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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้ ประกอบดวยบทความในดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรที่นาสนใจเหมือนในฉบับอื่น ๆ ที่ผานมา ไดแก บทความที่เสนอเนื้อหาการเรียนการสอน
ภาษาจีนซึง่ ตองอาศัยความรูแ ละความเขาใจในวัฒนธรรมจีนดวยจึงจะทําใหการเรียนภาษาจีนไดผลดียงิ่ ขึน้
อาทิ บทความทีน่ าํ เสนอเรือ่ ง การศึกษาเปรียบเทียบคําแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในภาษาไทย และ “的”
ในภาษาจีน และบทความทีน่ าํ เสนอวิธกี ารเรียนการสอนบนพืน้ ฐานกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะการแปลภาษาจีน
เปนตน
ทั้งนี้ วารสารฉบับนี้ ยังมีบทความที่นําเสนอองคความรูเชิงสหวิทยาการดานนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ เชน บทความ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน และบทความ เรือ่ ง กลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้
และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
ทีก่ รุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร และขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ
และนิสติ นักศึกษา เสนอผลงานเพือ่ เผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน โดยสามารถศึกษา
คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และจากระบบ
การจั ด การวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
รวมทั้งสามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน
บรรณาธิการ
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การปฏิบัติตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทย
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บทคัดยอ
แนวคิดเรือ่ งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจสวนใหญจะมุง เนนไปทีอ่ งคกรธุรกิจขนาดใหญ
มากกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนือ่ งจากผูป ระกอบการสวนใหญมคี วามเขาใจวาแนวคิดดังกลาว
กอใหเกิดตนทุนและมีความยุงยากในการดําเนินงาน แตในความเปนจริงแลววิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนองคกรที่มีขนาดเล็กและเปนอิสระ มีการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเร็วเนื่องจากโครงสราง
องคกรมีความซับซอนนอยจึงสามารถปรับตัวและมีการดําเนินงานทีย่ ดื หยุน ไดดี ตามแนวคิดความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจรวมถึงการสรางแรงจูงใจ
และความภักดีของพนักงาน สงผลถึงการลดตนทุนในระยะยาว ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน
ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรสงเสริมผูป ระกอบการธุรกิจขนาดยอมในประเทศไทยใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชน
ที่องคกรจะไดรับ ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจมีการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป

คําสําคัญ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

* ผูเขียนหลัก
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Abstract
The concept of corporate social responsibility (CSR) mainly focuses on large corporations.
The majority of entrepreneurs understand that this concept is costly and difficult to implement.
In reality, small and medium enterprises can engage well with this concept, because they are more
independent, with faster corporate communication due to less complex organizational structures,
which can be adapted and implemented in a flexible way, especially the product development
process that gives customers satisfaction; including motivation and loyalty. Long-term cost
reduction leads to competitive advantage. Therefore, the government should promote small
business operators in Thailand to realize the importance and benefits that the organization will
receive from implementing CSR. This will result in sustainable business growth.

Keywords
Corporate Social Responsibility, Small and Medium Enterprises

บทนํา
ปจจุบนั องคกรธุรกิจอยูใ นสภาพแวดลอมทีม่ คี วามซับซอนมากขึน้ และมีการแขงขันกันอยูต ลอดเวลา
เพือ่ ความอยูร อดและความเจริญเติบโตของธุรกิจ องคกรจะตองหลีกเลีย่ งหรือโตตอบกับสภาพแวดลอมเหลานัน้
(Palmer & Harley, 2009, preface) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสมากกวาธุรกิจขนาดใหญที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เจาของธุรกิจขนาดเล็กจึงมีลักษณะออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม (McGee & Sawyer, 2003, 397) โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอก
ทางดานลูกคาและคูแขง (Beal, 2000, 44)
อิทธิพลจากสภาพแวดลอม เชน การปรับโครงสรางของเศรษฐกิจ การแขงขันที่รุนแรงของคูแขง
การออกกฎระเบี ย บของรั ฐ บาล ตลอดจนความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ได ส ร า งความยุ  ง ยากและ
ความไมแนนอนใหกับธุรกิจขนาดเล็ก ดังที่ โควิน และ สเลวิน (Covin & Slevin, 1989, 82) ไดใหเหตุผลวา
เนือ่ งมาจากธุรกิจขนาดเล็กมีขอ จํากัดทางดานทรัพยากรทําใหเกิดขอผิดพลาดจากการตัดสินใจทางการบริหาร
ไดงาย ในขณะที่ พอรตเตอร (Porter, 1980) ใหความเห็นวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจจะแตกตางกันไป
ตามอุตสาหกรรม โดย ไอรแลนด และคณะ (Ireland, Hitt, Bettis & DePorras, 1987, 480) ไดคาดการณ
เพิ่มเติมวา ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่ตางกันจะใชจุดแข็งที่ตางกันของตนเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน นอกจากนั้นงานวิจัยหลายๆ ชิ้นแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมมีผลตอการดําเนินกลยุทธ
ของบริษัทและลักษณะของอุตสาหกรรม (McArthur & Nystrom, 1991 ; White & Hammermesh , 1981)
และลักษณะของอุตสาหกรรม (Hansen & Wernerfelt, 1989)
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จากการทีส่ ภาพแวดลอมทางธุรกิจมีอทิ ธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจอยูต ลอดเวลา ทําใหองคกร
ตองมีการปรับตัวและสรางกลยุทธใหมเพื่อใหตนเองอยูรอด ตลอดจนสรางความเติบโตใหกับธุรกิจของตน
ดังนัน้ ธุรกิจจึงตองดูแนวโนมและทิศทางของสภาพแวดลอมทางธุรกิจทีอ่ าจเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะในปจจุบนั
การลงทุ น ในประเทศ การบริ โ ภคของประชาชนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด การใช ท รั พ ยากรต า งๆ ในปริ ม าณที่ สู ง
จนเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหลายๆ ดานตามมา ดังเชน ปญหาโลกรอนที่กําลังเปนที่กังวลของคนทั่วโลก
ซึ่งปญหาเหลานี้ผลักดันใหคนในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคเกิดความตระหนักในเรื่องดังกลาวและ
หันมาสนใจถึงคุณธรรมความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจขององคกรธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปน
แนวคิดพื้นฐานที่องคกรธุรกิจตองปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม ทุกวันนี้ธุรกิจจําเปนตองคํานึงเรื่อง
สิง่ แวดลอมซึง่ เปนประเด็นหลักทีส่ งั คมใหความสําคัญและกลายเปนกฎระเบียบหรือขอปฏิบตั ใิ นโลกของธุรกิจ
เพือ่ ประโยชนของผูม สี ว นเกีย่ วของขององคกร ไมใชเปนเรือ่ งของผลกําไรของผูป ระกอบการเทานัน้ (GÖssling
& Vocht, 2007, 364) จะเห็นไดวาแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม เปนปจจัยแวดลอมทางธุรกิจดานสังคม
ซึ่ ง ส ง ผลให ธุ ร กิ จ ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ จากเดิ ม ที่ มุ  ง เน น แต ผ ลกํ า ไร
เปนการคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเพิ่มขึ้นดวย
แนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม
แนวคิดเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR)
ไดเกิดขึ้นมานานกวา 200 ป โดยอดัม สมิธท นักเศรษฐศาสตรและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 18
ไดแสดงทัศนะถึงแนวคิดดังกลาวไวใน “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”
วาความตองการหรือความปรารถนาของสังคมสามารถพบกับสิง่ ทีด่ ไี ดโดยการปฏิสมั พันธระหวางชุมชนและ
สังคมกับองคกรธุรกิจและจากคํากลาวที่วา “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer,
or the baker that we expect our dinner, but from their regard for their own interest.” นี้ ไดกลายเปน
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมที่ผูบริโภคไดทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางสังคมในการสราง
ความมั่งคั่งของประเทศ รวมถึงการพัฒนาประโยชนใหกับสังคมสวนรวม (Bilson, 2017) เชนเดียวกับทัศนะ
ของ เฮนริกเก (Henriques, 2003) ที่ไดใหความเห็นวาการทํา CSR มีมานานเชนเดียวกับระยะเวลาดําเนิน
งานของธุรกิจโดยเห็นไดจากการดําเนินงานของบริษัท อีสทอินเดีย ที่เริ่มดําเนินการในศตวรรษที่ 17 และ
ไดดําเนินงานโดยใสใจในเรื่องของสวัสดิการแรงงานและมนุษยธรรมมานานกวา 150 ป หลังจากถูกตอตาน
ในการใชแรงงานทาสมากอนหนานั้น
คํานิยาม ของ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งในภาษาไทยมักจะใชคําวา ความรับผิด
ชอบตอสังคมขององคกร ยังคงอยูในขอบเขตของแนวคิดที่เกิดขึ้นในชวงแรก โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 60
ที่รูปแบบของ CSR เริ่มเปนที่รูจักจากการมีความคิดถึงประโยชนสวนรวมนอกเหนือจากเศรษฐกิจและ
กฎระเบียบตางๆ (Meehan, J ; Meehan, K. & Richards, 2006, 388) ดังเชนที่ คารโรล (Carroll, 1983, 608)
ไดแสดงทัศนะวา ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมเกี่ยวของกับกฎระเบียบในการดําเนินงานทางธุรกิจ
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เชน ผลกําไรทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเปนทัศนะที่คลายกับ เวดด็อก
และแม็ทเท็น (Waddock, 2014, 7 ; Matten & Crane, 2005, 168)
นอกจากนั้นยังมีหนวยงานและบุคคลไดใหคํานิยามไวหลากหลายดวยกัน ดังนี้
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององคกรธุรกิจจาก 170 แหงทั่วโลก
ที่มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจที่มุงแสวงหาผลกําไรไดให
คํานิยามของ CSR ใน CSR: Meeting Changing Expectation หนา 3 ไววา คือความมุงหมายอยางตอเนื่อง
ขององคกรธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มกี ารปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
และครอบครัวเชนเดียวกับชุมชนและสังคมในวงกวางในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรป ไดนิยามวา CSR
คือการที่องคกรมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากขอบังคับ กฎระเบียบทางกฏหมาย
และเปาหมายทางธุรกิจ โดยเพิ่มความใสใจในสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธของผูมีสวน
ไดเสียโดยความสมัครใจ (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD, 2017).
นอกจากนัน้ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) ไดนิยาม CSR วา เปนการดําเนินงานขององคกรที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยเนนประโยชนไปที่คน ชุมชนและสังคม โดยองคกรตองทําดวยความสมัครใจและผูบริหารองคกรจะตอง
มีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ที่สามารถวัดผลไดในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (The European
Commission, 2017)
สําหรับประเทศไทยมีผูไดใหคํานิยาม CSR ไวเชนเดียวกัน ดังนี้
สถาบันไทยพัฒน ไดใหความหมายของ CSR และบัญญัติศัพทภาษาไทยของ CSR ไววา บรรษัท
บริบาล คือ การดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกล
และไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางเปนปกติสขุ (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under
the Royal, 2017)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดนิยาม CSR วาเปน
การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ ปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน โดยธุรกิจครอบคลุมถึงการประกอบการทุกประเภท
ที่มุงแสวงหาผลกําไร ซึ่งไมจํากัดเฉพาะกิจการขนาดใหญ แตยังรวมถึงกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดยคํานึงถึง การติดตอสัมพันธกับกิจการอื่นๆ ที่ยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกัน (The Office
of the Securities and Exchange Commission, 2017)
คารโรล และบุชฮอลซ (Carroll & Buchholtz, 2003, 71) ไดสรุปประเด็นแนวความคิด CSR เปน 2
ประเด็นคือ ประเด็นที่สนับนุนและประเด็นที่โตแยง ดังนี้
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ตารางที่ 1
ประเด็นสนับสนุนและประเด็นโตแยงแนวคิด CSR
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¸É¤µ: Carroll & Buchholtz, 2003, 71
ที่มา: Carroll & Buchholtz, 2003, 71

จากประเด็นขางตนจะเห็นวาขอโตแยงทาง CSR มาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางธุรกิจ การปฏิบัติ
ตามแนวทาง CSR ทําใหความไดเปรียบทางการแขงขันทางตนทุนของธุรกิจลดลง ซึ่งขอโตแยงนี้เกี่ยวพันกับ
การแขงขันในระดับโลก ในกรณีทบี่ างประเทศไมไดใหความใสใจในขณะทีบ่ างประเทศก็รณรงคเรือ่ งของ CSR
แตจากการที่ CSR เปนเรื่องที่ทั่วโลกใหความใสใจมากขึ้น ความแตกตางทางความคิดดังกลาวคงลดลง
ในไมชา (Carroll & Buchholtz, 2003, 71)
แนวคิด CSR เริ่มเปนที่รูจักและยอมรับในระดับโลกมากขึ้น โดยในการประชุม World Economic
Forum ประจําป ค.ศ. 1999 โดยนายโคฟ อานัน (Kofi Annan) เลขาธิการองคการสหประชาชาติในสมัยนั้น
ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก โดยเสนอบัญญัติ 9 ประการ
ทีเ่ รียกวา “The UN Global Compact” ซึง่ แบงเปน 3 หมวดหลัก คือ หมวดวาดวยสิทธิมนุษยชน หมวดวาดวย
มาตรฐานแรงงาน และหมวดวาดวยสิง่ แวดลอม ตอมาไดเพิม่ บัญญัตทิ ี่ 10 คือ หมวดการตอตานการคอรัปชัน่
จากแนวคิดและนิยามของ CSR ของนักวิชาการและองคกรตางๆ สามารถสรุปไดวา CSR เปนแนวคิด
ที่องคกรนําเขามาใชในการดําเนินงานขององคกรโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยาว
ซึง่ แนวโนมของแนวคิดดังกลาวไดรบั ความสนใจจากองคกรตางๆ ทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง รวมถึงองคกร
ในประเทศไทยเชนเดียวกัน
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สถานการณของ CSR ในประเทศไทย
แนวคิด CSR ในเมืองไทยเริ่มขึ้นมาได 20 กวาปพรอมๆ กับกระแสของ CSR ที่เกิดขึ้นในหลายๆ
ประเทศ แต CSR ในเมืองไทยถูกจุดประกายขึ้นอยางเปนรูปธรรมในป ค.ศ. 1999 และไดถูกบรรจุเปน
แนวปฏิบัติที่ผนวกเขากับการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบ
ที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ เชน การบริจาค หรือการอาสาชวยเหลือสังคม (Rattana, 2008, 38)
สถาบันไทยพัฒนไดจัดทํารายงานทิศทางซีเอสอารประจําป ค.ศ. 2010 เผยแพรในการแถลงทิศทางและ
แนวโนม CSR โดยมีทั้งหมด 6 ทิศทาง ดังนี้ (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of
Thailand Under the Royal, 2017)
1. ธุรกิจจะปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนน Green
Concept มากขึ้น
2. ความคาดหวังในบทบาทของรัฐตอเรื่อง CSR จะสูงขึ้น หลังจากเกิดกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เมื่อประชาชนฟองรองหนวยงานรัฐใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67
3. การปรับจุดยืนในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมสู จุดปกติใหม (New Normal) จะเกิดขึ้น
สําหรับธุรกิจที่ไมตองการลดทอนคุณคา CSR ขององคกรในระยะยาว
4. มาตรฐาน ISO 26000 จะเริ่มลงหลักปกฐานในองคกรธุรกิจ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหเห็นเปนรูปธรรม
5. CSR จะถูกหยิบยกเปนมาตรการทางการคาเพิ่มขึ้น ดวยอัตราเรงจากการเปดเขตการคาเสรีกับ
ประเทศตาง ๆ
6. CSR จะแผขยายลงไปสูสถานศึกษาในระดับโรงเรียนเปนครั้งแรก หลังจากการตอบรับในระดับ
อุดมศึกษาอยางกวางขวางจะเห็นไดวาสําหรับประเทศไทยเองแนวคิด CSR ไดถูกหยิบยกและไดเริ่มนํามา
มาปรับใชในบางองคกรและมีแนวโนมที่จะขยายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ สําหรับในป
ค.ศ. 2018 สถาบันไทยพัฒนไดทาํ การประมวลและแถลงแนวโนมของ CSR โดยนําเสนอแนวคิดในการดูแลมณฑล
แหงความยั่งยืน (Spheere of Sustainability) ของกิจการ เพื่อเปนขอมูลสําหรับภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ
ขององค ก รที่ ต อบโจทย ค วามยั่ ง ยื น ของกิ จ การ ให ส อดรั บ กั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งความยั่ ง ยื น
ในระดับสากล (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under the Royal, 2018)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคม
การปฏิบัติตามแนวทาง CSR สวนใหญมุงเนนไปที่องคกรธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ
ระหวางประเทศ (Jamali, Zanhour & Keshishian, 2015, 355) เชนเดียวกับ สเปนซและคณะ (Spence,
Schmidpeter & Habisch, 2003) ที่แสดงทัศนะวา กระแสหลักของ CSR และจริยธรรมทางธุรกิจในงานวิจัย
ตางก็มุงไปที่กิจการขนาดใหญ ในขณะที่งานวิจัยทางดาน CSR ที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ถูกสนใจแตในเชิงวิชาการเทานั้น (Thompson &
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Smith, 1991; Vyakarnam, Bailey, Myers & Burnett, 1997; Spence 1999; Spence & Rutherfoord,
2001) ซึ่งการที่งานวิจัยสวนใหญใหความสนใจกับองคกรขนาดใหญเนื่องจากมีความเขาใจวา สามารถนํา
เอาแนวทางตางๆ จากการวิจัยไปปรับใชไดในทุกองคกร (Wilkinson, 1999) ตางจาก SMEs ที่ไมสามารถนํา
เอาแนวคิด CSR ไปปรับใชไดงายเชนเหมือนองคกรธุรกิจขนาดใหญ (Jenkins, 2004, 51) เนื่องจากองคกร
ขนาดใหญกับองคกรขนาดเล็กมีความแตกตางกันทางโครงสรางและการจัดการ (Tilley, 2002, 35)
ทําใหกระทบตอบริบท และการดําเนินกิจกรรมทาง CSR อยางไรก็ตามมีหลายแนวคิดทีแ่ สดงทัศนะวา SMEs
มีอุปสรรคในการทํา CSR แตการที่ SMEs เปนองคกรที่มีขนาดเล็กและเปนอิสระ SMEs จึงอยูในสถานะ
ที่ดีกวากวาองคกรขนาดใหญในการสรางความไดเปรียบจากการเปลี่ยนแปลงความตองการของสังคม
(Sarbutts, 2003)
จากความเห็นขางตนมีความคลายคลึงกับคณะกรรมาธิการยุโรป (European Union) ที่ไดกลาววา
ถึงแม CSR จะถูกกลาวถึงในบริบทขององคกรขนาดใหญ แตก็มีกลยุทธในการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันใหกับ SMEs โดยเฉพาะ CSR สามารถใหอิทธิพลทางบวกกับ SMEs ในการแขงขันไดดังนี้
(The European Commission, 2017)
1. พัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นทําใหลูกคามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นและ
เกิดความภักดีตอตัวสินคา
2. สรางแรงจูงใจและความภักดีของพนักงาน ทําใหพนักงานมีความสรางสรรคและนวัตกรรมทีส่ งู ขึน้
3. ภาพพจนที่ดีจากรางวัลหรือการรับรองทําใหเปนที่รูจักในทางที่ดีแบบปากตอปาก
4. ทําใหอยูในตลาดแรงงานที่ดี มีเครือขายทางธุรกิจและองคกรตางๆ ตลอดจนสามารถขอรับ
การชวยเหลือจากรัฐไดสะดวกเนื่องจากมีภาพพจนที่ดี
5. เปนการลดตนทุนและเพิ่มกําไรจากการที่มีแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
6. เพิ่มยอดขายเนื่องจากความไดเปรียบทางการแขงขัน
เจนคินส แสดงความไดเปรียบ จากคุณลักษณะของ SMEs ในการลดขอจํากัดและเพิ่มโอกาส
ในการดําเนินการตามแนวคิด CSR ไวดังนี้ (Jenkins, 2009, 29)
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ตารางที่ 2
ลักษณะของ SMEs กับการดําเนินตามแนวคิด CSR
¨´¬³ ° SMEs
- ªµ¤¥º®¥»nÄµ¦ÎµÁ·µ

