากงานวิจัยนี้อาจจะมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวดานมืด (Dark Tourism)                

ในประเทศไทยใหเปนท่ีรูจกัอยางกวางขวางและประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิการตลาดกลุมนักทองเท่ียว

ที่สนใจแหลงทองเที่ยวดานมืด รวมทั้งผูสนใจการทองเที่ยวรูปแบบใหมนี้ดวย

วัตถุประสงค
 1. ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

 3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดใน

ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว                

ชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

นิยามศัพท
 การทองเทีย่วดานมดื หมายถงึ การทองเทีย่วในแหลงสถานทีม่กีารเสยีชีวติของบุคคลเปนจาํนวนมาก

ไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การกอการราย การฆาตกรรม รวมท้ังอุบัตเหตุ หรือ                          

อาจเรียกไดวาเปนการทองเท่ียวยลโฉมความตายอนัรายแรงของคนจาํนวนมาก (Stone & Sharpley, 2008 ; 

Stone, 2010)
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สมมติฐานการวิจัย
 1. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืด

ในประเทศไทยแตกตางกัน

 2. พฤติกรรมการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอ                              

การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย” 

ทางดานตัวแปรตน ผูวิจัยไดอางอิงทฤษฏีมาจากแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค Kotler (2003, 283-286)           

และตัวแปรตามมาจากแนวคิดองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว Inpongphan (1997)                                        

โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้น้ี คอื นกัทองเท่ียวชาวไทยทีผ่านการทองเท่ียวดานมดืในประเทศไทย 

เน่ืองจากไมทราบขนาดของประชากรที่แทจริง ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับ                    

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม 

(Cluster Sampling Technique) โดยแบงกลุ มตามภูมิภาคของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ                                                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random                  

Sampling)  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง

 2. เครื่องมือและสถิติที่ใชในการวิจัย

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน                         

3  สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List สวนที ่2 

พฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวดานมืด เปนแบบสอบถามแบบ Check List และ สวนท่ี 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 คาความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูทรงคุณวฒุ ิ3 ทาน ไดพจิารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้                           

ไดคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากบั 1 ซึง่คามาตรฐานทีย่อมรบั

ไดคือ 0.75 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
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   2.1.2  คาความนาเชื่อถือ (Reliability) แบบสอบถามที่ผานเกณฑการหาคาความเที่ยง

ตรงของเน้ือหาที่ไดคาเทากับ 1 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ                  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถาม                 

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 พบวาสวนใหญนักทองเท่ียวชาวไทยเปนเพศหญิง จํานวน 239 คน                  

คดิเปนรอยละ 59.75 มอีายรุะหวาง 31-40 ป จาํนวน 144 คน คดิเปนรอยละ 36.00 มสีถานภาพโสด จาํนวน 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

         ขอมูลพฤตกิรรมการทองเทีย่วแหลงทองเทีย่วดานมืดของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวาส่ือออนไลน 

ทําใหนักทองเที่ยวสนใจทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 35.03 ความรู                   

ดานประวัติศาสตรเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการจากการทองเที่ยว จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 28.66  

สถานที่ ทองเที่ยวดานมืดที่สนใจคือ เสนทางรถไฟสายมรณะ จํานวน 228 คิดเปนรอยละ 20.66 นักทองเที่ยว

ชอบเดนิทางไปกลบั จาํนวน 152 คน คดิเปนรอยละ 38 ความใครรูเปนสิง่ทาํใหนกัทองเท่ียวตองการทองเท่ียว

แหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25  เพื่อน/คนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจ                      

ทองเทีย่ว จาํนวน 127 คดิเปนรอยละ 31.75 และนกัทองเทีย่วชอบเดนิทางโดยรถยนตสวนตวั จาํนวน 220 คน 

คิดเปนรอยละ 55.00

 3.  ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย 

  ขอมูลความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวาความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทย               

ที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายไดพบวา                        

ดานที่คาเฉล่ียสูงสุดคือดานความปลอดภัย (คาเฉล่ียเทากับ 4.66) รองลงมา คือดานการประชาสัมพันธ                     

(คาเฉล่ียเทากบั 4.50) ดานการบรกิารตางๆ ในสถานที ่(คาเฉล่ียเทากบั 4.45) ดานรานอาหาร (คาเฉล่ียเทากบั 

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. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการทองเท่ียวดานมืดใน

ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ตารางที่ 1

ตารางการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

ในภาพรวม

 
t/F Sig.  

 0.051 0.959  
 3.292 0.006*  

 4.562 0.011*  
 1.617 0.154  

 5.189 0.000*  
 3.054 0.006*  

 4.101 0.001  
*  0.05 

 จากตารางที ่1 พบวา นกัทองเทีย่วชาวไทยทีม่อีาย ุ(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 มีความคาดหวังตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย                      

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

   

Sig. 
:    

- /  93.484 0.00* 
- /  76.500 0.01* 
-  80.487 0.96
-  90.036 0.83 
-  62.245 0.16 

:   
-  68.582 0.61 
-  98.793 0.00* 
-  46.102 0.70 
-  78.225 0.01* 
-  87.897 0.00* 
-  58.468 0.25 

:   
-  49.238 0.58 
-  82.622 0.00* 
-  75.945 0.02* 
-  96.850 0.00*
-  85.132 0.00* 
-  77.50 0.01* 
-  72.257 0.03* 
-  86.219 0.00* 
-  88.605 0.00* 

 306.506 0.00* 
 418.877 0.00* 

 355.778 0.00* 
 246.518 0.04* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 พบวาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวสวนใหญมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ                 

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) สวนอนุสรณสนึามบิานนํา้เคม็ (2 = 86.219, Sig. = 0.002) ศาลทานทาวมหาพรหม                                 

(2 = 88.605, Sig. = 0.001)  จํานวนวันในการทองเท่ียว (2 = 306.506, Sig. = 0.000) เหตุผล                                          

ในการเดนิทางทองเท่ียว (2 = 418.877, Sig. = 0.000) ผูมสีวนรวมในการตดัสินใจทองเท่ียว (2 = 355.778,                  

Sig. = 0.000) และรูปแบบการเดินทางทองเที่ยว (2 = 246.518, Sig. = 0.000)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยท่ีเก่ียวกับการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย                     

เปนเรื่องที่ใหมและยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีโดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยท่ี                

ใกลเคียงซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

 ความคาดหวงัของนกัทองเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอการทองเทีย่วดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูใน

ระดบัมากทีส่ดุ ใกลเคียงกบังานวจิยัของ Kantasaen (2004) ทีไ่ดศกึษาเร่ืองความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ของนักทองเท่ียวตอการจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว: 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 นักทองเท่ียวท่ีสนใจในการทองเท่ียวดานมืดนั้นมีความคาดหวังในปจจัยดานการทองเท่ียวและ                    

ความพรอมในการบรกิารภาพรวมอยูในระดบัมากเน่ืองจากตองการขอมูลและรายละเอยีดเก่ียวกบัสถานท่ีทีม่าก

 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาตางกัน 

มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลอง

กบังานวจิยัของ Simsue (2004) ทีไ่ดศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการบริการทองเท่ียว

อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะกรณี เกาะเสม็ด พ.ศ. 2546                         

พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีสถานภาพและภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการทองเท่ียว                   

อุทยานแหงชาติ เขาแหลมหญา-หมู  เกาะเสม็ด  จังหวัดระยอง  แตกตางกัน  และงานวิจัยของ                                                               

Chupateep (2004)   ที่ไดศึกษา เรื่องปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว                                                    

เชิงเกษตร  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา พบวานักทองเที่ยวท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน                         

มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรแตกตางกัน 
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 ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศ                     

สวนใหญมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Ruamsook (2006)                   

ที่ไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยว พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพบริการ                  

ทางการทองเท่ียวในการพยากรณความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซ้ําของนักทองเท่ียวชาวไทยพบวา 

พฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับความต้ังใจ

กลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

สรุป
 นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเท่ียวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบความรู                

ทางประวัติศาสตร สนใจทองเท่ียวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเท่ียวแบบเดินทางไปกลับ ทองเท่ียวเพราะ

ความใครรู  เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง                     

ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภัย มาเปนอันแรก สวนดานกิจกรรมมาเปนอันดับ

สดุทาย นอกจากนีน้กัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมอีาย ุสถานภาพ อาชพี รายไดเฉลีย่ตอเดือน และภมูลิาํเนา ตางกนั      

มีความคาดหวังตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ี                     

ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศสวนใหญ                        

มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05

 จากผลการวิจัย เรื่องความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวดานมืดใน

ประเทศไทย สามารถสรุปขอเสนอแนะรายดานไดดังนี้

 1. ดานการประชาสมัพันธแหลงทองเทีย่วดานมดืควรมีการประชาสัมพันธขอมูลสถานทีท่องเทีย่ว

ใหมากกวานี้ พรอมทั้งควรมีบริการการเขาถึงขอมูลของสถานที่อยางเปนจริง

 2. ดานการบริการตางๆ ในสถานท่ีแหลงทองเท่ียวดานมดืควรเตรียมบริการการใหขอมูลในสถานที่

ทองเที่ยวกับนักทองเที่ยว และการบริการตางๆ ในสถานที่ทองเที่ยวควรระบุราคาไวอยางชัดเจน

 3. ดานการเขาถึงสถานที่ แหลงทองเที่ยวดานมืดควรมีการบริหารจัดการเร่ืองการเขาถึงสถานท่ี

ทองเที่ยวใหไดงายขึ้น และควรมีปายบอกทางในการเขาถึงอยางชัดเจน

 4. ดานท่ีพักแหลงทองเที่ยวดานมืดควรจัดใหมีทีพักท่ีราคาสมเหตุสมผล และที่พักควรมี                            

ความสะอาดและปลอดภัย

 5. ดานความปลอดภัย แหลงทองเที่ยวดานมืดควรใหความสําคัญดานความปลอดภัยในสถานที่

กับนักทองเที่ยว และมีการแจงเตือนจุดอันตรายหรือเสี่ยงภัย

 6. ดานกิจกรรมแหลงทองเท่ียวดานมืดควรจัดกิจกรรมบอกเลาเร่ืองราวแหลงทองเท่ียวโดย                           

คนทองถิ่น และกิจกรรมบอกเลาถึงความตาย ความทรมาน สิ่งลี้ลับ ปริศนาและความอาถรรพ
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 7. ดานรานอาหาร แหลงทองเทีย่วดานมดืควรจดัใหมรีานอาหารบริการนกัทองเทีย่วอยางพอเพยีง 

และอาหาร เครื่องดื่มความเนนความสะอาดและอรอย

 8. ดานสถานที่จําหนายของที่ระลึก แหลงทองเที่ยวดานมืดควรควบคุมรานที่จําหนายของที่ระลึก

ใหขายในราคาเหมาะสม และของที่ระลึกควรสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ  

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

 1. ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่สนใจทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวดานมืด                               

ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สนใจ                  

ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

 2. ศึกษาความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย                          

ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ

References
Cochran, W. G. (1953). Sampling techiques. New York: John Wiley & Sons. 

Chupateep, K. (2547). Factors effecting agri-tourism, Wang Nam Kheaw District, Nakhon

 Ratchasima Province. Master Thesis, Mahasarakham University. [in Thai]

Kantasaen, S. (2004).Tourists’ expectation and preference towards environment management 

 and tourism activity: Ruam Mitr Community, Muang District, Chiang Rai Province. 

 Master Thesis, Chiang Mai University. [in Thai]

Kotler, P. (2003). Marketing management. (11th ed.). Upper Sanddle River, N.J.: Prentice Hall.

Kotler, P. & Keller, K. L., (2012). Marketing management. (12th ed.). Edinburgh Gate: Pearson 

 Education. 

Inpongphan, A. (1997). Tourism industry. Bangkok: Ubonkij Offset. [in Thai] 

Office of  The  Electronic Transactions Commission. (2013). Current tourism industry update. Retrieved 

 March 10, 2559, from http://www.etcommission.go.th/home/article-other-topic-travel-

 ecommerce.html. [in Thai]

Ruamsook, Y. (2006). Thai tourists’ personal data, behaviors, and preference on tourism service 

 quality in forecasting tourists’ retention to Phuket Province. Master Independent Study, 

 Chiang Mai University. [in Thai]

Simsue, P. (2004). Thai tourists’ preference towards KhaoLaemYa-Mu KoSamet National Park’s 

 services: 2546 (B.E.) Ko Samet Case Study. Master Thesis, Rambhaibarni Rajabhat University.

 [in Thai]



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561138

Stone, P. R. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a Typology of death and macabre related

 tourist sites, attractions and exhibitions. n.p.: University of Central Lancashire.

_______. (2010). Dark tourism experiences: Mediating between life and death. In R. Sharpley &

 P. R. Stone (Eds). Tourist experiences: Contemporary perspectives. London: Routledge.

Stone, P. R. & Sharpley, R. (2008). Consuming dark tourism: A thanatological perspective.  

 Journal of Tourism Research. 35(2), 574-595.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 139

ความสัมพนัธเชิงสาเหตแุละผลลพัธของการสรางวฒันธรรมนวตักรรมในองคการ: 
หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Causal Relationship and Effect of Construction Innovative 

Culture in Organization: An Empirical Evidence of Electronics Part 
Factories of BOI Promoted Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province

          ฐิติมา พูลเพชร1*    ,  วิโรจน เจษฎาลักษณ2**  ,   จันทนา แสนสุข3***  
       Thitima Pulpetch1*    ,   Viroj Jadesadalug2**    ,    Jantana Sansook3***   
 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1Doctor of Philosophy Program in Management, Faculty of Management Sciences, Silpakorn University

1 Moo 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
2Faculty of Management Sciences, Silpakorn University

1 Moo 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

3คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เลขที่ 19 หมู 3  ถนนอูทอง  ตําบลทาวาสุกรี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
3Faculty of Business Administration and Information Technology 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

19 Moo 3 Authong Road, Thawasukri Sub-district, Phranakhon Si Ayutthaya District  

Phranakhon  Si Ayutthaya Province 13000

*ผูเขียนหลัก
  อีเมล: thitima_pul@hotmail.com
**อาจารยที่ปรึกษาหลัก  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
***อาจารยทีป่รึกษารวม  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม)ิ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561140

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ                           

ที่มีตอปจจัยผลลัพธ ไดแก ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 2) ทดสอบอิทธิพล

ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอผลดําเนินงานขององคการ และ               

3) ทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการแบบมีชีวิต                  

และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ทีม่ตีอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ ประชากร

และกลุมตัวอยางของโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    

จํานวน 554 โรงงาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะห                 

องคประกอบเชงิยนืยนัพบวา โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลองกลมกลนืกบัขอมลูเชงิประจกัษนัน้ผานเกณฑ 

ผลการวิเคราะหโมเดลตามวัตถุประสงคการวิจัย พบวา 1) การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบทางตรง

ตอความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม  และการจดัการรูปแบบใหม 2) ความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม 

และการจัดการรปูแบบใหม มผีลกระทบทางตรงตอผลดําเนินงานขององคการ 3) การบรหิารการเปล่ียนแปลง 

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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Keywords
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บทนํา
 แนวคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม เปนพฤติกรรมของสมาชิกในองคการกอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม                   

โดยองคการสามารถสงเสริมการจัดโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนสภาพแวดลอมที่ชวยใหเกิดการพัฒนา

นวัตกรรมขึ้นในองคการ (Dobni, 2008) วัฒนธรรมขององคการ สามารถสงเสริมพฤติกรรมนวัตกรรม                           

โดยการสรางคานิยม ความเชื่อ ใหสมาชิกในองคการสามารถคิดคนสิ่งใหม ๆ ไดโดยการใชนวัตกรรม และ

การปรับปรุงการทํางาน นวัตกรรมถือเปนสิ่งที่สรางความยั่งยืนใหกับองคการ เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ                        

ใหองคการ  นวัตกรรมเปนส่ิงท่ีมีคุณคาในองคการและเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากร                   

และทรัพยากรดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติงาน ปญหาที่สําคัญ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

ใหเกิดขึ้นในองคการไดนั้นมีปจจัยดานใด และทําอยางไรใหองคการสรางแรงผลักดันใหสมาชิกในองคการ 

ยอมรับวัฒนธรรมนวัตกรรม ใหเปนวัฒนธรรมองคการ ดังน้ันวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญ                                           

สงผลกระทบตอนวัตกรรมที่มีคุณคาในองคการ

 จากสภาพของเศรษฐกจิโลกในปจจุบนั ความไดเปรียบทางการแขงขันสามารถลดลงไดอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้เปนผลจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ อยางรวดเร็ว ความจําเปนในการสราง

แรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอองคการจึงมีเพ่ิมมากข้ึน         

คอื พฤตกิรรมของพนักงานท่ีมจีดุมุงหมาย ในการคดิริเร่ิมสรางสิง่ใหมๆ  ทีเ่ปนประโยชนในการสรางมลูคาเพิม่

ใหกบัองคการในการสรางผลติภณัฑใหม การพฒันาและปรบัปรงุ ในสิง่ทีม่อียูในรปูแบบเดมิ ใหเปนกระบวนการ

ทํางานรปูแบบใหมๆ โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน (De Jong & Den Hartog, 2010)  อยางไรก็ตามพฤติกรรม                

ของพนักงานในองคการที่จะพัฒนาเปนองคการนวัตกรรมนั้น ยากที่จะกระตุนและสรางข้ึนไดหากไมไดรับ    

การสนับสนุนและสงเสริมจากการสรางวัฒนธรรมภายในองคการ จากการศึกษาของ Jafri (2010)                                       

ที่ศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน ในธุรกิจการขายปลีก พบวา ปญหาในการสราง                 

แรงจูงใจท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน เปนผลมาจากการรับรูของพนักงาน                    

ที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมองคการที่ไมสนับสนุนและไมสงเสริมพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม                         

ของพนักงานในการปฏิบัติงาน 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมท่ีมคีวามสาํคัญตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่จําเปน

ตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาคราชการ ในขณะเดียวกันก็เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดให                              

กับประเทศไทย นับไดวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมเติบโตมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ                     

จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ รายเดอืนสะสมป พ.ศ. 2559 (มกราคม – กนัยายน) กลุมผลติภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 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 โครงการท่ีนักลงทุนตางชาติยื่นขอการลงทุนจากตางประเทศ สวนใหญอยูในภาคกลาง

จํานวน 365 โครงการ (35,793 ลานบาท) (Thailand Borad of  Investment, 2017) 

 ตามมาตรการสงเสรมิการลงทุน เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการ                

สงสริมการลงทุนที่ 1/2557 ตามขอ 5.1.2 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ไดกําหนดไววา จะตองมีการนํา

เทคโนโลยีใหมเขามาใชในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Thailand Borad of Investment, 2017)                              

จากแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สอดคลองกับแนวคิดการสรางนวัตกรรมในองคการ                             

เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก

องคการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  (Merx-Chermin & Nijhof, 2005) และการสรางความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมองคการและนวัตกรรมใหเปนหนึ่งเดียวไดนั้น เปนการเพิ่มความสามารถขององคการ                  

ที่พัฒนาไปสูการเปนองคการนวัตกรรม 

 จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตนการวิจัยน้ีจึงไดมุงศึกษา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เพ่ือผลการ

ดําเนินงานขององคการในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เน่ืองจากเปนจังหวัดในเขตภาคกลางท่ีมีจํานวนโรงงานที่ไดรับสิทธิ BOI  มากท่ีสุด กับการสรางวัฒนธรรม

องคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้น โดยการบูรณาการสรางวัฒนธรรมองคการกับนวัตกรรมใหเปนหน่ึง

เดียวกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมนวัตกรรมกับพนักงานและหนวยงานภายในองคการ ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดจาก

การวจิยัสามารถนําไปใชเปนขอมลูในการบรหิารจดัการ การสรางวฒันธรรมนวัตกรรมองคการทีด่าํเนนิธรุกจิ

เดียวกัน หรือตางธุรกิจแตสามารถนําไปประยุกตปรับใชตอไป รวมถึงประโยชนในสวนงานภาครัฐและ                     

หนวยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วของในการนาํขอมลู เพือ่เปนกรอบพิจารณาในการวางนโยบาย   การกําหนดแผน

ระยะยาวขององคการธุรกิจเพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการแขงขันสูความสาํเร็จ ในระดบัธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือทดสอบอทิธิพลการสรางวฒันธรรมนวตักรรมในองคการทีม่ตีอปจจยัผลลพัธไดแก ความเปนเลศิ

ในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 

 2. เพ่ือทดสอบอิทธิพลความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอ                

ผลดําเนินงานขององคการ 

 3. เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปล่ียนแปลง โครงสรางองคการ

แบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใน

องคการ
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ทบทวนวรรณกรรม
 การทบทวนวรรณกรรมของงานวจิยัความสมัพนัธเชงิสาเหตแุละผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

ในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ไดนาํมาพฒันาเปนกรอบแนวคดิในการวจิยัและสามารถสรปุตวัแปรทีใ่ชในการศกึษา ดงันี้

 1. วฒันธรรมนวัตกรรม หมายถงึ วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนใหเกดิการสรางสรรคสิง่ใหมหรอืนวัตกรรม

ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมที่กอใหเกิดประโยชน ซึ่งสิ่งใหมอาจยังไม

เคยมีใครทํามากอน หรอืเปนสิง่ใหมทีม่กีารทําแลวแตองคการยังไมเคยทํา รวมท้ังเปนการสรางบรรยากาศให

บคุลากรภายในองคการทกุระดบั กลาท่ีจะคิดในการทําส่ิงใหม ๆ  และมคีวามสนใจใฝการเรยีนรูอยูตลอดเวลา 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอองคการ ประกอบดวย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก 1.1)                  

การมุงเนนการทํางานรวมกัน 1.2) องคการแหงการใฝรู 1.3) การสรางคุณคาในงาน 1.4) การเปดกวางทาง

ความคิด 1.5) การใหความสําคัญกับผูมีสวนรวมกับงานท่ีทาทาย (Ahmed, 1988) 2) การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง   กระบวนการการจัดการองคการที่มีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ ใหเขากับสิ่งใหมๆ 

อยางตอเนือ่ง โดยสามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบขององคการท่ีเปนผลจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

องคการ ประกอบดวย ตัวแปร สังเกต 3 ตัวแปร ไดแก  2.1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2.2) การจัดการ

เทคโนโลยี และ 2.3) ความสามารถในการจัดการความรู (Deshpande, 2012)  3) โครงสรางองคการ                  

แบบมีชีวิต หมายถึง โครงสรางองคการท่ีมีแบบลักษณะแบนราบ มีการปรับโครงสรางใหเขากับ                                 

สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหผูปฏบิตังิานมีสวนรวมในการตัดสินใจ เนนผลงานมากกวากฎระเบยีบ ประกอบ

ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ไดแก 3.1) การบริหารงานแบบยืดหยุน 3.2) การกระจายอํานาจ และ 3.3)                  

การส่ือสารแบบเปด (Prajogo & Mcdermott, 2014) 4) การสรางสรรคระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย 

หมายถึง การนํานโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรในองคการโดยมีการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ที่มีความสัมพันธกับพันธกิจ วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน ที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรม ประกอบดวยตัวแปร

สงัเกต 3 ตวัแปร 4.1) การสรรหาและจางงานบคุลากรท่ีมคีวามคดิสรางสรรค 4.2) ระบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

4.3) การสรางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร (Christiansen, 2000) 5) ความเปนเลิศในการตลาด                        

รูปแบบใหม หมายถึง ความสามารถในการสรางผลกําไร เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ                                         

ที่มีการวางแผน ออกแบบ อยางสรางสรรคเพื่อเปนจุดแข็งที่สามารถแขงขันในตลาดไดในระยะยาวประกอบ

ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 5.1) กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง 5.2) การใหความสําคัญกับลูกคา                        

และ 5.3) ผูนําดานราคา (Natalia & Cristina, 2016) 6) การจัดการรูปแบบใหม หมายถึง การสราง                                 

การเปลีย่นแปลง รปูแบบโครงสรางทางธุรกจิการปฏบิตักิารท่ีเนนการเพิม่ขีดความสามารถในการดาํเนนิการ

อืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาองคการ ทีส่งผลตอการดําเนินงานองคการในระดบัท่ีสงูข้ึน 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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H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 7 สมมติฐาน ดังนี้

 สมมติฐานขอที่ 1: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด

รูปแบบใหม สมมติฐานขอที่ 2: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม 

สมมตฐิานขอที ่3: ความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม มอีทิธิพลเชงิบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 

สมมติฐานขอท่ี 4: การจัดการรูปแบบใหม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ                           

สมมติฐานขอท่ี 5: การบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม                 

สมมติฐานขอที่ 6: โครงสรางองคการแบบมีชีวิตมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม                      

สมมตฐิานขอท่ี 7: การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มอีทิธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรม

นวัตกรรม

วิธีการวิจัย
 รปูแบบการวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวจิยัไดเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามกับผูบรหิาร

ระดับสูงของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหนวยใน                 

การวิเคราะห คือ ระดับองคการ โดยแยกประเด็น ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับสูงของ

องคการของสถานประกอบการในธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส วนอิเล็กทรอนิกสที่ได รับสิทธิ BOI ใน                                                 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนทั้งสิ้น 554 โรงงาน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางไปรษณียและ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 145

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. เคร่ืองมือที่ใช การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในการรวบรวมขอมูล

ความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงขององคการท่ีอยูในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI                 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมท่ีสงผลตอความเปนเลิศในการตลาด                 

รปูแบบใหม การจดัการรูปแบบใหม และผลการดาํเนนิงานขององคการ และปจจัยสาเหตทุีส่งผลตอการสราง

วัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)                                  

โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดใหเทากับระดับคะแนน 5 จนถึงระดับ                  

ความคิดเห็นนอยที่สุด คะแนน คือ ระดับคะแนน 1 

 3.  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื ผูวจิยัไดทาํการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือโดยตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา ดวยการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย 

พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามตองมีคาตั้งแต 0.50 

ขึ้นไป คาดังกลาวอยูระหวาง 0.67 – 1.00 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (n=30) นําขอมูลท่ีไดมาหาคา                   

ความเที่ยง โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบรามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.958 โดยมีคามากกวา 0.70 

 4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสถิติประกอบดวย คือ                    

คารอยละ โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

เพ่ือทดสอบยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง 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  
 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบรหิารระดบัสงูของของโรงงานผลิตชิน้สวนอิเลก็ทรอนิกสทีไ่ดรบัสทิธ ิBOI 

ในจังหวดัพระนครศรอียธุยา จาํนวน 296 คน ผูตอบแบบสอบถามการวจิยัสวนใหญเปนเพศชาย  จาํนวน 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. เพ่ือทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวตักรรมในองคการท่ีมตีอปจจัยผลลัพธ ไดแก

ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 

         การวเิคราะหโมเดลความสมัพนัธเชงิสาเหตแุละผลลัพธการสรางวฒันธรรมนวตักรรมในองคการ 

หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                

เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลองระหวางโมเดลที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหสมการ             

เชิงโครงสราง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ค าดัชนีความสอดคล องของโมเดล  ความสัมพันธ  เ ชิงสาเหตุและผลลัพธ การสร างวัฒนธรรม                                                                

นวัตกรรมในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI                                                                               

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 * เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)

 จากตารางที ่1 พบวาผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกบัขอมูลเชงิประจกัษ 

ผานเกณฑทุกคา แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีรายละเอียดผลการวิเคราะหโมเดล                   

ความสัมพันธเชิงสาเหตแุละผลลพัธการสรางวฒันธรรมนวัตกรรมในองคการ หลักฐานเชงิประจักษของโรงงาน

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 2

 
  

* 

 0.05 82.99 - 

df - 118 - 
p-value p > 0.05 0.99 - 

/ df / df < 2 0.70  
CFI  0.95 1.00  
GFI  0.95 0.98  

AGFI  0.95 0.95  
RMSEA < 0.05 0.00  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 147

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

ตวัแปรสังเกต กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง (FDS) การใหความสําคัญกับลูกคา (CO) ผูนาํดานราคา (CL) 

การจัดการรูปแบบใหม (NAM) การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (AC) การพัฒนาศักยภาพ                 

ทางเทคนิค (DTC) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (CWPI)  ผลการดําเนินงานขององคการ 

(OP) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ผลกําไร (PF) สวนแบงทางการตลาด (MKS)
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 2. เพ่ือทดสอบอทิธิพลความเปนเลศิในการตลาดรปูแบบใหม และการจดัการรูปแบบใหม

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 อยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ดงัน้ันจึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 1

  สมมตฐิานที ่3: ความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม มอีิทธิพลเชิงบวกตอผลการดาํเนนิงาน                    

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. เพ่ือทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการท่ีมีตอปจจัยผลสาเหตุ 

ไดแก  การบรหิารการเปล่ียนแปลง โครงสรางองคการแบบมชีวีติ และการสรางสรรคระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย 

ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ

  สมมติฐานท่ี 5: การบรหิารการเปล่ียนแปลงมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวฒันธรรมนวตักรรม                 

พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง (CM) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)                              

โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 5  ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3

  สมมติฐานท่ี 6: โครงสรางองคการแบบมชีวีติมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม  

พบวา โครงสรางองคการแบบมีชีวิต (OSO) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)                 

โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.30 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 6 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3 
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  สมมตฐิานที ่7: การสรางสรรคระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย มอีทิธิพลเชิงบวกตอการสราง 

วัฒนธรรมนวัตกรรม พบวา การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (CHRMS) มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ผลการสรางวัฒนธรรมนวตักรรม (INC) โดยมคีาอทิธพิลทางตรงเทากบั 0.52 และคาอทิธพิลรวมเทากบั 0.52  

อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานการวิจยัที ่7 ซึง่ตอบตามวัตถปุระสงคขอที ่3

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้  

 1. การสรางวัฒนธรรมนวตักรรม มอีทิธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม                             

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนอิเลก็ทรอนิกส มุงเนนสรางวัฒนธรรมท่ีเนนรปูแบบพฤตกิรรมในการปฏิบตังิาน

ของพนักงานทุกคน ซึ่งปจจัยดานบวกของพฤติกรรมการทํางานรวมกันของวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในโรงงาน 

วัฒนธรรมองคการที่สามารถบูรณาการใหเขากับนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนไดอยางสอดคลองและเปนระบบ                          

โดยมุงเนนการทํางานรวมกัน การเปดรับในความคิดใหมๆ  การแลกเปลีย่นความคิดของพนักงาน ทีก่อใหเกิด

การสรางสรรค ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนจากโรงงาน ในการสรางความแตกตาง                              

ของผลิตภัณฑใหเปนจุดแข็ง ที่นําไปสูการทําการตลาดในรูปแบบใหม โดยรูปแบบของวัฒนธรรมจะเปน                 

การสรางแนวทางและบรรทัดฐานในการทํางานที่มีนวัตกรรมเปนสิ่งที่สรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจใหกับโรงงาน 

ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยมีนวัตกรรมเปนสิ่งขับเคลื่อน สอดคลองกับแนวคิด                         

ของ Dobni (2008) ทีก่ลาววา วฒันธรรมนวัตกรรมมอีทิธิพลตอกระบวนการผลิต เชน การดาํเนินการเกีย่วกับ

ความยืดหยุนในการผลิต คุณภาพ ผลผลิต สภาพการทํางาน นําไปสูกระบวนการดําเนินการกับกิจกรรม

ทางการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Anning-Dorson (2017)                     

ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม และความตองการทางการตลาดและ                 

ผลการดําเนินงานขององคการ พบวา องคการที่มีการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง สามารถสงผล                  

ในเชิงบวกเก่ียวกับการลงทุนในนวัตกรรมผลิตภัณฑ สรุปไดวา องคการท่ีมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง

สามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ทําใหผลการดําเนินงานของ

องคการดีขึ้นจากเดิม

 2.  การสรางวฒันธรรมนวตักรรม มอีทิธพิลเชงิบวกตอการจดัการรปูแบบใหม โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการพัฒนาในเชิงรุก นําไปสูการสรางการจัดการรูปแบบใหม ๆ ใหเกิดขึ้น                       