- µ¦¤¸ª´¦¦¤
- µ¦Á}Áoµ °

- ªµ¤¨n°´ªÄµ¦ºÉ°µ¦

- ¨Îµ´´ÊÄµ¦¦·®µ¦¤¸o°¥
- n°ªnµ¦³®ªnµ§¬¸´µ¦·´·¤¸o°¥
- n°ªnµ¦³®ªnµ§¬¸´µ¦·´·¤¸o°¥

Ã°µÄµ¦Îµ CSR ° SMEs
- SMEs ¤¸ªµ¤¥º®¥»nÂ¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´´ª
¹°°Åo°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÄµ¦ÎµÁ°µ CSR
¤µÄoÄµ¦ÎµÁ··µ¦ °
- µ¦¤¸ª´¦¦¤Â¨³Âª·¸É¦oµ¦¦rÎµÄ®o SMEs
µ¤µ¦ÎµÁ°µ CSR ¤µ¡´µÁ oµ´ª´¦¦¤Åo
- ÁºÉ°µÁoµ ° SMEs ¤¸ªµ¤Ä¨o·´°r¦ÎµÄ®o
³ªn°µ¦Îµ®nµ·¥¤Â¨³ª´¦¦¤°r¦
Äµ¦ÎµÁ°µ CSR ¤µÄo´°r¦
- µ¦ºÉ°µ¦Ä SMEs ¤¸ªµ¤¨n°´ªÂ¨³ÁdÁ¥
ªµ¤Îµ´Â¨³ o°¤¼¨ ° CSR ¹¼nµ¥°
Ä®o´¡´µÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª
- SMEs ¤¸¨Îµ´´ÊÄµ¦¦·®µ¦o°¥ ¹ÉÃ¦¦oµ
´¨nµªÎµÄ®o¡´µ»¤¸nª¦nª¤Äµ¦Îµ CSR
- °r¦ µÄ®n°µ¦³ªµ¤¥»n¥µÄµ¦Îµ
CSR ÁºÉ°µ¤¸n°ªnµ¦³®ªnµ§¬¸´µ¦·´ ·
Ä ³¸Én°ªnµ´¨nµª°µ¤¸o°¥Ä SMEs
Á¡¦µ³Áoµ °¤¸ªµ¤Ä¨o·´µ¦¦·®µ¦µÎµÄ®onµ¥
n°µ¦ÂoÅ {®µnµÇ

¸É¤µ: Jenkins, 2009, 29

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา CSR ใน SMEs เนนการสรางความสัมพันธ แรงจูงใจใหกบั พนักงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
การนําเอา CSR มาใชใน SMEs เปนงานทีไ่ มงา ยนักและเปนสิง่ ทีท่ า ทาย (Morsing & Perrini, 2009,
3) เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปจจัยทางดานสังคม ที่มีความคาดหวัง
ตอธุรกิจในการมีสวนรวมที่จะทําสังคมและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ทําให SMEs เกรงวาจะไมสามารถทําตาม
ความคาดหวังดังกลาวไดหากจะตองเสียเปรียบในการแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ
(Maloni & Brown, 2006, 48) ในเวลาเดียวกัน SMEs ก็ตองระมัดระวังหากวาไมสามารถทําตามขอเรียกรอง
ก็จะเสียโอกาสในการเขาสูตลาดตางประเทศใหมๆ หรือประเทศผูนําเขาที่กําหนดเกณฑทางดานจริยธรรม
ทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม SMEs สวนใหญจึงถูกผลักดันใหดําเนินการตามแนวทางของ CSR โดยการคํานึง
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ถึงประโยชนทอี่ งคกรจะได การนําเอาเครือ่ งมือทาง CSR จึงเปนวิธกี ารหนึง่ ที่ SMEs นํามาใชในการดําเนินงาน
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล เชน การทํา ISO 9000 ISO 14000 และ SA 8000 (Battaglia, Bianchi, Frey
& Iraldo, 2010, 136)
แคสกา และ บาลซาโรวา (Castka & Balzarova, 2008, 275) แสดงทัศนะวามาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่องคกรธุรกิจทั่วโลกนํามาใชมากที่สุดคือ มาตรฐานทางดานการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอม
(ISO 9000, ISO 14000) และไดทาํ การศึกษาถึงมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000, SR Standard)
ซึง่ เปนมาตรฐานใหมในการดําเนินงานตามแนวทางของ CSR ซึง่ องคประกอบหลักของ ISO 26000 ประกอบ
ไปดวย 7 หลักการคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparency) ความมีจริยธรรม
(Ethical Behavior) การเคารพตอผลประโยชนของผูท มี่ สี ว นไดสว นเสีย (Respect for Stakeholder Interests)
การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for Rule of Law) การเคารพตอขอกาหนดและแนวปฏิบัติของสากล
(Respect for international Norms of Behavior) และการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human
Rights)
เมือ่ พิจารณาจากหลักการทัง้ 7 หัวขอหลักจะพบวา แนวทางการบฏิบตั ขิ อง ISO 26000 จะครอบคลุม
ความรับผิดชอบทัง้ 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสิง่ แวดลอม และดานสังคม ซึง่ สามารถแสดงความสอดคลอง
ในแตละหลักการไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: ความสอดคลองของ 7 หลักการ ในการเปนองคกรธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม
ที่มา: Pethcarut, n.d., 28
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จากภาพที่ 1 เมือ่ พิจารณาถึงความสอดคลองในแตละหลักการพบวา ดานเศรษฐกิจมีความสอดคลอง
กับประเด็นทางดานผูบ ริโภค ธรรมาภิบาลองคกร การปฎิบตั ดิ า นแรงงานและการปฏิบตั ทิ เี่ ปนธรรม ดานสังคม
มี ค วามสอดคล อ งกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาและการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในขณะที่
ดานสิง่ แวดลอมสอดคลองในประเด็นทีต่ รงกันคณะกรรมธิการยุโรป (European Commission) ไดแบงลักษณะ
การดําเนินงานของธุรกิจกับการประยุกตใช CSR ในธุรกิจทุกขนาดไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ
หรือการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เปน สองมิติ (Lertwisutpaibul, 2007, 41) ดังนี้
1. มิติภายใน เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ธรุ กิจดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง อาทิ
1.1 การบริหารจัดการที่มีความโปรงใสทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
ซึ่งนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลที่มีความชัดเจนได
1.2 การปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและความกาวหนา
ทางการงานโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงและผูพิการ
1.3 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดสภาพงานและกระบวนการผลิต
รวมทั้งการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณอยางปลอดภัยทั้งในสวนโรงงานและสํานักงาน มีระบบปองกันอุบัติเหตุ
และเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมอันตรายทั้งดานกายภาพ เคมี ชีวภาพและปจจัยดานจิตสังคม
1.4 การดูแลสุขภาพอนามัยของแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหวางงาน
ชีวิตครอบครัว และการพักผอน
1.5 การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี การใชกระบวนการผลิตที่
ประหยัดพลังงาน การควบคุมบําบัดมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ กากของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย
รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว เปนตน
2. มิติภายนอก เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง เชน
2.1 การเลือกผูจัดหาสินคา และหุนสวนทางธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงบทบาท
การรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคมจากองคกรของตนไปสู
องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 การมีระบบดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคาหรือบริหาร ตั้งแตการผลิต
การขายไปจนถึงการทิ้งใหปลอดภัย การมีสวนชวยเหลือทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชนใกลเคียง
ผานการบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชนและนําไปสูความเขมแข็งของชุม
ชนนั้นๆ เชน การจางแรงงานชุมชนซึ่งนําไปสูรายไดสูชุมชน การบําเพ็ญประโยชนตางๆ
2.3 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง เชน บริษัทใหญๆ หรือบริษัทที่มีสาขา
มากมายทั่วประเทศ อาจบริจาค ทํากิจกรรม หรือใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาสังคมในประเด็นทีอ่ งคกรเกีย่ วของหรือมีความสนใจ ซึง่ จะนํามาสูภ าพลักษณทดี่ ี อันเปนรากฐานสําคัญ
ในการสรางความไววางใจและเพิ่มคุณคาขององคกรในมุมมองของลูกคา ประชนชนทั่วไป และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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2.4 การแสดงความรับผิดชอบในมิตติ า งๆ เชนสิง่ แวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญ
อื่นๆ ในระดับภูมิภาค และหรือระดับโลกตามความเหมาะสมและศักยภาพขององคกร โดยอาจรวมมือกับ
องคกรตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หรือองคกรธุรกิจอื่นๆ
แม ว  า แนวคิ ด CSR จะถู ก นํ า มาใช กั บ องค ก รธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ค  อ นข า งมาก แต จ าก
การศึกษาพบวาการที่จะนําแนวคิด CSR มาใชกับ SMEs ก็มีความเปนไปไดเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่อง
ที่นาสนใจหากธุรกิจขนาดเล็กหันมาดําเนินธุรกิจโดยใชหลักแนวคิด CSR เนื่องจํานวนของ SMEs มีมาก
หากมีการดําเนินการตามแนวคิดดังกลาวก็จะสงผลตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเปนวงกวาง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กับการปฏิบัติตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทย CSR ยังถือวาเปนเรื่องที่ใหมสําหรับ SMEs หลายๆองคกรทําเพื่อแสดง
ความเปนบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ในขณะที่หลายองคกรก็ทําเพราะถูกกดดันจากกําแพงทางเศรษฐกิจโลก
ที่บริษัทตางชาติจะตองดําเนินธุรกิจที่ไดมาตรฐานดานแรงงาน สวัสดิการ และสิ่งแวดลอมเทานั้น ทําให
บริษทั ไทยโดยเฉพาะธุรกิจสงออกจําเปนตองพัฒนาแนวคิดการทํา CSR มาใชในขณะที่ SMEs ไทยมีขอ จํากัด
หลายประการไมวาจะเปน การขาดกําลังทุน ขาดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ การขาดธรรมาภิบาล ขาดความรู
ความเขาใจและขาดจิตสํานึกความตื่นตัว (Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-a).
ทําใหการทํา CSR ของ SMEs ในประเทศยังมีไมมาก

ภาพ 2: แผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 3: ภาพรวมยุทธศาสตร
ที่มา: Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-b
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จากภาพที่ 2 เนื่องจากปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs เปนปจจัย
ภายนอกทางดานเศรษฐกิจ ที่มีการรวมกลุมและการกีดกันเขมขนมากขึ้น ตลอดจนปจจัยทางสังคมและ
สิง่ แวดลอมทีค่ นสวนใหญใหความสําคัญไมวา จะเปนภาวะโลกรอน และความตืน่ ตัวทางสิง่ แวดลอม เปนตน
SMEs สวนใหญขาดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม
และการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจโดย SMEs บางสวนยังเขาใจวาเปนเรื่องของกิจการรายใหญ
และเห็นวาเปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่บางสวนเห็นความสําคัญแตไมสามารถดําเนินการได
จากเหตุผลดังกลาวทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญและใหความสนใจตอการทํา CSR ของ SMEs มากขึ้น
จึงกําหนดยุทธศาสตรเรื่องของ CSR ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางตอเนื่อง
โดยในฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2016) ในยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1.6 เรือ่ งการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อ มให ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และสนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป น มิ ต ร
ตอสิ่งแวดลอม
การดําเนินการตามแนว CSR ของ SMEs ในประเทศไทยที่เห็นเปนรูปธรรมจึงเปนลักษณะของ
การใชเครื่องมือ CSR ที่อยูในรูปของมาตรฐานสากลตางๆ สําหรับประเทศไทย มาตรฐานสากลที่มี
ความสอดคลองกับองคประกอบหลักของ ISO 26000 มีอยู 3 มาตรฐาน คือ ISO 9001 ISO 14001 และ
มรท 8001 ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐาน (ประเทศไทย) ไดใหคําอธิบายถึงลักษณะของมาตรฐานตางๆ ดังนี้
(Bureau of Labor Standards Development, 2017).
1. ISO 9001 เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญ เพื่อความเปนเลิศทาง
ดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ISO 9001 จึงเปนระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสําคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกัน
คุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได
โดยผานระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบ
และขั้ น ตอนต า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยต อ งมี ก ารฝ ก อบรมให ค วามรู  แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบหรือไม และ
มีการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม ในปจจุบันมาตรฐาน ISO 9001
จึงกลายเปนเงื่อนไขหรือขอกําหนดทางการคาในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งเปนใบเบิกทาง
ไปสูการคาในระดับสากล
ISO 9001 เนนบทบาทของผูบ ริหารระดับสูงทีจ่ ะตองใหความสําคัญกับความตองการความคาดหวัง
ของลูกคา และผูที่เกี่ยวของ องคกรทุกประเภท ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐ
และเอกชน สามารถนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใชได และไมมีขีดจํากัดวาตองใชกับองคกร
ขนาดใหญทมี่ กี ารลงทุนสูงและบุคลากรจํานวนมากเทานัน้ แตยงั ใชไดกบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหเทียบเคียงกับองคกรขนาดใหญที่มีชื่อเสียงได
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2. ISO 14001 มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนการปองกันมลพิษ (Prevention
of Pollution) และการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใช
จะกอใหเกิดประโยชนกบั องคกรในการลดคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับวัตถุดบิ และพลังงาน และการบําบัดมลพิษ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปญหาการคาระหวางประเทศ ผูบริโภค
สามารถใชสินคาดวยความมั่นใจวาจะไมมีสวนในการทําลายสิ่งแวดลอม
3. มรท 8001 คือกฎเกณฑ การปฏิบตั ิ การใชแรงงานเกีย่ วกับสภาพการจางและสภาพการทํางาน
เชน คาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อใหแรงงาน
ไดรับการคุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธที่ดี
และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
จากมาตรฐานสากลทั้ง 3 ประการเมื่อนํามาพิจารณากับองคประกอบทางดาน CSR จะเห็น
ความสัมพันธกับองคประกอบหลักของ ISO 26000 ในประเด็นของผูบริโภค สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และ
การปฏิบัติดานแรงงาน
สําหรับประเทศไทย ผูประกอบการ SMEs ยังมีความเขาใจในเรื่อง CSR คอนขางนอย
โดยมองวาเปนการเพิ่มภาระใหกับกิจการ การดําเนินการทางดาน CSR จึงไมไดเกิดขึ้นจากความตองการ
ของผูประกอบการอยางแทจริง แนวทางปฏิบัติเปนเพียงขอบังคับทางธุรกิจที่ตองดําเนินตามเทานั้น
(Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-a) ซึ่งทางรัฐบาลก็ไดมีการกําหนดเปน
แผนยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs เกิดความเขาใจและหันมาดําเนินกิจการโดยใช
หลักแนวคิด CSR โดยเฉพาะในหลักธรรมาภิบาลและสิ่งแวดลอม

สรุป
แนวคิดเรื่อง CSR เปนแนวคิดที่องคกรจะมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอม เพือ่ ประโยชนของคนในชุมชนและสังคม โดยแนวคิดนีเ้ ริม่ เปนทีร่ จู กั กันอยางแพรหลาย
และเปนที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเมื่อ 20 กวาปที่ผานมา สําหรับประเทศไทย CSR ไดมีการเริ่มปฏิบัติ
อยางจริงจังเมื่อป ค.ศ. 2006 เนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทําใหทุกธุรกิจตอง
มีการปรับตัวเพือ่ ความอยูร อด แนวความคิด CSR เปนปจจัยหนึง่ ทีธ่ รุ กิจตองใหความสนใจ เนือ่ งจากผูบ ริโภค
หันมาใหความสําคัญกับสังคม สิ่งแวดลอมและหลักธรรมาภิบาลขององคกรมากขึ้น องคกรธุรกิจจึงไดนํา
แนวคิด CSR มาปรับใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญเนื่องจาก
มีความพรอมในเรื่องของเงินทุนและบุคคล แตเนื่องจากจํานวนองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ
SMEs มีเปนจํานวนมากจึงเปนทีน่ า สนใจวาธุรกิจเหลานีจ้ ะมีการปรับตัวอยางไรกับแนวโนมของแนวคิด CSR
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา SMEs มีศักยภาพในการนําเอาแนวคิด
ดังกลาวมาใช โดยเฉพาะการมีจดุ แข็งหลายดานทีเ่ อือ้ ตอการดําเนินงานตามหลัก CSR โดยเฉพาะโครงสราง
ธุรกิจทีม่ คี วามยืดหยุน และสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม
เองก็ไดเห็นความสําคัญของ CSR จึงกําหนดยุทธศาสตรเรือ่ งของ CSR ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอมมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นของการใชหลักธรรมาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม
สรุปไดวา SMEs สามารถไดรับประโยชนจากการนําเอาหลัก CSR มาใชในองคกรเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ตนเองอีกทั้งเปนการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยจะเห็นไดจากเครื่องมือของ CSR ที่เห็นเปน
รูปธรรม คือ หลักมาตรฐานสากลตางๆ ที่เปนตัวสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการพัฒนา CSR
สําหรับองคกรธุรกิจทุกขนาดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน สําหรับประเทศไทย
ผูประกอบการ SMEs สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ CSR ดังนั้นการสรางจิตสํานึก
ปลูกฝงคานิยม ผูป ระกอบการใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดยใชหลักธรรมาภิบาลและเปนมิตร
ตอสังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุลจึงเปนสิ่งจําเปน จากเหตุผลดังกลาวภาครัฐจึงไดมีแนวทางการสงเสริม
องคความรูดานการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน การศึกษาและจัดทํา
ตนแบบระบบฐานขอมูลดานการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม อุตสาหกรรมสีเขียว และ
ระบบธรรมาภิบาล เปนตน นอกจากนัน้ ยังตองสรางแรงจูงใจให SMEs ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดการดําเนินธุรกิจ
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม อยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อสรางศักยภาพใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม สามารถพัฒนาและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต อ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล
เชิงประจักษ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 370 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบ
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
อีเมล: tanawut.pr@kmitl.ac.th
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(2 = 174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMR = 0.019) ตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 50 และ 3) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ ไดแก ความผูกพันตอองคการและคุณลักษณะ
ของงาน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก คุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการและตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวติ
ในการทํางาน

คําสําคัญ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความผูกพันตอองคการ ความพึงพอใจในงาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณลักษณะของงาน บุคลากรสายสนับสนุน
ปจจัยเชิงสาเหตุ

Abstract
The purpose of this research were 1) to study level of the orgznizational citizenship
behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok. 2) to develop a causal model of the
organizational citizenship behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok 3) to examine
the causal model of the organizational citizenship behaviors of staff in Rajabhat University in
Bangkok and 4) to study the direct effect and indirect effect of the organizational citizenship
behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok. The samples consisted of 370 staff of
Suan Sunandha Rajabhat University, Chandrakasem Rajabhat University, Phranakhon Rajabhat
University, Dhonburi Rajabhat University and Ban Somdejchaopraya Rajabhat University. The data
were collected by questionnaires and then analyzed by descriptive statistic, factor analysis,
correlation analysis, and causal factors analysis.The research findings were as follows:
1) The level of organizational citizenship behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok was
levels of were high. 2) The organizational citizenship behaviors causal model of staff in Rajabhat
University in Bangkok was fitted with empirical data (2 = 174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97,
AGFI = 0.93, RMR = 0.019) and variable in the model accounted for 50% of variance in the
organizational citizenship behaviors causal model. 3) The organizational citizenship behaviors
causal model of staff in Rajabhat University in Bangkok contains variables that direct effects were
organizational commitment and job characteristics. Indirect effects were quality of work life.
By passing on the variables of organizational commitment, and the total effect variables are
quality of work life.

28

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

Keywords
Organizational Citizenship Behavior, Commitment, Satisfaction, Transformational
Leadership, Quality of Life, Job Characteristic, Staff, Causal Factors

บทนํา
ปจจุบันสภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมาก บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น การที่บุคลากรแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ดีและมีความรูสึกผูกพันตอองคการจะนําไปสู
ความสําเร็จขององคการ ผูท มี่ อี าํ นาจทีจ่ ะกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง คือ ผูน าํ (Leader) โดยการใชกระบวนการ
ภาวะผูนํา ซึ่งเปนกระบวนการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลเพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในสถานการณหนึ่งๆ (Blanchard & Hersey, 1992 cited in Maungman & Suwan,
1997) ลักษณะพฤติกรรมของผูนําที่ทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสูงกวาความคาดหวังปกติ
นัน่ คือ การเปนแบบอยางทีด่ แี กผตู าม สรางแรงบันดาลใจในการทํางาน รวมทัง้ กระตุน ผูต ามใหเกิดความคิดริเริม่
สรางสรรคและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จากแนวคิดของ Bass
(1985) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนจุดศูนยรวมของกระบวนการกลุม เปนบุคลิกลักษณะและ
ผลอันเกิดจากบุคลิกลักษณะของผูนําทําใหผูตามยอมปฏิบัติตาม โดยใชการจูงใจมากกวาการบังคับ
นอกจากผูนําแลวตัวบุคลากรเองก็มีความตองการที่จะใชชีวิตในการทํางานทั้งในดานของรายได ตําแหนง
หนาที่การงาน ความกาวหนา ความปลอดภัยในการทํางาน การยอมรับในสังคมการทํางาน เปนตน
ซึ่ ง สิ่ ง ต า งๆ เหล า นี้ เ ป น เรื่ อ งของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานซึ่ ง เป น เป า หมายหนึ่ ง ของชี วิ ต คนทํ า งาน
เมื่อความตองการขององคการและความตองการของพนักงานตางมีความสอดคลองกัน พนักงานที่ไดรับ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานทีด่ ี มีความสุขในการทํางานก็จะมีผลทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ การรับรูแ ละ
รู  สึ ก ว า ตนเป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ารก็ จ ะส ง ผลให พ ฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารตามมา
และหากองคการมีการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางเพียงพอแลว บุคลากรจะมี
ความพึงพอใจในงานมากขึ้นและทําใหงานที่ทําเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากแนวคิดของ Maslow (1970)
ไดกลาววา พื้นฐานความตองการของมนุษยเกิดขึ้นโดยเรียงลําดับไดดังนี้ ความตองการทางรางกาย
ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง ความตองการการยอมรับ ความตองการการยกยองและ
ความตองการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งจะเห็นไดวา ความผูกพันเปนการเชื่อมโยงระหวางความตองการของ
บุคคลกับเปาหมายขององคการ การทีบ่ คุ คลมีความผูกพันกับองคการจะสงผลใหสมาชิกทุม เทการทํางานให
องคการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงซึ่งเขายินดี
ทําเพื่อองคการโดยมิไดหวังผลตอบแทน (Smith, Organ & Near, 1983) ดังนั้น จะเห็นวา ความผูกพัน
ภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความพึงพอใจเปนตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
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บุคลากรสายสนับสนุนถือไดวาเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนผูท สี่ ง เสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
ไปไดอยางราบรื่น การศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบวามีปจจัยเชิงสาเหตุอะไรบางที่มีความสัมพันธและ
สงผลใหบคุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ รวมทัง้ สรางเสริมปจจัยเชิงสาเหตุ
เหลานั้นใหมีความเขมแข็งสงผลใหบุคลากรแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยาง
ตอเนื่องตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยนําตัวแปรที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมาสรางเปนโมเดลเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับขอมูล
เชิงประจักษเพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาองคการใหเกิดประโยชน และแนวทางสงเสริม
ใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งจะสงผลที่ดีทั้งตอตัวของสมาชิกเองและ
ตอองคการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของ Podsakoff, Mackenzie, Paine & Banhrach (2000) Organ & Ryan (1995)
Van, Graham & Dienesch (1994) และ Smith, Organ & Near (1983) แล ว นํ า มาสรุ ป เป น
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ในรูปแบบของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร
คือ การใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอ นื่ ความอดทนอดกลัน้ การใหความรวมมือ และความสํานึกในหนาที่
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2. ตัวแปรแฝงภายในความผูกพันตอองคการ วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร คือ ความผูกพัน
ดานจิตใจ ความผูกพักดานการคงอยูกับองคการ และความผูกพันดานบรรทัดฐาน
3. ตัวแปรแฝงภายในความพึงพอใจในงาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจ
ในงานภายในและความพึงพอใจในงานภายนอก
4. ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร คือ
อิทธิพลตามอุดมคติ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน ทางปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
5. ตัวแปรแฝงภายนอกคุณภาพชีวิตในการทํางาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 8 ตัวแปร คือ
คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคการ ความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นและการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
6. ตัวแปรแฝงภายนอกคุณลักษณะของงาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร คือ ความหลากหลาย
ของทักษะการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงานและ
ขอมูลยอนกลับ

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 5 แหงไดจากการสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) จํานวน 370 คน โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 37 ตัว การประมาณขนาดของ
กลุมตัวอยางจึงไมควรตํ่ากวา 370 คน (10 ตัวอยาง ตอ 1 พารามิเตอร) (Gold, 1980; Weiss, 1972 cited in
Virahchai,1999) ดังนั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน และเพื่อปองกันการสูญหายจากอัตราการ
ตอบกลับของแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงเพิ่มจํานวนแบบสอบถามเปน 380 ฉบับ
1.2 ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 กลุมโดยใช
มหาวิทยาลัยเปนเกณฑในการแบงชั้น จํานวน 5 แหง ตามสัดสวนของประชากรแตละมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตางกัน จากนั้นคํานวณหาขนาดตัวอยางตามสัดสวนของบุคลากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดย
ผานการหาคุณภาพดวยการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Consistency: IOC)
มีคา อยูร ะหวาง 0.67 – 1.00 และหาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.907 – 0.968 ซึ่งอยูในระดับสูง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. การวิเคราะหขอ มูลประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะหคา สถิตพิ นื้ ฐาน (Descriptive
Statistic) ของตัวแปรสังเกตได 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 3) การวิเคราะห
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได และ 4) การวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 63.79 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.21 สถานะภาพสมรส คิดเปนรอยละ 50.81 รองลงมา
โสด และหมาย/หยา/แยก คิดเปนรอยละ 40.27 และ 8.92 ตามลําดับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 71.36 รองลงมา คือ ปริญญาโท อนุปริญญา/ปวช/ปวสและปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 22.70, 5.67
และ 0.27 ตามลําดับ มหาวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คิดเปนรอยละ 35.68 รองลงมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คิดเปนรอยละ 28.65, 15.13, 12.16 และ 8.38 ตามลําดับ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 29.73 รองลงมามากกวา 20 ป 11-15 ป 6-10 ป และ 16-20 ป
คิดเปนรอยละ 28.92, 17.30, 12.16 และ 11.89 ตามลําดับ รายไดตอเดือน 15,000-30,000 บาท
คิดเปนรอยละ 83.79 รองลงมา 30,001 - 45,000 บาท มากกวา 45,000 บาท และนอยกวา 15,000 บาท
คิดเปนรอยละ 11.35, 3.24 และ 1.62 ตามลําดับ ตัวแปรสังเกตไดสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยตัวแปรความผูกพันดานบรรทัดฐานอยูในระดับสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมาคือ ตัวแปร
การได รั บ ผิ ด ชอบงานทั้ ง หมด ความสํ า นึ ก ในหน า ที่ การให ค วามช ว ยเหลื อ การบู ร ณาการด า นสั ง คม
ความหลากหลายของทักษะ การคํานึงถึงผูอื่น ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ความพึงพอใจ
ในงานภายใน การสรางแรงบันดาลใจ การเกีย่ วของสัมพันธกบั สังคม ความพึงพอใจในงานภายนอก การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ความผูกพันดานจิตใจ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพความผูกพัน
ดานการคงอยูกับองคการ การใหความรวมมือ ความสําคัญของงาน ความอดทนอดกลั้น ความอิสระของงาน
ขอมูลยอนกลับ ความกาวหนาและความมัน่ คงในงาน การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ธรรมนูญในองคการ
คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรมและการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 4.06, 4.04, 3.97,
3.95, 3.95, 3.94, 3.91, 3.90, 3.82, 3.81, 3.81, 3.79, 3.78, 3.73, 3.68, 3.62, 3.60, 3.54, 3.52, 3.41,
3.40, 3.36, 3.25 และ 3.15 ตามลําดับ
2. ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดล
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
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ไดจากคาไค-สแควร (2) = 2.07, p = .721,df = 4, GFI = 1.00, AGFI = .98 และ RMR = .009 โมเดล
ความผูกพันตอองคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไคส-แควร
(2) = .18, p = .66, df = 1, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และ RMR = .005 โมเดลความพึงพอใจในงานมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (2) = .47, p = .49,
df = 1, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และ RMR = .038 โมเดลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (2) = .76, p = .32, df = 1, GFI = 1.00,
AGFI = .99 และ RMR = .006 โมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (2) = 9.76, p = .63, df = 12, GFI = .99, AGFI = .98 และ
RMR = .012 และโมเดลคุณลักษณะของงานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
ไดจากคาไค-สแควร (2) = 1.59, p = .45, df = 2, GFI = 1.00, AGFI = .98 และ RMR = .004 แสดงวา
โมเดลการวัดองคประกอบทั้ง 6 โมเดล มีคุณภาพดานความตรงเชิงโครงสราง
3. ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได
การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทใี่ ชในโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 26 ตัวแปร
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร 325 คู มีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกคู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสวนใหญ
มีทิศทางบวกขนาดปานกลาง มีคาพิสัยตั้งแต .142 ถึง .910 โดยตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด
คือ ตัวแปรขอมูลยอนกลับกับตัวแปรความมีอิสระของงาน
4. ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
กับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวา โมเดล
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 1: โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตารางที่ 1
คาสถิติผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและคาสถิติวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
´ªÂ¦¨
´ªÂ¦Á®»
LEADER

COMMIT

TE
0.16*
(0.05)
0.66**
(0.14)
-0.26*
(0.12)
-

SAT

-

QWL
JCHAR

COMMIT
IE
-

-

DE
0.16*
(0.05)
0.66**
(0.15)
-0.26*
(0.12)
-

TE
0.45**
(0.10)
0.68**
(0.17)
-0.23
(0.14)
-

-

-

-

-

n µ··
Å-Âª¦r=174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMR = 0.019

SAT
IE
-

-

DE
0.45**
(0.10)
0.68**
(0.17)
-0.23
(0.14)
-

-

-

-

TE
0.03
(0.07)
0.40**
(0.13)
0.31**
(0.14)
0.34*
(0.12)
0.02
(0.27)

OCB
IE
0.05
(0.10)
0.23*
(0.12)
-0.10
(0.05)
-

DE
-0.02
(0.07)
0.17
(0.13)
0.41**
(0.11)
0.34*
(0.12)
0.02
(0.27)
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ตารางที่ 1
คาสถิติผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและคาสถิติวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)
´ªÂ¦

AFFECTIV

CONTI

NCRMATIV

INTRIN

EXTRIN

ALTRUISM

COURTESY

SPORTMAN

CIVIC

ªµ¤Á¸É¥

0.72

0.46

0.62

0.38

0.57

0.35

0.22

0.44

0.82

´ªÂ¦

CONSCIEN

ªµ¤Á¸É¥

0.26

´ªÂ¦

INSPIRAT

INTELLEC

INDIVID

ADEQUATE

HEALTHY

CAPACITY

SECURITY

INTIGRAT

CONSTIT

ªµ¤Á¸É¥

0.69

0.73

0.78

0.18

0.44

0.58

0.53

0.47

0.62

´ªÂ¦

LIFE

RELEVANC

VARIETY

IDENTITY

SIGNIFI

AUTONOMY

FEEDBACK

0.59

0.43

0.77
SAT
0.71

0.68

0.76

ªµ¤Á¸É¥
0.59
0.29
SEM
COMMIT
R2
0.31
Á¤¦·r ®´¤¡´r ¦³®ªn µ´ªÂ¦Â 
´ªÂ¦Â 
COMMIT
COMMIT
1.00
OCB
0.58
SAT
0.74
LEADER
0.45
QWL
0.54
JCHAR
0.40
É

OCB
0.50

OCB

SAT

LEADER

QWL

JCHAR

1.00
0.63
0.54
0.69
0.68

1.00
0.79
0.78
0.63

1.00
0.75
0.68

1.00
0.85

1.00

หมายเหตุ: ** p<.01 , *p < .05 ตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือÉ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