โดยที่นวัตกรรมจะตองฝงตัวอยูในวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง ซึ่งจะสามารถชวยกระตุนการมีสวนรวม                        

ในพฤติกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงในแตละดาน ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถ                                  

ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง                             

สอดคลองกับแนวคิดของ Chalhoub (2010) ทีก่ลาววา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบโดยตรงตอ

กระบวนการพฒันาการทาํงานในรปูแบบใหมและวัฒนธรรมองคการมีบทบาทสาํคัญในการจดัการนวตักรรม
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และมีสวนสนับสนุนในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมในการทาํงาน และสอดคลองกับงานวจิยัของ Uzkurt, 

Kumar, Kimzan & Eminoglu (2013) ที่ศึกษาบทบาทของนวัตกรรมในความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

องคการและกระบวนการจัดการรูปแบบใหมขององคการ พบวา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมนั้น                                         

จะทําใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน โดยการสนับสนุนขององคการ วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพน้ัน                 

จะมีผลกระทบทางตรงกับการพัฒนานวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงของกระบวนการจัดการรูปแบบใหม               

ขององคการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 3.  ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน โรงงาน

ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมีผลกําไรเปนไปตามเปาหมาย รวมท้ังสวนแบงทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน                                  

อยางตอเน่ือง เปนผลลัพธจากการนํากลยุทธการมุงเนนความแตกตางจากคูแขงในธุรกจิเดียวกันมาใชในการดําเนินงาน 

โดยการวิเคราะหขอมูลดานเทคนิคคนการผลิตและนําเสนอลูกคากอนเริ่มการผลิตจริง  และการให                 

ความสาํคญัการพฒันากลยทุธใหมๆ  เพือ่ใหเกดิศักยภาพทีแ่ตกตางทางการตลาด เพ่ือใหลกูคาเกดิความพงึพอใจ

ในดานราคา ทําใหเกิดการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา ในระยะยาว และสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑ                

ทําใหลูกคากลับมาทําธุรกิจดวยอีกในอนาคต และสอดคลองกับแนวคิดของ Teece (2010) กลาววาผลลัพธ

ของการสรางความสามารถในการเรียนรูทางการตลาดขององคการ พบวาการสรางการตลาดที่ใชกลยุทธที่

แตกตาง คอื การพฒันาในส่ิงใหมๆ  ของผลิตภัณฑทีม่คีวามแตกตางจากการแขงขันในธรุกิจเดยีวกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Shyh-Rong , Enchi & Chueh-Chu (2014) ที่ศึกษาการมุงเนนการวางแนวทางการตลาด

ภายในองคการ กับการพัฒนาขีดความสามารถของตลาดทั้งในและตางประเทศ ตอผลการดําเนินงาน                       

ขององคการ พบวา การมุงเนนการวางแนวทางการจัดการทางการตลาดแนวใหม มคีวามสมัพันธทางบวกกับ

การสรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาขีด                

ความสามารถทางตลาดทั้งในและตางประเทศ และสงตอผลการดําเนินงานขององคการในทางบวก 

 4. การจัดการรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ โรงงานผลิตชิ้นสวน

อเิล็กทรอนิกสมุงเนนการจัดการรูปแบบใหม ทีม่กีารปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค 

โดยมุงเนนกระบวนการท่ีทําใหบุคลากร พัฒนาทักษะความรูความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือ                           

ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานจนสามารถผลิต 

ผลิตภัณฑทีม่คีวามยาก จนสามารถสรางการยอมรบัจากลูกคา การปรับปรงุกระบวนการทาํงานอยางตอเนือ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ McCormack (2001)  ที่กลาววา กระบวนการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหมนั้น                

สงผลโดยตรงตอ ผลการดําเนินงานขององคการ ในดานผลกําไร และความพึงพอใจของลูกคา สอดคลองกับ

งานวจิยัของ Devika & Sharifah (2016) ทีศ่กึษาและวจิยัการวดักระบวนการทางธุรกจิ  โดยใชกระบวนการจัดการ

ทางธุรกิจรูปแบบใหม และการริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบวา องคประกอบของการวัด                       

กระบวนการทางธรุกิจ ทีส่าํคัญ ประกอบดวย ความพรอมในการใชระบบและข้ันตอนเพ่ือใหเกดิความสอดคลอง

มีประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ และเทคนิคการดําเนินการ                    

ติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ืองเพื่อการแกปญหา
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ในระยะยาว นาํไปสูผลการดาํเนนิงานขององคการตามเปาหมายทีต่ัง้ทัง้ดานผลกําไร ความพึงพอใจของลกูคา 

และการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด

             5. การบรหิารการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวฒันธรรมนวตักรรม ผูบริหาร

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในโรงงาน โดยมี                 

การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีแนวใหมมาใชในการปฏิบตังิาน

ดานนวัตกรรม ดังนั้นตองมีการจัดความสามารถในการเรียนรู ของ พนักงาน โดยการผสมผสานกับ                          

ทรัพยากรตาง ๆ ในโรงงานใหเกิดประโยชนเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ใหเกิดขึ้นในองคการและพัฒนาไปสูการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันสอดคลองกับแนวคิดของ Harbi, 

Anderson & Amanou (2013) กลาววา การสรางการเปลี่ยนแปลงในองคการ ประกอบดวยความสามารถ 

ในการจัดการความรูและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนากระบวนการทํางาน                     

รูปแบบใหม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Tharnpas & Sakul (2016) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง                

การสรางการเปล่ียนแปลงโดยภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงและกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใหมกบัวฒันธรรม

นวัตกรรม และการสรางองคการแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบเชิงบวก                       

ตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ถูกสรางเปนความเชื่อ คานิยมรวมกัน                        

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมและการสรางพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน การสรางองคการ                        

แหงการเรียนรูและวัฒนธรรมนวัตกรรมสงผลกระทบเชิงบวกตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

 6. โครงสรางองคการแบบมีชวีติมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวฒันธรรมนวัตกรรม โรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส มีการจัดการปรับโครงสรางใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ทําใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความยืดหยุนและมีการวางแผนที่สามารถรองรับปญหาท่ีทําให

เกิดการเปลีย่นแปลง โดยไมกระทบกบัเปาหมายการดําเนนิงานขององคการ และมีการกระจายอาํนาจสามารถ

ตัดสินใจและแกปญหาในการทํางานดวยตนเอง ทําใหพนักงานมีอิสระในดานความคิด และความม่ันใจ                   

ในการทํางาน ที่สามารถกลาคิดกลาทดลองในส่ิงใหม รวมทั้งมีการสื่อสารแบบเปด ทําใหสามารถสราง

วฒันธรรมนวัตกรรมเกิดข้ึนไดในโรงงาน สอดคลองกบัแนวคิดของ Johnston & Bate (2013) ทีว่าหากพนกังาน

มีแนวโนมท่ีจะตอบสนองตอกลยุทธที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดนั้น พนักงานตองไดรับ                          

การสนับสนุนท่ีจะมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับแนวความคิดและความรวมมือและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ                

การบรหิารจดัการจะนําไปสูความสาํเร็จ วฒันธรรมเหลานีไ้ดรบัการอธบิายถงึการยดืหยุนในกระบวนการตาง ๆ 

การตัดสินใจในกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลการทํางานดานนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ                          

Giancarlo, Denise Del Prá Netto & Joaquin (2015) พบวา โครงสรางขององคการที่แข็งแกรงมีอิทธิพลตอ

รปูแบบของวฒันธรรมนวตักรรม คอื ความยดืหยุนและมทีมีงานทีส่ามารถทําหนาทีไ่ดหลายหลากในองคการ 

ซึ่งปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวา องคการกําลังดําเนินการทํางานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ

 7.  การสรางสรรคระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย มอีทิธพิลเชิงบวกตอการสรางวฒันธรรม

นวัตกรรม กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561152

บุคลากรในการทํางาน ที่สอดคลองกับกระบวนการทํางานในองคการนวัตกรรม โดยใหความสําคัญ                             

กับกระบวนการสรรหาและจางงานบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรคในส่ิงใหมๆ เพ่ือสรางความแตกตางจาก

รูปแบบเดิมและมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในการทํางานของนวัตกรรม               

มุงเนนการพัฒนาใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือเพิ่มความสามารถในระยะยาวโดยการสราง                

แรงจูงใจ และสนับสนุนการทํางานในการสรางสรรคนวัตกรรม ทั้งน้ีการเตรียมความพรอมระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย สามารถนําไปสูการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นได  เปนการเตรียมความพรอม                    

ของพนักงานในการทํางานที่นําไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีมีความรูความสามารถเปนผูขับเคลื่อน สอดคลอง

กับแนวคิดของ Ngo & Loi (2008) ที่กลาววาการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีความสําคัญที่เปนพื้นฐาน                     

ในการสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ เพราะองคการตองไดรับความรู ความสามารถจากพนักงานที่มี                           

ความเชี่ยวชาญและความมุงมั่น สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Zhang (2013) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ในองค การนวัตกรรม  พบวา  ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานน้ัน                                                            

ตองเปนการสรรหาและคัดเลือกในเชิงรุกคือ มีการวางแผนและเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบพรอมรับ               

กับสถานการณที่เกิดข้ึนอยางไมคาดคิดและไดกําหนดเกณฑที่ใชในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน คือ                     

การคัดเลือกจากผูที่มีคานิยมในนวัตกรรม  มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  

สรุป 
 การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกดิขึน้ในองคการนัน้ มคีวามสําคญัตอผลการดาํเนินงานขององคการ

เพราะมีอิทธิพลโดยตรงตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่จะนําไป                      

สูการดําเนินงานขององคการ ไดแก  การมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีม องคการแหงการเรียนรู  การสราง

คุณคาในงาน เปดกวางทางความคิด และการใหความสาํคัญผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย และปจจัยสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการไดนั้น ไดแก การบริหาร                                   

การเปลี่ยนแปลง  โครงสรางองคการแบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย                             

ซึง่กอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการและนาํไปสูองคการแหงนวตักรรม การสรางความไดเปรยีบทางการ

แขงขันในระดับธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

 ประโยชนเชิงวิชาการท่ีเกิดจากการวิจัยครั้งน้ีคือ การเขาใจในปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดการสราง

วฒันธรรมนวตักรรมในองคการ รวมท้ังองคประกอบทีก่อใหเกิดวัฒนธรรมนวตักรรม และผลลัพธจากการสราง

วัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการและเปนการเพ่ิมพูนองคความรูและเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ                         

ในเรื่องการสร างวัฒนธรรมนวัตกรรมของโรงงานผลิตช้ินส วนอิ เ ล็กทรอนิกส ที่ ได รับสิทธิ  BOI                                                               

ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ซึง่จะเปนประโยชนตอการศึกษาและการวจิยัในอนาคต ประโยชนเชิงการจัดการ 

ถือเปนขอมูลสําหรับองคการในการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในการพัฒนาไปสูการ 

เปนองคการนวัตกรรม รวมทั้งเปนขอมูลสําหรับผูบริหารมาเสริมสรางแรงจูงใจ และแรงผลักดันในดานตาง ๆ  

เพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกในการคิดสรางสรรคนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นที่เกิดจากการสราง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 153

วัฒนธรรมนวัตกรรม ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต คือควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดวามีอิทธิพล               

ตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เชน การบริหารความหลายหลาย การแพรกระจายของวัฒนธรรม เปนตน  

นอกจากนี้ควรวิจัยเพิ่มเติมถึงผลลัพธที่เกิดจากการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร                     

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสรางและตรวจสอบรูปแบบ                       

การบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือประเมินรูปแบบ

การบริหารเพือ่พฒันาทกัษะการคิดเชงินวตักรรมของครูในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  มขีัน้ตอนการวจิยั 3 ขัน้ตอน 

คือ 1) ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู 

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ  ศกึษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ

ครแูละสภาพการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของครใูนสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยเกบ็ขอมลู

จากตัวแทนครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง  4 ภาค  จํานวน  340 คน  ศึกษาโรงเรียน

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจํานวน   3  โรงเรียน  และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  2) สรางรูปแบบ

การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการนําผลการศึกษา          
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จากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ  

จํานวน  9 ทาน  3) ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะ

การคดิเชงินวตักรรมของครใูนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยการสอบถามความคดิเหน็ของผูบรหิารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจากตวัแทนผูบริหารสถานศกึษาทัง้  4  ภาค  จาํนวน  350  คน 

โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมิน              

ตํา่สุดคือ ทกัษะการสรางเครือขายสวนการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน  ดานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม                                     

รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย                          

3  องคประกอบ  ไดแก  1)  ทักษะการบริหาร  ประกอบดวย Strategy (กลยุทธ)  Structure (โครงสราง)  

Systems (ระบบ)  Style  (รูปแบบ)  Staff (ทีมงาน)  Shared Values  (คานิยมรวม)  Skills  (ทักษะ )                                    

2) วธิกีารพฒันาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของคร ู ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรมเชิงปฏบิตักิาร 

การศึกษางาน  การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี  การพัฒนาดวยการสรางชุมชน                    

การเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก การจัดการความรู  การใชระบบพี่เลี้ยง  การสรางเครือขาย   การสรางบรรยากาศ

การเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การติดตามและการสะทอนผล                       

3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการสังเกต  ทักษะการตั้งคําถาม 

ทักษะการทดลอง ทักษะการสรางเครือขาย  ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการวิพากษ  ทักษะการสังเคราะห  

ทักษะการประยุกต  และทักษะการสรางสรรค   ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย                

กับองคประกอบท้ังสามไดแกการบริหาร  วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะ                    

การคิดเชิงนวัตกรรม  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                           

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 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)  ในศตวรรษท่ี 21                      

เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรูที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปล่ียนไปเปนปจจัยท่ีไมอาจจับตอง                 

ไดมากขึน้  ดงันัน้การพัฒนานวัตกรรมจงึเปนหนทางหนึง่ทีจ่ะชวยใหทกุองคกรสรางจดุยนืทีเ่ขมแขง็เปนองคกร

แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายอยูที่ความอยูรอด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขัน                      

อยางยั่งยืน  สภาวการณดังกลาวไมไดจําเพาะอยูแตในดานเศรษฐกิจเทานั้น  การบริหารในยุคโลกาภิวัฒน

จําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพในการทําใหกิจการดําเนินการไปดวยดีและบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  
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(Rooncharoen, 2010) ทักษะของครูในศตวรรษที่  21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนงานที่มีความรูและ                     

เปนบุคคลที่พรอมเรียนรู   ครูตองเลิกเปนผูสอนมาเปนโคชหรือผูอํานวยความสะดวกการเรียนของศิษย   

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนการเรียนท้ัง                 

ของศิษยและของตนเอง  ตองเรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษย  (Phanit, 2012)                         

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูตองมีทักษะการคิดเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูและเช่ือมโยง                          

องคความรู ใหกับผู เรียน  หากครูคิดไมเปนคงเปนการยากท่ีจะพัฒนาทักษะของผูเรียน   Arwarn   &                           

Namnapon (2014)  พบวา การจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของครูแตละคนยังไมประสบผลสําเร็จ

เนือ่งจากครมูคีวามรูความเขาใจในเรือ่งการจดัการเรยีนรูเร่ือง การคดิวเิคราะห  ไมมากนกัเคยเขารบัการอบรม

การจดัการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหแตไมเคยเขียนแผนและจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหอยางจรงิจัง 

ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะชวยแนะนําในการจัดการเรียนรูเร่ืองการคิด

วิเคราะห  โดยตองการใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  และจัดการเรียนรู        

ดานการคิดวิเคราะหได  และมีการสนับสนุนดานเอกสาร  บุคลากร  การนิเทศติดตาม  ใหความชวยเหลือ             

ฝกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู ดานการคิดวิเคราะหไดจากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา                                   

ครูยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในอนาคต ดังแนวคิด                      

ของ  Charnchairerk  (2002 cited in Sinlarat, 2014) กลาววา การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค                           

ที่ไมยึดติดกับหลักการและขอจํากัดเดิมจะนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและการแกไขปญหาอยางไดผล 

และ Wongthiraphaps (2014) กลาววาการคิดวิเคราะหเพ่ือจําแนกแยกแยะและการสรางสรรคสิ่งใหม                          

ที่แปลกแตกตางไปจากเดิมกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึ่ง Chareonwonksak (2016) กลาววา                              

ผูที่มีความคิดริเร่ิมและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ยอมมีโอกาสกาวไปกอนกาวไปไกล                               

กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวา  จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองสรางคนใหเปนผู คิดดี คิดได                           

ทาํเปนคดิรเิริม่สรางสรรคทาํสิง่ใหม ๆ ไดดวยตนเอง แสวงหาแนวทางใหม ๆ เพือ่ใหทาํงานไดเร็วขึน้ ฉลาดขึน้    

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางผลลัพธตามเปาหมายไดมากขึ้น หรือ เรียกวาการมีความคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเอง

และ Secretariat of the Council of Education (2009) ไดประเมินสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง                     

ในหลายๆ ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาไทยเน่ืองจากผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ                                 

ทีจ่ะสรางบรรยากาศและสภาพทีเ่อ้ือตอการพฒันาการสรางสรรคคณุภาพการเรยีนการสอน  บทบาทผูบริหาร

จึงเปนบทบาทท่ีละเอียดออนและมีความสําคัญ ผู บริหารตองสามารถเปนผู กระตุนและสรางเสริม                                        

ทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจ ผลักดันใหบุคลากรในสถานศึกษาไดกลับมามีความกระตือรือรน                   

ทํางานเพื่อนักเรียนอยางตอเนื่อง  

 จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม                            

ของผูเรียนตอไป
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วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด                      

เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.  เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                              

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.  เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา                     

ขั้นพื้นฐาน 

ทบทวนวรรณกรรม
 1.   แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรรม

       นวัตกรรม หมายถงึ  แนวความคิด การกระทาํ  วธิกีารปฏิบตั ิ 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) ไดศกึษารูปแบบการพัฒนาครู

เพื่อศิษยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกร

และสถานศกึษาไดแก  การจัดการความรู (KM) การดตูวัอยางผูทีป่ระสบความสาํเร็จในลักษณะดงูานแบบฝงตวั  

กิจกรรมการคุยกันกับเพ่ือนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  สรางกลุมที่หลากหลาย  กิจกรรมแลกเปล่ียน

ภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและชุมชน  การพัฒนาระดับกลุมมีวิธีการพัฒนไดแก การเรียนรูครู                   

เพื่อศิษยระดับทีม (PLC) การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง วิธีการพัฒนาระดับบุคคล ไดแก การดูตัวอยางของ                    

คนที่ประสบผลสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว  การเลาเรื่องจากเพ่ือนครู  การวิเคราะหประสบการณ                  

ของผูรับการพัฒนาตนเอง  การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การยกยอง

เชิดชเูกียติและอบรมเชิงปฏิบัติการ

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม

       Swallow (2012) ไดเสนอทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย  การตั้งคําถาม การสังเกต  

การสรางเครือขาย  การทดลอง  การเชื่อมโยง Safko (2007) ไดเสนอ 3Cs  เพื่อชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา

ทกัษะการคดิเชงินวตักรรมไดแก การเก็บสะสมขอมลู การคํานวณ การส่ือความคดิออกมาเปนรปูของนวตักรรม

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

                  แนวคิด 7s McKinsey ไดมีการพัฒนาในตนป ค.ศ. 1980 โดยมี Tom  Peter, Robert                               

Waterman  เปนที่ปรึกษาของ McKinsey  & Company ไดนําเสนอแนวคิดการจัดแนวทางการศึกษาไว                      



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 161

7 ดาน  สาํหรับตรวจสอบภายในองคกร แนวคดิ 7s McKinsey สามารถนาํมาใชในหลากหลายของสถานการณ

ที่มุมมององคประกอบที่สําคัญ แนวคิด 7s McKinsey เกี่ยวของกับ 7 ปจจัยของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน                      

โดยแบงออกเปนทัง้ “Hard” กบั “Soft” ภายในองคกร องคประกอบ Hard ไดแกกลยทุธ (Strategy)  โครงสราง 

(Structure)  ระบบ (Systems)  สวนองคประกอบ Soft ไดแก  คานิยมรวม (Shared Values)                                            

ทักษะ/ประสบการณการทํางาน (Skills)  สไตล (Style) พนักงาน (Staff)  (Peter &  Waterman, 1982)

 5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ

  Keeves (1988) กลาววา รปูแบบทีด่ตีองแสดงใหเห็นวาองคประกอบตาง ๆ  ของรูปแบบจะตอง

มีความสัมพันธอยางมีโครงสราง สามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต  อีกทั้งเปนการชี้ใหเห็นถึงกลไก                        

เชิงเหตุผล  ทําใหเกิดมโนทัศนใหมในการจัดการศึกษา  ซึ่งท้ังองคประกอบของรูปแบบและคุณลักษณะ                   

ของรูปแบบที่ดีจะเปนฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบในลําดับตอไป

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

       Pakdeelhao (2011) ไดทาํการศึกษาคณุลกัษณะขององคกรนวตักรรม กรณศีกึษาองคกรทีไ่ดรบั

รางวัลดานนวัตกรรมพบวา  คุณลักษณะขององคกรนวัตกรรมประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย  

โครงสรางองคกร  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  การใหรางวัลและการยอมรับการสื่อสาร   การจัดการ

ความรูและขอมลูขาวสาร  ทรพัยากร  การประเมินและการลําดบัความคิด  ผูนาํ  บคุลากร  เครือขาย  วฒันธรรม

และคานิยมรวม  On-ay,  Janbanjong, Jansila & Mejang (2015) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียน

เอกชนสูความเปนองคกรนวัตกรรม   พบวารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู                                      

ความเปนองคกรแหงนวัตกรรมแบงออกเปน  (1) ดานปจจัย  4  องคประกอบ  ไดแก  (1.1) โครงสรางองคกร

แบบยืดหยุ นเอื้อตอการสรางนวัตกรรม  (1.2) ภาวะผู นําเชิงนวัตกรรมของผู บริหารสถานศึกษา                                          

(1.3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารที่เอ้ือตอการสรางนวัตกรรม (1.4) เครือขายความรวมมือ                  

ที่หลากหลาย  (2) ดานกระบวนการ 2 องคประกอบ  ไดแก (2.1) การสรางกลยุทธเชิงนวัตกรรม                                        

(2.2) การสรางทีมงานเฉพาะกิจที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม (3) ดานสิ่งแวดลอมขององคกร 2 องคประกอบ  

ไดแก  (3.1) วัฒนธรรมของของกรณีที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม  และ  (3.2)  บรรยากาศขององคกรที่เอื้อ                

ตอการสรางนวัตกรรม 

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาทกัษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพ่ือพฒันาทกัษะ   

การคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 1.1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ

กับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช แนวคิด 7s                   

McKinsey เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดวยการใชแบบสังเคราะหเนื้อหา 1.2) ศึกษาทักษะการคิด                    
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เชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา                        

ขั้นพื้นฐานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ กลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนสังกัด       

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 400 คน  เกบ็ขอมลูดวยระบบออนไลน                        

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.3) ศกึษากรณตีวัอยางโรงเรยีนท่ีมกีารปฏิบตัิ

เปนเลศิ  (Best  Practice) ในการบริหารเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิเชิงนวตักรรมของครูในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน

โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  วิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง และ                     

1.4) สัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด                            

เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางมาทําการวิเคราะห                               

เนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง 

 2. ขัน้ตอนที ่ 2 สรางรูปแบบการบรหิารเพือ่พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยการนําผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนา  

อิงผูเชี่ยวชาญ  โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน  9 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  

Analysis)  ดวยการนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติและปรับปรุง  แกไขรางรูปแบบ    

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูใน             

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหาร                     

โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา                       

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  394 คน เก็บขอมูลดวยระบบออนไลน                     

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1.  ผลการศึกษาทักษะการคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  ทกัษะท่ีมผีลการประเมนิ

ตํา่สุดคือ ทกัษะการสรางเครือขายสวนการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานดานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม

 2. รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน                

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)                                    

คือ การกําหนดโครงสรางการบริหารสถานศึกษา(3) Systems (ระบบ) คือ ระบบของสถานศึกษา                                       

(4) Style  (รปูแบบ) คอื รปูแบบของภาวะผูนาํเชงินวตักรรม (5) Staff (ทมีงาน) คอื การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล       

(6) Shared Values (คานิยมรวม) คือ ความเชื่อและขอกําหนดรวมกันของบุคคลในหนวยงานและ                                    

(7) Skills  (ทักษะ ) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการของสถานศึกษา

 2.2 องคประกอบท่ี 2  วธิกีารพฒันาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของครู โดยใช PIER  ดงัรายละเอียด

ตอไปนี้  (1)  Plan คือ การวางแผน  เปนการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูดวยการสราง

ความตระหนักใหกับครู  เพื่อสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและอยากพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง  สรางแรงบนัดาลใจใหคร ู(2) Implement  คอื การนําไปใชเปนการนํากระบวนการพัฒนาทกัษะ

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) ทักษะการสังเกต (3) ทักษะการต้ังคําถาม (4) ทักษะการทดลอง (5) ทักษะการสรางเครือขาย                                        

(6) ทักษะการเชื่อมโยง (7) ทักษะการวิพากษ (8) ทักษะการสังเคราะห (9) ทักษะการประยุกต  และ                           

(10) ทักษะการสรางสรรคผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบของ                   

รางรูปแบบทั้งสามองคประกอบ  ไดแก  การบริหาร  วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                                            

และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

 3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก (  = 4.19)  และมีความเปน

ประโยชนอยูในระดับมาก (  = 4.33)

อภิปรายผลการวิจัย
 รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    

มีประเด็นที่จะอภิปราย  ดังนี้

 1. องคประกอบที่  1 การบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย (1)  Strategy (กลยุทธ)  (2) Structure (โครงสราง) (3) Systems (ระบบ)                                     

(4) Style  (รูปแบบ)  5)  Staff (ทีมงาน) 6)  Shared Values  (คานิยมรวม) 7) Skills  (ทักษะ ) สอดคลองกับ

แนวคดิของ  Peter & Waterman  (1982)  และ Pakdeelhao (2011) เสนอวา องคกรนวตักรรมมอีงคประกอบ

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  บรรยากาศในการทํางานท่ีสนับสนุนการสรางนวัตกรรมบุคลากร                     

การยอมรับความผิดพลาดหรือความลมเหลว มกีารสือ่สารในระดับเดยีวกนัอยางเปนอสิระ  โครงสรางองคการ

ที่มีความยืดหยุนและ Von  Stamm (2008) ไดเสนอองคประกอบท่ีสําคัญขององคกรแหงนวัตกรรม ไดแก  

กลยุทธและวิสัยทัศน รูปแบบผูนํา กระบวนการ วัฒนธรรมองคการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ                           

การทํางาน  ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรม

ในสถานศึกษาและนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมใหบุคลกรเกิดทักษะการคิด                         

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

คณุภาพครทูีส่อดคลองกับครูไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยการสรางแรงบันดาลใจใหครเูกดิพลังทีจ่ะพัฒนาตนเอง  

(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                  

การศกึษาประถมศกึษา  พบวา  วธิกีารพฒันาระดบับุคคล  ไดแก การดตูวัอยางของคนทีป่ระสบผลสาํเร็จในลกัษะ

ดูงานแบบฝงตัว  การเลาเร่ืองจากครูทั้งสุขและทุกข  การวิเคราะหประสบการณของผูรับการพัฒนาตนเอง                 

การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ  แลกเปลี่ยนประสบการณและยกยองเชิดชูเกียติ  อบรมเชิงปฏิบัติการ                       

และ Paeha. (2010) กลาววา ในการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหมภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษานั้น  

สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอืสิง่จาํเปนทีค่รตูองการเพิม่สมรรถนะทางการสอนโดยใชสือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศเปนฐานในกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการสอนและสอดคลองกับ Phasatchasa (2015)                       

ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรม                  

การเรียนรู ศตวรรษท่ี 21  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาวิชาชีพและตนเอง  ประกอบดวย                                  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาจากสื่อทั้งแบบออนไลนและออฟไลน  เขารวมเครือขายเพื่อ                  

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู  และนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนประสบการณความเช่ียวชาญ การศึกษาบนเครอืขายอินเทอรเนตได  

และสอดคลองกับ  Chaemchoy (2010)  กลาววาการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21  เขาสูยุคดิจทิัล

อยางสมบูรณนั้น  ทําใหการจัดการโรงเรียนมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูอยางหลีกเล่ียงไมได  (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional                            

Learning  Community (PLC)) ไดแก  การจัดการความรู  การใชระบบพี่เลี้ยง  การสรางเครือขาย    การสราง

บรรยากาศการเรียนรู  การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรูสอดคลองกับ Pantong, 

Kornpuang, Pakdeewong & Janbanjong (2013) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกรและสถานศึกษาไดแก                    

การจดัการความรู (KM) การดูตัวอยางผูที่ประสบความสาํเรจ็ในลกัษณะดูงานแบบฝงตัว  กิจกรรมการคุยกัน

กับเพื่อนครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผูนํา เสวนาเปนเนืองนิตย  

สรางกลุมที่หลากหลายขยายสูชุมชน  กิจกรรมแลกเปล่ียนภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและ                         

ชุมชน  การพัฒนาระดับกลุม  การเรียนรูระดับทีม  (PLC)  การเปนที่ปรึกษา การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง                   

และสอดคลองกับแนวคิดของ Sangngern (2010) กลาววาระบบพ่ีเล้ียงเปนกระบวนการถายทอดความรู    

แบบตัวตอตัวแบบระยะยาวจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณและความเขาใจงานมากกวาไปยัง

บุคลากรใหมหรือเพื่อนรวมงานที่มีความรูและประสบการณนอยกวา  (3) Evaluate  คือ  การติดตามผล                   
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การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และ (4) Reflect  คือการสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิด                

เชิงนวัตกรรมของครเูพ่ือนําไปปรบัปรุงตอไป  สอดคลองกับแนวคดิของ  Harris (1985) ไดเสนอวธิกีารพัฒนา

ครูดวยกระบวนการนเิทศโดยการแบงรูปแบบการนเิทศออกเปน  2 ลกัษณะ คอืการนเิทศทีเ่นนการใหคาํแนะนาํ 

และการนิเทศท่ีกระตุนเรงเราสงเสริมใหครูเกิดความคิดและนําความคิดนั้นไปปฏิบัติและปรับปรุงงาน                            

จะเห็นไดวาวิธีการพัฒนาเพื่อใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมีกระบวนการที่หลากหลาย  ผูนํานําไปใช

ไมจําเปนตองนําไปใชทุกวิธีการ  หากแตผูบริหารสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา                    

และนํากระบวนการดังกลาวไปใชในการพัฒนาบุคลากรไดครบวงจร  มีการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 

จะสงผลใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมได

 3. องคประกอบที่ 3  ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร  (2) 

ทักษะการสังเกต (3) ทักษะการตั้งคําถาม  (4) ทักษะการทดลอง  (5)ทักษะการสรางเครือขาย(6) ทักษะการ

เช่ือมโยง (7) ทกัษะการวิพากษ (8) ทกัษะการสังเคราะห (9) ทกัษะการประยกุต  และ (10) ทกัษะการสรางสรรค

สอดคลองกับแนวคิดของ  Swallow (2012)  ไดเสนอวาผูที่จะเปนนักพัฒนานวัตกรรมไดดีตองมีทักษะท้ัง                  

5  ประการคือ  การตั้งคําถาม การสังเกต การสรางเครือขาย (Networking) การทดลอง  การเช่ือมโยง                        

สวน Lee & Benza (2015)  เสนอวากระบวนการพฒันาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกบัผูเรยีน ประกอบดวย 

ความคิดสรางสรรคการเอาใจใส  การเปดใจ  การทดลอง  การส่ือสาร  การเช่ือมโยง  Somabut (2013)                      

ไดเสนอทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 จุดเนนอยูบนพื้นฐานแหง                            

การสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษเพื่อแกปญหา การสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน และสอดคลอง

กับแนวคิดของ Sinlarat (2014)ไดเสนอลักษณะของคนท่ีมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย                                

รักการเรียนรู  ฝกการสังเกต  มองรอบดาน  ตั้งคําถาม  กลาเปลี่ยนแปลงความคิด  ฝกความสัมพันธของ                    

การคิดและคิดแงบวก  จะเห็นไดวาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเปนเปนทักษะสําคัญย่ิงในยุคปจจุบันท่ีมี                              

การเปล่ียนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว ผูที่มีความคิดริเร่ิมและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมยอม               

มีโอกาสกาวไปกอน กาวไปไกล กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวาบุคคลอื่น การประเมิน           

รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา                                

มคีวามเปนไปได และมคีวามเปนประโยชนอยูในระดบัมาก ทัง้นีเ้หน็ไดวานวตักรรมเปนสิง่จาํเปนทีต่องนาํมา

ใชในการขบัเคลือ่นนโยบายไทยแลนด 4.0 สอดคลองกับแนวคดิของ   Pornsima (2016) กลาววา ประเทศไทย 

4.0 เปนยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวตักรรม  การศกึษา 4.0  คอืการนาํองคความรูมาบรูณาการสรางนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และสอดคลอง กับ  Rooncharoen (2010) กลาวถึงศตวรรษท่ี 21     

เปนยุคของเศรษฐกิจท่ีปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยท่ีไมอาจจับตองไดมากขึ้น                    

ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหทุกองคกรสรางจุดยืนที่เขมแข็งเปนองคกร                             

แหงนวัตกรรมโดยมเีปาหมายอยูทีค่วามอยูรอด การเจรญิเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขนัอยางย่ังยนื 
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สรุป
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร                    

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบ                

การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพื่อประเมินรูปแบบ

การบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา                              

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ทักษะการสราง                  

เครือขาย สวนการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานท่ีมี                       

ผลการประเมินต่ําสุดคือ ระบบของสถานศึกษาท่ีกอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม   รูปแบบการบริหารเพื่อ                       

พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย  3  องคประกอบ  ไดแก                   

(1)   การบริหาร    (2) วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู (3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู  

ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยองคประกอบทั้งสามองคประกอบของรางรูปแบบ  

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                          

ที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก  และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมาก

 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช

  จากผลการศกึษารปูแบบการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานโดยใชแนวคิด 7s McKinsey มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา

  1.1 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาควรมกีารกําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการพัฒนา

ทกัษะการคิดเชงินวตักรรมของครู  โดยการนําแนวคิดการบริหารแบบ  7s  มาใชในการขับเคลือ่นสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาไปสูองคกรนวัตกรรม

             1.2 ควรพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการคิด                            

เชิงนวัตกรรมของครูสูไทยแลนด 4.0

                    1.3  ควรมีการพัฒนาครูใหมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรรมเพื่อจะไดนําความรูไปถายทอดและ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนตอไป    

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

       จากการศึกษาองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                      

ประกอบดวย  การบรหิาร  วธิกีารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู               

เพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2.1 ควรศึกษาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และนําไปทดลอง

ใชเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว

  2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนเพื่อกาวสู 

ไทยแลนด  4.0
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับ                            

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 3) เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน งานวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัย

แบบผสมผสาน (Mixed Method) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย          

เชิงคุณภาพ จํานวน 35 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 180 แหง โดยดําเนินการ

รวบรวมขอมูลและใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใชการสัมภาษณ

แบบสอบถาม และการสนทนากลุมยอยเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูล                
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เชิงพรรณนาผสานกับการใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย                                

สรุปไดดังนี้

 จากการศึกษาในเชงิคณุภาพลักษณะความสมัพนัธของสภาองคกรชุมชนกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมือ ความสัมพันธเชิงขัดแยง และ                   

ความสัมพนัธเชงิไมขดัแยงแตตางฝายตางทํางานในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพนัธจะขึน้อยูกบับรบิท

ของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสมัพันธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ มทีัง้ในสวนปจจัย

สงผลตอความสมัพันธโดยตรง ไดแก 1) ปจจยัดานผลประโยชน (คาเฉลีย่ 4.56) 2) ปจจยัดานการเมอืงทองถ่ิน 

(คาเฉลี่ย 4.20) 3) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 4.11) 4) ปจจัยดานการมีสวนรวม (3.95) 

5) ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร (3.37) และปจจัยที่สงผลทางออมตอความสัมพันธ ไดแก                                        

1) ความเชือ่และวัฒนธรรม 2) ทศันคตคิวามเช่ือสวนบุคคล 3) ปจจยัเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบรหิาร

องคกร  

 การศึกษาในสวนของขอเสนอที่เปนแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนท่ีเหมาะสมตอ                    

การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีขั้นตอนและกระบวนการ                  

ในการสรางแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม ดังนี้ 1) วิเคราะหลักษณะความสัมพันธ

ของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2)  ตองมีการประสานงานระหวางองคกรสภาองคกร

ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) การยอมรับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละองคกร                                

4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น        

ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ 6) ใหประชาชนเขามามี

สวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่น 7) มกีารบรหิารทรพัยากรในชุมชนทองถ่ินรวมกนัของทุกภาคสวน

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 แตการปกครองทองถ่ินไทยน้ันก็ยังมีคงมีพัฒนาการที่ชาและยังคงประสบปญหาอยูตลอดมา 

โดยเฉพาะสาเหตุจากวัฒนธรรมการเมืองแบบตัวแทนท่ีสรางกระบวนการแตกแยกและไมไดสงเสริม                             

ใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง เปนเพียงฐานเสียง เปนผูรับบริการ ซึ่งปราศจากความโปรงใส ตรวจสอบ

ยากเพราะตัวแทนนั้น  สวนใหญมาจากตัวแทนของกลุมผลประโยชนและตัวแทนภายใตระบบอุปถัมภ 

ประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองทองถ่ินแตอยางใด แมจะมีการเกิด

ขึ้นของประชาสังคมหรือการทําประชาพิจารณในทองถิ่น แตกระบวนการตางๆ  กลับมีเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค

ตอการเขารวมของประชาชนเปนอยางมาก จึงกอใหเกิดปญหาตอระบบการบริหารงานบุคคล ปญหา                               

ในตัวบุคคลที่มีอํานาจและบทบาทในการกําหนด ควบคุมกลไก ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหาการคอรัปชั่น

ในระดับรากหญา ปญหาอาชญากรรมท่ีมีสาเหตุจากความขัดแยงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                
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ตลอดจนปญหาในการเลอืกตัง้ในทองถิน่ซ่ึงนับวันทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ เกิดความรุนแรงในการเลือกตัง้ 

ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรม ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพยายามท่ียกองคกร                             

ใหเปนหนวยงานหนึ่งในระบบราชการ เสมือนเปนองคกรที่ตั้งครอบประชาชนอีกขั้นหนึ่ง ไมไดเปนหนวยงาน

ของประชาชนตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากนัก หนาที่หลักบางประการซ้ําซอนกับ

อํานาจหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค (Punyadee, 2010) 

 จากสภาพปญหาการปกครองทองถิ่นของไทยที่มีลักษณะพัฒนาการจากกลุมชั้นนํา (Elite) และ

ความเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) ที่ยังมีขอบกพรองและยังไมสามารถตอบสนอง                 

ความตองการของทองถิ่น จึงนําไปสูความตองการองคกรที่มีฐานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและยังคง                   

ความเปนอิสระ และความรวมมือตอกันในการทํางานในทองถิ่น จนเกิดเปนแนวคิดกระบวนการราง                              

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนในป พ.ศ. 2549 โดยเร่ิมจากเครือขายองคกรชุมชนรวมกับวิทยาลัย                           

การจัดการสังคม สรุปบทเรียน “ประชาธิปไตยชุมชนการเมืองสมานฉันท” จากนั้นไดเกิดเวทีระดม                               

ความคิดเห็นในระดับภูมิภาคทั้ง 8 ภาคเพ่ือพัฒนาขอเสนอของประชาชนสูการปฏิรูปสังคมและการเมือง                                   

โดยสาระหลักคือการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหาร โดยการกระจายอํานาจไปที่ชุมชนทองถ่ินเพื่อใหเกิด                         

การพ่ึงตนเองไดอยางแทจริง ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงไดมีการย่ืนแนวคิดนี้เสนอตอ                              

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีขณะน้ัน และเกิดการยกรางหลักคิดและ                          

เน้ือหาสาระพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเกิดข้ึน ซึ่งในขณะน้ันก็เกิดการจัดเวทีความคิดเห็นของผูนํา                  

ทั้งสี่ภาค และคณะทํางานเครือขายองคกรชุมชนเพ่ือระดมความคิดเห็นทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค

อยางตอเนื่อง จนไดขอสรุปเปนรางพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเสนอตอกระทรวงพัฒนาสังคมและ                           

ความมั่นคงของมนุษย เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตปรากฏวา คณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกตาง

กนัโดยเสยีงคัดคานสวนใหญเกรงวาจะเกดิความขดัแยงกบัองคกรปกครองทองถ่ิน และมงีบประมาณซํา้ซอน 

แตในขณะที่กลุมสนับสนุนพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน เห็นวากระบวนการมีสวนรวมของรากหญา                      

เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนองคกรทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุล จึงทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุยฯ ตองยอมถอยการผลักดันรางพระราชบญัญัตสิภาองคกรชุมชนฯ ออกมาภายหลงั

จากการเขานําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีและถูกตีกลับถึง 2 ครั้ง เนื่องจากมีการคัดคานจาก                                    

กระทรวงมหาดไทย โดยใหเหตผุลวา สภาองคกรชุมชนเปนองคกรทีซ่ํา้ซอนกบัการทํางานขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ และอาจเกิดความขัดแยงในชุมชุน ดังนั้นจึงมีมติสงเรื่องตอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

ซึ่งในช วงเวลานี้ก็ได มีการเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับร างโดยความร วมมือจากองคกรวิชาการ                                                        

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 โดยมคีวามมุงหมายใหเกดิการเสรมิสรางกระบวนการทาํงานในระดบัทองถิน่โดยไดเนนชุมชน

ซึง่เปนสงัคมฐานรากทีม่คีวามสําคญัทางประวัตศิาสตรมวีถิชีวีติ วฒันธรรมแตกตางหลากหลายตามภมูนิเิวศน 

เพือ่ใหชมุชนมีความเขมแขง็ สามารถจดัการตนเองไดอยางยัง่ยนื รวมท้ังมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ 

การสรางระบอบประชาธปิไตย และระบบธรรมมาภบิาล สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกาํหนด

นโยบายและแผนพฒันาตําบล แผนพัฒนาจังหวดั และแผนพฒันาสังคมและเศรษฐกจิระดับประเทศ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการติดตามการทํางานของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศให                                  

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 องคกรเครือขายตางๆ                       

ที่เคยเกิดข้ึนในชุมชนจึงเริ่มจดทะเบียนเพื่อจัดต้ังสภาองคกรชุมชนในทองถิ่นเกิดข้ึน (Community                                     

Organizations Development Institute (Public Organization), 2014)

 ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งทําให

สภาองคกรชุมชนมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคกรชุมชนในหลายๆ พื้นที่                   

เกิดเปนสภาองคกรชุมชนข้ึนจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ  สภาองคกรชุมชนหลายๆ แหงกลับไมใชแคทําหนาท่ี                          

เปนองคกรทีเ่ปนตัวกลางในการขบัเคล่ือนและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของภาคประชาชนเพียงเทาน้ัน 

แตยังทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของสิทธิประโยชนชุมชน 

กลายเปนองคการทีเ่ขามาถวงดลุอาํนาจในการทาํงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จงึทาํใหในหลายพืน้ที่

ที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยูนั้น เกิดการทะเลาะกันทางความคิดระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจนทําใหทองถิ่นนั้นไมเกิดการพัฒนา แตในขณะเดียวกันกับอีกหลายพื้นที่ที่มีการจัดตั้ง

สภาองคกรชุมชนกลับเกิดการพัฒนาชุมชนอยางกาวกระโดด ซึ่งเกิดจากการทํางานรวมกันของสภาองคกร

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (Pradap, 2013)  

 จากสาเหตุขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชน              

กบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมตีอกัน และมีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอความสมัพันธของสภาองคกรชุมชน

และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีท่าํใหสภาองคกรชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ขดัแยงกนัในหลายๆ 

พืน้ท่ี แตในขณะเดียวกันก็ทาํใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชนของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในหลายๆ พื้นท่ีเชนกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการการบริหารสภาองคกรชุมชนในอนาคต ที่จะทําให                 

สภาองคกรชุมชนคงอยูคู สังคมไทยและเปนตัวกลางในการขับเคล่ือนประชาธิปไตยในภาคประชาชน                             

มกีารทํางานรวมกันกับภาคปกครองอยางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพฒันาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.  เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน 
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วิธีการวิจัย
 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ

      1.1 ประชากรและกลุมใหขอมูล ครั้งน้ีคือ ตัวแทนสภาองคกรชุมชนที่มีการจดทะเบียน                 

จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 18 คน และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองคกร

ชุมชน จํานวน 13 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงจากสภาองคกรชุมชน                

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมที่ เป นสภาองคกรชุมชมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีลักษณะ                                      

ความสมัพันธภาพท่ีดตีอกัน และมีลกัษณะสมัพันธทีข่ดัแยงตอกัน รวมท้ังการสมัภาษณเพ่ิมเตมิผูทีเ่ก่ียวของ 

ไดแก นักวิชาการทางดานการพัฒนาชุมชน เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชน                    

กลุมตางๆ และพนักงานของภาครัฐในสวนที่เก่ียวของ จํานวน 8 คน เพ่ือนํามาสูกระบวนการอภิปราย                        

กลุมยอย (Focus Group Discussion) 

  1.2  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  ผูวจิยัใชการสัมภาษณแบบมโีครงสราง (Structured - Interview) 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก  ประวัติการดําเนินงาน ขอมูลเชิงลึกดานการบริหารจัดการ

สภาองคกรชุมชน ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจัยท่ีสงผลตอ                     

ความสมัพนัธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแนวทางท่ีเหมาะสมในการอยูรวมกัน

ระหวางสภาองคกรทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับสภาองคกรชุมชน                         

แนวคิดอํานาจ และความสัมพันธเชิงอํานาจ หลักการเก่ียวกับประชาธิปไตย แนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน 

แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชน แนวคิดและหลักการเก่ียวกับชุมชน 

แนวคิด ทฤษฎี การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางเครือขาย                          

และแนวคิดชุมชนเขมแข็ง วิเคราะหและสังเคราะหแลวสรางเปนประเด็นคําถาม

   ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบกับการจดัอภิปรายกลุมยอย (Focus Group Discussion)                     

โดยผูแทนที่เก่ียวของกับสภาองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดต้ังสภาองคกรชุมชน 

และหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก ตวัแทนสภาองคกรชุมชน ตวัแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีองคกร

พัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชนกลุมตางๆ พนักงานของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ 

มารวมทาํการเสนอขอมูลในประเด็นของปจจัยท่ีสงผลตอสัมพันธภาพของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อการอยูรวมกันโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง และเกิดการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางยั่งยืน  

   การพัฒนาคุณภาพเครือ่งมือแบบสัมภาษณนัน้  ผูวจิยัไดใชตวัผูวจิยัเปนเคร่ืองมือในการศกึษา                 

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  วธิวีเิคราะหขอมลู ผูวจิยัไดทาํการวเิคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยการใชวธิกีารวิเคราะห

ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อันเปนการพรรณนาเรื่องราวเก่ียวกับปรากฏการณที่ศึกษา                   

โดยนําขอมูลมาจัดเรียงตามลําดับเน้ือหาสาระและจําแนกจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบตามกรอบแนวคิด

การวิจัย และทําการวิเคราะหเน้ือหาขอมูลจากเอกสาร (Content Analysis) และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา  (Triangulation) 

ซึ่งเปนการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลโดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน 

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ  

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวจิยัไดใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยการเลอืกกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด จาํนวน 180 แหง ซึง่ประกอบดวย สภาองคกรชุมชนในจงัหวัด

เชียงใหม จํานวน 90 แหง (Community Organizations Development Institute (Public Organization), 

2014) และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยู จํานวน 90 แหง 

โดยมเีงือ่นไขการ คดัเลอืกกลุมตวัอยาง คอื 1) กลุมตวัอยางในสวนทีเ่ปนสภาองคกรชมุชน ตองเปนสภาองคกร

ชุมชนท่ีอยูในจังหวัดเชียงใหมและมีการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนท่ีถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ                 

สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551  2) กลุมตัวอยางที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนองคกรปกครอง                

สวนทองถิ่นท่ีมีสภาองคกรชุมชนท่ีไดทําการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติ

สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองรับรู  รับทราบถึงการดําเนินงานของ              

สภาองคกรชุมชนอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 

  2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม                       

ซึ่งสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน                       

3 ตอน ดังนี้   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอนที่ 2 ปจจัย                    

ที่สงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

ตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนท่ีเหมาะสมตอการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน                           

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือดังกลาว 2) การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)                                

โดยผู วิจัยหาความเช่ือมั่นจากการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองเครื่องมือ  (Try – Out)                                 

กับกลุมสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมใชกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา  จํานวน 30 แหง       

จากนัน้นาํผลมาวิเคราะหหาคาความเชือ่มัน่ดวยวิธกีารหาคาสมัประสิทธิส์หสัมพนัธโดยวธิแีบบ Cronbach’s 

Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8998   

  2.3  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหแบบสอบถามใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา    

เพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย (  ) คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําขอมูลท่ีไดทั้งจากสวน                        

ของการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณมาทําการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับขอมูลที่ไดจาก                       
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การจัดอภิปรายกลุมยอย แลวนําเสนอเปนขอเสนอในการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม                                 

ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน                        

ที่ยั่งยืน 

 การวิจัยคร้ังนี้ ไดเนนการศึกษาเชิงคุณภาพเปนหลัก ประกอบกับขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ                             

เพือ่สนับสนุนความถกูตองของขอมลูการวจิยั โดยวัตถปุระสงคการวิจยัขอที ่1 เพือ่ศกึษาลักษณะความสมัพนัธ

ของสภาองคกรชมุชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชการวิธกีารวิจยัเชงิคุณภาพในการศึกษา วตัถุประสงค

การวิจยัขอที ่2 เพือ่ศึกษาปจจยัทีส่งผลตอความสัมพนัธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่

โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดนํามาประกอบการสรางแบบสอบถาม                

เพื่อใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณมาสนับสนุนขอมูลการวิจัย              

เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน โดยใชขอมูล

ทีไ่ดจากการวจิยัเชงิคุณภาพและวจิยัเชงิปรมิาณนาํมาทาํการวิเคราะห สงัเคราะห ประกอบกบัขอมลูท่ีไดจาก

การจัดอภิปรายกลุมยอย นํามาสรางเปนขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอ                    

การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัลกัษณะความสมัพันธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ลกัษณะ

ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ 

ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมอื ความสัมพันธเชิงขัดแยง และความสมัพันธเชิงไมขดัแยงแตตางฝายตางทาํงาน

ในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพันธจะขึ้นอยูอยูกับบริบทของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นท่ี ซึ่งลักษณะ

ความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัย สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นท่ี                              

มีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน เปนผลมาจากปจจัยท่ีทําใหลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกันไป 

ปจจัยที่สงผลโดยตรงไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานบทบาทหนาที่                

ตามกฎหมาย ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออม                   

ตอความสัมพันธ ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษาของบุคคล ปจจัยดานความเช่ือและวัฒนธรรม                  

ปจจัยเชิงโครงสราง

 1.  ลักษณะความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความรวมมือของทาง                      

สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินการในการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับฟงปญหาจากประชาชนท่ีเสนอผานทางการประชาคมหมูบาน และ                             

ผานทางการประชมุสภาองคกรชุมชน ซึง่ในการประชมุของสภาองคกรชุมชนนัน้จะมเีจาหนาทีข่องทางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมาเขารวมการประชุม แลวนําวาระหรือขอเสนอท่ีไดจากการประชุมไปนําเสนอใหแก                    

ผูบริหารองคกรปกครองครองสวนทองถิ่นในการพิจารณา 
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 2.  ลกัษณะความสัมพนัธเชงิขดัแยง เปนลกัษณะความสัมพนัธทีเ่กดิจากหลายเหตปุจจยั ซึง่ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคลทีค่นในชุมชนเกิดปญหาความขัดแยงกันเอง ปจจัยในเร่ืองการมีสวนรวมท่ีทางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้นไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือพยายามปดบังขอมูลในการดําเนินงานของ                

ทางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปจจยัทางการเมอืงในทองถิน่ทีเ่ปนตวัการสําคญัในการทาํใหเกดิความขดัแยง

ขึ้นในชุมชน เกิดการแบงฝายของคนในชุมชนอันสงผลตอการทํางานรวมกันของสภาองคกรชุมชนและ                  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานหรือการจัดทําโครงการตางๆ 

ทาํใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในบางพืน้ทีไ่มยอมใหสภาองคกรชุมชนเขาไปมสีวนรวมหรอืเขาไปตรวจสอบ 

ปจจัยดานแนวทางการบรหิารจดัการองคกรทีม่ลีกัษณะท่ีแตกตางกนัโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่เนนหลกั

ในการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน แตในสวนของสภาองคกรนั้นเนน                           

หลัก\การบริหารโดยการเขาไปมสีวนรวมกบัประชาชน และปจจัยเชงิโครงสรางทีท่ัง้สององคกรมีลกัษณะโครงสราง

องคกรท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงสรางการทํางานที่แนชัดตายตัว    

แตสภาองคกรชุมชนไมมีโครงสรางแบบแผนการทํางาน ขององคกรที่ตายตัว ลักษณะความสัมพันธในเชิง              

ขัดแยงจึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาชุมชนซึ่งสวนมากชุมชนที่มีลักษณะความสัมพันธเชิงขัดแยง            

มักจะไมเกิดการพัฒนา 

 3. ลักษณะความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝายตางทํางานในสวนของตนซ่ึงเปนลักษณะ                        

ความสมัพนัธทีพ่บนอยทีส่ดุ เปนลกัษณะความสมัพันธทีท่างสภาองคกรชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไมเขามายุงเกีย่วการทาํงานของกนัและกัน การทาํงานของทัง้สององคกรจะเปนการทาํงานในลักษณะคูขนาน 

ลักษณะการทํางานของสภาองคกรชุมชนเปนเหมือนลักษณะการทํางานของกลุมองคกรภาคประชาชน                           

ที่ไมไดมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี แตมีการทํางานในการขับเคล่ือนกลุม                          

ในรูปแบบของโครงการซึ่งทํารวมกับประชาชนเปนหลัก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะ                        

ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบความสัมพันธไมขัดแยงแต

ตางฝายตางทํางานในสวนของตน สวนใหญจะไมรูถึงเรื่องการมีตัวตนของสภาองคกรชุมชน และการทํางาน

ของสภาองคกรชุมชนในพื้นท่ี ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับ                             

องคกรปกครองสวนทองถิน่  พบวา ปจจัยทีส่งผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง                 

สวนทองถิน่ทีท่าํใหเกดิลกัษณะความสมัพนัธในการดําเนนิงาน หรอืการอยูรวมกนัในทองถิน่ ในฐานะองคกร

พัฒนาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตยแกประชาชนในทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรง 

ไดแก 1) ปจจยัดานการมสีวนรวม 2) ปจจยัดานบทบาทหนาทีต่ามกฎหมาย 3) ปจจยัดานการส่ือสารระหวาง

องคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถ่ิน และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัยท่ีสงผลทางออม ไดแก                        

1) ความเชือ่และวัฒนธรรม 2) ทศันคตคิวามเชือ่สวนบุคคล 3) ปจจยัเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบรหิาร

องคกร ซึ่งสามารถเรียงลําดับปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง                   

สวนทองถิ่นไดดังนี้ ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น               

มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ เหลานี้มี                                 
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ผลตอความสัมพันธระวางองคกรของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก                                

จากผลการวิจยัพบวา  ความคดิเกีย่วกบัปจจยัทีส่งผลตอความสมัพนัธทีค่ามากสดุคือ ปจจยัดานผลประโยชน                            

มคีาเฉลีย่อยูที ่4.56 รองลงมา คอื ปจจัยดานการเมอืงในทองถิน่ มคีาเฉลีย่อยูที ่4.20 ปจจัยดานบทบาทหนาท่ี

ตามกฎหมาย มีคาเฉล่ียอยู ที่ 4.11 ปจจัยดานการมีสวนรวม มีคาเฉล่ียอยู ที่ 3.95 และ ปจจัย                                    

ดานการสื่อสารระหวางองคกร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1

ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 จากการศึกษาในภาพรวมนั้นทําใหทราบวา ในการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนในระดับตําบล

แตละทองที่นั้นยังมีปญหาอยูมาก ไมวาจะเปนปญหาดานโครงสรางภายในองคกร ปญหาเรื่องงบประมาณ

ทีไ่ดรบัการอดุหนุน ปญหาในเร่ืองกระบวนการในการขับเคล่ือนสภาองคกรชุมชน ปญหา ความสมัพนัธระหวาง

สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ ลวนแลวแตเปนปญหาท่ีเกิดมาจากความไมพรอมของ

สภาองคกรชุมชนเอง หรือถามองอกีแงหน่ึงคือ  ปญหาท่ีมกัเกิดข้ึนกับองคกรทีเ่กดิใหมอยางสภาองคกรชมุชน 

ซึ่งควรหาแนวทางแกไขเพื่อใหปญหาเหลานี้ใหลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความสัมพันธระหวาง

สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่หลายๆ พื้นที่กอใหเกิดความขัดแยงภายในชุมชน                              

อันสงผลใหเกิดการแบงฝกแบงฝายของคนในชุมชน เกิดความแตกแยก ความสามัคคีของคนในชุมชน                        

ในท่ีสุดอาจสงผลระยะยาวตอการพัฒนาชุมชน จากปญหาดังกลาวในขางตนจึงนํามาซ่ึงการหาทางออก                  

โดยการหาแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของสภาองคกรชุมชนอันจะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู 

เกดิการพัฒนาควบคูกนั และมีสวนรวมในการดาํเนนิงานรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยมีรายละเอยีด 

ดังนี้ 

  SD          
 

 3.95 1.14   
 4.11 1.04  

 3.37 0.99  
 4.20 1.02  

 4.56 1.03  
 3.90 1.04  
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ภาพที ่1:  ตวัแบบการบรหิารจัดการท่ีเหมาะสมของสภาองคกรชมุชนทีจ่ะทาํใหสภาองคกรชมุชนคงอยูเกดิการพัฒนา

              ควบคูกันและมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของสภาองคกรชุมชนทีจ่ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู เกดิการพัฒนา

ควบคู และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกระบวนการดังตอไปนี้

 1. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลวา                

มีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง 

ปจจัยที่สงผลโดยตรง ไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานบทบาทหนาที่                   

ตามกฎหมาย ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชน                    

ปจจัยท่ีสงผลทางออม ไดแก ความเช่ือและวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเช่ือสวนบุคคล ปจจัยเชิงโครงสราง และ

แนวทางการบริหารองคกร

 2. การประสานงานระหวางองคกร เมื่อทราบลักษณะความสัมพันธวาเปนไปในลักษณะใดแลว                   

จึงนํามาสูกระบวนการประสานงานระหวางองคกรที่ตองทํา เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน และเกิดการเขาใจ

ซึ่งกันและกัน 

 3. การยอมรับบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะเปนตัวเสริมใหลักษณะความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีขึ้น                     

โดยท่ีทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของกันและกัน ซึ่งในสวนของทั้ง                          

3 กระบวนการแรกนี้ตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได

 4. ความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพและตอเน่ืองไดนั้น ตองเกิดจากการท่ีทั้งสององคกรเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ

องคกรซ่ึงกนัและกัน มกีารประสานงานระหวางองคกรท่ีด ี จงึจะทาํใหเกดิการรวมมือกนัระหวางองคกรท่ีดไีด 
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ไมใชเพียงแตเปนการรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น แตตองรวมมือ

กับองคกรอ่ืน หรือภาคสวนอ่ืนๆ ดวย ตลอดจนการสรางความรวมมือกับภาคประชาชน จึงจะทําให                           

ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะความสัมพันธที่ดีตอกัน

 5. การประชาสมัพันธ เม่ือเกิดความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแลว ยังไมสามารถเรียกวาเปนความรวมมือที่กอใหเกิดการพัฒนาของทองถ่ิน                

ที่สมบูรณอยางแทจริงได แตตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนดวย การจะทําใหประชาชนไดรับรู                   

รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการสรางความเขาใจ จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ                

ใหแกประชาชนทราบดวย

 6. ประชาชน ถือเปนกลไกลหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดหลักประชาธิปไตย การจะทํา                         

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาทองถิ่น หรือการสะทอนปญหา ตลอดจนการชวยแกไขพัฒนา 

ตองมีองคกรหรือหนวยงานเปนตัวกลางในการจัดเวทีเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย ซึ่งการทํางาน 

รวมกันของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนทางออกที่ดีในการเปนตัวกลาง และ                      

เปนเวทีในการสะทอนปญหา เสนอแนวทางแกไข ไปจนถึงการรวมกันในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 7. การบริหารทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น ทรัพยากรชุมชน ไมวาจะเปนวิถีชีวิต จารีตประเพณี                          

องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน                 

ถือเปนสิ่งที่คนในชุมชนตองชวยกันดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน จึงตองเกิดจาก

การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคประชาชนในทองถ่ิน จึงจะทําใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน                                           

ที่ดีมีประสิทธิภาพและตอเนื่องยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีรูปแบบ

ความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะท่ีสององคกรตาง ทํางาน                   

เพ่ือบริหารและพัฒนาชุมชนท่ีเนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาองคกรชุมชน และ                   

ภาคสวนตาง ๆ  2) ความสัมพันธเชิงขัดแยง เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความขัดแยงที่เกิด                              

การปจจัยตางๆ เปนผลทําใหชุมชนไมเกิดการพัฒนา และ  3) ความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝาย                          

ตางทาํงานในสวนของตน เปนลกัษณะความสมัพนัธทีท่ัง้สององคกรทาํงานของตนเองโดยไมมกีารปรึกษาระหวาง

สององคกร ทําใหการทํางานมีความทับซอน สงผลตอการไมเขาใจในตัวองคกรของประชาชนในชุมชน                        

ซึ่งลักษณะความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัยนั้น แตละพ้ืนที่ตางมีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน                  

โดยเปนผลจากปจจัยตางๆ ที่เขามามีสวนเก่ียวของ ประกอบดวย ปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธโดยตรง              

ไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการเมืองทองถ่ิน ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย                                

ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออมตอความสัมพันธ 
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ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษา ของบุคคล ปจจัยดานความเชื่อและวัฒนธรรม ปจจัยเชิงโครงสราง 

สอดคลองกับ Buranrak (2005, 126 - 153) ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่นําไปสูการเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทาง   

การเมอืงของภาคประชาชนและสงผลกระทบตอการพัฒนาชมุชน เกดิจากปจจยัภายนอกคือ การตองการแกไข

ปญหาดานโครงสรางโดยตอบโตปญหาที่เกิดจากโครงการของภาครัฐอันนําไปสูปญหาดานสิ่งแวดลอมและ

ปจจยัภายใน ไดแก วฒันธรรมชมุชน การระดมทรพัยากร และโครงสรางโอกาสทางการเมือง ซึง่ในขณะเดียวกัน

หากตองการใหสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ดํารงและทาํงานรวมกนัเพือ่ใหเกิดการพัฒนา 

และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันตองอาศัยประชาชนเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนและประสาน                          

ผลประโยชน ตลอดจนหาแนวทางหรือขอตกลงรวมกันในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยการลด

ความขัดแยงแลวหันหนามาคุยกัน การบริหารงานควรมีการเปดกวาง มีวิสัยทัศนพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง              

เพื่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ (Puangngam, 2005, 53-60) ที่ไดกลาวถึงสิ่งที่ทาทาย

องคกรปกครองทองถิ่นวาไมใชแคการสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยการมีการบริหารจัดการ

ทีด่หีรอืใหสมาชิกและคณะผูบรหิาร ตลอดจนบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถเทานัน้ แตสิง่ทีอ่งคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองทํา คือ การระดมความคิด ความรูความสามารถของประชาชน เพื่อใหเกิดความรูสึก                            

เกิดความเสียสละ เพ่ือรวมกันพัฒนาใหชุมชนมีสวนรวมในการพ่ึงพากันแกปญหาตางๆ ดวยตัวเองมากข้ึน 

อันจะนําไปสูการมีสํานึกของความเปนพลเมือง โดยการสรางการปกครองทองถ่ินใหมีประชาธิปไตย                              

ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงโดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม                      

ของประชาชนกลุมองคกรประชาชนอยางแทจริง โดยหาวิธีสงเสริมใหประชาชนเขารวมกระบวนการบริหาร

จัดการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรางชุมชน และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถ่ิน                   

การเสริมสรางประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจใหม ที่รัฐกระจายอํานาจและ              

ความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจตอไป 

 การท่ีจะเกิดการปกครองทองถิ่นที่มีประชาธิปไตยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงน้ัน                

เกิดจากการที่สภาองคกรชุมชนเขามาเปนฟนเฟองตัวในสวนท่ีขาดหายไป ชวยในการผลักดันและ                        

ขับเคล่ือนใหประชาชนเขาใจสิทธิ หนาที่ ของตน และหวงแหนความเปนทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน                     

บนฐานคดิประชาธปิไตยแบบมสีวนรวมอยางแทจรงิ แนวทางการบริหารจดัการสภาองคกรชุมชนทีเ่หมาะสม 

ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน                    

ทีย่ัง่ยืน จงึเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทาํใหเกิดการพฒันาชุมชนทองถิน่ โดยมีประชาชนเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน 

มขีัน้ตอนดังน้ี 1) วเิคราะหหาความสมัพันธระหวางสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครอง สวนทองถิน่ในตาํบล

วามีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง 

2) สรางการประสานงานระหวางองคกรท่ีมปีระสิทธภิาพเพือ่ใหเกดิการทาํงานรวมกัน เกดิการเขาใจซ่ึงกนัและ

กัน 3) การสรางและการยอมรับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งเปนตัวเสริมใหลักษณะความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง                                    

สวนทองถิ่นดีขึ้น โดยที่ทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกันและกัน                   
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ซึ่งใน 3 กระบวนการแรกน้ีตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได               

4) สรางความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง  สวนทองถ่ินในการรวมกันทาํงานเพ่ือพฒันา

ชุมชนโดยเนนการรักษาผลประโยชนของประชาชนและชุมชน เปนเปาหมายหลักในการขับเคลื่อน                                     

5) มีการประชาสัมพันธการทํางาน เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว                       

ตลอดจนการสรางความเขาใจก็ตองมกีารประชาสมัพันธใหแกประชาชนทราบ 6) การเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหา และรับฟงความตองการของภาคประชาชน                       

ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาในการพัฒนาชุมชน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชนไมวาจะเปน

วิถีชีวิต จารีตประเพณี องคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะ                       

ที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน ถือเปนสิ่งที่ตองดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนจึงตองเกิดจาก

การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคประชาชนในทองถิ่นนั้น ถึงจะเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนที่ดี                                        

มปีระสทิธภิาพ และตอเนือ่งยัง่ยนื สอดคลองกบัแนวคดิของ (Milbrath, 1965 อางถงึใน Promchutima, 1998) 

ไดเสนอไวอยางนาสนใจวา การเขามามีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) เปนทัง้เปาหมายและ

กระบวนการทางการเมืองในฐานะที่เปนเปาหมาย หมายถึง การเขามามีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมาย

สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย โดยการตัดสินวาสังคมใดจะมีระดับความเปน

ประชาธปิไตยสูงหรอืตํา่ อาจพิจารณาไดจากระดบัการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ตลอดจน

การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสะทอนปญหา และความตองการของตนผานกระบวนการทาง                 

การเมือง ดังน้ันจากการพิจารณาของผูวิจัยเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองมีความสําคัญอยางยิ่ง                           

ตอพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยท้ังการ                   

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท้ังในฐานะที่เปนเปาหมาย กระบวนการทางการเมืองควบคูกัน                        

และสอดคลองกับการที่สภาองคกรชุมชนไดเขามามีบทบาทในการเปนตัวขับเคลื่อนประชาธิปไตย                                      

ภาคประชาชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ 

สรุป 
 ปจจัยท่ีสงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ลกัษณะ

ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3  ลักษณะ 

ไดแก 1) ความสมัพันธเชงิรวมมอื 2) ความสมัพันธเชงิขัดแยง และ  3) ความสัมพนัธเชงิไมขดัแยงแตตางฝาย

ตางทํางานในสวนของตน โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยตรง ไดแก 1) ปจจัยดานการมีสวนรวม 2) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย 3) ปจจัย

ดานการสื่อสารระหวางองคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถ่ิน และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัย                   

ที่สงผลทางออม ไดแก ประกอบดวย 1) ความเชื่อและวัฒนธรรม  2) ปจจัยทัศนคติความเชื่อสวนบุคคล                  

3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหารองคกร และเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม                   
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ของสภาองคกรชมุชนทีจ่ะทาํใหสภาองคกรชมุชนคงอยูและเกิดการพัฒนาควบคู และมสีวนรวมในการดําเนนิงาน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งสององคกรตองมีการดําเนินการตามกระบวนการ ดังน้ี 1) วิเคราะห

ลกัษณะความสัมพนัธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ 2) ตองมกีารประสานงานระหวาง

องคกรสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การยอมรับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ               

ของแตละองคกร 4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ                        

6) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชน                  

ทองถิ่นรวมกันของทุกภาคสวน
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อก                

แบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถใน                   

การทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีม 

ของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใช                   

การสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ 3)                                  

เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานส่ือสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสาน                 

ตามหลกัการเรยีนรูจากประสบการณ กลุมทีใ่ชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมรีปูแบบกบักลุมทีใ่ชการสะทอน

คิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ  กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี

การโทรทศันและวทิยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

(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) และเคร่ืองมือในการสะทอนคิดผานบล็อก                          

3) แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม 4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม

และรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมสะทอน                  

คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวา                      

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับ                   

กลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม               

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) กลุมท่ีใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ 

(กลุมทดลอง) มีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมสูงกวากลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อก                      

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                   

แหลงรวมบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ความถนัดและความเช่ียวชาญท่ีแตกตางกัน เพื่อใหองคกร                 

บรรลุเปาหมายจึงมีการแบงสายงานตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยใชเกณฑความรู                               

ความสามารถ ตลอดจนความถนัดจึงกอใหเกิดทีมงานซ่ึงมีบุคคลที่มีความแตกตางมารวมกลุมกันและ                      

เพือ่ใหการทํางานเปนทมีมปีระสทิธภิาพ สมาชิกแตละคนในทมีจงึตองใหความรวมมอืกนั เมือ่เปนเชนนีอ้งคกร

ตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือ                    

ลมเหลว Sukhothai Thammathirat Open University (2013) การทํางานเปนทีมถูกกลาวบอยครั้งมากขึ้น                   

ในหนวยงานราชการเน่ืองจากไดถกูบรรจุไวเปนสวนหนึง่ของสมรรถนะหลักขอท่ี 5 ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (Phukleeb, 2012) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่จะเขาสูการทํางานไมวาจะเปนองคกร

ในภาครัฐหรือเอกชนจึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูไปกับทักษะ

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นหรือการทํางานเปนทีมแตดวยการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ของไทยน้ันเนนเน้ือหาความรู ด านวิชาการ เน้ือหาเปนลักษณะหลักการและทฤษฏีเปนสวนใหญ                                        

สวนการปฏิบัตินั้นจะเริ่มในชวงภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษาหรือมีเพียงระยะส้ัน ๆ ซึ่งบางคร้ังผูเรียน                    

ก็ไมไดรับการฝกฝนดานการทํางานเปนทีมเทาท่ีควร สงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการทํางานเปนทีมและ                  

การปรบัตัว  เม่ือตองทํางานรวมกับคนอืน่ในองคกรหลงัจบการศึกษา โดยพฤตกิรรมทีบ่งบอกถงึความสามารถ

ในการทํางานเปนทีม 5 ดานท่ีสําคัญ 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) ปจจุบันการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพียงอยางเดียวผูเรียนไมสามารถ                       

โตตอบแสดงความคิดเห็นในหองเรียนไดทุกคนเพราะบทบาทของผูเรียนถูกจํากัดดวยเวลา การเรียน                              

การสอนแบบผสมผสานจึงมีสวนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหผู เรียนไดมีโอกาสเรียนรู อยางยืดหยุ น                                    

ดานเวลามากขึ้นโดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการเรียนแบบพบหนากันในชัน้เรยีนปกตผิสม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561188

กับการเรียนแบบออนไลนในสัดสวนท่ีเหมาะสม ชวยสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบใหมใหกับผูเรียน                                

ไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยอํานวยความสะดวกและใหผลลัพธทางการเรียนรูที่ดีกบัผูเรียน                  

ซึ่งผูสอนตองเพ่ิมการเรียนรูในสภาพแวดลอมออนไลนเขากับตารางเวลาของผูเรียนอยางเหมาะสมและ                               

ยืดหยุน ตองเตรียมเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนตางเวลากันใหเปนไปอยางราบร่ืน                        

เนนความทันสมัยในการติดตอส่ือสารออนไลนที่จะชวยใหผูเรียนออกจากขอจํากัดของการเรียนในช้ันเรียน

ทัว่ไป (Stein & Graham, 2014) นอกจากนีก้ารเรยีนการสอนดวยหลักการเรยีนรูจากประสบการณมสีวนทีจ่ะ

ชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของผูเรียนเพราะมีกระบวนการที่นําผูเรียนไปประสบกับ

สถานการณจรงิไดลงมือปฏบิตัดิวยตนเองอันจะสงผลตอการเรียนรูทีเ่กดิจากการกระทํา (Learning by Doing) 

ตามท่ีจอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาคนสําคัญไดแนะนําแนวคิดไวสอดคลองกับผลการศึกษา               

ของ Papattha, Nilsook & Jeerungsuwan  (2015) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรู             

จากสถานการณจริงเปนองคประกอบหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอนทีจ่าํเปนตอการพฒันานกัส่ือสารมวลชน

ดิจิทัลในยุคหลอมรวมสื่อ

 การเรียนรูจากประสบการณ เปนการสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมดวยการเรียนรู                 

จากส่ิงท่ีผูเรียนไดผานการเรียนท้ังภาคทฤษฏีและภาคการปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจาก                      

การเรียนรู  ซึ่งจะพัฒนาความรูความสามารถของผู เรียนตอไป ผู วิจัยไดสังเคราะหหลักการเรียนรู                                     

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                     

ขัน้ตอนสดุทาย การประเมนิประสบการณและการบรูณาการ จะใชการสะทอนคดิผานบล็อกซึง่การสะทอนคดิ                                   

มีหลากหลายรูปแบบ มีงานวิจัยกลาวถึงประโยชนของการสะทอนคิดวาชวยสงเสริมการประเมินตนเอง                 

การสือ่สารผานการเลาเรือ่งราวทีไ่ดจากประสบการณการเรยีนรูดงัทีไ่ดกลาวถงึไปแลวขางตน ซึง่การสะทอนคดิ

เปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ การสะทอนคิดเปนกระบวนการทบทวน

ตนเองท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลซึ่งมีความซับซอน เปนการคิดเกี่ยวกับความรูและประสบการณท่ีประสบ                 

รวมทั้งสิ่งที่มีผลตอความคิดนั้น เปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดความเขาใจในตนเองมากข้ึนในระดับลึกซ้ึง  

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)

 จากที่มาและความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาส่ือสาร

มวลชน ผู วิจัยอยากทราบวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู จากประสบการณ                                

ควรมีกิจกรรมใดบางที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมและรูปแบบของการสะทอนคิด                

แบบใดที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาส่ือสารมวลชน จึงสนใจศึกษาผล 

ของการใชรูปแบบการสะทอนคิดท่ีแตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู               
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จากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน โดยเปน                        

การเปรียบเทียบกลุมทดลองท่ีใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมทดลองท่ีใชการสะทอนคิด

ผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสม

ผสานตามหลกัการเรยีนรูจากประสบการณทีม่ตีอความสามารถในการทาํงานเปนทีมของนกัศึกษาดานส่ือสาร

มวลชน

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานเปนทมี ของนกัศกึษาดานส่ือสารมวลชนท่ีเรยีนแบบ 

ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม                

ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ  

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบ                      

ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม                 

ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ  

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหลักการเรียนรูจากประสบการณ สรุปไดวา เปนกระบวนการ

เรียนรูที่ผู เรียนไดเช่ือมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหมผานการเรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและ                       

ภาคปฏิบัติจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจากการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองทบทวนและวิเคราะหประสบการณ    

ที่ตนเองไดรับพัฒนาเปนองคความรูเพ่ือบูรณาการในการเรียนรูคร้ังตอไป (Dewey, 1983 ; Kolb, 1984 ; 

Pfeiffer & Ballew, 1988 ; Rogers, 1996) ผูวจิยัไดศกึษาและสงัเคราะหจากหลักการเรยีนรูจากประสบการณ

ของ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989) ซึ่งจะนํามาใชใน                 

การวิจัยครั้งนี้ไดเปน  4 ขอ ดังนี้ 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 2) การสังเกตและ                      

การไตรตรอง 3)  การพจิารณาลงความเหน็และการสรางแนวคดิ 4) การประเมินประสบการณและการบรูณาการ

 การเรียนรูแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชลักษณะการเรียนแบบออนไลน

ผสมกับลักษณะการเรียนแบบเผชิญหนากัน โดยในสวนของการเรียนแบบออนไลนนั้นจะใชเครื่องมือใน                 

การออกแบบการเรยีนการสอนทีแ่ตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของผูเรยีน และเน้ือหาความรู (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) เปรียบเสมือนบันทึกประจําวันออนไลนที่บุคคลสามารถเขียนเพ่ิม    
ไดเร่ือย ๆ ดวยภาษาหรือความคิดของตนเอง ผานทางเครื่องมือท่ีใชไดงาย แตไมเหมือนกับเว็บไซตทั่วไป 
(Campbell, 2003) การสะทอนคิด เปนกระบวนการทบทวนตนเองทีเ่กิดข้ึนภายในตวับคุคลซ่ึงมีความซับซอน 
เปนการคิดเกีย่วกบัความรูและประสบการณทีป่ระสบ รวมทัง้ส่ิงท่ีมผีลตอความคิดน้ัน เปนกระบวนการทีช่วย
ใหเกิดความเขาใจในตนเองมากข้ึนในระดบัลึกซ่ึงผูวจิยัไดศกึษาความหมายและกระบวนการสะทอนคิดจาก
หลากหลายแนวคิด (Gibbs, 2000 ; Johns, 2000 ; Knowles, Cole & Presswood, 1994 ; Smyth, 1989; 
Yancey, 1998 ; Malithong,  2005 ; Klomkul, 2011 ; Sangcharoon, 2007) ดังนั้น การสะทอนคิด                             
ผานบลอ็กจึงหมายถงึ การไตรตรอง ทบทวนความคิดและการกระทาํของตนเองหรอืจากผลงาน ผานการเขยีน
บนัทกึลงบนเว็บบล็อกท่ีใหบรกิารออนไลน เพือ่พจิารณาการเรียนรูทีเ่กดิขึน้พรอมท้ังเปนการบอกเลาเร่ืองราว
แบงปนใหกับผูอื่นและเก็บไวเปนเหมือนบันทึกการเรียนรูของตนเอง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยเตรียม                       
เครื่องมือสําหรับ การสะทอนคิดผานบล็อกบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com) โดยสมัครบัญชีผูใชงาน   
จากนัน้สรางบลอ็กกลุมขึน้มาตามจาํนวนกลุมท่ีไดตกลงกนัในชัน้เรียนและสงคําเชญิเขารวมบลอ็กกลุมไปยงั
ผูเรยีนเพือ่ทาํกิจกรรมสะทอนคิดกลุม และไดแบงการสะทอนคดิกลุมออกเปน 2 ลกัษณะ ดงันี ้1) กลุมสะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว
รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความและ/หรือสื่อชนิดอื่น
ไดแก ภาพนิง่ วดิโีอ เสียง กราฟก เปนตน 2) กลุมสะทอนคิดแบบไมมรีปูแบบ (กลุมควบคมุ) กาํหนดใหสะทอน
คิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิด
กลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ 
 การทํางานเปนทีม หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนการรวมกลุมของบุคคลตั้งแต
สองคนขึน้ไปเพือ่ปฏบิตังิานใหบรรลุเปาหมายเดียวกันและสมาชกิในทมีเกดิความพงึพอใจในผลงานทีเ่กดิขึน้ 
(Parker, 1990 ;  Kedsakorn, 2005) ผูวจิยัไดศกึษาและสังเคราะหจากหลกัการของ 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 
เพือ่แบงงานตามความถนัดและเหมาะสม 2) กาํหนดเปาหมายของทมีสมาชิกในทมีรวมกนักาํหนดเปาหมาย 
ทกุคนยอมรับและเขาใจวัตถปุระสงคทีร่วมกันกาํหนด 3) สามารถส่ือสารภายในทีมสมาชกิในทีมมกีารประสานงาน
กันอยางเปดเผย สื่อสารกันอยางตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงกันในทีม                                           
4) รักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม  สมาชิกในทีมรวมกันสรางบรรยากาศที่เกิดการรวมมือกัน                     
การทํางานเปนทีมที่ไมตึงเครียดจนเกินไปและไมละเลยจนเกินไป มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน                                        
5) สามารถประเมินการทํางานไดโดยการสํารวจตนเองและทีมวาทํางานไดดีหรือไม ในระดับใด มีอะไร                          

ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานบางหาทางแกไขปญหาในการทํางาน

 ผู วิจัยเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ                        

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) โดยแบงเปนกลุมท่ีใชการสะทอนคิดแบบ                         

มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) ประชากรในการวิจัย

คร้ังน้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีดานสื่อสารมวลชน ปการศึกษา 2559 จํานวน 124,000 คน และ                        

กลุมตวัอยางท่ีใชในการศกึษาครัง้นี ้เปนนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที ่2 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน
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และวทิยกุระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศนูยเทเวศร) 

จากมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาดานส่ือสารมวลชน มีรายวิชาท่ีจัดการเรียน              

การสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิมกีารมอบหมายงานในลกัษณะงานกลุม จาํนวน 55 คน  ทีล่งทะเบียนเรยีน

ในรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพ่ืองานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) ภาคการศึกษา                    

ตนปการศึกษา 2559 โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากน้ันใชวิธีการ                       

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อแบงเขากลุมการทดลอง 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมที่ใชการสะทอน

คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง                     

โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ

และ/หรอืสือ่ชนดิอ่ืน ไดแก ภาพนิง่ วดิโีอ เสยีง กราฟก เปนตน และเปนกลุมทีใ่ชการสะทอนคิดแบบไมมรีปูแบบ 

(กลุมควบคุม) จํานวน 30 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว

รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดลองและ ผูวจิยัไดแบงประเภทของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัออกเปน 4 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนการสอนทีผู่วจิยัสรางข้ึนเปนการนําการเรียนการสอน

แบบผสมผสานและหลักการเรยีนรูจากประสบการณมาเปนโครงสรางหลักในการจดัการเรียนการสอนสําหรับ

รายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) จํานวน 7 สัปดาห 

ครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 5 ถึง 7 ซึ่งแผนการเรียนรูแบงออกเปน 2 แผน 1) แผนการจัดการเรียน

รูแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ 2) แผนการ

จดัการเรยีนรูแบบผสมผสานตามหลกัการเรยีนรูจากประสบการณ กลุมสะทอนคดิผานบล็อกแบบไมมรีปูแบบ 

โดยเปนการเรียนแบบพบกันในชั้นเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และแบบออนไลนระหวาง

สัปดาห สัปดาหละ  1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนอยางตํ่า โดยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนจะ

ดําเนินกิจกรรมตามหลักการเรียนรูจากประสบการณรวมกันดวยการจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน                               

ทีม่กีารสะทอนคดิผานบลอ็กดวยรูปแบบท่ีแตกตางกนั สรปุไดเปน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้การสรางประสบการณ

การเรียนรู ดวยการปฏิบัติ 2) ขั้นการสังเกตและการไตรตรอง 3) ขั้นการพิจารณาลงความเห็นและ                                    

การสรางแนวคิด 4) ขั้นการประเมินประสบการณและการบูรณาการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็น

คําถามสําหรับการสะทอนคิด ดังนี้

  1.1 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ                      

(กลุมทดลอง) 1) ทีมของขาพเจามีเปาหมายในการทํางานอยางไร และมีกระบวนการทํางานอยางไรบาง                         

2) ขาพเจาและทีมงานแตละคนทําหนาท่ีใดบาง และมีการปฏิบัติหนาท่ีเหลาน้ันไดดีหรือไมอยางไรบาง                     

3) ขาพเจาและทีมงานพบปญหาใดบางระหวางการทํางานและไดแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานนั้น
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อยางไร 4) ขาพเจาไดรับประโยชนหรือความรูอะไรบาง พรอมบอกแนวทางการนําความรูไปปรับใชใน                        

การทํางานครั้งตอไป เชน เทคนิคการตัดตอวิดีโอใหมีคุณภาพ เทคนิคการอภิปรายหนาช้ันเรียน เปนตน                      

5) ขาพเจาวางแผนสําหรับการทํางานใหดีขึ้นในครั้งตอไปอยางไร เชน นําเสนอวิธีการทํางานแบบใหม                            

ที่แตกตางออกไปจากครั้งนี้ 

  1.2 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ 

(กลุมควบคุม) ใหผูเรียนเขียนสะทอนคิดบนบล็อกดวยประเด็น ดังตอไปนี้ 1) กระบวนการทํางานของทีม 2) 

การปฏิบัติหนาท่ีในทีมท้ังของตนเองและของทีมงาน 3) ปญหาระหวางการทํางานท้ังของตนเองและ                              

ของทมีงาน 4) ประโยชนหรอืความรูทีจ่ะนาํไปปรับใชในการทาํงานคร้ังตอไป 5) การวางแผนสําหรบัการทาํงาน

ใหดีขึ้นในครั้งตอไป

  1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ

ภาษา

    1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ และผูเชี่ยวชาญดานการสอน

วิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรวมจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ

ดวยการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค (Item Objective                           

Congruence: IOC) โดยใชสูตร ดังนี้ (Kaemkate, 2008)

  
 IOC =

R
   N                  

       +1          / /
               0        / /

               -1          / /

 IOC 0.5   /   
 IOC  0.5  /

  1.5  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

มาแกไขตามคาํแนะนาํ เชน จดัลาํดับขัน้ในการเรียนการสอนใหเหมาะสม ปรับกจิกรรมบางอยางใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการเรียนมากขึ้น เปนตน จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญเหมาะสมแลวไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
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 2.  ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และเคร่ืองมือในการสะทอนคิดผานบล็อก ผูวิจัยพัฒนาขึ้น                     

บนระบบการจัดการเรียนเรียนรู Moodle 3.1.1 ดังภาพท่ี 2 และเคร่ืองมือในการสะทอนคิดผานบล็อก                              

ผูวจิยัเตรียมเครือ่งมอืสําหรบัการสะทอนคดิกลุมโดยสมคัรบญัชีผูใชงานบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com) 

จากน้ันสรางบล็อกกลุมขึ้นมาตามจํานวนกลุมที่ไดตกลงกันในช้ันเรียนและสงคําเชิญเขารวมบล็อกกลุม                   

ไปยังผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมสะทอนคิดกลุมตอไป ดังภาพที่ 3

 
 

  ภาพที่ 2: ตัวอยางหนาแรกของระบบการจัดการเรียนรูรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรค

     เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
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ภาพที่ 3: ตัวอยางหนาบล็อกกลุมบนเว็บไซต Tumblr

  2.1 นาํระบบการจดัการเรยีนรูวชิาการคิดเชงิสรางสรรคเพือ่งานวทิยโุทรทศันและวทิยกุระจายเสียง

ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานระบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงและ                    

แกไขตามคําแนะนํา 

  2.2 นาํระบบการจัดการเรียนรูวิชาการคดิเชงิสรางสรรคเพ่ืองานวิทยุโทรทศันและวทิยุกระจาย

เสียงไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เปนนักศึกษาที่มี                    

ผลการเรียนเกง กลาง ออน จากการคัดเลือกโดยอาจารยที่ผูสอน จากนั้นใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน

แบบสอบถาม ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ 

  2.3  นาํความคดิเหน็ของนักศึกษาตอการใชงานระบบการจดัการเรยีนรูวชิาการคดิเชงิสรางสรรค

เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบฯ แลวนําไปใชใน                  

การทดลองกับกลุมตัวอยาง

 3.  แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดความสามารถในการทํางาน

เปนทมีโดยยดึตามโครงสรางแนวคิดของ Lertsrimongkol (2011) ลกัษณะของแบบวดัแบงเปน 3 สถานการณ 

มเีกณฑการประเมิน 5 ระดับของลเิคริท (Likert Scale) สาํหรบัผูเรยีนประเมินพฤตกิรรมในการทํางานเปนทมี

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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ความสามารถในการทํางานเปนทีมท้ัง  5 ดานที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) สามารถแบงหนาท่ีในทีมได                 

2) กาํหนดเปาหมายของทมีได 3) สามารถสือ่สารภายในทีมได 4) รกัษาบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานเปนทมีได  

5) สามารถประเมินการทํางานได  โดยใหคะแนนตามรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถ                                  

ในการทํางานเปนทีม รวม 30 คะแนน สําหรับข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยขอท่ี 3 และ 4                     

มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน

การทาํงาน เปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤตกิรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ใหอาจารยทีป่รึกษา

ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตน 

  4.2 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน

การทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น               

ใหผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม                  

ดวยการประเมินความสอดคลอง  (IOC: Item Objective Congruence) ใชสูตรในการคํานวณหาคาดัชนี

ความสอดคลอง ดังนี้ (Kanjanawasee, 2544) 

         IOC =   
       R             
       N                      
        +1           
         0             
        -1             

 
        IOC  0.5  
        IOC  0.5  

 4.3 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน                      

การทาํงานเปนทมีและรบูรคิเกณฑประเมนิพฤตกิรรมความสามารถในการทาํงานเปนทมี ทีผ่านการตรวจสอบ

จากอาจารยทีป่รึกษาและผูเช่ียวชาญมาปรับปรงุและแกไขตามคําแนะนํา เม่ือมีความเหมาะสมแลวนําไปใช                      

ในการทดลองกับกลุมตัวอยาง   

 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตาม                      

ขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 สัปดาห รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 7 สัปดาห
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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 

 N S.D. p 
 25 111.15 9.07 .02*

 25 114.34 6.96  
 *p < .05
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 2. ผลจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม   

หลังเรียน พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมระหวาง                         

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)

 3. ผลจากการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของ                       

กลุ มสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุ มทดลอง) และกลุ มสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)                                            

คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมจากกิจกรรมคร้ังที่ 1                            

ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง ( = 20.70, S.D. = 1.31)  สูงกวาคาเฉล่ียของคะแนน

พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ กลุมควบคุม (  = 13.16, S.D. = 1.36) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมครั้งที่ 2 คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม

ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง (   = 23.26, S.D. = 3.10) สูงกวาคาเฉลี่ยของ                                

คะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม  = 20.70, S.D. = 

1.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังตารางที่ 4

 N S.D. p 
 25 114.34 6.96 .06 

 30 110.55 8.09  
p< .05 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลัก
การเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานส่ือสารมวลชน                           
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยสวนที่สําคัญแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
 1. จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม กอนเรียนและ                        
หลังเรยีน ของกลุมสะทอนคดิแบบมีรปูแบบ (กลุมทดลอง) พบวา คาเฉลีย่คะแนนความสามารถในการทํางาน
เปนทมีหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเหน็วาการเรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ ที่ใชการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสงเสริมความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sinthaworn (2010) พบวา นักศึกษา
ครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานมีคะแนนความรูความเขาใจทางสารสนเทศ และ

ทักษะการเรียนรูเปนทีมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนการสอน                   
แบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู จากประสบการณ ที่สนับสนุนดวยเคร่ืองมือออนไลนและกิจกรรม                                    

ชวยสงเสริมใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน ของนักศึกษา                      
ดานสื่อสารมวลชน ระหวางกลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอน
คิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)  พบวา กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง)  
มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน สูงกวากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ                  
(กลุมควบคุม) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยคาดวาที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้                                 
อาจเน่ืองมาจากผูเรียนท้ังสองกลุมเปนนักศึกษาดานส่ือสารมวลชนท่ีมีพื้นฐานความสามารถดานเทคโนโลยี
ทีค่อนขางใกลเคียงกนั ทาํใหการเรยีนแบบผสมผสานเปนไปไดคอนขางราบรืน่ สมาชิกทุกคนสามารถทาํงาน
รวมกันเปนทีมบนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมแตกตางกัน สวนหลักการเรียนรูจากประสบการณ

ทีผู่เรียนท้ังสองกลุมไดเรียนรูนัน้เปนเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคและผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีง

ตารางที่ 4

เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม 

ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)                       

จากกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง
 

 1 N S.D. p 
 25 20.70 1.31 .00* 

 30 13.16 1.36  
 2 N S.D. p 

 25 23.26 3.10 .00* 

 30 20.70 1.46  
*p< .05 
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และวิทยุโทรทัศนซึ่งผู เรียนทราบดีอยูแลววาเปนวิชาที่สําคัญอันจะตอยอดไปสูอาชาชีพของตนเอง                                 
ในอนาคตได จึงใหความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดีทั้งในชั้นเรียนและบนระบบออนไลน โดย                
การสะทอนคดิผานบลอ็กทัง้แบบเด่ียวและแบบกลุมชวยใหผูเรยีนไดทบทวนจนเกิดการเรียนรูในกระบวนการ
ทาํงานเปนทมีไดอยางเปนรปูธรรมมากข้ึน สอดคลองกบัคาํกลาววาประสบการณทีเ่กดิในชวีติจรงิเปนกจิกรรม
การเรียนรูผานการกระทําซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูและความเขาใจในส่ิงท่ีไดกระทํา ในทํานองเดียวกัน                     
การเรียนรูผานรูปแบบสื่อท่ีหลากหลายจะชวยขยายกระบวนการประมวลผลใหกวางออกไปและเปนไปไดดี

ยิ่งขึ้น (Downs, Boyson, Alley & Bloom, 2011)

 3. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม ระหวางกลุมสะทอนคิดแบบ                      
มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม                 
การทํางานเปนทีม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
จากกิจกรรมท้ังสองคร้ัง ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักศึกษา                      
ทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมที่แตกตางกัน เนื่องจากแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปน
ทีม ประเมินโดยอาจารยประจํารายวิชาและผูวิจัย แตกตางจากแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม     
ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ผลจึงมีความแตกตางกัน โดยแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม                     
เปนมุมมองจากคนภายนอกทมี ซึง่อาจมองเหน็พฤติกรรมและลกัษณะการทาํงานในดานตาง ๆ  ไดชดัเจนกวา
สมาชิกในทีม โดยนักศึกษากลุมที่สะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีลักษณะพฤติกรรมการทํางาน     
เปนทีมดานการแบงหนาท่ีในทีมและการส่ือสารภายในทีมสูงท่ีสุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน 
สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรมดานการกําหนดเปาหมายของทีม
สูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรมในหองเรียนและการพูดคุยกัน                   
ผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเม่ือวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม 
ดังนี้ 1) ดานการแบงหนาที่ในทีม แบงหนาที่กันคราว ๆ ในหองเรียน และแบงกันอีกครั้งบนกระดานสนทนา
ออนไลนแบบแจกแจงวาใครทําหนาที่อะไรโดยยึดตามความสามารถของแตละคน 2) การกําหนดเปาหมาย
ของทีม สมาชิกนําเสนอสิ่งที่แตละคนสนใจดวยเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 3) การส่ือสารภายในทีม                 
เริม่ตัง้แตในช้ันเรยีนและบนกระดานสนทนาออนไลน 4) การรกัษาบรรยากาศทีด่ใีนทมี มกีารทบทวนคาํสัง่งาน
ใหกับสมาชิกในทีม  ใชคําที่เปนกันเองสื่อความหมายกับสมาชิก 5) ดานประเมินการทํางาน นําคําแนะนํา               
ของอาจารยไปปรับปรุงโดยทันที สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรม
ดานการกําหนดเปาหมายของทีมสูงท่ีสุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรม  
ในหองเรียนและการพูดคุยกันผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเม่ือวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา             
มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม ดังน้ี 1) ดานการแบงหนาท่ีในทีม แบงหนาท่ีกันบนกระดานสนทนาออนไลน
ตามเสยีงสวนใหญของสมาชกิทีต่องการใหใครทาํหนาทีอ่ะไร  2) การกําหนดเปาหมายของทมี สมาชกิรวมกนั
เสนอแนวทางในการผลิตช้ินงานใหเปนไปตามคาํส่ังงานมากท่ีสดุ 3) การส่ือสารภายในทีม  พดูคยุเก่ียวกบั                    
ชวงเวลาท่ีสมาชิกวางตรงกันเพ่ือนัดแนะเวลาและสถานที่ทํางาน 4) การรักษาบรรยากาศที่ดีในทีม                             

รับฟงความคิดเห็นกันและใหเหตุผลโตแยงหากไมเห็นดวยกับส่ิงท่ีสมาชิกเสนอ 5) ดานประเมินการทํางาน 

รับฟงและนําคําแนะนําของอาจารยไปปรับปรุงงานมากกวารอยละ 80
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สรุป
 จากขอคนพบขางตนสามารถสรุปได ดังนี้ 1) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสาน

ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ มีคาเฉล่ียคะแนน

ความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                             

2) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการ

สะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนน

ความสามารถในการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษา                          

ดานส่ือสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมท่ีใชการสะทอนคิดผาน

บลอ็กแบบมีรปูแบบ มคีาเฉล่ียคะแนนพฤตกิรรมการทํางานเปนทมีสูงกวา กลุมท่ีมกีารสะทอนคิดผานบล็อก

แบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมนั้น                         

ผูสอนควรสงเสริมพฤติกรรมใหกบันักศึกษาท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) สามารถแบงหนาทีใ่นทมีได  2) กาํหนดเปาหมาย

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) การสงัเกตและการไตรตรอง 3) การพจิารณาลงความเหน็และการสรางแนวคดิ  4) การประเมินประสบการณ

และการบูรณาการ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989)                          

โดยในขัน้ตอนสดุทาย (การประเมนิประสบการณและการบรูณาการ) ควรนํากจิกรรมการสะทอนคิดผานบล็อก

ที่มีเครื่องมือในการเขียนบล็อกที่หลากหลาย เชน ภาพ ไฟลเสียง วดิีโอ เปนตน รวมถึงควรพิจารณาลักษณะ

ของคาํถามควรมีคาํถามแบบเจาะจงใหนกัศึกษาไดพยายามวเิคราะหการทาํงานของตนเองและสมาชิกกลุม

ใหครอบคลุมตรงประเด็น เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหการทํางานและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 1) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู

จากประสบการณที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อก ผูสอนควรเตรียมพรอมตนเองดวยการเรียนรูพื้นฐานการใช

งานระบบ เชน การอปัโหลด ดาวนโหลดเอกสาร การต้ังคาเปดปดกจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ตอโพสต

ของผูเรียน เปนตน  2) ผูสอนควรกระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงเสรมิในการปฏบิตักิจิกรรมแตละสัปดาห โดยอาจ

สื่อสารดวยการย้ําเตือนในช้ันเรียน หรือแจงเตือนผานทางอีเมล หรือโซเชียลมีเดีย ตามลักษณะของกลุม                                         

ผูเรียน 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกิจกรรมบนระบบออนไลน ควรปรับรูปแบบการใชงานกระดานสนทนา

ใหมีลักษณะที่หลากหลาย เชน สามารถพิมพขอความ สงไฟลเอกสาร สงไฟลภาพ สงไฟลวิดีโอบนกระดาน

สนทนาได เปนตน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 203

References
Anukoolwetch, A. (2012). Blended learning. Retrieved April 5, 2016, from http://www.chontech.ac.th/. 