จากตารางที่ 1 พบว า โมเดลสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ โดยพิ จ ารณา ค า ไค-สแควร
(2) = 174.39, df = 174, p = .25, GFI = .97, AGFI = .93 และ RMR = .019 จากขอมูลดังกลาวขางตน
จะเห็นไดวา คา p มีคา มากพอทีจ่ ะไมปฏิเสธสมมติฐานหลักทีว่ า โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
คา GFI และ AGFI มีคาเขาใกล 1 และคา RMR มีคาเขาใกลศูนย
ตัวแปรที่มีคาความเที่ยงสูงสุด คือ การใหความชวยเหลือ (CIVIC) มีคาความเที่ยงเทากับ .82
รองลงมาคือ ตัวแปรความสําคัญของงาน (SIGNIFI) มีคา ความเทีย่ งเทากับ .77 และตัวแปรทีม่ คี า ความเทีย่ ง
นอยที่สุด คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (ADEQUATE) มีคาความเที่ยงเทากับ .18
คาสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ (R2) ของตัวแปรความพึงพอใจในงาน ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคการและตัวแปรความผูกพันตอองคการ มีคา เทากับ .71, .50 และ .31 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปร
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงาน (SAT) ไดรอยละ 71 พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ไดรอยละ 50 และความผูกพันตอองคการ (COMMIT) ไดรอยละ 31
เมตริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงมีคา
อยูร ะหวาง .40 ถึง .85 ตัวแปรทีม่ คี า สัมประสิทธิส์ หสัมพันธมากทีส่ ดุ คือ ตัวแปรปจจัยดานคุณลักษณะของงาน
(JCHAR) กับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .85
รองลงมาไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (LEADER)
กับตัวแปรปจจัยดานความพึงพอใจในงาน (SAT) มีคาเทากับ .79 โดย ตัวแปรแฝงทุกคูมีความสัมพันธ
แบบมีทิศทางเดียวกัน
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อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ (OCB) พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก
คุณลักษณะของงาน (JCHAR) ความผูกพันตอองคการ (COMMIT) และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ไดแก ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL)
โดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการ (COMMIT) โดยทีต่ วั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวติ
ในการทํางาน (QWL) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรคุณลักษณะของงาน (JCHAR) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ.41
มีคา อิทธิพลรวมเทากับ .31 แสดงวา หากบุคลากรสายสนับสนุนไดปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามหลากหลายของทักษะ
การปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และขอมูลยอนกลับ
จะสงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงขึ้นดวย
2. ตัวแปรความผูกพันตอองคการ (COMMIT) มีอทิ ธิพลทางตรงเปนบวกอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ .34
มีคาอิทธิพลรวมเทากับ .34 แสดงวา หากบุคลากรมีความรูสึกความผูกพันตอองคการในดานความผูกพัน
ด า นจิ ต ใจ ความผู ก พั น ด า นการคงอยู  กั บ องค ก ารและความผู ก พั น ด า นบรรทั ด ฐานจะทํ า ให บุ ค ลากร
สายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงขึ้นดวย
3. ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ มีคา อิทธิพลเทากับ .17 นอกจากนีป้ จ จัยดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ยังสงผลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทางออมโดยสงผาน
ตัวแปรความผูกพันตอองคการ (COMMIT) มีคา อิทธิพลทางออมเทากับ .23 อยางมีนยั สําคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 และใหคาอิทธิพลรวมตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอิทธิพลรวมเทากับ .40 แสดงวา หากบุคลากรไดรับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
ในทุกๆ ดานไมวา จะเปนดานคาตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม สิง่ แวดลอมทีป่ ลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม
ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
เมื่อองคการจัดใหมีสิ่งตางๆ เหลานี้สูงขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นดวย ดังนั้น
หากองคการจะจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ทรัพยากรหรือสวัสดิการตางๆ ใหบุคลากร
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้นเพียงใดก็ตาม องคการก็ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูสึกผูกพันตอองคการ จึงจะทําใหบุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงขึ้น
4. ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (LEADER)) มีอิทธิพลทางตรงเปนลบอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีคาอิทธิพลเทากับ -.02 แสดงวา
หากบุคลากรไดรับอิทธิพลตามอุดมคติ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึง
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ความเปนปจเจกบุคคล จะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ตัวแปรความพึงพอใจในงาน (SAT) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีคาอิทธิพลเทากับ .02 แสดงวา หากบุคลากร
มีความพึงพอใจในงานภายในและความพึงพอใจในงานภายนอกจะทําใหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการสูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. บุคลากรสวนใหญมพี ฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการอยูใ นระดับมาก แสดงวา บุคลากร
ที่มีพฤติกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งบุคลากร
แสดงออกหรือกระทําดวยความสมัครใจ โดยไมไดตระหนักถึงระบบการใหรางวัลของมหาวิทยาลัยโดยตรง
และเปนพฤติกรรมทีบ่ คุ ลากรไมไดถกู บังคับใหปฏิบตั โิ ดยบทบาทหนาทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย จึงเปนพฤติกรรม
ทีบ่ คุ ลากรสรางสรรคและเลือกปฏิบตั ดิ ว ยตนเองและเมือ่ บุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
แลวจะสงผลตอประสิทธิผลของหนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไปซึ่งสอดคลองกับ Podsakoff, Mackenzie,
Paine & Banhrach (2000) ที่ไดใหขอสรุปวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของกลุม หรือองคการ โดยพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี
ขององคการจะทําใหระบบสังคมในองคการดําเนินไปดวยความราบรื่น ลดความขัดแยง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององคการและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการดวย
2. การวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาสถิติ คาไค-สแควร (2) =174.39, p =.25, df =174, GFI =.97, AGFI =.93 และ
RMR =.019 เมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ (R2) ของตัวแปรความพึงพอใจในงานตัวแปรพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการและตัวแปรความผูกพันตอองคการ มีคาเทากับ .71, .50 และ .31 ตามลําดับ
แสดงวา ตัวแปรทีผ่ วู จิ ยั นํามาศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความพึงพอใจ
ในงาน ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และตัวแปรความผูกพันตอองคการไดอยูในระดับ
ปานกลาง
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของงาน โดยพบวา ตัวแปร
คุณลักษณะของงานเปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เมือ่ พิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ จี ะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากคุณลักษณะ
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ของงานไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมีคา เปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีความหลากหลาย
ของทักษะของการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงานและ
ขอมูลยอนกลับจะทําใหบคุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมากขึน้ สอดคลอง
กับแนวคิดของ Hackman & Oldham (1980) ทีก่ ลาววา คุณลักษณะของงานจะสงผลไปยังภาวะทางจิตและ
ภาวะทางจิตนี้จะสงผลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในงานทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงและ
ยังกลาวตอไปวาจากงานวิจัยที่วัดคุณลักษณะของงานที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานมี
หลักฐานสนับสนุนวาคุณลักษณะของงานบางอยางมีอิทธิพลตอพฤติกรรม Podsakoff, Mackenzie, Paine
& Banhrach (2000) พบวา ลักษณะงานที่ใหขอมูลยอนกลับและความพึงพอใจในตัวงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ Pongsaengun (2007) พบวา คุณลักษณะของงาน
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ความเชื่อในปจจัยควบคุม พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ คุณลักษณะของงาน ความผูกพันตอองคการและความเชือ่ ในปจจัยควบคุมภายในสามารถรวมกัน
พยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ Van, Graham & Dienesch (1994) ยังพบวา
การกําหนดขอบเขตโครงสรางของงานทีม่ กี ารใหขอ มูลยอนกลับและความมีอสิ ระของงาน ทําใหบคุ คลสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ถือวาเปนแรงจูงใจทางบวก ทําใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการทํางานที่สรางสรรค ดังนั้น การมีอิสระในงานและลดการควบคุมที่เหมาะสมมีอิทธิพลทําใหพนักงาน
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา คุณลักษณะของงาน ซึ่งประกอบดวย
ความหลากหลายของทั ก ษะของการปฏิ บั ติ ง าน การได รั บ ผิ ด ชอบงานทั้ ง หมด ความสํ า คั ญ ของงาน
ความมี อิ ส ระของงานและข อ มู ล ย อ นกลั บ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
2) ความผูกพันตอองคการ พบวา ตัวแปรความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางตรงตอ
ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ เมือ่ พิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ จี ะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันตอองคการไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
มีคาเปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการและ
ความผูกพันดานบรรทัดฐานจะทําใหบคุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมากขึน้
สอดคลองกับแนวคิดของ Allen & Meyer (1990) ที่กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกของบุคคล
ที่มีตอองคการดานความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐาน
ขององคการและสังคม โดยทีบ่ คุ คลรูส กึ วาเมือ่ เขามาเปนสมาชิกขององคการ บุคคลนัน้ ตองมีความจงรักภักดี
ตอองคการ เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่สมาชิกควรทํา Schappe (1998) พบวา
ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรเดียวทีส่ ามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการโดยรวม
และ Chen & Francesco (1999) พบวา ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ
ซึง่ ประกอบดวยความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูก บั องคการและความผูกพันดานบรรทัดฐาน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและ 3) คุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา ตัวแปร
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางออมตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการ เมื่อพิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีจะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผานไปยังเสนความผูกพันตอ
องคการสงไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมีคา เปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ในการทํางานที่ดีในเรื่องคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความมัน่ คงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญ
ในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นและการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม โดยสงผาน
ความผูกพันตอองคการจะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากขึ้น
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Huse & Cummings (1985) ซึ่ ง กล า วว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานเป น
ความสอดคลองกันระหวางความรูสึกวาไดรับสิ่งที่คาดหวังของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ นั่นคือ
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ สงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจดี ตองการปรับปรุงศักยภาพ
ในการทํางานและสามารถชวยเพิ่มผลผลิตในงานและแนวคิดของ Walton (1974) ซึ่งกลาววา คุณภาพชีวิต
ในการทํางานคือ ลักษณะการทํางานทีต่ อบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล เพือ่ ใหองคการ
ที่ตนทํางานประสบความสําเร็จ Bunloam (2008) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคการสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ Tongklip (2007) พบวา คุณภาพชีวติ
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงเปนลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยพบวา
ความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัยคัดเลือกมาพัฒนาโมเดลมีภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity)
และมีผลตอการวิเคราะหถดถอย ทําใหผลการวิเคราะหขอมูลคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงและ
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากองคประกอบ
ของความพึงพอใจในงานที่นํามาศึกษามีทั้งองคประกอบที่เปนปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนซึ่งอาจสงผลให
บุคลากรบางสวนเกิดความพึงพอใจในงานหรือไมพึงพอใจในงานได โดยบุคลากรที่มีความพึงพอใจในงาน
จะสงผลใหแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกมาในทางตรงกันขาม หากพนักงานมี
ความไมพึงพอใจในงานเกิดขึ้นก็อาจจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่เทานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Thongpool (2016) ซึ่งกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
จากผลการวิจัยพบวา1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ นระดับมาก 2) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับ
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ขอมูลเชิงประจักษและ 3) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก ความผูกพันตอองคการและคุณลักษณะของงาน ตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ ไดแก คุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยสงผาน
ตัวแปรความผูกพันตอองคการและตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ผูบ ริหารองคการควรสนับสนุนบุคลากรทัง้ ในดานการเพิม่ พูนความรู ทักษะความชํานาญ
ดานตางๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ปฏิบัติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถ
โดยการเขารวมประชุมสัมมนาตางๆ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
งาน มองเห็นความสําคัญและคุณคาของงานทีต่ นปฏิบตั อิ ยู ใหอสิ ระในดานความคิดริเริม่ สรางสรรคสงิ่ ใหมๆ
ในการปฏิ บั ติ ง านและมอบหมายงานที่ ท  า ทายความรู  ค วามสามารถซึ่ ง จะช ว ยให เ พิ่ ม พู น ความรู  แ ละ
ไดประสบการณในการปฏิบัติงาน ใหอิสระในการตัดสินใจปรับปรุงกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู  ด  ว ยตนเอง ให ก ารยอมรั บ ยกย อ งชมเชยในผลงานที่ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ด า นความสํ า เร็ จ และ
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
1.2 ผูบริหารองคการควรสนับสนุนบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมความผูกพัน
ตอองคการและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีเ่ ต็มใจจะอุทศิ ตนใหกบั องคการ ซึง่ บุคลากรทีม่ คี วามรูส กึ วาตัวเอง
เปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะปฏิบัติงานกับองคการโดยไมคิดลาออกจากองคการ เมื่อสงเสริม
ความผูกพันตอองคการแลวจะสงผลใหบคุ ลากรสายสนับสนุนแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการสูงขึน้
1.3 ผูบ ริหารองคการควรจัดใหมรี ะบบสวัสดิการและเงินเดือนทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับคาใชจา ย
ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันและคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนขององคการอื่น
ทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน จัดสถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม มีอปุ กรณหรือเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านอยางเพียงพอ
ไมเสีย่ งตอการเกิดอันตราย จัดกิจกรรม 5ส บรรยากาศโดยรวมในสถานทีท่ าํ งานของทานทําใหทา นปฏิบตั งิ าน
ได อ ย า งมี ค วามสุ ข มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามท า ทายนอกเหนื อ จากงานประจํ า ส ง เสริ ม
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ จัดกิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคการอยางสมํา่ เสมอ
รับฟงปญหาและชวยแกไขปญหารวมกันอยางสมํ่าเสมอ เมื่อคุณภาพชีวิตในการทํางานดีขึ้นทําใหบุคลากร
มีความรูสึกผูกพันตอองคการโดยไมคิดลาออกจากงานและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคการ ซึง่ จะสงผลตอการปฏิบตั ติ นหรือการปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงออกถึงการมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะกลุ  ม บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคการ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุม ประชากรทีม่ อี าชีพแตกตางกัน โดยใชหลักการวิเคราะห
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โมเดลโครงสรางกลุมพหุ (Multiple Group Structure Equation Model) เพื่อตรวจสอบขอคนพบวามี
ความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมประชากรหรือไม เชน ระหวางสายสนับสนุนกับสายวิชาการ
ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชในการหาแนวทางพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
องคการมากขึ้น
2.2 ควรมีการนําเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใชในการศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงลึก
ซึ่งจะเปนไดทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อใหไดตัวแปรที่มีความเหมาะสม
มากขึ้นหรืออาจศึกษาเปนกรณีศึกษาในกรณีที่ตองการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแลว
2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่นาจะเปนสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ เชน ปจจัยดานบรรยากาศ ปจจัยดานความยุติธรรมในองคการ เปนตน
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Abstract
This research aims to investigate factors influencing audit flexibility management
competency. The questionnaire was used as an instrument for collecting data from 528 auditors of
the office of Auditor General of Thailand (OAG). Multiple regression analysis (MRA) is used to test
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audit learning, audit commitment, stakeholder expectation, and environmental change.
Consequently, this research provides insights for regulators and organizations to strengthen their
audit department in order to enhance the management competency of flexibility auditing.

Keywords
Audit Flexibility Management Competency, Audit Success

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจสอบป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสามารถในการจั ด การ
ความยืดหยุนในการตรวจสอบบัญชี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวบขอมูลจาก
ผูส อบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินแหงประเทศไทย (สตง.) จํานวน 528 รายการ วิเคราะหขอ มูล
ใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ผลการวิจัยพบวา 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถการจัดการความยืดหยุน ในการตรวจสอบบัญชีซงึ่ ประกอบดวยการสนับสนุนจากผูบ ริหารระดับสูง
การเรียนรูด า นสอบบัญชี ความมุง มัน่ ในการสอบบัญชี ความคาดหวังจากผูม สี ว นไดเสีย และการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดลอม ผลจากการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลที่มีประโยชนสําหรับหนวยงานกํากับดูแลและ
ผูส อบบัญชีภาครัฐใหตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยตางๆ เหลานี้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
สอบบัญชีใหบรรลุเปาหมายภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

คําสําคัญ
ความสามารถการจัดการความยืดหยุนในการตรวจสอบบัญชี ความสําเร็จในการตรวจสอบบัญชี

Introduction
Recently, anti-corruption in Thailand has gotten wide attention by which the general public
has continuous tracking, owing to fraud and corruption that have disastrous effects.
Corruption causes money loss or property loss of the state that should be used to develop the
country completely. Corruption also affects the good image of the country, having an impact
on cooperation and assistance from foreign countries (Phankasem, 2009). In addition, corruption
affects the investment climate (Wechsler, 2012), and decreases the confidence of investors in the
economic development of the country (Li, Xu & Zou, 2000).
The role of the governmental auditor is to perform the audit to obtain reasonable assurance
that the operation of government agencies is in accordance with the law and regulations. This is
accomplished by spending money effectively and without corruption. Moreover, in order to respond
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to the demands of society as a controller and guardian of public interest. The goal of government
agencies auditing is for a vital oversight in order to protect public financial assets and prevent
embezzlement (Ross, 2016). The general public expects the results of governmental auditor
operations to protect the interests of the country to detect and prevent corruption. A governmental
auditor is the first whistleblower to check or estimate corruption risk through audit performance by
collecting audit evidence and pointing out the corruption risk (Research and Development office,
Office of the Auditor General of Thailand, 2015). Therefore, the result of governmental audit
operations is important.
Governmental audit operations are affected by the continuous progress of technology and
communication. Coping with the changing impact of various factors that are caused by globalization
is what auditors face; so, they must be able to modify audit performance in accordance with the
environment. Meanwhile, characteristics of corruption processes have been concomitantly
developed with the progress of technology. Flexibility management competency is essential and
important for governmental auditors in the era of globalization as well. Especially, the dynamic
ability of governmental auditors has been always consistent with the changes of the environment
in which the continual development ability of a governmental auditor can improve the auditing
function in detecting fraud and corruption that would lead to achieving the audit objective
efficiently and effectively. According to previous research, the competency of auditors plays an
important role to drive audit quality (DeFond & Zhang, 2014).
However, the literature review found that the study factors influencing flexibility
competency of governmental auditors have not been widely studied. Therefore, it leads to the
research question, “What factors influence audit flexibility management competency?” for fulfilling
the research gap. The findings of this research are a useful guideline for regulators and organizations
to strengthen their audit departments by enhancing the management competency of flexibility
auditing. In addition, this research provides benefits to increase auditors’ awareness to improve
and develop audit flexibility management competency in accordance with environmental change
in order to achieve auditor professionalism in the future.

Research Objectives
There are two objectives in this research, and they are as follows: (1) to identify the factors
influencing audit flexibility management competency; and (2) to extend the understanding of how
top management support, audit learning, audit commitment, stakeholder expectation, and
environmental change have an influence on audit flexibility management competency.
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Literature Reviews and Hypotheses Development
This research implements the contingency theory to explain the factors that influence audit
flexibility management competency. The concept of the contingency theory is that an appropriate
action depends on the situation, both internally and externally; and it depends on the situation in
which one selects the best way to perform, which is appropriate for each situation (Fiedler, 1967).
Based on the preceding discussion of the literature, the researchers applied the contingency
theory that determines situational factors which are five variables comprised of internal factors that
are top management support, audit learning, andaudit commitment; and external factors that are
stakeholder expectation andenvironmental change. These factors, as situational factors, affect
audit flexibility management competency. Therefore, the conceptual models present the factors
influencing audit flexibility management competency, as presented in Figure 1.

Figure 1: Conceptual Model of Factors Influencing Audit Flexibility Management Competency

1. Audit Flexibility Management Competency
This research focuses on investigating the factors influencing audit flexibility
management competency. Audit flexibility management competency refers to auditors' abilities to
efficiently audit operations through always developing and modifying audit processes in accordance
with situations. In addition, this research developed a construct of audit flexibility management
competency which is applied from Schneider & Spieth (2014); and Singh, Oberoi & Ahuja (2013)
that focuses on innovation, technology, research and development, improvement, integration, and
adaptation that are individual dimensions of strategic flexibility. Moreover, its measurement tries to
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explain how external and internal factors (comprising top management support, audit learning,
audit commitment, stakeholder expectation, and environmental change) have an effect on audit
flexibility management competency.
2. Factors Influencing Audit Flexibility Management Competency
From the literature review and based on the concept of contingency theory, it is found
that audit flexibility management competency is gained from the influence of both endogenous and
exogenous individual determinants. This research provides five variables that have a meaningful
influence on audit flexibility management competency, as follows:
2.1 Top Management Support
Organizational support is important to succeed in that it improves performance,
including success in a new system (Chung & Lee, 2005; Lee, Kim, Rhee & Trimi, 2006). In this
research, top management support refers to the backing from top executives to facilitate audit
operations in order to achieve audit goal efficiency.
In a governmental auditor context, audit practice is based on a hierarchy of command
and approval. As a result, top management support is important, leading to convenience, speed,
an increase in developing new things, and an ability to apply technology in audit work. Hence,
this research expects that a high level of top management support will have more audit flexibility
management competency. Thus, the hypothesis is proposed as follows:
Hypothesis 1: Top management support will have a positive influence on audit
flexibility management competency.
2.2 Audit Learning
Audit learning refers to the creation and accumulation of knowledge related to
auditing through education, participation in training seminars, and exchange of ideas related to
audit. Learning is important for an auditor to respond quickly to changes in their external
environment (Coetzer & Perry, 2008 ; Elbanna, Ali & Dayan, 2011). The continuous learning would
then stimulate new ideas and creativity (Wong & Chueng, 2008). Similarly, audit learning is a
critical process in the professional audit, for it enhances improved attitudes and new ideas for
techniques in the auditing task (Westermann, Bedard & Earley, 2015). Audit knowledge can help
auditors to achieve audit objectives and audit work efficiency (Skaerbaek, 2009). This research
expects that a high level of audit learning will have more audit flexibility management competency.
Thus, the hypothesis is proposed as follows:
Hypothesis 2: Audit learning will have a positive influence on audit flexibility
management competency.
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2.3 Audit Commitment
This research defines audit commitment as the auditor's confidence in honor of
the auditing profession, recognizing the vital role of the profession and adhering to the values and
achievements of the audit profession. Professional commitment may be a factor in influencing an
individual's behavior which has a compliance and duty to professional practice (Struweg & Meintjes,
2008). From the previous research, it is found that the importance of professional commitment has
been linked to significant work performance outcomes (Lee, Carswell & Allen, 2000). Therefore, the
auditor who has professional commitment has a tendency to develop all activities of the audit work
in order to achieve professionalism. This research expects that a high level of audit commitment
will have more audit flexibility management competency. Thus, the hypothesis is proposed as follows:
Hypothesis 3: Audit commitment will have a positive influence on audit flexibility
management competency.
2.4 Stakeholder Expectation
Stakeholders are those who use the information in the financial statements to
make economic decisions or who have benefits associated with this information. In this research,
the focus by government auditors on which benefits are associated with the government agencies
focuses on the public who expect monitoring the spending of the government to be effective,
comply with the laws and regulations, and be without corruption. This research has defined
stakeholder expectation as the demand of regulatory agencies, society, and the general public in
monitoring the spending of government agencies, and offering useful information on the public
sector for society (Nehme, 2013). Societies have a high expectation of auditing work in that they
expect audit quality to provide reliability and assurance on the information presented in the financial
statements, which is used to make economic decisions correctly and appropriately (Palau, 2001).
In addition, stakeholders need the auditors to practice their duties in accordance with
professional standards and responsibilities for the audit activities (Intakhan & Ussahawanitchakit,
2010). Therefore, this research expects that a high level of stakeholder expectation will have more
audit flexibility management competency. Thus, the hypothesis is proposed as follows:
Hypothesis 4: Stakeholder expectation will have a positive influence on audit
flexibility management competency.
2.5 Environmental Change
Audit environment is a complex process of audits performed under environmental
factors dominated by economic, political, cultural and social pressures (Arnold, Collier, Leech &
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Sutton, 2001). Therefore, this research has defined environmental change as the instability of
external factors that affect the audit operation such as auditing standards and regulations regarding
the disbursement of funds, government regulations, and technological progress, including the
changing of characteristics of an auditee agency that increases the numbers and administrative
structures that are more complex.
The previous research found that change in the audit environment affects auditor
operations. For example, technology changes have pressured auditors to develop their audit work
efficiency because technology is a very important tool for auditors to increase their performance
(Wittayapoom & Limsuwan, 2012). Moreover, the changes in auditing standards and legal
enforcement are the critical factors that may influence auditor judgment (Carcello, Vanstraelen &
Willenborg, 2009). This research expects that a high level of audit environment change will have
more audit flexibility management competency. Thus, the hypothesis is proposed as follows:
Hypothesis 5: Environmental change will have a positive influence on audit flexibility
management competency.
3. Control Variables
Some variables may influence the dependent variables in this conceptual model.
The inclusion of the control variable may help decrease spurious relationships (Shian & Tam, 2010).
Therefore, audit experience and age are included as the control variables. (1) Audit experience is
the number of years in governmental audit jobs, which is a dummy variable of 0 ≤ 10 years old,
and 1 > 10 years old. (2) Age is the auditors’ ages, which dummy variables are 0 < 36 years old,
and 1 ≥ 36 years old.