 [in Thai]

Alvarez, S. (2005). Blended learning solutions. In B. Hoffman (Ed.). Encyclopedia of educational  

 Technology. Retrieved April 6, 2016 from http://coe.sdsu.edu/eet/articles/blendedlearning/ 

 start.htm.

Blake, R. & Mouton, J. (1964). The managerial grid: The key to leadership excellence. Houston,Texas: 

 Gulf.

Campbell, A. P. (2003). Weblogs for use with ESL classes. Retrieved April 26, 2016, from http://

 iteslj.org/Techniques/Campbell-Weblogs.html.

Cattell, R. B. (1948). Concepts and methods in the measurement of group syntality. Psychological  

 Review. 55, 48-63.

Conner, M. L. (1997). Learning from experience. n.p.: Angeless Learner.

Dewey, J. (1983). Experience and education. New York: Collier.

Downs, E. ;  Boyson, A. R. ; Alley, H. & Bloom, N. R. (2011). iPedagogy: Using multimedia learning 

 theory to iDentify best practices for MP3 player use in higher education. Journal of Applied 

 Communication Research. 39, 184-200.

Garnham, C. & Kaleta, R. (2002). Introduction to hybrid courses. Teaching with Technology Today. 

 8(6), 5.

Gibbons, J. & Gray, M. (2002). An integrated and experience-based approach to social work  

 education: The Newcastle Model. Social Work Education. 21(5), 529-549. 

Gibbs, C.J. (2000). New directions in the reconstruction of teacher education. Self-efficacious  

 teachers. Auckland: Pearson Education.

Harriman, G. (2004). What is blended or hybrid learning?.  Retrieved April 20, 2016, from  http:// 

 www.grayharriman.com/blended_learning.htm.

Harvey, T. R. & Drolet, B. (2004). Building teams, building people: expanding the fifth resource  

 Lanham: Scarecrow Education.

Homans, G. C. (1974). Social behavior; its elementary forms. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 

Johns, C. (1995). Framing learning through reflection within Carper’s fundamental ways of knowing 

 in nursing.  Journal of Advanced Nursing. 22, 226-234.

Johns, C. (2000). Becoming a reflective practitioner. London: Blackwell Science.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561204

Kaemkate, W. (2008). Research methodology in behavioral sciences. Bangkok: Chulalongkorn 

 University Printing House. [in Thai]

Kanjanawasee, S. (2001). Classical test theory. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. 

 [in Thai]

Kedsakorn, Y. (2005). Leadership and teamwork. Bangkok: Suan Dusit University Book Center. 

 [in Thai]

Khlaisang, J. (2010). Effect of hybrid learning with different type of courseware toward learning 

 acheivement and attitude of undergraduate students with different levels of learning 

 ability in introduction to web-based instruction program subject. Bangkok: Faculty of 

 Education, Chulalongkorn University. [in Thai]

Klomkul, L. (2011). Effects of reflection process on the effectiveness of classroom action research:             

              mixed methods research. Thesis Doctor of Philosophy Program in Educational Research              

              Methodology, Department of Educational Research and Psychology Faculty of Education, 

              Chulalongkorn University. [in Thai]

Knowles, J. G. ; Cole, A. L. & Presswood, C. S. (1994). Through preservice teachers’ eyes.

 New York: Macmillan.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Lertsrimongkol, P. (2011). Effects of an emotional regulation training program on teamwork skills 

 of sixth grade stuents.Thesis Master of Education Program in Educational Phychology,  

 Departmet of Educational Research and Phychology Faculty of Education, Chulalongkorn

 University. [in Thai]

Malithong, K. (2005). ICT for education. Bangkok:  Arun Printing. [in Thai]

Papattha, C. ; Nilsook, P.  & Jeerungsuwan, N. (2015). Experts’ Perspective on Education Management 

 in Electronic Media Age for Development of Digital Mass Media Officer. The Fifth TCU 

 International e-Learning Conference  “Overcome the Uncertainty of Technology in Education”. 

 22 January 2015 at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. (pp. 71-79). 

 Bangkok: Faculty of Industrial Education and Technology. [in Thai]

Phukleeb, N. (2012). Teamwork. Retrieved April 20, 2016, from http://www.ldd.go.th/web_psd/

 knowledge. [in Thai]

Parker, G. M. (1990). Team players and teamwork: The new competitive business strategy. 

 San Francisco:  Jossey-Bass Publishers.

Pfeiffer, J. W. & Ballew, A. C. (1988). Design skills in human resource development. New York: 

 Cornell University.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 205

Rogers, A. (1996). Teaching adult. Buckingham: Open University Press.

Sangcharoon, S. (2007). Effects of web-based learning lesson using blog upon learning achievement

 and retention in English subject of lower secondary school students. Thesis Master of 

 Education Program in Audio-Visual Communications, Department of  Curriculum, Instruction  

 and  Education Technology Faculty of Education, Chulalongkorn  University. [in Thai]

Sinthaworn, W. (2010). Development of a cooperative blended learning model using resource-based 

 learning to enhance information literacy and team learning skills for Rajabhat University 

 preservice teachers. Thesis Doctor of Philosophy Program in Educational Communications 

 and Technology, Department of Curriculum, Instruction and  Education Technology 

 Faculty of Education, Chulalongkorn University. [in Thai]

Smyth, J. (1989). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Education and

  Culture. 9(1), 7-19.

Stein, J. & Graham, C. R. (2014). Essentials for blended learning: A standards-based guide.  

 New York: Routledge.

Stogdill, R. M. (1950). Leadership, membership and organization. Psychological Bulletin. 47(1), 

 1-14. doi:10.1037/h0053857.

Sukhothai Thammathirat Open University. (2013). Teaching materials of training experience in  

 Communication Arts. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Book Center. 

 [in Thai]

Tarricone, P. & Luca, J. (2002). Successful teamwork: A case study. In Quality Conversations, 

 Proceedings of the 25th HERDSA Annual Conference. (pp. 640-646). Perth:  ECU 

 Publications Pres.

Thorne, K. (2003). Blended learning how to integrate online and traditional learning. London:  

 Kogan Page.

Voos, R. (2003). Blended learning--what is it and where might it take us? . Retrieved April 8, 2016,  

 from http://www.sloan-c.org/publications/view/v2n1/blended1.htm.

Waewngam, T. (2002). Group dynamics and teamwork. Bangkok: Med Sai Printing. [in Thai]

Weil, S. W. & McGill, I. (1989). Making sense of experiential learning: Diversity in theory and 

 practice. London: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Yancey, K. B. (1998). Reflection in the writing classroom. Colorado: University Press of Colorado.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561206

ปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตัดสนิใจซือ้สนิคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ : 

กรณศีกึษา บริษทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน)
Marketing Mix Factors Affecting the Purchase Decision Toward the House 

Brand Products of Consumers in Samut PraKan Province: 
A Case Study of Big C Supercenter Public Company Limited  

ภูษิตย  วงษเล็ก1* 

Pusit  Wonglek1* 

1บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

298  ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
1Graduate  School,  Southeast  Bangkok  College

298 Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260

*ผูเขียนหลัก
  อีเมล:  wonglek.p2000@gmail.com
  

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ                   

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)  กลุ มตัวอยางคือ ผู บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากบริษัท                                        

บิ๊กซี  ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 385 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน                                  

เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ เป นแบบสอบถาม สถิติที่ใช ในการวิเคราะหข อมูลไดแก คาเฉล่ีย                                              

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห                                     

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา                                         

1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัด

สมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี  ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก                              

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายดานราคา และ                     

ดานการสงเสริมการตลาด 2) การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ                         

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)   ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มคีาเฉลี่ย

การตัดสินใจสูงสุด  คือ  ขั้นตอนการรับรูความตองการ รองลงมาคือ ขั้นตอนการคนหาขอมูล ขั้นตอน
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การประเมินทางเลือก และข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม                      

การตลาด (X
4
) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X

3
) และดานราคา (X

2
) 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
 สนิคาตราเฉพาะหรอืสนิคาเฮาสแบรนด (House Brand) ในประเทศไทยไดโตมาพรอมกับการพัฒนา

ของกลุมผูประกอบการคาปลีกสมยัใหมหรอืกลุมโมเดิรนเทรด (Modern Trade) ทีม่กีารผลติสินคาเฮาสแบรนด

ขึ้นมาเพื่อใหเปนทางเลือกของลูกคา และนําไปวางขายในรานคาปลีกของตนเองเทานั้น โดยหนาตาสินคา             

เฮาสแบรนดสวนใหญก็จะมีสวนคลายกับสินคาแบรนดทั่วไป จะเนนท่ีจุดขาย คือ ราคาถูกเพียงอยางเดียว 

ทาํใหเจาะตลาดกลุมลูกคาเฉพาะทีม่ีรายไดปานกลางและลาง แตในตอนนีก้ลุมโมเดรินเทรดไดมีการพัฒนา

และปรับกลยุทธในการทําตลาดของสินคาเฮาสแบรนดใหม ใหมีความแตกตางและมีความหลากหลาย                     

มากขึ้นท้ังในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินคา จึงเปนทางเลือกใหกับลูกคาไดหลายกลุมข้ึน ปจจุบัน

สดัสวนของตลาดสนิคาเฮาสแบรนดในประเทศไทยมมีลูคาเพยีงรอยละ 1 ของตลาดคาปลีกทัง้หมด ซึง่กถ็อืวา

เปนตลาดทีย่งัเล็กมากเมือ่เทียบกับตลาดสนิคาเฮาสแบรนดในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสวติเซอรแลนด

ที่สินคาเฮาสแบรนดมีสวนแบงทางการตลาดถึงรอยละ 45 และสหรัฐท่ีมีถึงรอยละ 18 หรือแมกระทั่ง                     

ประเทศในกลุมประเทศเอเชียอยางสิงคโปร ก็มีสวนแบงการตลาดสินคาเฮาสแบรนดสูงถึงรอยละ  8  แมวา

ตลาดสินคาเฮาสแบรนดในประเทศไทยอาจยังมีสวนแบงการตลาดนอย ถาเทียบกับประเทศอื่น ๆ แตจาก

แนวโนมการเติบโตยังถือวาเปนตลาดที่นาสนใจ เพราะมีการคาดการณวาในปนี้ตลาดสินคาเฮาสแบรนด                

นาจะมีมูลคาทางการตลาดประมาณ 27,000 ลานบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 10-15 จากปที่ผานมา                

โดยเฉพาะสินคาเฮาสแบรนดที่ไดรับความนิยมสวนใหญยังเปนกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคเปนหลัก                  

(Samalapa, 2016)  

 ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ.  2556 – พ.ศ. 2557 ที่ผานมาสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ

ทั่วโลก  ในสวนของไทย แมวาจะยังไมกระทบมากนัก แตก็ทําใหกําลังซ้ือในชวงที่ผานมาลดลง สงผล                              

ใหผู บริโภคตองระมัดระวังในการจับจายสินคามากขึ้น ทําใหตลาดสินคาเฮาสแบรนด ซึ่งเปนสินคา                      

ของผูประกอบการหางคาปลีกแตละแหงมีอัตราการเติบโตของยอดขายอยางมากตอบรับกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ไมดี โดยปจจุบันนี้ผูบริโภคคนไทยเริ่มใหการยอมรับกับสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้นกวาในอดีต แมจะยังไม

มากเทากับในตางประเทศก็ตาม แตก็เปนแนวโนมท่ีดีที่สินคาเฮาสแบรนดจะไดรับการยอมรับมากขึ้น                          

ซึ่งในสวนของผูประกอบการเองก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาและยกระดับทั้งคุณภาพ ความนาเชื่อถือ และ

การผลิตตอตัวสินคาเฮาสแบรนดใหมากข้ึนตามไปดวยเพ่ือสรางความมัน่ใจและการยอมรบัใหมากข้ึนน่ันเอง 

ที่ผานมาผูประกอบการทุกรายก็ใหความสําคัญตอการยกระดับเฮาสแบรนดมากขึ้น อาทิ  เชน เทสโก  โลตัส 

ไดทําตลาดสินคาเฮาสแบรนดจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป และจะเพิ่มสินคาเฮาสแบรนดในกลุมเครื่องใช

ไฟฟาดวย โดยการเปดตลาดใหมกับแบรนดใหมที่ชื่อวา “ไฮยาซอง” ที่เปนแบรนดของ เทสโก โลตัสซ่ึงเปดตัว

ในประเทศไทยเปนแหงแรกในโลก  สําหรับท็อปซุปเปอรมารเก็ต  มียอดขายของสินคาเฮาสแบรนดของ                 

บริษัทเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 30 จากสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ที่ทําตลาด                         

4 - 5 แบรนด เชน มายชอยส  คุกกิ้ง  ฟอรฟน  และท็อปส  เปนตน รวมมากกวา 1,000 รายการ จึงมีแผนที่

จะขยายไลนเฮาสแบรนดอีกหลายแบรนด โดยเฉพาะในกลุมอาหารสดท่ีไดรับการตอบรับอยางดี                                    
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สวนของบรษิทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน) กป็รับกลยทุธและภาพลกัษณใหมของสนิคาเฮาสแบรนด

เร่ิมจากการใชชื่อ บิ๊กซี เปนแบรนดของสินคาเฮาสแบรนด  มีการปรับบรรจุภัณฑใหมสวยงามทันสมัย                       

รวมทั้งเพิ่มกลุมสินคาและรายการสินคารวมเปน 2,000 กวารายการ จากเดิมมี  1,000 กวารายการ และเพิ่ม

ซัพพลายเออร (Supplier) ผูผลิตรวมเปนกวา 250 รายจากเดิมมีประมาณ 100 กวารายเทาน้ัน และ ป                     

พ.ศ. 2557 จะเพ่ิมสนิคาใหมอกีกวา 100 รายการ (Praditsarn, Pupat, Wongpanit & Jatupanyachotikun, 2016, 

2014, 1) ดังน้ัน บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  จึงจําเปนตองท่ีจะตองเรงพัฒนากลยุทธ                  

ทางการตลาด เพ่ือเรงสรางความแตกตาง และสรางความจงรักภักดีในสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท                                  

ใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคในทกุสาขาเพือ่ใหบริษทัประสบความสําเรจ็ ในการดาํเนนิธุรกิจเชนเดยีวกบัผูประกอบการ

หางคาปลีกอ่ืนๆ  ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการก็เปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรงเพ่ือแยงชิง                

สวนแบงทางการตลาด เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบการ หางคาปลีกอื่นๆ ซึ่งก็มีสินคาเฮาสแบรนดเปนของ

ตนเองเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อาทิเชน  เทสโก โลตัส ท็อปซุปเปอรมารเก็ต  และแม็คโคร เปนตน

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย                         

สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก                          

ที่มีสินคาเฮาสแบรนดเปนของตนเองไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาและกลยุทธทางการตลาด                  

ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากขึ้นตอไป 

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตดัสนิใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภค

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               

กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการทีเ่คยซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดจากบริษทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร 
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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 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักลาวขางตน ผูวจิยัไดนาํมาใชเปนกรอบแนวความคดิทีใ่ชในการวจิยั

ครั้งนี้ ดังแสดงตามภาพที่ 1

                       ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
-   
-  
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-  

 
-   
-   
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-   

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร ไดแก ผู บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจาก                         

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา ประกอบดวย 1) สาขาบางพลี 2) สาขาศรีนครินทร 

3) สาขาสมุทรปราการ 4) สาขาสําโรง 5) สาขาสุขสวัสด์ิ 6) สาขาเมกาบางนา และ 7) สาขาสําโรง 2                             

(Big C Supercenter Public Company Limited, 2016, 1) 

  1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจาก                   

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา จํานวน 385 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
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ตามสูตรการคาํนวณหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทีไ่มทราบจํานวนของประชากรท่ีแนนอน ทีร่ะดับความเชือ่ม่ัน 

รอยละ 95  คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเกินรอยละ 5 (Vaivanijkul & Udomsri,  2002, 133)    

และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงสาขา  สาขาละ 55 คน (Leekitchwatana, 2015, 155)

 2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1                  

เปนคาํถามเกีย่วกบัปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

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

ความสอดคลองของเน้ือหากับขอคําถาม ไดคาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูระหวาง 0.60 -1.00                                

หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริโภคท่ีมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย  จํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากขอคําถามทั้งหมด

ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 1970, 161) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93 

 4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน

  4.1 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย                  

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยมเีกณฑการแปลความหมายคาเฉลีย่ ดงันี ้1) คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถงึ      

มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมากท่ีสุด  2) คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ         

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 การวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวจิยัขอท่ี 2  ผูวจิัยใชการวเิคราะหหาคาเฉลีย่ และ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 1) คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง     

ระดบัการตัดสินใจซือ้อยูในระดับมากท่ีสดุ 2) คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถงึระดับการตัดสินใจซือ้อยูใน ระดบั

มาก  3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  

หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้อ 

อยูในระดบันอยที่สุด

  4.3 การวเิคราะหขอมลูตามวตัถปุระสงคการวจิยัขอที ่3  ผูวจิยัใชการวเิคราะหหาคาสมัประสทิธิ์

สหสมัพันธแบบเพยีรสนั และการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึษา บริษทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน)

  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา                       

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)       

ในภาพรวม  มผีลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก (  = 3.95) โดยดานท่ีผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

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 

แสดงผลการวเิคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายดาน

 
 

 
  S.D. 

  

 4.07 0.69  1 
 3.94 0.80  3 

 3.95 0.73  2 
 3.85 0.83  4 

 3.95 0.67   
 

 2.  ผลการวิเคราะหข อมูลการตัดสินใจซ้ือสินค าเฮ าส แบรนดของผู บริโภคใน                                           

จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

       ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้ง 4 ขั้นตอนมีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( = 3.88) โดยข้ันตอนที่มีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจมากเปนอันดับท่ี 1 คือ มีการตัดสินใจซ้ือสินคา                   

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

  S.D.  
 3.95 0.72  1 

 3.87 0.82  2 
 3.85 0.83  3 

 3.83 0.88  4 
 3.88 0.72   

 3. ผลการวเิคราะหขอมลูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึษา บริษทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน)

  3.1  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายดาน               

ทุกดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา                            

เปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด                              

ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด           

(r = 0.78) รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (r = 0.72) ดานราคา (r = 0.69) และดานผลิตภัณฑ        

(r = 0.61) ตามลําดับ ดังแสดงตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน                  

จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
 

  
n r p

 385 0.80 0.00*
 385 0.78 0.00*

 385 0.72 0.00*
 385 0.69 0.00*

 385 0.61 0.00*
*p  0.05 
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  3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

(X
4
) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X

3
) และดานราคา (X

2
) สามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ไดรอยละ 66.30 ดังแสดงตามตารางที่ 4

            
      ( )  

Ŷ  =   .754 + .420(X4) + .227(X3) + .155(X2) 
               

     ( )    
Ẑ =   .486(Zx4) + .231(Zx3) + .172(ZX2) 

 ตารางที่ 4 

แสดงคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหคุณูของตัวแปรในสมการพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

B SEb t Sig.
 (X4) .420 .044 .486 9.495 0.000*

 (X3) .227 .051 .231 4.495 0.000*
 (X2) .155 .045 .172 3.463 0.001*

a         =   .754  
R        =   .816  
R2       =   .666 (Adjusted R2) =  .663  
F        =   229.945*  
SEest   =   .41700  
*p  0.05 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด

ของผูบรโิภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึษา บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ผูวจิยัมปีระเดน็

ที่นํามาอภิปรายผลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด และ                       

ตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา                       

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ดังนี้
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 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะสินคาเฮาสแบรนดของบริษทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) มคีณุภาพเทยีบเทากบั

สนิคาแบรนดเนมแตมรีาคาตํา่กวาสนิคาแบรนดอืน่ มกีารจดัวางสินคาสนิคาเปนหมวดหมู ทาํใหคนหาสินคา

ตามช้ันวางสินคาไดสะดวก มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ โทรทัศน และมีการสงเสริมการขายดวย                                  

การใหของแถม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Dawan & Vivadhnajat (2014, 201 - 212) ที่พบวา                                           

ปจจัยส วนประสมทางการตลาดท่ีส งผลต อพฤติกรรมการซ้ือสินค าเฮ าส แบรนด ของผู บริ โภค                                                               

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก

 2. ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (X
4
) มคีวามสัมพนัธกบัการตัดสนิใจ

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                 

การสงเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมาไดแก การโฆษณาในใบปลิว หนังสือพิมพ และการใหสวนลด 

 3.  ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (X
3
) สงผลตอการตดัสินใจซือ้สินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีการจัดวางสินคา

เปนหมวดหมู ทําใหคนหาสินคาตามชั้นวางสินคามีความสะดวก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chaowalit 

(2013, 3 - 38)  ทีพ่บวา ปจจยัดานการจัดวางสนิคาทีม่อีทิธพิลตอผูบรโิภค คอื การจัดวางสนิคาในท่ีๆ สามารถ

มองเห็นไดชัด จะชวยใหสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ                                 

Rattananram (2017, 69 - 70) ที่พบวา ปจจัยดานการจัดวางสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ                

ผูบรโิภคราน เซงฮะ คอื มกีารจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูหยบิงายสามารถดงึดดูใหผูบรโิภคเขามาซ้ือสนิคา   

 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (X
2
) สงผลตอการตัดสินใจซือ้สินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 

สนิคาเฮาสแบรนดของบรษิทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน) มรีาคาตํา่กวาสินคาแบรนดอืน่ สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ Chaowalit (2013, 3 - 38) ที่พบวา ปจจัยดานราคาสินคาที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค คือ                  

การมีราคาท่ีถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกับย่ีหออ่ืนๆ 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 จงึมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัการตัดสนิใจซือ้อยูในระดบัตํา่ และไมสงผลตอการตดัสินใจซือ้สินคา

เฮาสแบรนด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chatkhasemkul (2017, 93 – 94) ที่พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจของลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑเฮาสแบรนด

ของบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร อยูในระดับตํ่า

 6. การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท                    

บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเปนเพราะผูบรโิภครบัรูความตองการ

จากการเทียบคุณภาพเทียบเทาสินคาทั่วไปในทองตลาด  ผูบริโภคคนหาขอมูลจากการสอบถามจากบุคคล

ภายในครอบครวัและจากประสบการณในการทดลองใชสนิคา ผูบรโิภคประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทยีบ

คณุภาพกบัราคา  และผูบรโิภคตัดสนิใจซ้ือเพราะสินคาซือ้ไดสะดวกมทีกุสาขา  สอดคลองกับผลงานวิจยัของ 

Kantaputra (2011, 117 - 123) ไดศกึษาเรือ่ง ปจจัยท่ีมคีวามสมัพันธกบัการตดัสินใจซือ้สินคาเพ่ือส่ิงแวดลอม

ของผู บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดานการ                                     

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 บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ควรใหความสาํคญักบัชองทางการจัดจาํหนาย 

โดยอาจจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูหยิบงาย จะสามารถดึงดูดใหผูบริโภคเขามาซื้อสินคา   

  1.3  บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ควรใหความสําคญักบัราคาสินคาเฮาสแบรนด 

เพราะการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจยอย คือ ราคาของสินคาเฮาสแบรนด
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  ควรศึกษาเชงิคุณภาพเพิม่เติมท่ีเก่ียวกับแนวคดิสวนประสมการคาปลีกและพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ โดยอาจใชวธิสีมัภาษณผูบรโิภคทีใ่ชสนิคาเฮาสแบรนดของบรษิทั  บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) 

อยางตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป หรือใชวิธีประชุมกลุมกลุมยอย (Focus Groups) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สามารถ    

นํามากําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
 การศกึษาวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภณัฑ

จากมันฝรั่ง กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมและ     

เก็บขอมูลจากสมาชิก  จํานวน 31 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได            

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละและการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  

 ผลการศกึษาพบวา กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวเปนเพศหญงิ  มอีายรุะหวาง 50-60 ป  ประกอบ

อาชีพทําสวนมันฝรั่ง  การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,000-7,000 บาท  จากการ

วเิคราะหตนทนุของกลุมแมบานในการลงทุนผลติมนัฝรัง่   ประกอบดวยคาใชจายในการลงทุนเทากบั 832,700  

บาท ตนทุนการผลิตเทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ  677,429 บาท 

สาํหรับผลตอบแทนจากการลงทุนผลติมนัฝรัง่ มลูคาปจจบุนั (NPV) ของกระแสเงินสดสุทธติลอดอายโุครงการ 

5  ป  เทากับ 1,037,915.66  ซึ่งมคีามากกวาศูนย มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)  เทากับ รอยละ 49.85 

ซึง่มคีาสงูกวาอตัราดอกเบ้ียเงินใหกูยมืของกองทุนหมูบานท่ีกาํหนดไวคอื รอยละ 8  และใชระยะเวลาคนืทนุ (PB) 
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1 ป 4 เดือน สรุปภาพรวมเปนโครงการท่ีนาลงทุนเพราะผลตอบแทนที่แทจริงมากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู                     

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
 ปจจุบันคนไทยไดนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นท้ังอาหารประเภทเรงดวน   และ                                     

อาหารวางประเภทขบเคี้ยว   ดังนั้นมันฝรั่งสวนใหญจะใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อ            

ผลิตเปนมันฝร่ังทอดกรอบ 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

ไดสงูถึงประมาณ 8,000 - 10,000 บาทตอไรตอป แตมนัฝรัง่ท่ีผลิตไดในปจจุบนัยังไมเพียงพอตอความตองการ

ภายในประเทศ โดยเฉพาะการแปรรปูเปนมันฝรัง่แผนทอดกรอบ ซึง่ภาคอตุสาหกรรมมปีริมาณความตองการ

อยูที่ประมาณ 120,000 - 150,000 ตันตอป ในขณะที่ผลผลิตมันฝร่ังภายในประเทศมีเพียง 105,988 ตัน

เทานัน้ กลุมผูประกอบการจงึตองนาํเขามนัฝรัง่บางสวนจากตางประเทศถงึปละ 36,317 ตนั หนวยงานภาครัฐ

จึงมีการสงเสริมการปลูกมันฝรั่งใน 16 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือทดแทนพื้นท่ี     

ปลูกพืชอ่ืน 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 เร่ิมจัดต้ัง

กลุมข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2540  โดยการรวมตัวของแมบานในหมูบาน  โดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝร่ัง                  

เปนมันฝร่ังทอดกรอบ  มันฝร่ังปรุงรส การดําเนินงานของกลุมตลอดระยเวลาที่ผานมาไดรับรางวัลมากมาย

แสดงถึงคุณภาพความเขมแข็งของกลุม  รางวัลที่ไดรับไดแก   รางวัลที่ 1 ในการประกวดภูมิปญญาทองถิ่น

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากสํานักงานเกษตรเชียงใหม  ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.  2547  รางวัลชนะเลิศ

ในการประกวดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานผลิตภัณฑและการแปรรูปอาหาร จากสํานักสงเสริมและพัฒนา           

การเกษตร  เขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในป พ.ศ. 2549 ไดรับคัดสรร                 

เปนผลติภณัฑในระดบัสีด่าว จากอนกุรรมการ หนึง่ตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ ระดบัภมูภิาค  และวนัที ่18 กนัยายน 

พ.ศ. 2555 ไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล  ซึ่งถือวาไดดําเนินการตามกรรมวิธี                            

อยางถูกตองตามหลักการศาสนาอสิลามและกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดมกีารดาํเนินงานธรุกิจแปรรปู

ผลิตภัณฑมันฝรั่งมาอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมทําบัญชีที่เปนบัญชีอยางงาย โดยไมมีการเก็บขอมูลทางบัญชี                  

ที่ถูกตองและครบถวน ปจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝร่ังรายยอยเกิดข้ึนมากราย เชน การผลิต                  

ในครวัเรือนท่ีผลิตไวเพ่ือบริโภคและจาํหนาย ทาํใหเกิดการแขงขันกันเกดิข้ึน จงึทําใหกลุมตองการทราบตนทุน

ทีถ่กูตองแมนยาํ ในการแปรรปูผลิตภณัฑเพือ่ใชเปนขอมลูสาํหรับพจิารณาเก่ียวกับการตัง้ราคาขาย เพือ่เพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนความเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต (Wipasa, personal              

communication, December 15, 2013)

 ดงันัน้ ผูวจิยัจงึไดเกดิแนวคดิในการพยายามแกปญหาทีส่าํคญั คอื ไมทราบตนทนุและผลกาํไรจาก

การดําเนินงานที่แทจริงของกลุม โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหตนทุนและ    

ผลตอบแทนของกลุม เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย และเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการ

ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561222

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง กลุมแมบาน  

เกษตรกรเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ตนทุน จัดเปนวิธีการทางการบัญชีที่ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลทางดานตนทุนของธุรกิจประเภท 

การผลติ  โดยมีวตัถปุระสงคพืน้ฐานในการคาํนวณตนทนุการผลติสนิคา  การจัดทาํรายงานทางการเงิน ตลอดจน

วิเคราะหและจําแนกขอมูลเพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ   ดังนั้น ตนทุน หมายถึง  มูลคาทรัพยากร   

ที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการโดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปนหนวยเงินตราซึ่งเปนลักษณะ

ของการลดลงในสินทรัพยหรือเพ่ิมข้ึนในหน้ีสนิตนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะใหประโยชนในปจจุบนั หรืออนาคตก็ได 

เมือ่ตนทุนทีเ่กดิขึน้แลวและกจิการไดใชประโยชนไปท้ังสิน้แลวตนทนุนัน้จะถือเปนคาใชจาย  (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

วตัถดุบิทีร่วมอยูในการผลติสนิคาหนึง่หนวยเปนเทาใด เชน ไมทีน่าํมาใชเปนเฟอรนเิจอร ผาทีน่าํมาตดัเปนเส้ือ 

เปนตน  1.2) วัตถุดิบทางออมหรือวัตถุดิบโดยออม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นํามาใชในการ

ผลิตสินคานั้นแตใชเปนจํานวนนอย ตัวอยางเชน กาว ตะปู ดาย นํ้ามันหลอลื่น เปนตน กิจการบางแหง                                  

อาจใชคาํวาวัสดุโรงงาน (Factory Supplies) หรือวัสดุสิ้นเปลอืง (Supplies) แยกเปนรายการอีกรายการหน่ึง

ตางหากจากรายการวัตถุดิบทางออม

    1.2  คาแรง (Labor) คือ จํานวนเงินที่กิจการจายเปนคาตอบแทนแรงงานในการผลิตสินคาหรือ

บริการ การจายคาแรงอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน ในรูปของเงินเดือน คาแรงรายชั่วโมง คาแรงรายชิ้น 

(ตามหนวยสินคาท่ีผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาลวงเวลา โบนัสและเงินรางวัลจูงใจอ่ืนๆ               

โดยแยกคาแรงเปน 2 ประเภท คือ  2.1) คาแรงทางตรง (Direct Labor) คือ คาแรงที่ตองเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน

สภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป หรือเปนคาแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินคานั้นๆ โดยตรง ตัวอยางเชน                 

คาแรงของพนักงานคุมเคร่ืองจกัรในแผนกประกอบ คาแรงของชางตดัเสือ้ในกิจการผลติเสือ้สาํเรจ็รปู เปนตน  

2.2) คาแรงทางออม (Indirect Labor) หมายถึง คาแรงที่ไมไดใชหรือไมไดเก่ียวของกับการผลิตโดยตรง                 

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                

ในการผลิตสนิคาหรือบริการ ซึง่นอกเหนือจากรายการวตัถดุบิทางตรงและคาแรงงานทางตรง 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) ตนทุนคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเล็กๆ นอยๆ                   

ทีใ่ชในโรงงาน  3.6) คาเสือ่มราคาโรงงานของอาคาร เคร่ืองจักร และอปุกรณตางๆ ในโรงงาน  3.7) คาซอมแซม

และบํารุงรักษาทรัพยสินในโรงงาน  และ 3.8) คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในโรงงาน

 2. ผลตอบแทนและวธิกีารวเิคราะหผลตอบแทนของการลงทุน ประกอบดวย  (Ruksutee, 1997) 

   2.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอนแทน

               2.1.1  อัตรากําไรตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดข้ึนหลัง                

หักคาใชจายตาง ๆ แลว เทียบกับตนทุนทางสถิติ เขียนเปนสูตรการคํานวณได ดังนี้

  

   อัตรากําไรตอตนทุน        =       กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ x 100

                                                                  ตนทุนรวม

    2.1.2 อตัรากําไรตอคาขาย   หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดข้ึนหลัง 

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 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) หมายถงึ อตัราลดคา ทีท่าํให 

มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ การคํานวณหาคา IRR กรณีกระแสเงินสดสุทธิรายป ไมเทา

กัน จะใชวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยการกําหนดอัตราลดคา ( r ) คํานวณหามูลคา ปจจุบัน

ของกระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเงินสดจายลงทุนสุทธิ ถามูลคา

ปจจบุนัของกระแสเงนิสดต่ํากวาเงนิสดจายลงทนุสทุธ ิสิง่ทีจ่ะตองทาํ คอื เพ่ิมมลูคาปจจบุนั ของกระแสเงนิสดรบั 

ซึ่งทําไดโดยการลดอัตราลดคา แตถามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสูงกวาเงินสด จายลงทุนสุทธิก็          

ตองทําการลดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ โดยการเพิ่มอัตราลดคา จากนั้นคํานวณมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงนิสดรับสทุธติลอดอายโุครงการ และเปรยีบเทียบตามกระบวนการท่ีกลาวขางตน  จนกระท่ังไดอตัรา

ลดคา คาหนึ่งที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับมากกวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ และอัตราคาอีกหนึ่ง 

ที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตํ่ากวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ จากนั้น  ทําการคํานวณหาคา r หรือ 

IRR ตามวิธี Interpolation อน่ึงชวงหางของอัตราลดคากอนท่ีจะนํามาคํานวณหาคา IRR ตามวิธี                                        

Interpolation ไมควรหางเกิน รอยละ 5 ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงจนเกินไป

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

  Nuansawai (2011) ศึกษาเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งของ

กลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผ ตาํบลแมโปง อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคศกึษาตนทุน

และผลตอนแทนของการผลิตกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้ง โดยศึกษาและเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ                             

ประธานกลุมแมบานเกษตรกร และผูมหีนาทีเ่กีย่วของดานการเงนิและบัญชขีองกลุม จาํนวน 9 คน  ผูวจิยัศกึษา

ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเทียมโทนดอกนํ้าผึ้ง จํานวน 3 ขนาด ไดแก ผลิตภัณฑกระเทียมโทน                    

ดองน้ําผึง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา ตนทนุในการผลติกระเทยีมโทนดองนํา้ผึง้ มอีตัรากําไร

ตอตนทุนของผลิตภัณฑกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งขนาดเล็กเทากับรอยละ 15.59  ขนาดกลางเทากับ                                   

รอยละ 46.13 และขนาดใหญเทากับรอยละ 65.45 และมีอัตรากําไรตอคาขายของผลิตภัณฑกระเทียมโทน

ดองนํา้ผึง้ขนาดเลก็เทากบัรอยละ 12.97 ขนาดกลางเทากบัรอยละ 30.84 และขนาดใหญเทากบัรอยละ 39.08  

มลูคาปจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธิตลอดอายโุครงการ 20 ป ทีอ่ตัราคดิลด รอยละ 6.50 เทากับ 20,721,044 

บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 1 เดือน และ 14 วัน

  Kaphae (2010) ศกึษาเรือ่ง ตนทนุและผลตอบแทนการแปรรปูผลิตภณัฑจากสาหรายนํา้จดื (ไก) : 

กรณศีกึษาสตรสีหกรณบานหนองบวั อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน  เกบ็ขอมลูจากการสมัภาษณผูประกอบการ

จํานวน 25 คน  ผูวิจัยศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตภัณฑจากสาหรายนํ้าจืด (ไก) จํานวน 3 ประเภท 

ไดแก ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเคร่ือง ผลิตภัณฑสาหรายเลิศรส (ไกยี) และผลิตภัณฑหอหมกไก                               

(หอน่ึงไก) 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 
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และมีรายไดจากการจาํหนายผลิตภัณฑเทากับ  361,160 บาท  268,910 บาท และ 138,310 บาท ตามลําดับ  

ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเครื่อง มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป 1 เดือน 15 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตรา

คดิลด รอยละ 6.75 เทากบั 475,989.59 บาท และมอีตัราผลตอบแทนทีแ่ทจรงิ เทากบัรอยละ 46.67 ผลติภณัฑ

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 (หอน่ึงไก) ม ีอตัรากําไรตอตนทนุเทากบัรอยละ 13.02 และมอีตัรากําไรตอคาขายเทากบัรอยละ 11.10

 Tingtang (2005) ศกึษาเร่ือง การวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนทเุรียนทอดกรอบของกลุมแมบาน

เกษตรกรในจังหวัดระยอง  วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทางดานการผลิต การตลาดและปญหา

อปุสรรค  เก็บขอมลูจาการสมัภาษณกลุมแมบานเกษตรกรทีผ่ลติทเุรียนทอดในจังหวดัระยอง  จาํนวน 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

ในการปรบัปรงุการผลิต  ปรบัปรุงสถานทีใ่นการผลติใหสะอาดถกูสขุอนามยั  หาตลาดทีแ่นนอนโดยทาํสัญญา

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 และขอเสนอแนะการดําเนนิงานกลุมแมบานเกษตรเจดีย

 3. วิธีการสรางเครื่องมือ

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งผู ดําเนินการวิจัยไดสราง                            

แบบสัมภาษณ  ตามขั้นตอนดังนี้
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  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและผลตอบแทน

  3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ

  3.3 สรางแบบสัมภาษณแลวนําเสนอตอคณะกรรมการวิจัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบประเด็น

ตางๆ และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข

  3.4 นาํแบบสัมภาษณทีแ่กไขเรยีบรอยไปใหผูเช่ียวชาญทางการเงินและบัญชี  จาํนวน 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

 
                              =     X 100  
                                                                          
  

    =    X 100  
                                             

  (Net Present Value) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 227

 

  (Payback Period: PP) 
PB =  
    
 

  (Internal Rate of Return: IRR) 
       IRR          = 

  สวนท่ี  4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรเจดียใช                       

วิธีรวบรวมขอมูลแลวสรุป แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวท้ังหมด 

จาํนวน 31  คน เปนเพศหญงิ  มอีายรุะหวาง 50-60 ป  คดิเปนรอยละ 83.87 รองลงมา มอีายรุะหวาง 60-70 ป 

คดิเปนรอยละ 16.13  ประกอบอาชพีทําสวนปลกูมันฝรัง่  คดิเปนรอยละ 83.87 รองลงมาประกอบอาชพีทํานา        

คดิเปนรอยละ 6.45  การศกึษาระดบัประถมศกึษา  คดิเปนรอยละ 93.55  ระดับมธัยมศึกษา คดิเปนรอยละ 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  

 ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝร่ังจากการเก็บข อมูล                                 

โดยการสมัภาษณกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว  ตนทนุของโครงการระยะเวลา 5 ป ตัง้แต  พ.ศ. 2556 –        

พ.ศ. 2560  พบวา ตนทนุของกลุมแมบานในการลงทนุผลติมันฝรัง่   ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทนุเร่ิม

แรก เทากับ 832,700  บาท ตนทุนการผลิต เทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร                       

เทากับ 677,429 บาท และมีรายไดจากการจําหนายมันฝร่ัง 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  ทัง้นีม้ผีลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทนุ  โดยมลูคาปจจบุนัสุทธใิชอตัราคดิลดรอยละ 8  

คือ อัตราเงินกู สําหรับสินเชื่อของกองทุนหมู บานเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย                              

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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เวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนการผลิตมันฝร่ังแปรรูปท่ีกําหนดไว 5 ป  สรุปไดวาโครงการน้ีนาลงทุน

สําหรับผูประกอบการ   

ตารางที่ 1  

แสดงตนทุนการผลิตแปรรูปมันฝรั่งแตละชนิดแยกตามผลิตภัณฑ ตลอดป พ.ศ.  2556  

                :  

   

  881,375 44,701 

 222,269 54,929 

 232,829 76,888 

 1,336,473 176,518 

 6,875 1,699 

 194.40 103.90 

 ( )  211.81 121.31 

 จากตารางที่ 1 พบวา ตนทุนในการแปรรูป มันฝร่ังทอดกรอบ และมันฝร่ังทอดปรุงรส มีตนทุน               

การผลิตผันแปรตอกิโลกรัม ดังนี้ มันฝรั่งทอดกรอบ มีตนทุนการผลิตผันแปร เทากับ 194.40 บาทตอกิโลกรัม  

และตนทุนการผลิต (รวมคาเสื่อมราคา)  ตอกิโลกรัม เทากับ 211.81 บาทตอกิโลกรัม  โดยมีปริมาณการผลิต

เทากับ 6,875 กโิลกรัมตอป ซึ่งประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบทางตรง เทากับ  881,375 บาท คาแรงงานทางตรง

เทากับ 222,269 บาท  คาใชจายการผลิตผันแปร เทากับ 232,829 บาท และ มันฝรั่งทอดปรุงรส มีตนทุน             

การผลิตผันแปร เทากับ 103.90 บาทตอกิโลกรัม และตนทุนการผลิต (รวมคาเส่ือมราคา) 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

 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  ดังน้ันมีกําไรสุทธิตอตนทุน             

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

   

 ( ) 6,875 1,699 

 250 250 

 194.40 103.90 

 55.60 146.10 

  17.42 17.42 

 38.18 128.68 

 ( ) 17.37 % 104.93 % 

 ( ) 14.71 % 50.91 % 
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ตารางที่ 3 

แสดงกระแสเงินสดรับสุทธิ ตั้งแตป พ.ศ. 2556 –  พ.ศ. 2560  (กําหนดระยะเวลา 5 ป )

                     หนวย : บาท

 จากตารางท่ี 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 รวมกระแสเงินสดจายท้ังส้ิน

เปน จํานวน  9,598,711.60 บาท   ดั้งนั้นมีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน  1,498,878.99 บาท   

 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

( ) 

 

 
(

) 

 
 

 

 

0  832,700   832,700.00 -832,700.00 -832,700.00 
1 2,143,500  1,512,991.00 126,982.00 1,639,973.00 503,527.00 -329,173.00 
2 2,250,675  1,635,993.63 130,854.67 1,766,848.30 483,826.70  154,653.70  
3 2,363,209   1,770,942.79 135,086.19 1,906,028.97 457,179.78  611,833.48  
4 2,481,369  1,919,173.00 139,716.43 2,058,889.43 422,479.76  1,034,313.24 
5 2,691,538  2,082,181.92 144,789.98 2,226,971.90 464,565.75 1,498,878.99

 11,930,290.59 832,700.00 8,921,282.33 677,429.27 9,598,711.60 1,498,878.99  

คาใชจาย

ในการ

ลงทุน

ตนทุน

การผลิต

(ไมรวมคา

เสื่อมราคา)
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ตารางที่ 4   

แสดงมูลคาปจจุบันสุทธิตั้งแตป พ.ศ. 2556  – พ.ศ. 2560  (กําหนดระยะเวลา 5 ป )  

                                                   หนวย : บาท

     %  (PV) 
1         503,527.00                     0.9259                466,215.65  
2       483,826.70                     0.8573                414,784.63  
3         457,179.78                     0.7938                362,909.31  
4      422,479.76                     0.7350                310,522.62  
5    464,565.75                     0.6806                316,183.45  

 (PV)                1,870,615.66  
                   832,700.00  

(NPV)                1,037,915.66  

 จากตารางที่ 4   พบวา การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิใชอัตราคิดลดรอยละ 8  คือ อัตราเงินกู                   

สําหรับสินเช่ือของกองทุนหมูบานเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม                                  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2556  สามารถคํานวณหามลูคาปจจบุนัของกระแสเงนิสดรับสุทธจิากการดาํเนนิงาน

เทากับ 1,870,615.66  บาท  หักดวยเงินลงทุนเริ่มแรก 832,700  บาท มูลคาปจจุบันสุทธิมี                                                          

จํานวน  1,037,915.66 บาท ซึ่งมีมูลคาเปนบวก แสดงใหเห็นวากระแสเงินสดสุทธิ เมื่อคํานึงถึงมูลคา                       

ของเงินตามระยะเวลาแลวมากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นโครงการนี้นาลงทุน 

ตารางที่  5  

แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑมันฝรั่ง ตลอดระยะเวลา 5 ป 

 (NPV)            1,037,915.66   
 (IRR) 49.85% 

 (PB) 1  4  
  

 จากตารางที่ 5  พบวา  การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑมันฝร่ัง 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 หากนอกฤดูกาลปลูกมันฝร่ังจะมี        

ราคาแพง  ตนทุนการผลิตสวนของคาจางแรงงานมีอัตราคาจางสูง และดานการจัดจําหนาย มีปญหา                        

ดานรูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจหรือมีความสวยงาม 

 3.  ดานการกําหนดราคา 

  ปญหาการกําหนดราคาขายสินคา ทางกลุมไดกําหนดราคาขายของมันฝรั่งท้ัง 2 ชนิดเทากัน             

คือ กิโลกรัมละ 250 บาท เทากัน  ทั้งๆ ที่ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนไมเทากัน  

 4. ดานการตลาด

       ปญหาทางกลุมยังขาดชองทางการจําหนายท้ังปลีกและสง  การโฆษณาประชาสัมพันธ              

และลูกคารายใหม  โดยปจจุบนัมีแหลงในการขายสงเพียงแหลงเดียว และลูกคารายยอยประจําหมูบานเทาน้ัน   

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษาตนทนุและผลตอบแทนทางการเงนิการแปรรปูผลติภณัฑมนัฝรัง่ พบวาใหผลตอบแทนสูง  

นาลงทุน เนื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปมันฝร่ังยังอยูในความตองการของผูบริโภคตลอดเวลา อีกทั้งรสชาติ              

ความอรอย และการผลิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคา ทําใหมียอดขายที่สูง พบไดจากผลตอบแทน  

จากการลงทุน โดยมันฝรั่งทอดกรอบมีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 17.37  และอัตรากําไรตอคาขาย

เทากับรอยละ14.71   มันฝรั่งทอดปรุงรส มีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 104.93  และอัตรากําไรตอ               

คาขายเทากับรอยละ 50.91  ผูประกอบการมคีาใชจายในการลงทนุเปนจํานวนนอยเม่ือเทยีบกบัผลตอบแทน   

ที่ไดรับ  และมีคาใชจายในการขายและบริหารท่ีตํ่า  สงผลใหกําไรสุทธิสูง อีกทั้งยังมีผลตอบแทนจาก                         

การประเมินโครงการที่นาลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุน  1 ป 4 เดือน  มีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก                 

จํานวน 1,037,915.66 บาท  และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงรอยละ  49.85 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย                      

ของ Kaphae (2010) เร่ืองตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายแผนทรงเคร่ือง                                

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 ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝร่ัง  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  ทั้งน้ีมีผลตอบแทนท่ีแทจริง  รอยละ 49.85 สงผลทําใหโครงการนาลงทุน จากผล                      

การศึกษาที่พบดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  ดังนี้ 

 1. กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดรับทราบตนทุนที่แทจริงของการแปรรูปมันฝร่ังทั้ง 2 ชนิด       

โดยเปรยีบเทยีบตนทุน มนัฝร่ังทอดกรอบมตีนทุนท่ีสงูกวา  เพราะกระบวนการผลติท่ีมขีัน้ตอนการผลติมากกวา

จึงตองจายคาแรงเพ่ิมข้ึน   เพราะมันฝรั่งทอดกรอบมีขั้นตอนการตากจนแหงใชเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง              

ตองใชแรงงานในการเก็บและตากหลังจากน้ันจึงนําไปทอดกรอบ   แตมันฝรั่งทอดปรุงรสเม่ือสไลดลางนํ้า                

ผึ่งใหแหงจะนําไปทอดโดยไมมีกระบวนการตาก ดังนั้นผูประกอบควรนําแนวทางในการคํานวณตนทุนไป              

ใชพิจารณาในการกําหนดราคาขายของสินคาทั้ง 2 ชนิดใหมีเหมาะสม  

 2. ผูทีส่นใจการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของสินคาชนดิอ่ืน สามารถนาํแนวทางการวจิยัน้ีไป

ใชใหเปนประโยชนได   

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

 1. ควรเพิม่ความรูใหกบักลุมดานการจดัทาํบญัชทีีเ่ปนระบบและถกูตองตามหลักบญัชรีบัรองทัว่ไป 

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองนําไปสูการวิเคราะหที่มีความแมนยํามากขึ้น และควรมีวิธีการคิดตนทุนโดย                             

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ เพื่อความสะดวกของผูประกอบการ

 2. ควรเพิ่มความรูใหกับกลุมดานชองทางการจัดจําหนายสินคาทางออนไลน เน่ืองจากเปน                         

ชองทางที่เปดโอกาสใหสามารถนําเสนอสินคาไดมากขึ้น
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บทคัดยอ
 การวิจยัเร่ือง “การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในประเทศไทยและความรวมมือกับ ประเทศ

เพื่อนบานในอาเซียน”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบดวยการศึกษาสนธิสัญญาระหวางประเทศและ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการคามนุษย การสัมภาษณเชิงลึกผูแทนของหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม        

ในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบาน 5 ประเทศ  การศึกษาเหยื่อการคามนุษย 31 กรณี 

 ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีบันทึกความรวมมือแบบทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบานใน                 

การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  อยางไรก็ตาม ปญหาการคามนุษยยังคงมีความรุนแรง ซึ่งเกิด               

จากปญหาสําคัญ 5 ประการ คือ (1) การบังคับใชกฎหมายในแตละประเทศที่ไมมีประสิทธิภาพ (2) บันทึกขอ

ตกลงระหวางประเทศยังไมเปนแบบเชิงรุกเทาที่ควร (3)  ไมมีกฎหมายในระดับภูมิภาคในเรื่องการคามนุษย  

(4) ไมมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานงานซึ่งทําใหแตละประเทศทํางานแบบแยกสวน และ                                      

(5) ไมมีองคกรภาคประชาสังคมเขามาเกี่ยวของ  สําหรับปญหาภายในประเทศไทย มีปญหาการบังคับใช

กฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่งเกิดขึ้นในชวงการคัดกรองผูตกเปนเหยื่อ                      
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การคามนุษย ปญหาคือ เจาหนาที่มักจะมองขามปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

รวมทั้งการตีความกฎหมายที่ทําใหผูตกเปนเหยื่อตองเผชิญกับปญหาคดีอาญาในคดีเขาเมืองผิดกฎหมาย       

ซึง่ทําใหลมเหลวในการไดรบัขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับเครอืขายการคามนุษยทีอ่ยูเบ้ืองหลงั นอกจากน้ี กระบวนการ

ทางกฎหมายในการไดรับคาชดเชยทั้งคดีแพงและคดีอาญาสําหรับการคามนุษยตองใชเวลายาวนานและ        

ใชเงินเปนจํานวนมากทําใหเหยื่อของการคามนุษยไมตองการสูคดีความ  

 จากขอคนพบดงักลาว ผูวจิยัมีขอเสนอแนะใหรฐับาลปรบัปรงุขอตกลงความรวมมอืในการแกปญหา

คามนุษยกับประเทศเพื่อนบาน ขอตกลงใหมควรครอบคลุมความรวมมือระหวางประเทศในการปองกัน                

และการใหความชวยเหลือแกเหย่ือการคามนุษย 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, 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 237

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 custom-

ers. 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.  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 245

 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 organiza-

tions.

 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.
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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือ 1) ศกึษาปญหา และอปุสรรค และแนวทางการแกปญหาของการสือ่สาร

การตลาดผานเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 2) พัฒนาแนวทางการส่ือสารเร่ืองราว

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 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย               

พบวา 1) ปญหาการส่ือสารเร่ืองราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ประกอบดวยปญหาเทคนิค                 

การส่ือสารการตลาด วธิแีกปญหาคือ ศกึษาเทคนคิการส่ือสารการตลาดเพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาถึงและเกดิการรบัรู้ 

โดยใชเคร่ืองมือการสื่อสารหลายรูปแบบ ปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ วิธีแกปญหาคือ                        

อบรมความรูดานการจัดทําเนื้อหาขอความ และจัดทําตําราเก่ียวกับการสรางเน้ือหาโดยเฉพาะ ปญหา                   

ดานจริยธรรมเปนการคดัลอกการเขียนเร่ืองราว วธิแีกปญหาคือ พฒันาการเขยีนอยางตอเนือ่ง พฒันาการส่ือสาร

ใหตรงใจลูกคา สําหรับแนวทางการพัฒนาการส่ือสารเร่ืองราวผลิตภัณฑ มุ งเนนการใชเคร่ืองมือ                                  
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การประชาสัมพันธ ผานส่ือออนไลนไดแก Facebook และ Line โดยในอนาคตเนนการทําโฆษณาผาน               

Facebook 2) ประโยชนที่ไดรับจากการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ ดานรูปธรรม คือ ยอดขาย ผลกําไร รายได 

จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากข้ึน ไดรับรางวัลจากการประกวด ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา เปนการขยาย

ฐานการตลาด สวนประโยชนจากการสื่อสารเร่ืองราวผลิตภัณฑ ดานนามธรรมคือ มีแรงบันดาลใจ                                      

ในการทําธุรกิจ เปนการสรางเอกลักษณสินคา เกิดคุณคา และความภักดีตอตราสินคา 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
 การส่ือสารเปนพืน้ฐานสาํคญัของการตดิตอของมนษุย และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางสงัคม 

ยิง่สงัคมมีความสลับซบัซอนมาก จาํนวนประชากรมนุษยมากข้ึนเทาใด การส่ือสารกย็ิง่มคีวามสาํคญัมากขึน้

เทาน้ัน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ก็นํามาซึ่งความสลับซับซอน                  

ทาํใหการสือ่สารเขามาเปนเครือ่งมือเพือ่แกไขปญหา ทาํใหลดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชกิของสงัคม 

(Shimp, 2013, 231) โดยถามองในแงของธุรกิจ การสื่อสารที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคตองใชเครื่องมือสื่อสาร

ทีส่าํคญัประกอบดวย การโฆษณา การสงเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ การขายโดยบคุคล และการตลาด

ทางตรง (Kotler & Keller, 2016, 512) ซึ่งผูประกอบการใชเครื่องมือสื่อสารเหลานี้ติดตอกับลูกคาเปาหมาย 

เพ่ือใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหน่ึง และพยายามทาํใหเกิดการซ้ือขายข้ึน ยิง่เปนขอมูลท่ีมคีวามแตกตาง

จากคูแขงขันก็จะมีประสิทธิภาพทางการส่ือสารมากข้ึน ขอมูลท่ีถกูสรางข้ึนมาตามแนวคดิการสรางความแตกตาง

ใหกบัสนิคาหรอืบรกิาร  (Product Differentiation) มอียูหลากหลายแนวทางมาก มแีนวทางหนึง่ท่ีผูประกอบการ 

สามารถนํามาใชสรางความโดดเดนใหกับสินคาของตนเอง เพ่ือทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขันได                 

นั่นก็คือการนําเร่ืองราวของสินคา (The Story of Product) มานําเสนอกับกลุมเปาหมาย เพื่อสื่อใหเห็นถึง

ความเปนมากอนท่ีสินคาถูกผลิตออกมาวางจําหนาย วาไดผานกระบวนการคิด การรังสรรค หรือมีตํานาน         

เลาขานกันตอมาอยางไรบาง ขอมูลเรื่องราวนี้เปนจุดสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาได                

โดยการสรางเรื่องราวนี้เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชกันในปจจุบัน เพ่ือใหสามารถสรางคุณคา

ใหกับสินคา การสรางเรื่องราวเบื้องหลังของสินคาที่ผูประกอบการนําเสนอ มีที่มาที่ไป รูปแบบที่ชัดเจน และ

เนื้อหานาสนใจ รวมถึงการควรแกการติดตาม เมื่อผูประกอบการไดสรางเรื่องราวขึ้นมาแลวนั้น ก็นําขาวสาร

ดังกลาวสงผานไปยังเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดเพ่ือใหเกิดประโยชนกับกิจการตอไป ซึ่งเร่ืองราวน้ี                     

ทําใหลูกคาเกิดความทรงจําท่ีดีกับตัวสินคา สรางความประทับใจ เม่ือลูกคามีการซ้ือสินคา ก็คิดถึงตราสินคา

ของผูประกอบการเปนลําดับแรก เปนการชวยเพ่ิมมูลคาใหกับตัวสินคา สามารถเพ่ิมราคาหรือสวนตาง                  

ของกําไรได (Bangkok Bank, 2016) 

 ขอมูลสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของไทย ในปงบประมาณ 2558 - 2559 ที่ผานมา 

สามารถสรางรายไดใหกับประเทศถึง 2.3 แสนลานกวาบาท โดยเปนการรวมยอดจําหนายรายเดือน                               

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ของผลิตภัณฑทุกประเภทที่จําหนาย โดยจังหวัดท่ีมียอดขายสูงสุดคือ                   

จังหวัดเชียงใหม โดยในปงบประมาณ 2558 สามารถทํารายไดถึง 7.3 พันลานบาท และปงบประมาณ 2559 

จํานวน 8.3 พันลานบาท (Data Management Center, 2017) มอีัตราการเพิม่ข้ึนรอยละ 13.6 และจากขอมูล

ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการ OTOP นั้น ในปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา                                         

มีผูผานการคัดเลือก 675 ราย สวนใหญอยูในกลุมผาและเคร่ืองแตงกาย มีจํานวน 300 ราย ซึ่งถือไดวา                  
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เปนกลุ มที่มีจํานวนมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม แตผานการคัดเลือกระดับ 5 ดาวเพียง 18 ราย                                      

สวนใหญ 224 รายไดระดับ 3 ดาว (Kamhom, personal communication, March 9, 2017)

 สนิคากลุมผา ในจังหวัดเชียงใหม เปนสินคาท่ีสามารถสรางรายไดใหกบัจังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก 

เน่ืองจากเปนกลุมใหญ และมจีํานวนผูประกอบการมากถึง 206 ราย (Kamhom, personal communication, 

March 9, 2017) ถาผูประกอบการสินคาหนึง่ตาํบลหนึง่ผลิตภณัฑ กลุมผาของจงัหวดัเชียงใหม สามารถสราง

คุณคาใหกับสินคาได ก็จะทําใหยอดขายเพิ่มสูงขึ้น “สินคาใดที่มีคุณคาไมคุมตนทุนชีวิตของลูกคา สินคานั้น

ยอมไมยั่งยืนในสนามแขงขันทางการตลาด” (Wongmonta, 2006) ดังน้ันการเพิ่มมูลคาสินคา และ                               

การยกระดับสินคา OTOP กลุมผาในจังหวัดเชียงใหม ใหไดมาตรฐานและคุณภาพระดับ 5 ดาวนั้น ผูวิจัย                

จึงสนใจวิจัยเร่ืองการส่ือสารการตลาดโดยรังสรรคเร่ืองราวผลิตภัณฑ กลุมสินคาผา  สินคาหน่ึงตําบล                       

หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการสรางเรื่องราวสินคาแกผูประกอบการ OTOP     

กลุมผา และพัฒนามาตรฐานธุรกิจของตนใหมีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญหาของการส่ือสารการตลาดผานเร่ืองราว

ผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 

 3. เพื่อศึกษาประโยชนของพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 ความเปนมาของสินคาโอทอป  OTOP เปนการดําเนนิกิจกรรมของชุมชน มคีวามสําคัญตอชุมชน

ทองถิ่น และคําวา โอทอป (OTOP) ที่ไดรับการยกยองวาเปนผลิตภัณฑทองถิ่นส่ิงท่ีนาสนใจคือการสราง

แบรนดใหมในตลาด (Kurokawa, 2010, 51) เปนการเปดมุมมองทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญ   

ของการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการคิดในทองถ่ิน เปนภูมิปญญาท่ีมีความสัมพันธกับ                                     

ความคิดสรางสรรคและความรูสึกทางอารมณที่กอใหเกิดความสําเร็จ และสงผลใหธุรกิจในทองถิ่นสามารถ

เพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของตนได (Walker & Vanessa Siddle, 1996)

 แนวคิดสื่อสารการตลาด และเคร่ืองมือท่ีใช  การสื่อสารการตลาด เปนรูปแบบที่พนักงาน         

หรือผูปฏิบตังิาน ตองมีทกัษะท่ีหลากหลายในการเลือกใชเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด ทัง้ในรูปแบบ

ของการตลาดทางตรง การประชาสัมพนัธ การเปนผูสนบัสนนุการจัดกจิกรรมพเิศษ การโฆษณาทางอินเตอรเนต็ 

เพ่ือส่ือสารใหเกิดการใชสินคา สามารถทําการวางแผนเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจขององคกรใหดีขึ้น 

(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

เทคนิคการสรางแบรนดที่มีการพัฒนาซ่ึงเก่ียวของกับสรางเร่ืองราวอยางตอเน่ือง โดยทําการเผยแพรใน                      

สื่อสิ่งพิมพแบบดั้งเดิมและสื่ออิเล็กทรอนิกสและโซเชียลในรูปแบบตางๆ โดยพยายามใหผูบริโภคเขามามี                    

สวนรวม ทําใหเกิดประสบการณของผูบริโภคขึ้นมาได (Du Plessis, 2015, 100) ถาหากลูกคาเหลานั้น                                         

มีความคิดตอตราสินคา ในเชิงบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจลูกคากลับมาซื้อซํ้าได (Kumar, 2002, 63-64)  

3) การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมที่ชวยเพ่ิมคุณคาใหกับขอเสนอที่กิจการนําเสนอใหกับลูกคา พยายาม

โนมนาวชกัจูงใจใหเกดิพฤตกิรรมการซ้ือในทนัท ีอาจเปนการชกัจงูใจไปยงักลุมลกูคาโดยตรง หรอืรานคา หรอื

พนักงานขายขององคกรเอง โดยทุกกลุมสามารถไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมนี้ไดทั้งสิ้น (Fill, 2013, 418) 

4) การตลาดทางตรง เปนเคร่ืองมือที่พยายามส่ือสารใหเขาถึงลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยการสงขอความ                 

ไปยังลูกคาเปาหมาย มุงใหเกิดพฤติกรรม หรือเปนการกระตุนใหเกิดการตอบสนองในทันที (Pelsmacker, 

Geuens & Bergh, 2004, 370)  5) การขายโดยพนักงานขาย เปนการสื่อสารแบบสองทาง มุงใหขอมูล                     

ขาวสารทางการตลาดโดยตรง การสาธิตการใชสินคา การรักษาฐานลูกคา รวมทั้งการสรางความสัมพันธ                       

ที่ดีกับลูกคาไดในระยะยาว เปนเครื่องมือที่เกิดการเผชิญหนาระหวางผูขายสินคากับลูกคาเพ่ือวัตถุประสงค

ในการนําเสนอขายสินคาหรือบริการ   และเกิดคําสั่งซื้อขึ้น (Kotler & Keller, 2016, 538-539) การวางแผน

เพือ่ดงึลกูคาใหกลบัมาซ้ือผลติภณัฑขององคกรซํา้อยางตอเนือ่งนัน้   หวัใจหลักอยูทีค่วามสุขของลูกคานัน่เอง 

ทาํใหเกิดการสรางคณุคาใหกบัลูกคา สงผลตอความสาํเรจ็ขององคกรได นอกจากน้ีการซ้ือซ้ําน้ันยังข้ึนอยูกบั

ลักษณะความสัมพันธพิเศษรวมถึงความไววางใจและความมุงมั่นที่มีตอผลิตภัณฑขององคกรดวย                              

(Morgan & Hunt, 1994) เกดิผลกระทบเชงิบวกจากความมุงม่ันในการจัดจําหนายผลิตภัณฑนั้นคือยอดขาย

ที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดการพัฒนานวัตกรรม องคกรมีแนวโนมบรรลุผลความสําเร็จได (Walter & Ritter, 2003, 361)

 แนวคิดการสรางสรรเร่ืองราวผลิตภัณฑ  ขั้นตอนการสรางเน้ือหาของเรื่องราว สามารถสราง            

โดยการนําเสนอลําดับขั้นตอนของชุดของเหตุการณที่เกิดขึ้นตามแนวทางเรื่องราว (Plot) (Quesenberry & 

Coolsen 2014) ซึ่งการศึกษาของ Freytag (1896) ไดระบุถึงการสรางเน้ือหาของเร่ืองราวอยูบนพ้ืนฐาน 5 ขั้น 

ไดแก 1) เกริ่นนํา (Exposition) เปนการเกริ่นนําเบื้องตนของตัวตนหรือคุณลักษณะ 2) Complication                       

เรื่องราวมีความซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแยงและแผนที่ถูกสรางขึ้นจนกลายเปนความตึงเครียด 3) Climax 

ความขัดแยงมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เปนจุดเปลี่ยนทําใหเกิดชัยชนะหรือแพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

หรือแยลง 4) Reversal เปนชวงที่เกิดผลกระทบมาจากจุดเปล่ียน (Climax) ซึ่งเรื่องราวคอยๆ เปดเผย                        

รายละเอียดใหญขึ้นเร่ือยๆ ของสินคาหรือบริการ และ 5) Denouement ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดรับการแกไข

ใหเปนปกติ
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วิธีการวิจัย
 1.  ขอบเขตของการวิจัย

      1.1 ดานเนื้อหา ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาในประเด็นตอไปนี้

             1.1.1  ปญหา และอุปสรรค และแนวทางการแกปญหาของการส่ือสารการตลาดผานเร่ือง

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 กลุมผูประกอบการ OTOP กลุมผา ของจังหวดัเชียงใหม ทีไ่ดรบัระดบันอยกวา 5 ดาว 

จํานวน 8 ราย (Kitpreedaborisut, 2010, 58) ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ ผูประกอบการ OTOP กลุมผา       

ที่ไดรับระดับนอยกวา 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559 

  1.3 กลุมนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ จาํนวน 6 ราย ซึง่มีเกณฑการพิจารณา คอื 1) เปนอาจารย

ผูสอนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร โดยมีประสบการณ

การสอนอยางนอย 5 ป และ 2) เปนคณะกรรมการการคดัระดบัดาว OTOP โดยมีประสบการณ อยางนอย 3 ป

  1.4  ดานเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมลู คอื ตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2560 ถงึ เดอืนสิงหาคม 

พ.ศ. 2560

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

      ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณปลายเปดในการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูประกอบการ

สินคา OTOP กลุมผา ที่ไดรับระดับ 5 ดาว ระดับนอยกวา 5 ดาว และนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการ

ทราบขอมูล และความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะ และมุมมองตางๆ ของผูใหขอมูลสําคัญ โดยพัฒนา                      

แบบสมัภาษณแตละชดุใหเหมาะสมกบัผูใหขอมลูแตละกลุม แบบสัมภาษณแตละชดุมขีอคาํถาม จาํนวน 11 ขอ

เทากัน โดยถามแตละกลุมในประเดน็ปญหา อปุสรรค แนวทางการแกปญหา พฒันาแนวทางการส่ือสาร และ

ประโยชนของพัฒนาการส่ือสารเร่ืองราวผลติภณัฑ ตวัอยางคาํถาม เชน วธิใีนการสรางเรือ่งราวสนิคาของทาน 

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) ซึง่กอนนําแนวคําถามไปสนทนากลุมน้ัน ผูวจิยัไดสงแนวคําถาม

ทัง้หมดใหอาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบและแนะนาํในการแกไข หลังจากน้ันสงแนวคําถามใหกบัผูทรงคุณวฒุิ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไข เพ่ือใหแนวคําถามที่ใชในการวิจัยมีความสมบูรณ

มากทีส่ดุ และสามารถตอบวตัถุประสงคของงานวจิยัในคร้ังน้ีได ซึง่เมือ่ไดทาํการแกไขแนวคาํถามในประเด็น

ที่ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําเรียบรอยแลว จึงนําไปใชสนทนากลุม กับผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม

 4.  การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 

      ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล                

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Sunhachawee, 2017, 68)                                           

มีขั้นตอนดังนี้ 

  4.1 จัดกระทําขอมูล ถอดเทปการสนทนากลุมแบบคําตอคํา อานขอมูลจากการถอด                        

เครือ่งบนัทกึเสยีง ทบทวนขอมลูทัง้หมด บนัทกึลงในกระดาษ และทาํความเขาใจในขอมูลจากการสนทนากลุม    

  4.2  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดกลุมความหมายของขอมูลแยกออกเปนประเด็น 

(Content Analysis) โดยจัดกลุมขอมูลท่ีมคีวามหมายหรอืท่ีมลีกัษณะรวมกันเหมือนกันเขาไวดวยกัน จากน้ัน

จําแนกหรือใหความหมายชื่อแกกลุมขอมูลการสัมภาษณนั้นๆ (Theme) 

  4.3  นํากลุมคําท่ีเปนขอความหรือเปนประโยคที่ไดมาใหความหมายหรือตีความ หากขอมูล    

ที่ไดยังไมมีความชัดเจน มีการบันทึกแยกขอมูลน้ันเปนขอสังเกตไว เพ่ือสะสมขอมูลแลวนํากลับมารวม

วิเคราะหอีกครั้งเมื่อไดขอมูลมากเพียงพอ 

  4.4  ทําสรุปการวิเคราะหหาคุณลักษณะของขอมูลการสัมภาษณที่จําแนกไดเปนหัวขอยอย

โดยมีการพิจารณาความสอดคลองกับคําถามของการวิจัย 

  4.5  เขียนคําบรรยายความหมายของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณตามลักษณะขอความ                 

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

ปญหา และอุปสรรค และวิธีการแกไขการสื่อสารเรื่องราวสินคาผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด                                  

ของผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

 จากตารางที่ 1 พบวา ปญหา และอุปสรรค และวิธีการแกไข ดานเทคนิคปญหาเทคนิคการสื่อสาร

การตลาด เชน เทคนิคทางดานการเขาถึง สื่อที่สื่อสาร เปนตน วิธีการแกไขคือ การศึกษาเทคนิคการสื่อสาร

การตลาดใหเขาถึงผูบริโภค และเกิดการรับรู สามารถใชเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบ ในการสื่อสารกับ

กลุมเปาหมาย สวนปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ วิธีการแกไขคือการเขาอบรมความรูทาง                    

ดานการจัดทาํเน้ือหาขอความ และจดัทาํตาํราเก่ียวกับการสรางเนือ้หาโดยเฉพาะ สวนดานจรยิธรรมนัน้ปญหา

คือ การคัดลอกผลงาน เชน การถูกคัดลอกขอความ เปนตน วิธีการแกไขคือ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

พัฒนากระบวนการส่ือสารของตนเพ่ือใหตรงใจผูบริโภค กระบวนการพัฒนาการส่ือสารเรื่องราวสินคา                      

ผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดน้ัน เปนการพัฒนาทางดานองคความรูในการสรางเน้ือหาของเร่ืองราว

สนิคา ทัง้ขอความ และรปูภาพประกอบ นอกจากน้ียงัมีการพฒันาองคความรูทางดานกลยุทธในการวางแผน

สื่อ ทั้งทางดานการวางแผนการลงส่ือ ชวงเวลาการลงส่ือ งบประมาณที่ใชในแตละสื่อ โดยเปนการพัฒนา  

ผานการอบรม การส่ือสารท่ีควรทําในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเครื่องมือการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด

ปฏิกิริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา และมุงเนนการทําโฆษณาผาน Facebook 

เพื่อเพิ่มยอดขายใหตัวสินคา สวนประโยชนที่ผูประกอบการไดรับนั้นดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 

ประโยชนของการสรางเรื่องราวสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม ดานรูปธรรม และดานนามธรรม

 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  

1.  
2.   
3.   
4.  

 

 จากตารางที ่2 พบวา ประโยชนดานรูปธรรม คอื ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ปริมาณการสัง่ซ้ือสินคาเพิม่มากขึน้ 

กาํไรจากการขายสินคามากขึน้ รายไดของผูประกอบการเพิม่ขึน้ การไดรบัรางวลัจากการประกวด ไดรบัการ

รับรองมาตรฐานสินคา จํานวนลูกคาใหมเพ่ิมมากขึ้น เปนการขยายฐานการตลาดไดดี สวนประโยชน              

ดานนามธรรมคอื ผูประกอบการมแีรงบนัดาลใจในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลักษณทีก่อใหเกิดภาพลักษณ   

ที่ดีใหกับสินคา ทําใหเกิดคุณคาและความภักดีตอตราสินคา สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได

 
 

ภาพที่ 1: แสดงแนวทางการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
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 จากภาพที่ 1 พบวา เร่ืองราวของสินคาน้ันถูกนํามาจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการสืบทอดกันมา 

กระบวนการสรางเรื่องราว 4 ขั้นตอน ไดแก มีการนําเสนอผานเครื่องมือการโฆษณา และการประชาสัมพันธ 

สงผลตอยอดขายของผูประกอบการสินคา OTOP กลุมผา จังหวัดเชียงใหม

อภิปรายผลการวิจัย
 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเรื่องราวสินคาในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเครื่องมือการ

ประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา โดยเรื่องราว                    

ถูกกําหนดเปนรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธที่สรางขึ้นเพื่อเนน อัตลักษณและภาพลักษณเชิงบวกและ                     

การกระทําขององคกรที่มีการสื่อสารออกไปยังกลุมเปาหมาย (Fombrun & VanRiel, 2004, 368) นอกจากนี้

การส่ือสารเร่ืองราวสินคาผาน Facebook เปนการสื่อสารไปยังกลุมลูกคา เพื่อเพ่ิมยอดขายใหตัวสินคา 

สอดคลองกับแนวความคิดของ  Du Plessis (2015, 100) สรางเรื่องราวอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพร   

ผานโซเชียลในรูปแบบตางๆ โดยพยายามใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดประสบการณของผูบริโภค

ขึน้มาได และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016, 515) ทีร่ะบุวา นอกจากโฆษณาจะมีอทิธิพล

ตอยอดขายขององคกร และยังชวยใหเกิดการสรางคณุคาท่ีดใีหกบัตราสนิคาน้ันอีกดวย โดยปกต ิการโฆษณา

เปนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีเอกลักษณเฉพาะดาน คือ เกิดการกระจายผลิตภัณฑไดอยาง                   

แพรหลายและครอบคลุมพื้นที่ได โฆษณาสามารถทําใหผูขายผลิตภัณฑทําการสงขอมูลของผลิตภัณฑ                            

ที่มีเน้ือหาที่ซํ้าๆ เพ่ือเปนการตอกย้ํา ไปยังลูกคาเปาหมายได  นอกจากนี้การโฆษณายังชวยทําใหเกิด                              

การนําเสนอขอมูลและนําเสนอความสําเรจ็เชิงบวกของเจาของกจิการใหกลุมเปาหมายไดทราบ การโฆษณา

ชวยขยายเร่ืองราว ที่ตองการบอกลูกคาเปาหมาย การโฆษณาสามารถสราง โอกาสท่ีดีใหกับกิจการและ      

ตราสินคาการนําเสนอขอมูลกิจการที่นาสนใจ ผานสื่อสิ่งพิมพ ภาพและสีของเครื่องมือการโฆษณา                                   

โดยการโฆษณาน้ีไมใชบุคคลจึงทําใหไมสามารถโตตอบกับกลุมเปาหมายไดอยางตอเน่ือง เพราะเปน                         

การสื่อสารการตลาดแบบทางเดียว 

 ถาแยกตามประเด็นที่ผูประกอบการตองการพัฒนา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

 1. การพัฒนาดานเทคนิคการสื่อสารการตลาดใหเขาถึง และเกิดการรับรู เปนการพัฒนาทาง                   

ดานความรู ในการสรางเน้ือหา ทั้งเน้ือหาท่ีเปนขอความ และเน้ือหาท่ีเปนรูปภาพประกอบ ซึ่งสามารถพัฒนา

ตามแนวทางการศึกษาของ Freytag (1896, 16-18) ไดระบุไวในการสรางเนื้อหาของเรื่องราวอยูบนพื้นฐาน 

5 ขั้น ไดแก  

  ขั้น (Act) 1: เกริ่นนํา (Exposition) เปนการเกริ่นนําเบื้องตนของตัวตนหรือคุณลักษณะของ                  

การกอตัง้กจิการ ชวงเวลา การอธบิายเหตุการณทีผ่านมา เร่ืองราว และสถานการณทีผ่านมาของผูประกอบการ 

เปนการกอเกิดดวยความขัดแยงหรือปญหาเบื้องตนของกิจการ นําไปสูการเปดเผยเพื่อสรางความตึงเครียด 

นําสงเขาไปสูขั้นของการเดินตอไป ผูประกอบการมีการสรางเน้ือหาเปนการบอกเลาถึงประวัติความเปนมา

ของผา ลวดลายผา แหลงผลิต แหลงวัตถุดิบที่มาผลิตสินคา โดยเปนการเลาเร่ืองลําดับเหตุการณตางๆ                        

ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปจจุบัน
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  ขัน้ (Act) 2: Complication เร่ืองราวมคีวามซบัซอนข้ึนเร่ือยๆ ความขดัแยงและแผนทีถ่กูสรางข้ึน             

จนกลายเปนความตึงเครียด ความพยายามของตัวละครแตละตัว รวมถึงตัวเอกท่ีพยายามจัดการกับ                     

ความขัดแยง กิจการพยายามสรางเร่ืองราวที่ยิ่งใหญเพ่ือใหเกิดจุดเปล่ียนหรือจุดพลิกผันของเรื่อง ทําให                

กลุมลูกคาอยากติดตามเรื่องราวตอไป เปนการที่ผูประกอบการสรางเนื้อหาเร่ืองราวของผา บงบอกถึง                    

ความจําเปนที่ตองใชผา บงบอกถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไมไดใชผาชนิดนี้ 

  ขั้น (Act) 3: Climax ความขัดแยงมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เปนจุดเปลี่ยนทําใหเกิดชัยชนะ                 

หรือแพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือแยลง เรื่องราวของสินคามีการนําเสนอจุดเปลี่ยนของตราสินคาหรือ

ไปสูจุดเปลี่ยนของลูกคา ทําใหลูกคาไดรับชัยชนะจากการใหสินคานั้น ผูประกอบการตองสรางเนื้อหา                          

โดยบงบอกถึงหากเกิดการใชสินคาผาชนิดน้ีแลว ชีวิตลูกคาดีขึ้นอยางไร เปล่ียนแปลงในทางที่ดีอยางไร 

ตอกยํ้าประเด็นถึงสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการใชสินคาผานี้

  ขั้น (Act) 4: Reversal เปนชวงท่ีเกิดผลกระทบมาจากจุดเปล่ียน (Climax) ซึ่งเร่ืองราวคอยๆ 

เปดเผยรายละเอียดใหญขึ้นเรื่อยๆ ของสินคาหรือบริการ และถาอุปสรรคของลูกคานั้นสินคาสามารถชนะได

ผลลัพททีเ่กดิขึน้คอื สนิคามภีาพลักษณทีด่มีาก ผูประกอบการตองสรางเนือ้หาทีร่ะบถุงึประโยชนทีไ่ดรบัจาก

สินคาในหลายแงมุม นอกเหนือจากผลที่ไดโดยตรงจากประโยชนหลักของผา

  ขั้น (Act) 5: Denouement ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขใหเปนปรกติ ความเครียด                

ความวิตกกังวลมีการผอนคลาย ผูประกอบการสามารถนําเสนอแบรนดหรือชัยชนะของลูกคาในสวนนี้                     

ผานสื่อตางๆ เพื่อใหเห็นการไปถึงเปาหมายของธุรกิจได ผูประกอบการตองสรางเนื้อหาเพื่อเปนการนําเสนอ

ผลกระทบจากการทีลู่กคาไดสวมใสผา ผานส่ือตางๆ ใหมีความหลากหลายของสือ่ เชน Facebook หรือ Line 

เปนตน 

 2. การพัฒนาองคความรูทางดานกลยุทธในการวางแผนส่ือ ทั้งทางดานการวางแผนการลงส่ือ               

ชวงเวลาการลงสื่อ งบประมาณที่ใชในแตละสื่อ ดังนั้นผูประกอบการตองเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถและศกัยภาพตนเองในการสรางส่ือไดตรงใจผูบริโภคและมีประสทิธิภาพ ซึง่รวมทัง้ในการเลอืก

ชองทางการส่ือสารทางการตลาดอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของ Tindall & Holtahausen (2012, 383)               

ที่ระบุวา พนักงาน หรือผู ปฏิบัติงาน ตองมีทักษะที่หลากหลายในการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร                            

ทางการตลาด ทัง้ในรปูแบบของการตลาดทางตรง การประชาสมัพนัธ การเปนผูสนบัสนนุการจดักจิกรรมพเิศษ                  

การโฆษณาทางอินเตอรเน็ตเพ่ือสื่อสารใหเกิดการใชสินคา สามารถทําการวางแผนเพื่อเพ่ิมศักยภาพใน              

การทําธุรกิจขององคกรใหดีขึ้น 

     ประโยชนดานรูปธรรม คือ ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ปริมาณการสั่งซ้ือสินคาเพิ่มมากข้ึน กําไรจาก              

การขายสนิคามากข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน ซึง่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสาํเร็จ สอดคลองกับ

แนวคิดของ Walter & Ritter (2003, 361) ที่ระบุวา ผลกระทบเชิงบวกจากความมุงม่ันในการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนั้นคือยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น สวนประโยชนดานนามธรรมคือ ผูประกอบการมีแรงบันดาลใจ                                    

ในการทําธรุกจิตอไป  การสรางเอกลักษณทีก่อเกดิภาพลักษณทีด่ใีหกบัสนิคา ทาํใหเกดิคณุคาและความภักดี
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ตอตราสินคา สอดคลองกับแนวคิดของ Kumar (2002, 63-64) ถาหากลูกคาเหลาน้ันมีความคิดตอตราสินคา

ในเชิงบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจลูกคากลับมาซื้อซํ้าได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Morgan & 

Hunt (1994, 34) ที่วาการวางแผนเพื่อดึงลูกคาใหกลับมาซ้ือผลิตภัณฑขององคกรซ้ําอยางตอเนื่องนั้น                  

หวัใจหลกัอยูทีค่วามสขุของลกูคาน่ันเอง ทาํใหเกิดการสรางคุณคาใหกบัลกูคา สงผลตอความสาํเร็จขององคกร

ได นอกจากนี้การซื้อซํ้านั้นยังขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธพิเศษ รวมถึงความไววางใจและความมุงมั่น               

ที่มีตอผลิตภัณฑขององคกรดวย 

สรุป
 ปญหาและอุปสรรค และวิธีการแกไขการส่ือสารเรื่องราวสินคาผานเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 

ของผูประกอบการ OTOP กลุมผา จงัหวดัเชียงใหม ดานเทคนคิปญหาเทคนคิการส่ือสารการตลาด การแกไข

ปญหาคือ การศึกษาเทคนิคการสื่อสารการตลาดใหเขาถึงผูบริโภค และเกิดการรับรู สามารถใชเครื่องมือ             

การส่ือสารหลายรูปแบบ ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย สวนปญหาเทคนิคการสรางภาพ และขอความ                 

วธิกีารแกไขคือการเขาอบรมความรูทางดานการจดัทาํเน้ือหาขอความ และจดัทาํตาํราเก่ียวกับการสรางเนือ้หา

โดยเฉพาะ สวนดานจรยิธรรมปญหาคอืการคดัลอกผลงาน การแกไขปญหาคอื มกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

พัฒนาการส่ือของตนเพ่ือใหตรงกับลูกคา สวนการสื่อสารท่ีควรทําในอนาคตคือ การมุงเนนการใชเคร่ืองมือ

การประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิดปฏิกริยาโตตอบกับลูกคา มุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคา เนนการทํา

โฆษณาผาน Facebook ประโยชนที่ไดรับดานรูปธรรม คือ ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน กําไรมากขึ้น รายไดเพ่ิมข้ึน               

การไดรับรางวัลจากการประกวด ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากข้ึน ขยายฐาน

การตลาดไดด ีสวนประโยชนดานนามธรรมคอื มแีรงบันดาลใจในการทําธุรกิจตอไป การสรางเอกลกัษณและ

เกดิภาพลกัษณทีด่กีบัสนิคาทาํใหเกดิความภกัดตีอตราสนิคา สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขนัได 

สาํหรบัขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอไป ผูวจิยัขอเสนอวา เพ่ือใหงานวิจยัครอบคลมุในประเดน็ตางๆ มากข้ึน 

ดังนั้น ควรศึกษาในประเด็นตอไปนี้ 

 1. ผลกระทบของสือ่ทีม่ตีอการประกอบธรุกจิสนิคา OTOP ในประเดน็ของการสรางการรับรูของแตละ

สื่อ ประสิทธิภาพของสื่อในการเขาถึงกลุมเปาหมาย

 2. รปูแบบการวางแผนสือ่ของการประกอบธรุกจิสนิคา OTOP ในประเดน็ของกลยทุธในการวางแผน

สื่อ การจัดทํางบประมาณในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย

 3. เชื่อมโยงประเด็นที่เปนจุดเริ่มตนของเรื่องราวสินคา ไปสูประโยชนทั้งดานรูปธรรม และนามธรรม

ของสินคา OTOP 
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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือ1) พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายสุาํหรบัพืน้ทีส่งัคม

กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม2) พัฒนาซอฟตแวร                       

ที่สอดคลองกับรูปแบบที่สรางข้ึน กระบวนการวิจัยประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) พัฒนารูปแบบ                         

โดยการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและ                 

สิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ 2) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบโดยการสนทนากลุม และการใช

แบบสอบถามในการประเมินรูปแบบของผูบริหาร และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ 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 รูปแบบท่ีสรางขึ้นสามารถนําเสนอ
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สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับสูงสุด (  = 4.64, S.D.                 

= 0.5) โดยซอฟตแวรฐานขอมูลเปนการพัฒนาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เน่ืองจากตอบสนองการทํางาน                 

แบบบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบูรณาการงานท้ังหมดเขาไวด วยกันเพื่อ                                       

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ

รายงาน หรือสวนเฝาระวังสาํหรับผูบริหาร

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
 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลโดยโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงเขาสูสงัคมสูงวัยอยางสมบูรณ

เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 17.1 เปน 19.8 จึงมีเปาหมาย                  

ในการมีระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ                      

และมสีวนรวมจากประชาชน เกีย่วกับการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูสงูอายใุนการจดัทาํหลกัสตูรพฒันาทกัษะ

ในการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย การสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ                                       

เตรียมความพรอมเขาสูสงัคมผูสงูอาย ุโดยมีการบริหารจดัการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมคีณุภาพใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่ ควบคูไปกับการบริหารจัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ (Office of The National                 

Economic and Social Development Board, 2017) 

 จากการศึกษาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564  ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งทําใหทราบถึง

งานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับดานผูสูงอายุ ประกอบไปดวยงานดานสาธารณสุข งานดานสังคมสงเคราะห และ

การจดักจิกรรมเพือ่สงเสรมิคุณภาพชีวติของผูสงูอาย ุ โดยงานแตละดานมีหนวยงานผูรบัผิดชอบในการดาํเนนิการ 

ทัง้นีจ้ากการศึกษาสภาพการดําเนินงานทางผูวจิยัพบวาการดาํเนินงานในแตละสวนงานยังขาดการบรูณาการ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกันระหวางสวนงาน  ซึ่งหากสามารถเช่ือมโยงขอมูลเหลาน้ีเขาไวดวยกันจะสามารถ                           

เพ่ิมประสิทธภิาพในการดาํเนนิงานของสวนงานทีเ่กีย่วของในระดบัปฏบิตักิาร และสามารถนําเสนอสารสนเทศ

ที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารทางผูวิจัยจึงมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ                  

สาํหรบัพืน้ทีส่งัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท  โดยเลอืกศกึษาในเขตรบัผดิชอบของเทศบาลตาํบลหนองผึง้ อาํเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากมีพื้นท่ีขนาดใหญ มีประชากรกลุมผูสูงอายุที่ตองใหบริการจํานวนมาก และ                          

อยูในบริบทเปนพืน้ทีช่มุชนก่ึงเมอืงกึง่ชนบททาํใหมจีดุแขง็ในการอยูใกลชดิประชาชน ทาํใหไดรบัความรวมมอื

จากผูสงูอายใุนพืน้ทีใ่นการเขารวมกิจกรรมของทางเทศบาล (Nong Phueng sub-district Municipality, 2017)

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท                                 

ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

 2. เพ่ือพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ี

สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบทที่สรางขึ้น โดยสามารถบูรณาการงานท้ังหมดเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                        

ในการดําเนินงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน หรือ                                 

สวนเฝาระวังสําหรับผูบริหาร 
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ทบทวนวรรณกรรม
 จากโครงสรางประชากรของตาํบลหนองผึง้ เม่ือส้ินป พ.ศ. 2559 ทีผ่านมา จาํนวนประชากรตาํบลหนองผึง้

อยูที่ 13,238 คน เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 2,230 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.85 ของประชากรท้ังหมด                            

ซึ่งหมายความวา ทองถิ่นตําบลหนองผ้ึงกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว เน่ืองจากนิยามของ “สังคมผูสูงอายุ” 

ตามหลักการสากลทางองคการสหประชาชาติ ระบุไววา สังคมใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกิน

รอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด ถือวาสังคมนั้นกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปน                   

“สังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ” หรือ “สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ” (Aged Society) ทั้งน้ีคาดการณวาในป                    

พ.ศ.2564 พืน้ทีเ่ทศบาลตาํบลหนองผึง้จะเขาสูสงัคมประชากรสูงอายุแบบสมบูรณ โดยมีผูทีอ่ายุมากกวา 60 ป                             

เกินรอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (Kaewmeesri, 2017, 74) 

 แนวคิดเก่ียวกับสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท ในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลง

สภาพของสังคมอยางมากมาย เน่ืองจากการพฒันาในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี

การสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยที่เปนสังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเปน

สงัคมเมือง หรือสังคมกึง่เมอืงกึง่ชนบทมากขึน้ ซึง่หมายถงึปญหาของสงัคมไทยมมีากขึน้ และมคีวามซับซอน

ของปญหามากข้ึน ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพชีวิต หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาของ

สงัคมทีเ่กดิขึน้ จงึไมอาจจะใหเปนหนาทีข่องภาครัฐ หรือของระบบราชการแตเพยีงฝายเดยีว ชมุชนในสงัคมเอง

ก็ตองตระหนักใหความสําคัญกับหนาท่ีของชุมชนเองท่ีจะตองเคล่ือนไหว และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ

กบัปญหาสงัคมทีเ่กิดข้ึนในชมุชน เพราะชมุชนจะรูและเขาใจถงึสาเหต ุและสภาพของปญหาท่ีเกิด ตลอดจน

แสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีที่สุด (Puttikankit, 2015, 14-15) 

 ปจจุบันคําวารูปแบบ (Model) เขามามีบทบาทในการทําวิจัยเพ่ิมมากขึ้น โดยใหแนวคิดเก่ียวกับ

ความหมายของรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ                             

ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนด                                 

องคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสราง และความสัมพันธกันอยางไร                  

ขึ้นอยูกับปรากฏการณปจจัยหรือตัวแปรตางๆ  ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย      