Research Methods
1. Sample Selection and Data Collecting Procedure
All auditors in the office of the Auditor General of Thailand (OAG) are the population
and sample in this research which is chosen from the database of Human Resources Management
Office, the Office of the Auditor General of Thailand (OAG), 2016. They are based on this data,
comprised of 1,239 auditors since May 22, 2016. Data collection was by questionnaire, of which
532 questionnaire mailings were received, but four incomplete surveys were found and discarded.
Therefore, there were only 528 surveys of which the effective response rate was approximately
42.61 percent. The questionnaires were measured on a five-point Likert Scale (1 = completely
disagree, and 5 = completely agree).
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2. Validation and Reliability
The questionnaire was constructed covering contents according to each variable in
that the contents, wording, and item order of the questionnaires were reviewed by two experts to
ensure all constructs were sufficient to cover the contents of the variables. In addition, the pre-test
method was used to test the validity. Further, the reliability of the questionnaire for which this
research has examined the quality of the instrument with confirmatory factor analysis (CFA) that is
used to examine the construct validity, and internal consistency was calculated using Cronbach's
alpha to assess the reliability.
The results of CFA found that all constructs have a factor loading of 0.551–0.925, and
were greater than 0.40 (Nunnally & Bernstein, 1994). Cronbach’s alpha coefficients are 0.736–0.938,
which were greater than 0.70 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Therefore, the quality of the
instrument in this research is considered acceptable, as shown in Table 1.
Table 1
Result of Measure Validation and Reliability
Constructs
Top Management Support (TOP)
Audit Learning (LEA)
Audit Commitment (COM)
Stakeholder Expectation (STK)
Environmental Change (ENV)
Audit Flexibility Management Competency (AFMC)

Factor
Loadings
0.593–0.822
0.551–0.867
0.817–0.910
0.719–0.884
0.714–0.904
0.869–0.925

Alpha
Coefficient
0.748
0.739
0.893
0.736
0.856
0.938

3. Statistical Testing
3.1 Non- response bias
A non-response bias was tested by comparing the demographic characteristic
significant differences between two groups to prevent possible response bias problems between
respondents and non-respondents. The result has shown that the t-test shows no significant
difference between these two groups of respondents, which consisted of age (t = 0.463, p > 0.05),
status (t = 1.274, p > 0.05), level of education (t = 0.825, p > 0.05), audit experience (t = -0.074,
p > 0.05) and work position (t = 0.323, p > 0.05). Therefore, a non-response bias was not
considered as a key problem in this research.
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3.2 Multiple regression analysis
Multiple regression analysis is used to test hypotheses by the ordinary least
squares (OLS) method. One can test the relationship between audit flexibility management
competency and five variables (comprising top management support, audit learning, audit
commitment, stakeholder expectation and environmental change) by an equation as follows:
AFMC =

Results

Į+ ȕ1TOP + ȕ2LEA + ȕ3COM + ȕ4STK + ȕ5ENV + ȕ6AGE +
ȕ7 EXP + İ

1. Descriptive statistics
Descriptive statistics were used to analyze the basic features of the data in this research.
The results of demographic characteristics of 528 key participants show that 11.75 percent of
participants were male and 88.25 percent were female. Most participants were single (53.60
percent), more than 40 years old (35.60 percent), the education level was at the bachelor’s degree
(72.20 percent), experience in government audit work was less than five years (30.90 percent),
types of auditee was government (55.00 percent), positions were at the auditor professional level
(49.40 percent) and the workplace was at headquarters (56.80 percent). In addition, the descriptive
statistics of all the variables were presented in Table 2 with the means and standard deviation of
all variables of 528 usable respondents. Overall, the range of mean scores for all constructs is
3.68–3.91, and has a standard deviation value of 0.47–0.64.
Table 2
Descriptive Statistics and Correlation Matrix
Variables
TOP
LEA
Mean
3.68
3.76
S.D.
0.64
0.61
TOP
1.000
LEA
.714*** 1.000
COM
.520*** .752***
ENV
.503*** .581***
STK
.428*** .475***
AFMC
.533*** .638***
AGE
.141*** .125***
EXP
.076
.053
Note: *** p <0.01, ** p < .05

COM
3.91
0.63

ENV
3.86
0.47

STK
3.80
0.61

AFMC
3.69
0.57

AGE
N/A
N/A

EXP
N/A
N/A

1.000
.612***
.498***
.585***
.158***
.104**

1.000
.622***
.561***
.151***
.096**

1.000
.485***
.106**
.071

1.000
.215***
.155***

1.000
.774***

1.000
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2. Correlation analysis
The Pearson correlation for bivariate analysis of each variable pair is conducted in this
research. The results of the correlation analysis of all constructs which the correlation matrix can
prove, is the correlation between two variables and those that verify the multicollinearity problems
by the inter-correlations among the independent variables in Table 2 which show the correlation
coefficients between 0.428 and 0.752. However, clear evidence shows the variance inflation factors
(VIFs) which are employed for testing; and the results indicate that the maximum value of VIFs is
below the cut-off value of 10 as demonstrated in Table 3. Hence, there are no multicollinearity
problems confronting this research (Kutner, Nachtsheim & Neter, 2008).
3. Multiple regression analysis
Table 3 demonstrates the results of ordinary least squares regression analysis as the
factors influencing audit flexibility management competency that were comprised of top
management support, audit learning, audit commitment, stakeholder expectation and
environmental change, which are followed by Hypotheses 1 to 5.
The findings show that top management support has a significant positive influence on
flexibility management competency (H1: β1 = 0.109, p < 0.05); audit learning has a significant
positive influence on audit flexibility management competency (H2: β2 = 0.311, p < 0.001); audit
commitment has a significant positive influence on audit flexibility management competency
(H3: β3 = 0.135, p < 0.05); stakeholder expectation has a significant positive influence on audit
flexibility management competency (H4: β4 = 0.134, p < 0.05); and environmental change has a
significant positive influence on flexibility management competency (H5: β5 = 0.207, p < 0.001).
Therefore, Hypotheses 1- 5 were supported.

52

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

Table 3
Results of Multiple Regression Analysisa
Independent Variables

Dependent Variables

Top Management Support (TOP)

H1

Audit Learning (LEA)

H2

Audit Commitment (COM)

H3

Stakeholder Expectation (STK)

H4

Environmental Change (ENV)

H5

Age (AGE)
Audit Experience (EXP)
Adjusted R2
Maximum VIF

AFMC
0.109**
(0.046)
0.311***
(0.059)
0.135**
(0.051)
0.134**
(0.041)
0.207***
(0.046)
0.079
(0.044)
0.033
(0.042)
0.481
3.483

a
Note: ***p<.001, **p<.05, a Beta coefficients with standard errors in parentheses

Discussion
The results from this research have shown that external and internal factors (comprising
top management support, audit learning, audit commitment, stakeholder expectation, and
environmental change) have a positive influence on audit flexibility management competency.
The results also indicated that these factors, as situational factors influence audit flexibility
management competency by the appropriate action, depend on the situation, both internally and
externally, which are in accord with the concept of the contingency theory.
In addition, these results were in line with the previous research. Wise (2004) found that
governmental auditors have to comply and adhere to the policy of the agency by approval of a
commander who has a system of command and control operations that are circumspect and
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concise. An auditor's learning for understanding and using expert systems in operational audits
tends to improve audit quality (Okab, 2013). Professional commitment was a factor in influencing
an individual's behavior which has compliance and a duty to professional practice (Struweg &
Meintjes, 2008). High - expectation stakeholders have an influence on auditors who have on
maintain more professional skepticism (Pinsker, Pennington & Schafer, 2009). Besides, audit
environmental change (technology, auditing standards, and legal enforcement) were the critical
factors which have influenced the auditor’s task, and that has pressured auditors to develop their
audit work efficiency (Carcello, Vanstraelen & Willenborg, 2009; Wittayapoom & Limsuwan, 2012).
As a result, top management support, audit learning, audit commitment, stakeholder expectation,
and environmental change enhance and improve audit flexibility management competency.

Conclusion
At present, rapid change in the accounting environment has affected audit operations.
Auditors are required to develop the audit work in accordance with the changes of the environment
in order to maintain audit quality. This research extends the understanding from prior research
about factors which affect flexibility competency in an auditing context that investigates the factors
that influence audit flexibility management competency among governmental auditors in Thailand.
The results have revealed that top management support, audit learning, audit commitment,
stakeholder expectation, and environmental change are factors that have an effect on audit flexibility
management competency. Furthermore, these findings are a useful guideline for regulators,
organizations, and auditors to enhance audit competency leading to flexibility management.
However, the research still has some limitations. This research only examined governmental
auditors from the Office of the Auditor General of Thailand. Thus, the population and sample are
only one part of governmental auditors in Thailand. However, there are some governmental auditors
in other agencies. Therefore, interpreting and applying the results should be done with care. Future
research may consider using other governmental auditors in order to confirm the generalizability
of this research, such as, the Office of the National Anti-Corruption Commission, the Department of
Special Investigation, and the Cooperative Auditing Department. In addition, future research should
consider investigate the moderating effect on the relationships between audit flexibility management
competency and these variables.
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน 3) ศึกษาความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และการกําหนดกลุมตัวอยาง
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แอปพลิเคชันใชโปรแกรม Eclipse IDE for Java Developers และ Android SDK ใชภาษา JAVA รวมกับ
ภาษา XML ในการเขียนคําสั่งและแสดงผลใหแอปพลิเคชันทํางานได และใช SQLite ในการจัดการระบบ
ฐานขอมูลเมือ่ พัฒนาแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีพรอมติดตัง้ บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด และเก็บขอมูล
การใชงานโดยใชแบบประเมินและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน
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ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยูในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจการใชงานของผูใชอยู
ในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ
บัญชีครัวเรือน แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สมารทโฟน ระบบจัดการฐานขอมูล

Abstract
The main purpose of this research was 1) to design and develop an application for
household accounting, 2) to study the efficacy of household accounting application 3) to study the
user satisfaction level of this application. The size of sample group for this research formed through
purposive sampling in Area Nakhon Si Thammarat Province in 50, with additional involvement of
3 financial experts. The research instruments used in this research were: Eclipse IDE for Java
Developers and Android SDK, the Java programming language for processing and writing XML,
SQLite database management system, the data were collected by efficacy and satisfaction
questionnaire. The results were as follows: the respondents’ opinions on the efficiency and satisfaction
toward the household accounting application were at the highest level.

Keywords
Household Accounting, Applications, Android OS, Smartphone, Database Management
System

บทนํา
การดําเนินชีวติ ในปจจุบนั เงินมีสว นเกีย่ วของกับกิจกรรมประจําวันแทบทัง้ สิน้ เชน เมือ่ เปดใชนาํ้ ไฟฟา
ถึงสิ้นเดือนตองชําระคานํ้า คาไฟฟาเมื่อรับประทานอาหารก็ตองจายคาอาหารเพื่อการดํารงชีวิต และ
เมื่อมีรายจายตองมีการประกอบอาชีพเพื่อรับคาตอบแทนนับเปนรายไดหรือรายรับ จะเห็นไดวามีทั้งรายรับ
และรายจายเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองมีการจดบันทึกหรือที่เรียกวา “การทําบัญชีรายรับ-รายจาย”
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการรายรับ - รายจายใหมีความสมดุลหรือเพียงพอในการใชจายโดยสามารถมี
เหลือเก็บไวใชในยามฉุกเฉินได แตเนื่องดวยในการใชชีวิตปจจุบันมีความรีบเรง ผูคนโดยทั่วไปจึงไมนิยม
ในการทําบัญชีรายรับ-รายจายทีต่ อ งมีขนั้ ตอนการจัดทําทีย่ งุ ยาก ทัง้ การจดบันทึกรายการ การคนหารายการ
ที่เคยบันทึกไว หรือการทําสรุปบัญชีรายรับ-รายจายในแตละเดือน ทําใหเกิดปญหาดานการเงินตามมา
เชน ขาดสภาพคลองทางการเงิน ใชจายเงินเกินตัว ไมมีเงินเหลือเก็บไวใชยามฉุกเฉิน เปนตน การทําบัญชี
รายรับ-รายจายในรูปแบบเดิม เริม่ จากการจดบันทึกรายละเอียดขอมูลรายรับ-รายจาย โดยเรียงลําดับรายการ
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ตามวันที่เกิดรายการนั้นๆ แยกประเภทเปนรายรับ และรายจาย ลงในสมุดบัญชี และเมื่อตองการรายงาน
สรุปตางๆ ผูทําบัญชีจําเปนจะตองคํานวณขอมูลตางๆ จากที่บันทึกไวกอนหนา ไมสามารถนํามาใชงานได
ในทันที กระบวนการในทุกขั้นตอนลวนแตตองใชเวลาในการจัดทําและคํานวณ หากเกิดขอผิดพลาด
ในการบันทึกขอมูลสวนใดสวนหนึ่ง รายงานสรุปที่ไดก็จะมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งตองกลับไปแกไขขอมูล
ที่จดบันทึกไวกอนหนาในทุกๆ จุดที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงกลับมาคํานวณรายงานสรุปใหมทั้งหมด
ทําใหเสียเวลาในการทําบัญชียิ่งขึ้น และสาเหตุที่ทําใหประชาชนสวนใหญไมจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก
ไมมีเวลาในการจัดทําบัญชี Sangsawang & Jaensirisak (2015) และมีปญหาอุปสรรคของกระบวนการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนคือไมมีความสมํ่าเสมอ และขาดแรงจูงใจในการจดบันทึกไมมีความเขาใจในการ
จดบันทึกบัญชีครัวเรือนอยางถูกตอง (Chaipinchana, 2014)
ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวก ทั้งทางดานการติดตอ
สื่อสาร การจัดสงขอมูลออนไลน การจัดเก็บขอมูล เปนตน สมารทโฟน (Smart Phone) เปนเครื่องมือหนึ่ง
ทางดานเทคโนโลยีทมี่ คี วามสามารถมิใชเพียงใชในการติดตอสือ่ สารเพียงอยางเดียว เหมือนเชนโทรศัพทมอื ถือ
ในอดีต แตยงั สามารถติดตัง้ โปรแกรมประยุกตทใี่ ชในการจัดการงานตางๆ ไดอยางหลากหลาย ดวยเทคโนโลยี
คุณลักษณะ และคุณสมบัตขิ องสมารทโฟนทีส่ ะดวกในการใชงาน พกพาสะดวก การออกแบบสวยงามทําให
สมารทโฟนเปนที่นิยมในการใชงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสมารทโฟน
มาชวยแกปญ
 หาในการทําบัญชีรายรับ-รายจาย โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกตมาชวยจัดการในการจัดเก็บ
ขอมูล สามารถดึงขอมูลนั้นมาใชงานไดตลอดเวลา และยังสามารถทําบัญชีรายรับ-รายจายไดทุกที่ทุกเวลา
เพียงแคมีสมารทโฟน โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูในเชิงลึกทางดานบัญชีการเงินก็สามารถใชงานไดงาย
จากปญหาการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย จึงมีการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน (Android
Applications) เพื่อมาชวยอํานวยความสะดวกในการทําบัญชีรายรับ-รายจายใหมีความสะดวก และ
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ สามารถบันทึกรายการรายรับ-รายจาย หรือเรียกดูขอ มูลทีบ่ นั ทึกไวกอ นหนา รวมทัง้ สามารถ
เรียกดูเปนรายงานสรุปรายรับ-รายจายในแตละชวงเวลาที่ตองการ โดยใชเพียงสมารทโฟนเครื่องเดียว
ผูใ ชงานไมจาํ เปนตองมีความรูใ นการทําบัญชีมากอน ก็สามารถใชงานโปรแกรมประยุกตนไี้ ด และยังสามารถ
ลดขั้นตอนการทําบัญชีรายรับ-รายจายบันทึกขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
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ทบทวนวรรณกรรม
Sungmeak (2016, 26-35) ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชน
เกาะยาวใหญ จั ง หวั ด พั ง งาเพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นของประชาชนในชุ ม ชนเกาะยาวใหญ
จังหวัดพังงาและเพือ่ เปรียบเทียบการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ จังหวัดพังงา
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางจํานวน 136 ครัวเรือน
ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาและรายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ จังหวัดพังงา
Sangsawang & Jaensirisak (2015, 489-592) จัดทําวิจัยเรื่องความสัมฤทธิผลของการบริการ
วิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการทําบัญชีรับ-จาย บานนาเรืองนอย ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการปฏิบัติ
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสาเหตุที่ไมจัดทําบัญชีรับ-จาย
เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจจัดทําบัญชีรบั -จาย จําแนกตามปจจัยบุคคล และเพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการบริการวิชาการโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และแบบสอบถามในการรวบรวม
ขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 95 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูเกี่ยวกับการทําบัญชีสวนใหญ
มาจากผูนําชุมชน และสาเหตุที่ไมจัดทําบัญชีรับ-จาย เนื่องจากไมมีเวลาในการจัดทํา 2) ปจจัยที่มีผลตอ
การตั ด สิ น ใจจั ด ทํ า บั ญ ชี รั บ -จ า ย คื อ ความแตกต า งด า นรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นและระดั บ การศึ ก ษา
3) ชุมชนเชื่อวาการทําบัญชีครัวเรือนเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัว
ในเรื่องการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน
Viriyapunt & Khampukka (2017, 25-36) จัดทําวิจยั เรือ่ งอิทธิพลของความสอดคลอง และนวัตกรรม
สวนบุคคลทีม่ ตี อ ความตัง้ ใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนมีกลุม ตัวอยางคือ ผูท ไี่ มเคยชําระเงินผานสมารทโฟน
จํานวน 446 คน ผลการวิจยั พบวา ความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคล มีผลตอความตัง้ ใจในการชําระเงิน
ผานสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจ
ในการชําระเงินผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6
Patyenjai & Aektachawut (2016, 270-276) เปนการวิจยั เพือ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพท
มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในบานจากระยะไกล โดยพัฒนาผาน
Ionic Framework ผลการวิจยั พบวา แอปพลิเคชันสามารถสงคาไฟฟาไดถกู ตองและรวดเร็ว สวนเครือ่ งควบคุม
เครื่องใชไฟฟาสามารถจัดการและควบคุมเครื่องใชไฟฟาได และสามารถแสดงผลไดถูกตองทุกสภาวะการณ
Dachruksa & Chomphukam (2017, 1-6) เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจาย
บนระบบปฏิบัติกรแอนดรอยด เพื่อประเมินคุณภาพและสอบถามความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันจาก
กลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ นระดับมาก
และความพึงพอใจผูใชที่มีตอแอปพลิเคชันโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาระดับการศึกษาไมสงผลตอการจัดทําบัญชี เหตุผลที่ไมจัดทําบัญชี
เนื่องจากไมมีเวลาในการจัดทํา และการทําบัญชีทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการใชจาย
สิ่งที่ไมจําเปน ในสวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีการสง
คาไฟฟาไดถูกตองและรวดเร็ว ดังนั้นหากตองการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับ
บัญชีครัวเรือนจะตองพัฒนาใหมคี วามสามารถบันทึกบัญชีไดงา ยโดยไมตอ งมีความรูด า นการทําบัญชีมากอน
ประหยัดเวลาในการบันทึกบัญชี ประมวลผลการบันทึกบัญชีไดถูกตอง และสามารถทําใหผูใชที่มีพฤติกรรม
ใชจายสิ่งที่ไมจําเปนเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายได

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแกประชาชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช และการกําหนดกลุม ตัวอยางสําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอปากพนัง
และอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะ
ผูใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คนเปน
ผูมีประสบการณทํางานดานบัญชีการเงินอยางนอย 3 ป
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 โปรแกรมที่ใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดมีดงั นี้
2.1.1 โปรแกรม Eclipse IDE for Java Developers และ Android SDK (Android
Software Development Kit) ใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถใชงานไดอยางสะดวก
ตัง้ แตการออกแบบสวนติดตอผูใ ช (User Interface) หนาตางเขียนโคด (Editor) การรัน-ดีบกั (Run – Debug)
และ การ Export ไฟล APK ที่นําไปใชในการติดตั้งบนอุปกรณแอนดรอยดได
2.1.2 JDK (Java Development Kit) ใชสําหรับการ Compile และ Run Java
2.1.3 ใชภาษา JAVA รวมกับภาษา XML ในการเขียนคําสัง่ และแสดงผลใหแอปพลิเคชัน
ทํางานได
2.1.4 ใช SQLite ในการจัดการระบบฐานขอมูล
2.2 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการทํ า งานของแอปพลิ เ คชั น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
เปนแบบสอบถามที่มีทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด ซึ่งเปนขอคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของ
แอปพลิเคชัน ความถูกตองในการคํานวณจํานวนเงินสําหรับการบันทึกบัญชีและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการใชงานแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
2.3 แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ความพึ ง พอใจในการใช ง านแอปพลิ เ คชั น
บัญชีครัวเรือน จากผูใชงาน เปนขอคําถามแบบใหคานํ้าหนักระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามแบบของ
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ลิเคอรท (Likert Type Scale) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจไดผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
จากผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 คน และผูว จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเ ชีย่ วชาญ
เพื่อใหแบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชเก็บขอมูลจากผูใชงานจริง
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามทีส่ มบูรณตามแบบของลิเคอรท (Likert Type Scale)
ใหคานํ้าหนักระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ขางทายมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประเมินแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับบัญชีครัวเรือนซึ่งใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยดสาํ หรับการบันทึก
บัญชีครัวเรือน
1.1 การวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชี มีสวนที่เกี่ยวของ 3 สวน คือ
ผูใชแอปพลิเคชัน และสมารทโฟน แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การเรียกใชแอปพลิเคชันสําหรับบัญชีครัวเรือน

1.2 ภาพรวมของแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีครัวเรือน
การทํางานของแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชี ผูใ ชงานสามารถติดตัง้ แอปพลิเคชันลงบน
สมารทโฟนทีใ่ ชระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด โดยโปรแกรมจะทําหนาทีจ่ ดั การขอมูลทางบัญชีเพือ่ ลดขัน้ ตอน
ในการจดบันทึกลงในเอกสาร และสามารถชวยคํานวณรายรับ–รายจาย รวมไปถึงสามารถออกรายงาน
สรุปตาง ๆ ที่ผูใชตองการไดทันที ทุกที่ ทุกเวลา โดยไมตองเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต ดังภาพที่ 2

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

63

ภาพที่ 2: ภาพรวมของระบบ

1.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีความนาสนใจ สามารถใชงานไดงาย สะดวก
และไมซับซอนจนเกินไป แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: หนาเมนูหลักของแอปพลิเคชัน

จากภาพที่ 3 เมือ่ ผูใ ชทาํ การติดตัง้ แอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีลงบนสมารทโฟนเรียบรอย
แลว จะพบกับหนาเมนูหลัก ซึ่งแถบดานลางสุดคือเมนูหลัก มีทั้งหมด 4 เมนู ไดแก   เมนูเพิ่ม
รายการบัญชี   เมนูตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี   เมนูสรุปบัญชี และ   เมนูคูมือการใชงาน
แอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีกอ นเริม่ บันทึกรายการบัญชีผใู ชจะตองทําการเพิม่ ชือ่ รายการบัญชีเขาระบบ
เพือ่ ใหมรี ายการบัญชีตรงกับการใชงานจริงในชีวติ ประจําวันของผูใ ชแตละคน ซึง่ สามารถเพิม่ ชือ่ รายการบัญชี
ไดหลายรายการ และสามารถเลือกประเภทไดวา จัดอยูใ นประเภทรายรับหรือรายจาย ดังภาพที่ 4 เมือ่ ทําการ
เพิ่มชื่อรายการบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูใชจึงจะสามารถเพิ่มรายการบัญชีในแตละวันได โดยเลือกชื่อ
รายการบัญชี วันที่ และจํานวนเงิน แลวบันทึกรายรับ-จายเขาระบบ ดังภาพที่ 4 – ภาพที่ 5
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ภาพที่ 4: เพิ่มชื่อรายการบัญชี

ภาพที่ 5: เพิ่มรายการบัญชี

เมือ่ ผูใ ชงานทําการบันทึกรายการบัญชีเรียบรอยแลว และตองการเรียกดูขอ มูลทางบัญชี ผูใ ชสามารถ
คลิกเลือกทีเ่ มนูคน หา ในหนาเมนูหลัก แลวระบุชว งเวลาทีต่ อ งการทราบรายละเอียดรายการบัญชีในชวงเวลา
ดังกลาวแอปพลิเคชันจะทําการประมวลผลและแสดงรายการบัญชีผานหนาจอสมารทโฟนทันที ดังภาพที่ 6
และภาพที่ 7

ภาพที่ 6: เลือกชวงเวลาที่จะแสดงรายการบัญชี

ภาพที่ 7: แสดงรายละเอียดรายการบัญชี

หากรายการบัญชีรายใดที่ทําการบันทึกเขาระบบไมถูกตอง ผูใชงานสามารถคลิกเลือกรายการ
ทางบัญชีแลวทําการปรับปรุงรายการบัญชีใหถูกตองได ดังภาพที่ 8 และหากตองการลบรายการบัญชีให
คลิกที่รายการบัญชีคางไว ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อใหผูใชยืนยันการลบขอมูลบัญชี ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 8: ปรับปรุงรายการบัญชี

ภาพที่ 9: ลบรายการบัญชี

เมื่อผูใชงานทําการลบรายการบัญชีตามที่เลือกเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาใน
การดูขอมูลสรุปบัญชี โดยระบุชวงวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุดของการบันทึกบัญชี ดังภาพที่ 10 ซึ่งระบบ
จะทําการประมวลผลและแสดงขอมูลสรุปรายการทางบัญชีใหผูใชผานหนาจอสมารทโฟนดังภาพที่ 11 และ
หากผูใชตองการดูขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟ ก็สามารถคลิกเลือกที่เมนูแสดงแผนภูมิ ระบบจะแสดง
ขอมูลในรูปแบบแผนภูมิวงกลม เพื่อใหสะดวกตอดูขอมูล ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 10: เลือกชวงเวลาสรุปบัญชี ภาพที่ 11: สรุปรายการบัญชี

ภาพที่ 12: แสดงกราฟวงกลม
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2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการทํ า งานของแอปพลิ เ คชั น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
จากผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน
การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน ไดผลการประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
ഥ
܆

Â¨¨

ªµ¤³ªÄµ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.67

¤µ¸É»

´Ê°µ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´¼o°µ¤®¨´µ¦´¹´¸

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤¼o° °µ¦Á¡·É¤ºÉ°¦µ¥µ¦´¸

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤¼o° °µ¦ÎµªÎµªÁ·

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤¼o° °µ¦¦»¥°´¸µ¤nªÁª¨µ¸É¦³»

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤Á®¤µ³¤Ä°°Â®oµ°µ¦Äoµ

4.00

¤µ

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Ão°·´¤¡´r´¼oÄo

4.67

¤µ¸É»

Â°¡¨·Á´µ¦´¹´¸¤¸¦³Ã¥rn°Äoµ

5.00

¤µ¸É»

4.80

¤µ¸É»

Ár µ¦¦³Á¤·

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

n µÁ¨¸É¥¦ª¤

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีคือ
ใหเพิ่มการแสดงขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟเพื่อใหสะดวกตอการดูขอมูล
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูใชงาน
เมือ่ แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน พัฒนาแลวเสร็จและผานการประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญเรียบรอย
แลว ดังนั้นจึงนําแอปพลิเคชันมาทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
จํานวน 50 คน และเก็บรวบรวมความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันไดผลการตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูใชงาน
ഥ
܆

SD.

Â¨¨

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Äo µ ¦¼Â Â¨³¸ °´ª°´¬¦

4.02

0.59

¤µ

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Äo µ ¦¼Â Â¨³¸ °´¨´¬r

4.70

0.46¤µ¸É » 

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Ão°·´¤¡´r´¼oÄo

4.64

0.56

¤µ¸É»

ªµ¤Á®¤µ³¤Ä°°Â®oµ°µ¦Äoµ

4.06

0.55

¤µ¸É»

µ¦Îµª o°¤¼¨¤¸ªµ¤¼o° ¦°¨»¤Â¨³´Á

4.64

0.53

¤µ¸É»

ªµ¤³ªÄµ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.70

0.51

¤µ¸É»

µ¦Â¨ µ¦Á oµ¹Åo°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÂ¨³¤¸¦³··£µ¡

4.80

0.40

¤µ¸É»

¤¸ªµ¤ª¥µ¤ °Â°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.68

0.55

¤µ¸É»

Â°¡¨·Á´µ¦´¹´¸¤¸¦³Ã¥r¦´ªµ¤o°µ¦ °¼oÄoµ

4.84

0.37

¤µ¸É»

ªµ¤¡¹¡°ÄÃ¥¦ª¤ °µ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.76

0.43

¤µ¸É»

4.58

0.50

¤µ¸É»

Ár µ¦¦³Á¤·

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

n µÁ¨¸É¥¦ª¤

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันตองคํานึงถึงการออกแบบฟงกชันการใชงานใหใชงานงายที่สุด แสดงผล
ไดรวดเร็ว รูปแบบนําเสนอนาสนใจ และสามารถเก็บขอมูลทีจ่ าํ เปนไดครบถวน จากการประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานและการประมวลผลของแอปพลิเคชัน พบวาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพเฉลี่ย
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.80) ซึง่ ในดานความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอการใชงานอยู ผูเ ชีย่ วชาญ
ประเมินใหอยูในระดับมากเพียงดานเดียว และเมื่อนําแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนใหผูใชไดทดลองใชงาน
พบวาผูใ ชมคี วามพึงพอใจโดยรวมของการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชี อยูใ นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ดังนั้นเครื่องมือในการบันทึกบัญชีก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหประชาชนหันมาบันทึกรายการ
บัญชีกันมากขึ้น เนื่องจากประชาชนสวนใหญมักจะไมใหความสําคัญกับการบันทึกบัญชีรายรับ-จายใน
ชีวิตประจําวันโดยใหเหตุผลในการไมบันทึกบัญชีไวคือไมเขาใจการทําบัญชี การทําบัญชีเปนเรื่องที่ยุงยาก
ไมมีเวลา ซึ่งจากผลการวิจัยของ Sangsawang & Jaensirisak (2015) ระบุวาสาเหตุที่ประชาชนไมจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเนือ่ งจากไมมเี วลาในการจัดทํา และผลการวิจยั ของ Sungmeak (2016) พบวา ระดับการศึกษา
และรายไดรวมของครัวเรือนเฉลีย่ ตอเดือนไมสง ผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ
จังหวัดพังงา ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีขึ้นเพื่อตอบสนองการใชงานในปจจุบัน
ดวยเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอยางตอเนือ่ งและไดมกี ารจัดเก็บขอมูลการใชงานเพือ่ นํามาจัดทําวิจยั เพือ่ ใหทราบวา
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แอปพลิเคชันมีสว นชวยใหประชาชนทัว่ ไปหันกลับมาบันทึกบัญชีรบั -จายอีกครัง้ โดยชวยในการบริหารจัดการ
รายไดและคาใชจายใหสมดุลกัน ทําใหทราบไดวาคาใชจายที่จายไปสวนใดบางที่ไมมีความจําเปน
เดือนตอไปสามารถตัดคาใชจายสวนนี้ทิ้งไดหรือไม เพื่อเพิ่มเงินคงเหลือใหมากที่สุดและนําไปเปนเงิน
เก็บออมตอไปได ดังนั้นผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนที่ผานการทดลองใชงานจากผูใช
จํานวน 50 คน ทําใหทราบวาสิ่งที่ผูใชพึงพอใจมากที่สุดคือแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีมีประโยชนตรงกับ
ความตองการของผูใชงาน และการแสดงผล การเขาถึงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองลงมา
แตในสวนของความเหมาะสมในการใชขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร ผูใ ชมคี วามตองการใหมกี ารปรับปรุง
ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการประเมินของผูใชงานทําใหทราบวาเครื่องมือ
มี ส  ว นสํ า คั ญ ในบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ความสวยงาม เป น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ให ผู  ใ ช หั น มาบั น ทึ ก บั ญ ชี รั บ -จ า ยอี ก ครั้ ง
โดยใชเครื่องมืออยางสมารทโฟน และสะดวกในการใชงานจะบันทึกบัญชีเมื่อไหรก็ได เนื่องจากผูใช
ใชงานสมารทโฟนอยูเปนประจําทุกวัน สามารถบันทึกไดทันทีที่ผูใชมีการใชจาย จึงทําใหเปนที่ตองการของ
ผูใชตอไปและผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดประเมินใหแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพ
การใชงานมากที่สุด

สรุป
การออกแบบและพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด เ ป น
การออกแบบใหมกี ารบันทึกรายรับ – รายจาย แยกประเภทรายจาย แสดงผลสรุปยอดเงินโดยแบงเปนรายรับ
– รายจายตามชวงเวลาทีเ่ ลือกไดทงั้ รูปแบบขอมูลและรูปแบบแผนภูมริ วมทัง้ การออกแบบหนาจอการทํางาน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานใหสามารถใชงานระบบไดงายที่สุด โดยใชโปรแกรม Eclipse IDE
for Java Developers และใชภาษา JAVA รวมกับภาษา XML ในการเขียนคําสัง่ และแสดงผลใหแอปพลิเคชัน
ทํางานได และใช SQLite ในการจัดการฐานขอมูลเมือ่ พัฒนาแอปพลิเคชันพรอมใชงาน ผูว จิ ยั จึงใหผเู ชีย่ วชาญ
ทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน ผลการประเมินพบวา
แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.80) และมีเสนอแนะ
ใหเพิ่มการแสดงขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟเพื่อใหสะดวกตอการดูขอมูล ผูวิจัยปรับปรุงแอปพลิเคชัน
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนําแอปพลิเคชันใหผูใชทดลองใชงานจริง จํานวน 50 คน และให
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูใ ชมคี วามพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
(  = 4.58) อยางไรก็ตามแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนสําหรับการใชงาน ผูใ ชจะตองมีสมารทโฟนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยดและตองบันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย เพือ่ ใหทราบวาในแตละเดือนตนเองมีรายรับ – รายจายอะไร
บ า ง มี ร ายจ า ยใดบ า งที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น ต อ งจ า ยเดื อ นในถั ด ไป สามารถลดรายจ า ยลงได เ ท า ไหร
และจะเหลือเงินเก็บเทาไหร ซึง่ ทําใหผใู ชสามารถควบคุมการใชจา ยของตนเองได สามารถอยูอ ยางพอเพียงได
ใชชีวิตอยางมีความสุข และจะสงผลใหในครอบครัวมีเงินใชจายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แตแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนยังคงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการตอยอดการพัฒนาใหแอปพลิเคชัน
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มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยดตองมี
การเพิ่มความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล ดังนั้นจึงควรกําหนดใหมีการใสรหัสผานกอนการเขาใชงาน
แอปพลิเคชันดังกลาว ควรปรับเปลีย่ นรูปแบบตัวอักษรใหดนู า สนใจยิง่ ขึน้ และควรพัฒนาตอใหสามารถรองรับ
การใชงานของสมารทโฟนระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส (iOS) เพือ่ ใหครอบคลุมการใชงานสมารโฟนของประชาชน
ตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน
ผูกระทําความผิด เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูล จํานวน 5 คน คือ ผูที่เคยกระทําความผิดและ
ไดรบั การปลอยตัวแลว และเคยผานการฝกอบรมจากศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ไดแก ประเด็นการสัมภาษณและแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสราง ทีม่ คี า ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาเทากับ 0.60 - 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยดูจากขอมูลประวัตสิ ว นบุคคล ประวัตกิ ารพนโทษ ประวัตพิ ฤติกรรมการมารายงาน
ตัวหลังพนโทษ และประวัติการลดโทษ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งกําหนดประเด็น
การสัมภาษณเชิงลึกจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบลักษณะในเบื้องตน
ของทักษะชีวิตเหมาะสมในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว เปนการสะทอนถึงลักษณะของบุคคล
ที่มีทักษะชีวิตตามมุมมองของกลุมผูใหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา
ลักษณะของทักษะชีวติ ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการเห็นคุณคา
ในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ และดานการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลโดยการเตรียมความพรอมตนเองเปนสิ่งที่เยาวชนผูกระทําผิดพึงปฏิบัติและจําเปนตองฝกฝน
ทัง้ กายและใจใหเข็มแข็ง ไมนาํ ความผิดพลาดในอดีตมาทําลายตนเองและพรอมทีจ่ ะนําพาตนเองกลับสูส งั คม
โดยไมกระทําผิดอีก

คําสําคัญ
ทักษะชีวิตเยาวชนผูกระทําผิด การเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว

Abstract
This research is aimed to study on the characteristics of life skills in preparation for release
of juvenile delinquents. It was a qualitative research. The informants were 5 people, Those who
have committed an offense and have been released. He has also trained at the juvenile vocational
training centers in the Bangkok metropolitan region. By Purposive Sampling. The instrument for
data collection was the Interview form and semi-structured interviews. Which yielded the reliabilities
of 0.60-1.00. Data collection Based on personal history. History of acquittal History of post-censorship
behavior And history of punishment by In-Depth Interview, which defines in-depth interviews with
document analysis and related research. To determine the basics of appropriate life skills in
preparation release. It reflects the characteristics of people with life skills, from the perspective of
the informants. Research data were analyzed with content analysis. It was found that the
characteristics of life skills in preparation for release include 5 aspects of self-esteem, Social
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Responsibility, Negotiation, Coping with Emotions And Decision Making. Strong body and mind
are important to be trained for self-prepared of juvenile offenders which are to keep away from
mistake in the past and to ready to back to community and without to the offense.