และหลักการพ้ืนฐานในการกาํหนดรูปแบบน้ันๆ เปนหลกั สวนกระบวนการวจิยัเพือ่พัฒนารปูแบบ สามารถสรุป

ไดเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรง                                               

ของรูปแบบ (Phengsawat, 2010, 14)

 มงีานวจิยัท่ีศกึษาการพฒันารปูแบบของขอมูลผูสงูอาย ุไดแก Manmart (2008)ไดศกึษาการพฒันา

รูปแบบการไหลของสารสนเทศผูสูงอายุของหนวยงานในระดับจังหวัดเพ่ือวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบ                  

การไหลของสารสนเทศผูสูงอายุภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานจํานวน 3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ                     

จากการวเิคราะหมขีอเสนอเกีย่วกบัรูปแบบการไหลของสารสนเทศ ดงัน้ี 1) รปูแบบการไหลภายในหนวยงาน 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ แหลงขอมูล การจัดหาและการสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล การบรรจุ 

และรายงานขอมลู และการนําขอมลูไปใชโดยจะมีกระบวนการท่ีแตกตางกนัตามการทํางาน และภาระหนาที่

ของหนวยงาน 2) รูปแบบการไหลระหวางหนวยงาน คือ การใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานที่ทํางาน       
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ดานผูสูงอายุเหมือนกัน ประกอบดวย 2 ระดับ ไดแก ระดับทองถ่ินและระดับจังหวัด ซึ่งมีแหลงขอมูล                                              

ที่ตางกัน ดังนั้นหากมีการใชขอมูลรวมกัน จะทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตอง และเพื่อลดความซํ้าซอน

ของขอมูล ขอมูลมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะสงผลใหความชวยเหลือหรือโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับผูสูงอายุ                                

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากงานวิจยัขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการวิจัยดังกรอบแนวคิดการวิจัยตอไปนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 ผูวิจัย ไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ชวง ดังนี้

 1. ชวงที ่1 ขัน้ตอนการสรางรปูแบบการบริหารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายสุาํหรับพืน้ท่ีสงัคมกึง่เมอืง

กึ่งชนบทโดยการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานในปจจุบันของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในงาน       

ดานผูสูงอายุ เทศบาลตาํบลหนองผึ้ง 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 เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการหนวยงานกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวัดเชียงใหมไดแก (1) ผูอาํนวยการกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

จํานวน 1 คน (2) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน

   1.1.3 แกนนํากลุมผูสูงอายุ จํานวน 3 คน เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี                        

จังหวัดเชียงใหม
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  1.2 เคร่ืองมือในการวจิยัไดแก แบบสัมภาษณสาํหรับผูบริหาร พนักงานระดบัปฏิบตักิาร และ

แกนนําผูสูงอายุ 

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.3.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีผู สูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับ  

สวัสดกิารผูสงูอาย ุแผนยทุธศาสตรการพฒันา พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนพฒันาทองถิน่ส่ีป พ.ศ. 2561 - 2564                              

ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย

   1.3.2 สรางแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ และแกนนํา                            

ผูสูงอายุ โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากอาจารยสาขาวิชาการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

   1.3.3 นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาสภาพ และปญหาในการดําเนินงาน                  

ดานขอมูลผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ

   1.3.4 ทราบถึงสภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุ

   1.3.5 นําปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห

   1.3.6 ผู วิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และสังเคราะห                             

เพื่อจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

  1.4 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปปญหาในการดําเนินงานจากแบบสัมภาษณ

ของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ผลลัพธจากการดําเนินงาน                

ในชวงที่ 1 ไดรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

 2. ชวงท่ี 2  ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ

สําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

  2.1. จัดการสนทนากลุมเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการฐาน

ขอมูลผูสูงอายุ 

   2.1.1. ประชากรทีใ่ชในการวิจยัไดแก (1) ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุ และส่ิงแวดลอม 

จาํนวน 1 คน (2) เจาพนกังานสาธารณสุข จาํนวน 1 คน (3) หวัหนาฝายพฒันาชมุชน จาํนวน 1 คน (4)  ผูชวย

นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (5) ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล จํานวน 1 คน

   2.1.2. เครื่องมือในการวิจัยไดแกรายงานสรุปการสนทนากลุม

   2.1.3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ        

ที่สังเคราะหได นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผ้ึง                   

และผูเช่ียวชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขโดยการสนทนากลุม                        

เพื่อปรับปรุง และนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม
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  2.2. ประเมินประสทิธภิาพของรปูแบบการบรหิารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายทุีผ่านการปรบัปรุง

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. บคุลากรผูมสีวนเก่ียวของในงานดานผูสงูอายุ 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                     

และสิง่แวดลอม จาํนวน 1 คน (5) เจาพนกังานสาธารณสุข จาํนวน 1 คน (6) แกนนํากลุมผูสงูอายุ จาํนวน 3 คน

   2.2.2.  เคร่ืองมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบประมาณคา                      

(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

ฐานขอมูลผูสงูอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ชวงท่ี 3 พฒันาซอฟตแวรฐานขอมูลผูสงูอายทุีส่อดคลองกับรูปแบบการบริหารจดัการฐานขอมูล

ผูสูงอายุที่สังเคราะหไดการพัฒนาระบบฐานขอมูลในคร้ังน้ีใชภาษา PHP เวอรชัน 5.3 และฐานขอมูล My 

SQL เวอรชัน 5.5 ตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
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ผลการวิจัย
 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท                

จากการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ทางผูวิจัยได

ทําการสังเคราะหเพ่ือจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุโดยเนนการบูรณาการงานขอมูล                    

ผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ                                

มีการบูรณาการงานหลักสําคัญ 3 ดาน ประกอบไปดวย งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดาน       

การเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ

  1.1 งานดานเบีย้ยังชีพ มรีะบบการจัดเกบ็ขอมูลการขึน้ทะเบียนรบัเบีย้ยังชีพไดแก เบ้ียยังชีพ

ผูสงูอาย ุเบ้ียยงัชพีผูพกิาร และเบีย้ยงัชพีผูปวยเอดส มกีารคาํนวณเพ่ือเบกิจายเบ้ียยงัชพีของผูใชบริการแตละราย 

โดยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีการคํานวณแบบขั้นบันไดตามประกาศของภาครัฐ สวนเบี้ยผูพิการ และผูปวยเอดส

มีการกําหนดดวยอัตราคงที่ของภาครัฐ มีการบูรณาการงานดานสุขภาพเกี่ยวกับขอมูลความพิการของ                       

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเขากับงานดานเบ้ียยังชีพ โดยระบบสามารถออกรายงานผูพิการท่ียังไมได

ขึน้ทะเบยีนรบัเบีย้ผูพกิาร เพ่ือทางกองสวัสดิการและสงัคมจะไดดาํเนนิการในการตดิตอประสานไปยงัผูพกิาร

ใหมาข้ึนทะเบียนรับสิทธิ์ ทั้งนี้ระบบสามารถนําเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานเบ้ียยังชีพ                  

ไดแก รายงานผูรับเบี้ยยังชีพเปนรายบุคคล และรายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ

  1.2 งานดานขอมูลสุขภาพ มรีะบบการจดัเก็บขอมูลดานสุขภาพเชือ่มโยงกับระบบการจดัการ

ฐานขอมลูเอ้ืองผ้ึงโมเดลของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม โดยมกีารจดัเก็บขอมลูเก่ียวกับขอมลูดานสุขภาพ

ประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลความพิการ ขอมูลดานการดูแล และไดรับ                     

การชวยเหลือสามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพแสดงขอมูลของผูปวยติดเตียงเพื่อเปนสารสนเทศ                        

ในการเขาไปใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ

  1.3 ดานการเขารวมกิจกรรม สามารถสืบคนขอมูลอาชีพปจจุบัน หรืออาชีพเดิมของผูสูงอายุ 

เพ่ือแสดงถึงความถนัด และภูมิปญญาของผูสูงอายุแตละทานสําหรับการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม                       

มีระบบการจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมกับทางเทศบาลโดยนําเสนอรายงานการเขารวมกิจกรรม                        

รายบุคคล รายงานการเขารวมกจิกรรมรายกจิกรรม และรายงานสรุปการเขารวมกจิกรรมซ่ึงสามารถนาํเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุกลุมติดบาน และผูสูงอายุกลุมติดสังคม

 รปูแบบการบรหิารจัดการฐานขอมูลผูสงูอายสุาํหรับพ้ืนท่ีสงัคมก่ึงเมอืงกึง่ชนบท โดยมีการบูรณาการ

งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

 2. การประเมนิรปูแบบการบรหิารจัดการฐานขอมลูผูสงูอายุสาํหรับพืน้ทีส่งัคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท

  2.1 นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง

กึ่งชนบทตอผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

   ผูวิจัยไดนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง                          

กึ่งชนบท นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเก่ียวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง และ                           

ผูเช่ียวชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพ่ือขอคาํแนะนําในการปรับปรงุแกไขโดยการสนทนากลุมขอเสนอแนะ 

คอืเพ่ิมรายงานการแจงเตือนผูทีต่องตออายุบตัรผูพกิาร เพือ่ใหพนกังานสามารถตรวจสอบลวงหนา และติดตอ

ไปยังผูพิการใหทําการตออายุบัตรเพ่ิมรายงานสรุปผูพิการแยกตามประเภท สําหรับผูรับเบี้ยยังชีพผูพิการ                  

เพิ่มรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพโดยสรุปรวมสัดสวนจํานวนผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และ                        

กลุมติดสังคม ไวในงานดานสุขภาพ เพ่ิมรายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวม                       

ในแตละกิจกรรม โดยนําเสนอดังภาพที่ 3 

ปงบประมาณ
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ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (ปรับปรุง)

  2.2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม

   จากการนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผู สูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง                           

กึง่ชนบททีป่รบัแกจากการสนทนากลุม นาํเสนอตอผูเชีย่วชาญดานงานผูสงูอาย ุและบคุลากรผูมสีวนเกีย่วของ

ในงานดานผูสงูอายขุองเทศบาลตาํบลหนองผึง้ เพ่ือประเมินประสทิธิภาพของรปูแบบโดยการใชแบบสอบถาม

ที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาดานรูปแบบที่

สรางข้ึนสามารถนําเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับ

สูงสุด รองลงมาไดแกดานรูปแบบที่สรางขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูใชงานทางดานขอมูลผูสูงอายุ 

และอันดบัตํา่สดุไดแกดานรูปแบบทีส่รางข้ึนมสีาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจรงิเก่ียวกับ

งานดานขอมูลผูสูงอายุเน่ืองจากในอนาคตทางเทศบาลตําบลหนองผ้ึงคาดหวังท่ีจะขยายขีดความสามารถ

ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ โดยเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนในงาน

ดานผูสูงอายุกับหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสารภี เพื่อใหครอบคลุมครบถวน

ตามความตองการอยางแทจริงเกี่ยวกับงานดานขอมูลผูสูงอายุ  ทั้งน้ีในภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทอยูในระดับดี
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ตารางที่ 1  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม

  
S.D.   

1. 
 

4.18 0.6  7 

2. 
 

4.64 0.67  2 

3. 
 

4.36 0.5  6 

4. 
 4.09 0.7  8 

5.  4.45 0.52  3 
6. 

 
4 0.77  9 

7.  
 

4.45 0.69  4 

8. 
 4.64 0.5  1 

9. 

 
4.45 0.82  5 

10. 
 

4.45 0.52  3 

11. 
 4.45 0.52  3 
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 จากรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ีสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ของเทศบาล

ตาํบลหนองผึง้ แสดงถงึองคประกอบทีส่าํคัญของงานดานขอมูลผูสงูอายุ ประกอบไปดวย งานดานเบ้ียยังชีพ 

งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ การดําเนินงานแตละดาน การเชื่อมโยง

กันของงานแตละดาน และสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน จากรูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําไป

ใชในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร โดยการสรางแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ทั้งนี้ไดเลือกใช

การนําเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในหัวขอถัดไป

 3. พัฒนาซอฟตแวรฐานขอมูลผูสูงอายุที่สอดคลองกับรูปแบบที่สังเคราะหขึ้น

  การพฒันาระบบฐานขอมลูในคร้ังนีไ้ดออกแบบระบบการทาํงาน โดยนาํเสนอแผนภมูบิรบิทของ

ระบบฐานขอมูลผูสงูอายสุาํหรบัพ้ืนท่ีสงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท ในลกัษณะของแบบจาํลองกระบวนการ (Process 

Model) เพ่ือแสดงวาระบบมีกระบวนการทํางานเปนลําดับข้ันตอนอยางไร แตละขั้นตอนใชขอมูลนําเขา                  

จากสวนงานใด รวมไปถึงขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการทํางานจะถูกสงไปยังสวนงานใด โดยในท่ีนี้                                   

เลือกนําเสนอในรูปแบบ แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

Username/Password 
/

/

 /

 

0 Username/Password 

ภาพที่ 4: แผนภูมิบริบทของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561278

 จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการทํางานของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ีสังคมก่ึงเมือง                     

กึ่งชนบท โดยแสดงถึงผูที่เก่ียวของกับระบบ ไดแก ผูรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ เจาหนาท่ีหนวยงานสวัสดิการ                 

และสังคม และเจาหนาที่หนวยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 แผนภูมิการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)

 แผนภูมิการไหลของขอมูล เปนแผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูลที่มีอยูในระบบ 

และการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ อธิบายไดดังภาพที่ 5

1.0

2.0

3.0

D1
D2

D3

D4

Username/Password 

D2Username/Password 

D5

D1

D4

D3

4.0

/

5.0
D6

/

6.0
D7

D1

7.0 D5

D6

8.0 D8

/
 /

D1

  

/

/
D1

D8

 ภาพที่ 5: แผนภูมิการไหลของขอมูล ระดับที่ 0 ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
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 จากภาพท่ี 5 แผนภูมิการไหลของขอมูลในระดับท่ี 0 แสดงกระบวนการหลักในการทํางานของระบบ

ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท ประกอบไปดวยกระบวนการทั้งหมด 8 กระบวนการ 

ไดแก 

 1. กระบวนการจัดการขอมลูหลกั เปนการบนัทกึขอมูลเบือ้งตนทีจ่าํเปนกอนการใชงานระบบ ในทีน่ี้

มกีารบันทกึขอมลูบคุคล จดัเกบ็รายละเอียดเก่ียวกบัประวัตบิคุคล และภูมปิญญาของคนในพ้ืนทีต่าํบลหนองผึง้ 

ลงในแฟมขอมูลบุคคล ขอมูลผูใชงานระบบสวัสดิการและระบบสาธารณสุข จัดเก็บขอมูลเจาหนาท่ี                        

ที่มีสิทธิ์เขาใชงานระบบ โดยจัดเกบ็ในแฟมขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจัดเก็บขอมูล

อตัราเบีย้ยงัชพีผูสงูอายซุึง่มกีารคาํนวณแบบข้ันบนัได อตัราเบ้ียผูพกิาร และอตัราเบีย้ผูปวยเอดส ตามประกาศ

ของภาครัฐ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และขอมูลธนาคาร จัดเก็บรายช่ือธนาคาร                                  

ที่ใชในการโอนเงินคาเบี้ยยังชีพใหกับผูรับบริการ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลธนาคาร

 2. กระบวนการเขาใชงานระบบเปนการตรวจสอบการเขาใชงานระบบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยตรวจสอบสิทธิ์จากชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ในแฟมผูใชงานระบบ

 3. กระบวนการข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเปนการบันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ                                  

โดยผูมีสิทธ์ิรับเบ้ียยังชีพจะติดตอขอข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพท่ีเทศบาล เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลบุคคล                  

จากแฟมบคุคล และทาํการบันทกึการข้ึนทะเบียนรบัเบ้ียยงัชีพ ลงในแฟมขอมูลผูรบัเบีย้ยงัชีพ โดยบันทกึขอมูล

เกี่ยวกับขอมูลบุคคล ขอมูลเบี้ยยังชีพที่ไดรับและขอมูลธนาคารที่ใชในการโอนเบี้ยยังชีพใหกับผูมาใชบริการ

 4. กระบวนการคํานวณเบ้ียยังชีพจากขอมูลช่ือ นามสกุลของผูรับเบ้ียยังชีพ โปรแกรมสามารถ

คํานวณจํานวนเงินเบ้ียยังชีพท่ีไดรับใหอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพพิจารณาวาผูใช

บริการไดรับเบี้ยยังชีพประเภทใดบาง ในกรณีเบ้ียยังชีพผูสูงอายุระบบจะคํานวณแบบข้ันบันไดตามอายุ                  

ของผูใชบริการ และสรุปจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมด แสดงผลขอมูลยังเจาหนาที่กองสวัสดิการฯ

 5. กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพเปนการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพ ประกอบไปดวยขอมูล                     

พื้นฐานจากแฟมขอมูลบุคคล และขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการ ไดแก ขอมูลดานสุขภาพ ความพิการ                   

การดแูล และการไดรบัความชวยเหลอื เปนตน โดยจดัเก็บไวในแฟมขอมลูสขุภาพเจาหนาท่ีกองสาธารณสขุฯ 

สามารถสืบคนขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการจากชื่อ นามสกุลจากแฟมขอมูลสุขภาพ นอกจากนี้ขอมูล                

จากแฟมขอมูลสุขภาพรวมกับแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม สามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพ                             

ซึ่งบอกรายละเอียดเก่ียวกับกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคม โดยสืบคนจากขอมูลวันที่                                

เพื่อใชประกอบในการวางแผนการดําเนินงานตอไป

 6. กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรมเปนการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดข้ึนโดยให                           

กลุมผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมกับทางเทศบาล โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคล และแฟมขอมูลกิจกรรม                        

บันทึกลงในแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม

 7. กระบวนการออกรายงานเบี้ยยังชีพ เปนการออกรายงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ โดยสามารถสืบคน

จากขอมูลวันที่ เพื่อดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบ้ียยังชีพในการออกรายงานผูรับเบ้ียยังชีพเปนรายบุคคล 
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รายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ รายงานแจงเตือนผูที่ตองตออายุบัตรคนพิการ รายงานสรุปผูพิการ

แยกตามประเภท และจากแฟมขอมลูผูรบัเบีย้ยังชีพพิจารณารวมกบัแฟมขอมลูสขุภาพ สามารถออกรายงาน

รายชื่อผูพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ

 8. กระบวนการออกรายงานกิจกรรม เปนการออกรายงานกิจกรรม โดยจากชื่อ นามสกุลที่สืบคน 

ชื่อกิจกรรม และวันที่สามารถดึงขอมูลจากแฟมการเขารวมกิจกรรม เพื่อออกรายงานกิจกรรมรายบุคคล 

รายงานรายกิจกรรม รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรม และจากการสืบคนขอมูลอาชีพ ภูมิปญญา สามารถ

คนหาขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคลเพื่อแสดงรายชื่อผูสูงอายุดานภูมิปญญาที่ตองการสืบคน 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้

 1. รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางขึ้นเปนการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ                     

ของหนวยงานที่เกี่ยวของไวในระบบเดียวกัน สามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนมากกวาการทํางาน

แยกกันในแตละหนวยงาน โดยการนาํเขาขอมูลสามารถทาํไดโดยผูรบัผิดชอบในงานแตละดานเพียงคร้ังเดียว 

แตระบบสามารถประมวลผลเพ่ือใหบริการสารสนเทศแกผูมสีวนเกีย่วของในการดําเนินงานตามความตองการ

ของผูใชภายในองคกร เชนจากขอมลูความพิการสามารถบรูณาการกบังานดานเบีย้ยงัชพีในการออกรายงาน

ผูพกิารท่ียงัไมไดขึน้ทะเบยีนรับเบ้ียยงัชพีผูพกิาร และงานดานสุขภาพ สามารถบูรณาการเขากบังานดานการ

เขารวมกิจกรรมในการออกรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพเพ่ือทราบสัดสวนจํานวนผูสูงอายุ กลุมติดบาน                  

กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคมสําหรับผูบริหารในการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุแตละกลุม        

ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Tammahol (2014) ซึ่งศึกษาระดับสถานภาพการใหบริการผูสูงอายุของ

กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาอุปสรรคคือ การขาดการประสานงานเพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

ที่เก่ียวของ โดยแนวทางการพัฒนาควรมีการบูรณาการหนวยงานเพ่ือประสานความรวมมือ และ                                    

เพิ่มประสิทธิภาพใหบริการแกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้

 2. การพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ี

สงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบททีส่รางขึน้ เปนการพัฒนาระบบฐานขอมลูผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ เนือ่งจากสามารถ

ตอบสนองตอการทํางานแบบบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุใหมีสุขภาวะท่ีดี 

และมีความม่ันคงจากการจัดสวัสดิการ โดยจําเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูสมํ่าเสมอ เพื่อใหตรงกับ                    

ความเปนจริง มีความนาเช่ือถือ และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Texsangvan,

Boonyasopon,  Ketsingha  & Surapongrakjaron (2014) กลาวถงึ ปจจัยดานการประยกุตใชระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรูนั้น องคกรจะตองจัดใหมีหนวยงานสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมตางๆ   ขององคกร อาทิ

ระบบเว็บเบสทีป่ระกอบดวยเว็บเพจยอยของแตละหนวยงาน มฐีานขอมลูกลางขององคกรซ่ึงตองมีการอัพเดท

อยูเสมอ มีการจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบระเบียบ มีการตรวจสอบความสมบูรณกอน   การจัดเก็บ และ                        

พนักงานทุกคนสามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็วโดยระบบฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางข้ึนสามารถเชื่อมโยง                    
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ขอมูลการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในองคกร แตระบบฐานขอมูลท่ีสรางขึ้นยังไมสามารถเช่ือมตอ                

กับระบบฐานขอมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยได แตระบบสามารถอํานวยความสะดวกในการใชงาน

โดยนําเขาขอมูล (Import) ในรูปแบบของไฟลเอกซเซลจากขอมูลประชากรที่มีอยูเดิม ลดขั้นตอน  การบันทึก

ขอมูลใหมทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใชงาน และสามารถสงออกขอมูล (Export) ในรูปแบบของ                            

ไฟลเอกซเซลเพื่อนําขอมูลไปใชกับหนวยงานภายนอกที่ตองการไดเชนกัน

สรุป
 รปูแบบการบริหารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายสุาํหรบัพืน้ทีส่งัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท กรณศีกึษาเทศบาล

ตําบลหนองผ้ึง แสดงถึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ดานในการทํางานเกี่ยวกับขอมูลผูสูงอายุไดแก งานดาน     

เบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมโดยรูปแบบท่ีสรางข้ึนนอกจากแสดงใหเห็นถึง                      

องคประกอบท่ีสําคัญแลว ยังนําเสนอเก่ียวกับการดําเนินงานในแตละดาน และการเชื่อมโยงกันของขอมูล               

ในแตละองคประกอบ โดยงานแตละดานจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานที่ตางกัน เชน                            

กองสวสัดิการ และสังคมดูแลเก่ียวกบังานดานเบ้ียยังชีพ และงานดานการจดักิจกรรมผูสงูอายุ กองสาธารณสขุ 

และสิ่งแวดลอมดูแลงานดานสุขภาพของผูสูงอายุ จากรูปแบบท่ีสรางขึ้นแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ                     

ขอมูลทั้งสามดานเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน งานดานสุขภาพกับการใหบริการ

เบีย้ยงัชพีผูพกิาร หรอื งานดานสขุภาพกบัการจดักจิกรรมของผูสงูอายุ เปนตน นอกจากนี ้ยงัสามารถนาํเสนอ

สารสนเทศท่ีเปนประโยชนสําหรับผูบริหารเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน 

หรือการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน จากรูปแบบที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชในข้ันตอนของการพัฒนาซอฟตแวร                  

ฐานขอมูลผูสงูอายโุดยสรางเปนแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ได 8 กระบวนการคือ กระบวนการ

จัดการขอมูลหลัก กระบวนการเขาใชงานระบบ กระบวนการข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ กระบวนการคํานวณ                

เบ้ียยังชีพ กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพ กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรม กระบวนการออกรายงาน                      

เบี้ยยังชีพ และกระบวนการออกรายงานกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในงานวิจัย                                

ครั้งตอไปควรมีการนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับพ้ืนที่อื่นที่มีบริบทใกลเคียงกันเพ่ือประโยชน                                  

ในการศึกษาพัฒนาตอไปในอนาคต
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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     
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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
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบสืบเสาะ

หาความรูและการเรียนผานอุปกรณไรสายเคล่ือนที่เพื่อเสริมสรางทักษะการตั้งคําถามและทักษะการพูด                    

ในที่ชุมชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอน                      

ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนคือ 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 2) การประเมิน

ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนโดยใชนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 30 คน                                         

จากคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เปนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ 

ระยะเวลาของการทดลอง คือ 1 ภาคเรียน ขอมูลรวบรวมจากคําถามในตาราง KWH และการประเมินผล              

การพูดในที่ชุมชนพรอมดวยเกณฑการใหคะแนนของทั้งสองทักษะ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ                       

คาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้าผลการวิจัยพบวา

 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเพิ่มพูนทักษะการตั้งคําถามของนักศึกษาและทักษะ

การพูดในท่ีชุมชนประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นกระตุนความอยากรูและต้ังคําถาม 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                  

ทางเดียวแบบวัดซํ้าในทักษะการตั้งคําถามและการพูดในท่ีชุมชนยังแสดงใหเห็นวา ผลคะแนนทักษะ                             

ทั้งสองมีคาสูงขึ้นหลังจากเรียนรูผานกิจกรรม IBML ในแตละหนวยการเรียนรู
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คําสําคัญ
 การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    การเรียนผานอุปกรณไรสายเคล่ือนที่   ทักษะการต้ังคําถาม 

ทักษะการพูดในที่ชุมชน

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 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561286

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.
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 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.

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. 

 
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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inquiry-based mobile learning (IBML)

Students’ public speaking skills Students’ 

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   Time
  1 2 3

E T1 O1 O2 O3 T2

 
  X 

 E stands for an experimental group

 T
1
 stands for assessment of students’ questioning and public speaking skills 

    before learning through IBML activity 

 T
2
 stands for assessment of students’ questioning and public speaking skills 

    after learning through IBML activity

 O
1-3

   stand for assessments of students’ questioning and public speaking skills 

    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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Phase 1 
Stimulating curiosity andquestioning 

In class mode (1 period) 
1.1 Choosing a topic 
1.2 Considering audiences and purpose of a speech 
1.3 Questioning and planning for investigation 

Phase 2 
Investigation and peer experiences 

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 

Phase 3 
Communication and reflections 

In class mode (2 periods) 
3.1 Presentation: Giving speech 
3.2 Evaluating self-performance 

Figure 2:  IBML Instructional Process
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               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) 

M SD t df Sig. 

Pretest 2.58 .51 10.31 29 .00* 
Posttest 3.63 .43

*p< .05 
 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) 

M SD t df Sig. 

Pretest 8.76 1.72 9.60 29 .00* 
Posttest 10.73 1.91

 *p< .05 

 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). 

Pretest 
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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 Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 12.09 2 6.04 18.66 0.00*
Within Groups 28.18 87  
Total 40.27 89  
*p< .05 

 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 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 and 2 .59 .15 .00* .89 .30 
1 and 3 .88 .15 .00* 1.17 .59 
2 and 3 .29 .15 .05 .58 .01 
* p< .05  
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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

 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)

 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. 

 Source of variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 72.15 2 36.06 16.03 0.00* 
Within Groups 195.75 87 2.25  
Total 267.90 89    
*p< .05 

(I) Task 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 and 2 1.45 .39 .00* 2.22 .68 
1 and 3 2.15 .39 .00* 2.92 1.38 
2 and 3 .70 .39 .07 1.47 .07 
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 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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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง            
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน
   2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเริม่ตีพมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทํา
       เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)  
  กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
         ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
  ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
         ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
         ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานทีเ่สนอตีพมิพตองไมเคยตีพมิพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                     
      (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบของกองบรรณาธกิาร  กรณมีกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธ์ิ             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
  1) บทความทีจ่ะไดรบัพิจารณาตพีมิพ ตองเปนบทความทีแ่สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวชิาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสังคมและชมุชน
  2) บทความท่ีจะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกลัน่กรองจากผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณทีีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรบับทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนนิการสงบทความเพือ่กลัน่กรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวฒุใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ จาํนวน  2  ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม  โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เม่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความน้ัน ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3.  ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1)  บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพบทความ  
   โดยใช Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
        2)  ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
        3)  หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
                   4)  ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
                   5)  ระบุชื่อผู เขียนไมเกิน 3 คน หากมีผู เขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”                                            
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
  6)  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 1 คอลมัน 
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  7)  บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 
คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
                   8)  เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
                   9)  หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 
14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
                  10)  หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ                    
ชือ่แผนภมู ิขนาดตวัอกัษร 14 Point ใหพมิพไวใตภาพหรอืแผนภมู ิบรรทดัถดัมาใหบอกแหลงทีม่า จดักึง่กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
                   11)  เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
  12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบบั เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
                   13)  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่และนามสกลุของผูเขียน 
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ                      
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ
เนื้อหาที่เหมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ       
ประเด็นอยางสมบูรณ  โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
                 สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
   (4) บทนํา (Introduction)
    เป นส วนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพ่ือใหผู อ านทราบขอมูลเบื้องต นของเนื้อหา                         
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
   (5) เนื้อหา (Body of Text)
                      เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้หาท่ีนาํเสนอใหเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเนือ้หานัน้ การนําเสนอเน้ือหาควรมีความตอเน่ืองเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
   (6) สรุป (Conclusion)
                เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
   (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวจิยั  ควรมีการนาํเสนอผลการวิจยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปนี้
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขยีนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเร่ืองโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ                            
ผลการวิจัย)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
   นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
  (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
                อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
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  (8) ผลการวิจัย (Results)
                เสนอผลการวิจัยท่ีตรงประเด็นตามลําดับข้ันของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
  (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
                ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
  (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
  (11) เอกสารอางอิง (Reference)
   เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 3.3 การอางอิง
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American               
Psychological Association)
  1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
   (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
           ตัวอยาง
           (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
  2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
          (1) หนังสือ           
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
    ตัวอยาง
    Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
                           (2) บทความจากวารสาร
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
    ตัวอยาง
                  Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations. 
      Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
           (3) วิทยานิพนธ
                 ชือ่ผูแตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่วิทยานิพนธ. วทิยานิพนธปรญิามหาบณัฑติ   ชือ่มหาวทิยาลัย.
                 ตัวอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเวบ็ไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.
     ตัวอยาง
                 ชวนะ ภวภานนัท. (2548). ธรุกจิสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สบืคนเม่ือ 25 ธนัวาคม 
        2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion. 
     American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats 
        recommended by the American Psychological Association.   
        retrieved July  18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html. 

4.  การสงตนฉบบั
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา

ตีพิมพผานระบบ Online Submissions ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_

submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร

 ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก

วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมท้ังจากระบบ

การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.

php/FEU)  สําหรับผูเขียนท่ีตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อส่ังจอง

วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ

จะคิดราคาตอเลมตามที่โรงพิมพเสนอมายังกองบรรณาธิการ และคาจัดสงวารสารจะคิดคาจัดสง

ทางไปรษณียแบบลงทะเบียนในราคาเลมละ 30 บาท
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  ผูเขียนรวมท่ีปรากฎช่ือในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซ่ึงไมปรากฎช่ือในบทความ (ถามี)             

รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น  รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ 

  ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ       

ตรวจแกตนฉบับ ตามท่ีเห็นสมควร พรอมน้ีขอมอบลิขสิทธิ์บทความท่ีไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย      

ฟารอสีเทอรน กรณีมกีารฟองรองเร่ืองการละเมิดลขิสทิธิเ์กีย่วกบัภาพ แผนภูม ิ ขอความสวนใดสวนหน่ึง และ/

หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว 

ลงชื่อผูเขียนหลัก............................................  ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 1   ..........................................

                            (                                         )                               (                                        )

                             ............/............../..............                                 ............./............./............

 

ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................  

                           (                                            )                                             

                           ............../............../..............                              
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