Keywords
Life Skills, Juvenile Delinquents, Preparation for Release

บทนํา
ทักษะชีวิต (Life Skill) ถือเปนคุณลักษณะภายในที่ชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ
ในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคตเปนความสามารถในการ
แกปญหา เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การพัฒนาทักษะชีวิตจึง
มีวัตถุประสงคเพื่อให คนรูจักดูแลตนเอง ทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ ซึ่งสงผลใหมีสภาพการ
ดํารงชีวติ ทีม่ คี วามสุข และไมเปนภาระของสังคม รูจ กั การปรับตัวและพรอมเผชิญการเปลีย่ นแปลงทางสังคมได
องคการอนามัยโลก World Health Organization (WHO) (1994, 1) และ De Jong (1995, 93) ไดกลาวไววา
ทักษะชีวิตเปนสิ่งที่บุคคลจําเปนตองมีอยางยิ่ง เพื่อใชในการเผชิญชีวิตและความทาทายตางๆ ใหไดรับ
ความสําเร็จตอไป รวมถึง Nelson (1997, 7) ไดพดู ถึงทักษะชีวติ วาเปนสิง่ นํามาซึง่ ทางเลือกและความรับผิดชอบ
สวนบุคคล โดยบุคคลจะตองสรางทางเลือกที่ทําใหชีวิตของตนเองสมบูรณ และมีความสุขมากที่สุด
ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเปนสิ่งที่บุคคลควรยึดถือปฏิบัติ และยังมีสวนชวยใหเยาวชนคนรุนใหมสามารถนํา
ความรูในเรื่องตางๆ มาเชื่อมโยงกับทัศนคติของตนเองผานการคิดวิเคราะห การไตรตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้น
และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได โดยมีความจําเปนอยางมากในการนํามาใชเพื่อดูแลตนเองและ
ป อ งกั น ป ญ หาพฤติ ก รรมต า งๆ ในชี วิ ต เช น ป ญ หาการปรั บ ตั ว ป ญ หาพฤติ ก รรม ป ญ หายาเสพติ ด
ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รับมือกับ
ปญหาและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี
ทักษะชีวติ จึงเปนสิง่ สําคัญและมีความจําเปนทีค่ วรใหความสนใจและศึกษามากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในหลายๆ มิติ ทั้งนําไปใชปองกันและสงเสริมแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
ดังผลการศึกษาของ Thompson, Rudolph & Henderson (2004, 4) ที่ไดศึกษาปญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนทีใ่ นป พ.ศ. 2545 พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมในขอหากออาชญากรรม
ถึงวันละ 180 คนถูกจับกุมในขอหายาเสพติดวันละ 367 คนและออกจากโรงเรียนกลางคันจํานวน 2,861 คน
ทั้งนี้ปญหาดังกลาวเปนผลมาจากครอบครัว และจากการที่เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการดําเนินชีวิต
อีกทั้ง Nelson (1997, 8) ไดกลาววาบุคคลที่มีทักษะชีวิต จะมีจิตใจที่เปนสุข (Mental Wellness) แตถาขาด
ทักษะชีวิตที่เหมาะสม จะไมสามารถเติมเต็มศักยภาพและความตองการของตนเองได สุดทายอาจนํามา
ซึ่งความเจ็บปวยทางจิตใจได ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถนําทักษะนี้ไปใช
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ในบริบทตางๆ เชน การดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน การอยูรวมกันในสังคม การสรางความสัมพันธอัน
ดี ร ะหว า งบุ ค คล การจั ด การป ญ หาความขั ด แย ง การปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
ก็จะถือไดวาเปนบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่เปนสุข
จากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดสง ผลกระทบตอเด็กและเยาวชนเปนอยางมากทัง้ การดําเนินชีวติ
ทามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไมเหมาะสมตางๆ รอบตัว และปญหา
ดานการปรับตัวปญหาดานอารมณและจิตใจปญหาความรุนแรงปญหายาเสพติดปญหาทางเพศ ฯลฯ
ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตในระดับตํ่าอาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จ
ในชีวิต มีปญหาเรื่องการปรับตัวและการดําเนินชีวิตในสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น Spiegler & Guevremont
(1998, 269) ไดกลาวไววา เด็กและวัยรุนที่ขาดทักษะทางสังคมและทักษะในการดําเนินชีวิตจะกอใหเกิด
ปญหาตางๆ เชนปญหาการปรับตัวไมเหมาะสม ปญหาการแยกตัวออกจากสังคม ปญหาผลการเรียนตํา่ และ
ปญหาพฤติกรรมเกเร ปจจุบันพบวา มีเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยที่มีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดกฎหมาย
เชน พฤติกรรมการลักขโมย การทํารายรางกาย พฤติกรรมเกีย่ วกับยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสม
เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินแลว ที่สําคัญยังสงผลเสีย
ไปยังทรัพยากรมนุษยของประเทศ ซึง่ เปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศไปในทิศทางทีด่ ใี นอนาคตอีกดวย
โดยเห็นไดจากในแตละปนั้นมีจํานวนการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการกระทําความผิดใหมและ
การกระทําผิดซํ้า จากสถิติคดีจํานวนเยาวชนผูกระทําความผิดจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามีจํานวนผูกระทําความผิดที่สูงขึ้น เชนในป พ.ศ. 2554
มีจํานวน 35,049 ราย และในป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 34,276 ราย ในป พ.ศ. 2556 มีจํานวนถึง 36,763 ราย
ในป พ.ศ. 2557 มีจาํ นวนถึง 36,537 ราย และในป พ.ศ. 2558 มีจาํ นวนถึง 33,121 ราย และยังพบวาเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวไปแลว มีสถิติการกลับมากระทําผิดซํ้าเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Office of Juvenile
Justice System Development, 2015) จากสถานการณนี้ทําใหสาธารณชนใหความสนใจและมีความกังวล
มากขึ้ น โดยรั ฐ บาลไทยได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของเยาวชนและได กํ า หนดไว ใ นนโยบายแห ง รั ฐ
ในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนแหงชาติ เพราะเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญของครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ นําประเทศใหเจริญรุงเรือง ปญหานี้จึงสําคัญเรงดวนในการแกไขเพื่อทันการพัฒนา
ประเทศตอไป (National Children and Youth Promotion Act, 2017)
จากสภาพปญหาการกระทําความผิดของเยาวชนที่ไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปน
อย า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาลั ก ษณะของทั ก ษะชี วิ ต ในเด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ความผิ ด เพื่ อ เป น แนวทาง
ในการเตรี ย มความพร อ มก อ นปล อ ยตั ว ซึ่ ง ลั ก ษณะเหล า นี้ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การนํ า ไปพั ฒ นาและ
เสริมสรางทักษะแกเยาวชนผูก ระทําผิดใหกลับคืนสูส งั คมได และมีทกั ษะชีวติ ทีด่ ี พรอมทีจ่ ะเผชิญกับทัศนคติ
ทางสังคมที่มีตอตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การสรางตัวตนทีม่ คี ณ
ุ คาใหกบั ตนเองใหม และนําไปสูก ารแสดงพฤติกรรมเชิงบวก อันเปนประโยชนตอ ตนเอง
และบุคคลอื่นในสังคมตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
องคการอนามัยโลก (WHO, 1994, 1) กลาวไววา ทักษะชีวติ คือคุณลักษณะทีเ่ ปนทักษะภายใน
ที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต เปนความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหอยูรอดปลอดภัยและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทักษะชีวิตเพื่อใหคนรูจักดูแลตนเอง
ทัง้ ทางดานรางกายอารมณและจิตใจ ซึง่ จะสงผลใหคนมีสภาพการดํารงชีวติ ทีม่ คี วามสุขและสามารถดํารงตน
อยูในสังคมโดยไมเปนภาระของสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพโดยเนน
ความสําคัญของบุคคลใหรูจักการปรับตัวพรอมการเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้ง Nelson (1997,
7) ไดกลาววาทักษะชีวิตนํามาซึ่งความรับผิดชอบสวนบุคคลเมื่อบุคคลตองเปนผูรับผิดชอบในตัวเอง
บุ ค คลนั้ น ๆ ต อ งมี ก ระบวนการสร า งทางเลื อ กที่ จ ะทํ า ให ชี วิ ต ตนเองสมบู ร ณ แ ละมี ค วามสุ ข มากที่ สุ ด
ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเปนทักษะในการชวยเหลือตนเอง (Self-Helping Skills) เปนความสามารถในการ
จัดแจงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
องคการอนามัยโลก (WHO, 2001, 3) ไดกลาวถึงลักษณะองคประกอบของทักษะชีวติ ไวดงั นี้
ไดแก ดานความคิดสรางสรรค ดานความคิดวิเคราะหวิจารณ ดานการตระหนักรูในตน ดานการเขาใจผูอื่น
ดานการสรางสัมพันธภาพ ดานการสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการแกปญหา ดานการจัดการอารมณ
ดานความเครียด และในประเทศไทยไดมกี ารพัฒนาโดยเพิม่ ดานการเห็นคุณคาในตนเอง และดานความรับผิด
ชอบตอสังคมเพือ่ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยทีอ่ ยูใ นชวงเปลีย่ นผานและสับสนในดานเจตคติ
และในงานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดนาํ แนวคิดขององคการอนามัยโลกซึง่ ยังคงสอดคลองกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต
ทีป่ รับแนวคิดใหเขากับบริบทของเยาวชนไทยมากขึน้ และเพือ่ ใหมที ศิ ทางในการศึกษา จึงไดสงั เคราะหแนวคิด
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของและมีการศึกษาเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีพฤติกรรม
การกระทําความผิด เพื่อใหไดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของก็พบวา มีแนวโนมและทิศทางในการศึกษาที่แตกตางกัน
ออกไปทั้งการศึกษาในกลุมเยาวชนทั่วไปและในกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ดังเชน มารี (Marie, 1997)
ไดศึกษาทักษะชีวิตตอการควบคุมตนเองของผูอยูในสถานกักกันชายโดยใชการสอนพื้นฐานทักษะชีวิต
(Basic Life Skills Program) โดยมุงประเด็นที่ดานการควบคุมตนเอง ดานการควบคุมปญหา ดานการเพิ่ม
ความเชือ่ ในความสามารถแหงตนเพือ่ ใหเกิดทักษะชีวติ แกตนเองและ Mormai, Srichaikun & Suwannapun
(2014, 273-283) ไดศึกษาทักษะชีวิตในการปองกันการดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
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โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน จังหวัดสุรนิ ทร ซึง่ จากงานวิจยั พบวาลักษณะทักษะชีวติ ดานความภาคภูมใิ จในตนเอง
และความรับผิดชอบตอสังคมดานการตัดสินใจและการแกไขปญหาดานการสื่อสารและการปฏิสัมพันธกับ
ผูอ นื่ ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด สงผลตอการเสริมสรางทักษะชีวติ ใหแกนกั เรียน รวมถึงงาน
วิจัยของ Atthakomol (2006, 68) ไดศึกษาทักษะชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม พบวาการใชโปรแกรมฝกสงผลตอลักษณะทักษะชีวติ ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล การปฏิเสธตอรอง และการจัดการกับอารมณ
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยตางๆ สรุปไดวาลักษณะทักษะชีวิตที่เหมาะสมสําหรับ
เยาวชนกลุม ปกติ ไดแก ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิเสธ
ด า นการแก ไ ขป ญ หา ด า นการจั ด การกั บ อารมณ ด า นการสื่ อ สาร ด า นการป อ งกั น ความรุ น แรง
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ดานการจัดการ
ความเครียด
ส ว นทั ก ษะชี วิ ต สํ า หรั บ เยาวชนกลุ  ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งหรื อ กลุ  ม ที่ ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น ได แ ก
ดานการจัดการความเครียด ดานการเชื่อมโยงเรื่องราว ดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง
ดานการควบคุมปญหา ดานการเพิ่มความเชื่อในความสามารถแหงตน ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ ดานความไววางใจ ดานเจตคติตอตนเองและผูอื่น
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง

วิธีการวิจัย
1. การศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน
ผูกระทําผิดครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ (Minichiello, Aroni, Timewell &
Alexander, 1990, 43)
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของทักษะชีวิตจากตําราเอกสาร
งานวิจยั จากนัน้ ทําการวิเคราะหเนือ้ หาเพือ่ ใหไดรา งของลักษณะทักษะชีวติ สําหรับเยาวชนทีก่ ระทําความผิด
1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพือ่ คนหาลักษณะของทักษะชีวติ ในการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยตัว จากผูใหขอมูลจํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งเปนบุคคลที่ตรงตามเกณฑในการคัดเลือก คือเปนผูที่เคยกระทําความผิดและไดรับการปลอยตัวแลว
อยางนอย 5 ป และไมกระทําความผิดซํ้าจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะตามเกณฑลักษณะการกระทําผิดซํ้า
ทีก่ ฎหมายกําหนด สามารถถายทอดเรือ่ งราว ประสบการณ มุมมอง ลักษณะทักษะตางๆ ทีต่ นใชเพือ่ กาวผาน
อุปสรรคหลังปลอยตัว
1.3 กําหนดประเด็นการสัมภาษณ และนําไปสรางกรอบการสัมภาษณเบือ้ งตน คําถามทีใ่ ชเปน
คําถามทีส่ ะทอนถึงคุณลักษณะของบุคคลทีม่ ที กั ษะชีวติ เพือ่ เตรียมความพรอมกอนปลอยตัว และนําขอมูลที่
ไดมาสรุปวิเคราะห เพื่อตรวจสอบลักษณะของทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว
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2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือผูที่เคยกระทําความผิดและไดรับการปลอยตัวแลว จํานวน 5 คน เปนผูที่เคย
กระทําความผิดและไดรบั การปลอยตัวแลวอยางนอย 5 ป และไมกระทําความผิดซํา้ จนกระทัง่ บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามเกณฑลักษณะการกระทําผิดซํ้าที่กฎหมายกําหนด โดยเคยกระทําความผิดในขอหาที่แตกตางกัน
เปนผูท สี่ ามารถใหขอ มูล สะทอนความคิดเห็นทีบ่ ง บอกถึงลักษณะของผูม ที กั ษะชีวติ ทีเ่ กีย่ วของในการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยตัว ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีขั้นตอนและเกณฑ
ในการคัดเลือกผูใหขอมูลดังตอไปนี้
2.1 ผู  วิ จั ย นั ด หมายผู  ใ ห ข  อ มู ล โดยผู  วิ จั ย จะทํ า การติ ด ต อ ขอสั ม ภาษณ ผู  ใ ห ข  อ มู ล ที่ มี
ความเต็มใจเปดเผยขอมูลและเรือ่ งราวของตนเอง จากนัน้ ก็ทาํ การนัดหมายวันเวลาทีจ่ ะทําการสัมภาษณเชิงลึก
2.2 ผูวิจัยสอบถามขอมูลสวนตัวเบื้องตน อธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย บทบาทของ
ผูใหขอมูลหลักที่เขารวมการวิจัยและขออนุญาตใหลงนามเอกสารยินยอมเขารวมเปนผูใหขอมูลหลัก
พรอมทั้งอธิบายเครื่องมือที่ใช ไดแก เครื่องบันทึกเสียงจํานวน 1 เครื่อง และแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก
(Podhisita, 2007)
2.3 ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ผูใ หขอ มูลเปนรายบุคคล โดยแตละคนจะดําเนินการสัมภาษณ
เชิงลึก จนกระทั่งขอมูลถึงจุดอิ่มตัว คือไมมีขอมูลหรือมุมมองอื่นๆ ใดเพิ่มเติมอีกแลว จึงยุติการสัมภาษณ
3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1 กําหนดประเด็นการสัมภาษณจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่นําไปสูการใหนิยาม
เบือ้ งตนและสรางกรอบการสัมภาษณ โดยนําลักษณะองคประกอบทีไ่ ดจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ในเบือ้ งตน
มาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม ดังนี้ไดแก 1) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับลักษณะและ
ความหมายของบุคคลทีม่ ที กั ษะชีวติ เชน ทานคิดวาอะไรเปนสิง่ สําคัญทีบ่ คุ คลควรมีเพือ่ ใชในการเตรียมตนเอง
กอนปลอยตัวและ 2) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดทักษะชีวิต เชน ทานคิด
วาปจจัยหรือลักษณะใดภายในตัวทานที่ทําใหทานสามารถกาวผานอุปสรรคในชีวิต และปจจัยหรือลักษณะ
ภายในตัวทานนั้นเปนอยางไร (Theerasorn, 2007, 65)
3.2 นํ า แบบสั ม ภาษณ แ ละแนวทางการถามเสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนือ้ หาขอคําถามและภาษาทีใ่ ชเมือ่ ไดขอ เสนอแนะทีค่ วรปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปแกไข
ตามขอเสนอแนะ
3.3 นําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา ดานจิตวิทยา ดานการวัดและ
การประเมิ น ผล และด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมจํ า นวน 5 คน ทํ า การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
และสมบูรณของประเด็นการสัมภาษณกอนนําไปใช พบวาประเด็นคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.60 - 1.00 และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง
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3.4 นัดหมายผูใหขอมูลลวงหนาตามวันเวลา โดยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูใหขอมูล
ดวยตัวเองทุกคน

4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ตามประเด็น ที่กําหนดในแบบสัมภาษณ (Patton, 2002, 143) โดยการจัดหมวดหมูของขอมูลตามลักษณะ
องคประกอบของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยของเยาวชนและถอดความแบบคําตอคํา
(Verbatim) ออกมาเปนบทสนทนาทีเ่ ปนตัวอักษรแลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง และตรวจสอบความถูกตอง
ดวยการฟงเทปบันทึกการสัมภาษณเชิงลึกซํา้ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ (Phukong & Soadmanee, 2006,
60-68)

ผลการวิจัย
ลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)
เปนสิง่ ทีบ่ คุ คลมองตนเองในแงมมุ ตางๆ ซึง่ อาจทําใหบคุ คลเกิดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง สามารถ
กระตุนใหตนเองมีความเขมแข็งและมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
การใชชวี ิตอยางมีจุดมุงหมาย นําประสบการณมาปรับใชกับชีวิต และการใหโอกาสตนเองในการเริ่มตนใหม
และการมองวาตนเองสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตไดอีก ดังคํากลาวของผูใหขอมูล ดังนี้
“รูวาตัวเองมียังมีครอบครัว ตองทําเพื่อครอบครัว...ยืนไดดวยตัวเอง ตองสูกับปญหา
ไมตองขอเงินพอแม ทํางานไดเปนหลักแหลง” (นายกัน, นามสมมติ)
“...แตผมก็ไมไดซํ้าเติมตัวเอง ผมก็ทําใหตัวเองดีขึ้น...เก็บคําพูดที่เราไดยินเขานินทา
มาผลักดันตัวเอง...อยูที่ตัวเราเองที่ทําไดเทานั้นครับ” (นายปราบ, นามสมมติ)
“ประสบการณที่ผานมาก็สอนใหเรารูวา เราเสียใจนะ เราลม เราทอแทนะ แตเราไมถอยครับ
แตเราจะสูกับมัน เราจะเอาชนะมัน เราตองเอาชนะมันใหไดอะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
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2. ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมถื อ เป น ลั ก ษณะความคิ ด ที่ บุ ค คลใช กํ า กั บ ตนเองโดยเริ่ ม จาก
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน ทั้งการทํางานและการปฏิบัติตน ไมทําในสิ่งที่ผิด ไมกลับไปยุงเกี่ยวกับ
สิ่งไมดีตางๆ และไมทําใหครอบครัวหรือคนในสังคมเดือดรอน อีกทั้งการชวยดูแลชุมชนที่ตนอาศัยอยู
ซึ่งการไดชวยเหลือผูอื่นถือเปนการปองกันตนเองจากอบายมุขตางๆ ไดเปนอยางดี ดังคํากลาวของผูให
ขอมูล ดังนี้
“ก็เวลาชวยคนอื่นอยางงี้ครับ ยกตัวอยางเชน เห็นคนนํ้ามันหมด เราก็ชวยเขาได พาเขา
ไปเติมนํ้ามันงี้ เจอคนเข็นรถขางทางก็ถามเขาวาเปนอะไรไหมอยางงี้ เราก็ชวยเขาได
เห็นคนรถลมเราก็โทรแจง อะไรอยางงี้ บางทีแคสิ่งเล็กๆ เราก็ชวยสังคมได...ความรูสึก
มันไดชวยคน มันมีความสุขอะ ตางจากการกระทําความผิด” (นายปราบ, นามสมมติ)
“ผมฝนวา ถาผมติดทีมชาติขึ้นมาแบบนี้ ผมวาชุมชน ผมวาสังคมมันก็จะดี ที่ผมอยูที่บาน
ผมตอนเนี่ยมันจะตองเปลี่ยนไป ผมก็อยากจะเปนสวนหนึ่งอะครับที่ชวยสงเสริมสังคม
จัดตั้งทีมในชุมชน จากชุมชนเล็กๆ ก็คอยๆ ขยายไปตําบลอําเภอ จังหวัด ไปเรื่อยๆ ครับ
ก็อยากจะเปนอยางนั้นนะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
“อยางที่รานผม บางคนติดยาเนี่ย บอกเลิกนะๆ ใหมาทํางาน สุดทายใหทิป ใหรถใช ใหผอนรถ
ไมมีก็ไมหัก เหมือนกับวาเราเขาใจ วาเด็กแบบนี้ไมมีใครใหทํางานแต เราให
บางคนลักของ ติดยา...ไดบุญเลยครับหมายถึงวาไดตอบแทนสังคมบาง
ตรงนี้ผมชอบมากเลย จนวันตาย จุดเปลี่ยนตรงนี้ ถาผมมีโอกาสผมเอาแนนอนเลย”
(นายพบ, นามสมมติ)
3. ดานการปฏิเสธตอรอง (Negotiation)
เป น การที่ บุ ค คลใช วิ ธี บ อกกล า วด ว ยเหตุ ผ ลถึ ง การปฏิ เ สธ การหลี ก เลี่ ย งในสิ่ ง ที่ ไ ม ดี
โดยใชการสื่อสารกับผูอื่นที่มาชักชวนแบบตรงๆ ใชการเจรจาพูดคุยแบบเปนมิตร อาจใชวิธีการบอกปด
หรืออางเหตุผลกับผูอื่น และการรูจักพิจารณาวาการชักชวนแบบไหนที่เสี่ยงและอันตราย รูวิธีออกหางจาก
กลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ ที่เอื้อตอการกลับไปกระทําสิ่งไมดี ดังคํากลาว
ของผูใหขอมูล ดังนี้
“ยังไงเพื่อนที่เขาเคยเสพยากับเรา เพื่อนที่ไมดี เราก็บอกเขาอะครับ เราก็คุยกับเขา
หาเหตุผลไปบอก...วาเออเราไมเลนแลวนะ ...ก็บอกกับเขาไปตรงๆ เลยวา เราไมอยากยุง แลว
เราไมเอาแลว เราพอแลวนะ เราเลิก” (นายบอย, นามสมมติ)
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“ผมก็ตอตาน แลวก็ไมเอาครับ ถึงขั้นแบบวาหนีไปอยูที่อื่นเลยครับ เพื่อจะไมใหเพื่อนมาเจอ
มันมีวิธีของมันอยู...ผมก็ตองหนีอะครับ ตองไปอยูที่อื่นหนีสิ่งที่มันไมดี
แตถามวามีคนมาชวนไหม มันก็มี แตก็นอยนะ เปนตัวเรามากกวา”
(นายบอย, นามสมมติ)
“ก็หลีกเลี่ยง จะไมเจอสิ่งไมดี ออกหางจากเพื่อนกลุมไมดี กลุมเดิมๆ ไมพบไมเจอ ที่ระวัง
คือ สิ่งแวดลอมเกาๆ ออกไปเจอสิ่งแวดลอมเกาๆ เพื่อนเกาๆ สถานที่เกาๆ ก็เปนกลุมเสี่ยง
ที่จะกลับมาอีกเหมือนเดิม” (นายไผ, นามสมมติ)
4. ดานการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotions)
การทีบ่ คุ คลรูจ กั จัดการอารมณของตนเอง โดยการทําความเขาใจอารมณทเี่ กิดขึน้ อยางรอบคอบ
รูจักที่จะควบคุมอารมณจากสถานการณหรือสิ่งเราที่เขามายั่วยุ รูจักการหักหามใจ ไมใชอารมณใน
การแกไขปญหา รูว า สิง่ เหลานัน้ ทําใหตนเองเกิดอารมณอยางไร โดยนึกถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หากตนแสดงอารมณ
ที่ไมเหมาะสมออกไป และการยับยั้งการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมาะสม โดยทํากิจกรรมเพื่อใหตนเอง
ผอนคลายจากอารมณนั้นๆ เชน การพูดคุยปรึกษาผูอื่น การบอกเลาความรูสึกซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรม
ตางๆ เชน การเลนกีฬา ดนตรี การพักผอน การพึ่งพาหลักธรรมะหรือการทํางานที่ตนเองรัก ดังคํากลาวของ
ผูใหขอมูล ดังนี้
“ก็รับผิดชอบอารมณตัวเอง ไมใหอารมณตัวเองรอน และก็ตองปรับอารมณตัวเองใหเย็นขึ้น
ใหเรานึกถึงในสิ่งที่เราตองทําในอนาคต ถาเราทําอารมณรอนไป ทําในสิ่งที่ไมดีไป
เราก็ตองคิดถึงอนาคตไวดวย วาอนาคตเรามันตองไมใชแบบนี้ มันอาจจะเปลี่ยนเสนทาง
ในชีวิตเราไปเลยก็ได” (นายปราบ, นามสมมติ)
“ก็ควบคุมอารมณตัวเองใหได เห็นสิ่งที่อยากได เราตองคิดในใจแลววาตองทํางานเก็บตังค
เพื่อสิ่งๆ นี้ ไมไปเอาของเขา...เราตองควบคุมอารมณความยากได”
(นายไผ, นามสมมติ)
“ไดพูดคุยมันดี…มันไมเครียดครับ...ไดคยุ กันไมคอยกดดันเทาไหร แตพอมีเพื่อนคุยก็
รูส กึ ผอนคลายลง…ก็มเี พือ่ น แลวก็ครู พูดคุยใหเราไมเครียด…สวนมากยามวางผมจะไปเลนบอล
เลนกีฬา อานหนังสือ นอน…ก็ไมตองอะไรมากมาย ผมก็เปนคนงายๆ คุยเกง เขากับคนไดงาย”
(นายกัน, นามสมมติ)
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5. ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (Decision Making)
การตัดสินใจอยางมีเหตุผลเปนการทีบ่ คุ คลรูว า สิง่ ไหนดีไมดี การเรียนรูว า อะไรควรทํา ไมควรทํา
การไมทาํ ใหผอู นื่ เดือดรอน โดยกอนทําสิง่ ใดก็ตอ งพิจารณาถึงความถูกตองเหมาะสม นึกถึงผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
กับตนเองและคนรอบขาง เรียนรูวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเอง มีความเขมแข็ง
ในการตอสูก บั สิง่ ตางๆ โดยนําประสบการณมาใชเพือ่ หาทางออกใหกบั ตนเอง และนํามาใชพจิ ารณาสิง่ ตางๆ
อยางรอบคอบ ซึ่งสิ่งสําคัญคือการรูวาตนเองตองทําอะไร มีหนาอะไร และใหโอกาสตนเองไดทําสิ่งที่ดี
การใหคํามั่นสัญญากับตนเองวาจะไมทําสิ่งผิด เพื่อเปนการนําพาชีวิตตนเองไปสูอนาคตที่ดี ดังคํากลาวของ
ผูใหขอมูล ดังนี้
“ไมยุงกับสิ่งที่ไมดีอะครับ...แลวก็ทําแตสิ่งที่ดีๆ ทําในสิ่งที่เราถนัด ทําในสิ่งที่เรารัก
ถาเราเริ่มจากการทําดีอะครับ ทุกอยางมันก็จะดีไปหมดเลย โลกเราก็จะนาอยูขึ้น ก็จะไมมี
อาชญากรรม ผมวามันก็จะลดนอยลง ถาเราทําแตสิ่งที่ถูกที่ควร...สําคัญมากครับ
เพราะผมอยากเปนคนดีอะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
“รูวาอะไรผิดอะไรถูก ดีไมดี รูวาอะไรทําแลวไมดีกับเราก็อยาไปทํา เพื่อนคบไดแตอยาไป
ตามพยายามแยกแยะ อยาตามเพื่อนทุกอยาง และเตือนๆ กันบาง”
(นายกัน, นามสมมติ)
“ความดี ยังไงเราก็ตองทํา ถาเราไปเจอโอกาสแลวเราก็ตองทําใหได ความดีมันหาไมยากครับ
แตความชั่วเราทําไดแปบเดียวแหละ เราคิดจะทําเราทําไดอยูแลว มันทําไมยากหรอกความดี
ไดมองอะไรชัดขึน้ ความถูกตองกับความผิด อันไหนผิดมันก็ตอ งผิด มันกําหนดไวแลววามันตองผิด”
(นายปราบ, นามสมมติ)
“ไดทาํ งาน...มีเงินเปนของตัวเอง เราจะซื้อในสิ่งที่เราตองการก็ได เราจะไดไมตอง
หนึ่งความคิดเราจะไดไมตองคิดไปเอาของใคร เรามัวแตทํางาน สอง เรามีเงินเปนของตัวเอง
เราจะซื้อของที่เราตองการได” (นายไผ, นามสมมติ)

อภิปรายผลการวิจัย
การทีเ่ ยาวชนหนึง่ คนจะไดรบั อิสรภาพออกมาสูโ ลกภายนอกนัน้ การเตรียมความพรอมตนเองจึงเปน
สิ่งที่เยาวชนผูกระทําความผิดพึงปฏิบัติ และหนวยงานที่ใหการควบคุมดูแลก็ตองตระหนักและหามาตรการ
มาชวยเหลืออยางเรงดวน โดยเยาวชนจําเปนตองฝกฝนทัง้ กายและใจของตนใหเข็มแข็ง ไมนาํ ความผิดพลาด
ในอดีตมาทําลายชีวติ ทีเ่ หลือของตนเอง และพรอมทีจ่ ะนําพาตนเองกลับสูส งั คม พรอมทีจ่ ะออกไปเผชิญโลก
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ภายนอกอยางหนักแนน โดยไมไหวเอนตามสิ่งยั่วยุตอไป ดังนั้น ทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอน
ปลอยตัว ที่เยาวชนควรมีและยึดปฏิบัติทั้งในดานการเห็นคุณคาในตนเองที่จําเปนตองสรางความเชื่อมั่น
และศรัทธาในตนเองมีความรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนกระทํารูจักที่จะปฏิเสธผูอื่นอยางสมเหตุสมผล และ
การควบคุมจัดการกับอารมณของตนเองไมใหหวั่นไหวไปตามสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการกระทําผิดซึ่งตอง
ใชการพินิจพิเคราะหและไตรตรองสิ่งที่เขามาอยางมีเหตุผลมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเยาวชนมีทักษะในชีวิต
ของตนเองไดดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ เทียบเคียงไดกบั อาทีนา และนารเกจ (Atena & Narges, 2014, 38) ทีศ่ กึ ษาทักษะชีวติ
ของวัยรุนชายที่กระทําผิดในกรุงคาราจ ประเทศอิหราน พบวา ประกอบดวย ดานการควบคุมอารมณ
ดานการตัดสินใจแกปญ
 หา ดานการจัดการความเครียด โดยใชการฝกทักษะชีวติ ทีม่ งุ ดานอารมณของผูก ระทําผิด
ซึง่ ตรงกับสิง่ ทีผ่ วู จิ ยั คนพบวาทักษะชีวติ ทีเ่ ยาวชนควรมีคอื การควบคุมจัดการอารมณตนเอง และการตัดสินใจ
แกไขปญหาอยางมีเหตุมีผล และเทียบเคียงไดกับชาเรม Shahram, Farah. Zara, Yashar & Mehdi
(2014,311-315) ที่ศึกษาทักษะชีวิตสําหรับนักโทษที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป วาประกอบดวย ทักษะดาน
ความรับผิดชอบ โดยใชกจิ กรรมการเสริมสรางความรับผิดชอบของนักโทษ และมารีน (Marie, 1997) ไดศกึ ษา
ทักษะชีวติ ของผูท อี่ ยูใ นสถานกักกันชาย พบวา สิง่ สําคัญคือ ทักษะดานการควบคุมอารมณดา นการแกปญ
 หา
ดานการเห็นคุณคาในตนเอง โดยมุงเนนการพัฒนาการควบคุมตนเองการควบคุมปญหาและความเชื่อใน
ความสามารถแหงตน ซึง่ ใชการสอนพืน้ ฐานทักษะชีวติ จะเห็นไดวา สิง่ ทีค่ น พบมีสว นในการเสริมสรางพัฒนา
เยาวชนผูกระทําผิดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะชีวิตที่เยาวชนควรมีตามงานวิจัยของมารีน ยังคงมุงเนน
ที่ ด  า นจั ด การอารมณ ต นเอง และการแก ไ ขป ญ หาและการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ซึ่ ง เที ย บเคี ย งได กั บ
การฝกทักษะชีวิตของ Atthakomol (2006, 68) ที่ศึกษาโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม โดยมีลักษณะองคประกอบทักษะชีวิต ไดแก
ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ
จากผลการศึกษาของบุษกร อรรถโกมล ก็พบวา ทักษะทีจ่ าํ เปนของเยาวชนทีก่ ระทําความผิดนัน้ ตองประกอบดวย
การที่ เ ยาวชนการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง รู  จั ก ที่ จ ะปฏิ เ สธผู  อื่ น ควบคุ ม จั ด การอารมณ ต นเองให ไ ด แ ละ
ควรรูจ กั ตัดสินใจแกไขปญหาอยางรอบคอบ สวนงานวิจยั ของ Mangrulkar, Whitman & Posner (2001, 22)
ก็ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบที่ใชในการพัฒนาทักษะในเด็กและวัยรุน ซึ่งประกอบดวยทักษะ
การปฏิเสธและเจรจาตอรอง การแกปญ
 หา และการตัดสินใจ การเผชิญทางอารมณโดยเทียบเคียงกับการพัฒนา
ทักษะชีวิตสําหรับวัยรุนไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของ Mormai, Srichai & Suwannapun (2014, 273-283)
ทีไ่ ดศกึ ษาในกลุม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง จากการเขารวมโปรแกรมเสริมสรางทักษะชีวติ
ในการปองกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ทักษะที่สําคัญในการเสริมสรางใหกับนักเรียนมี 5 ดาน
ไดแก ดานความภูมิใจในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการตัดสินใจ และการแกไขปญหา
ดานการสือ่ สารและการปฏิสมั พันธกบั ผูอ นื่ ดานการจัดอารมณและความเครียด ดังนัน้ ลักษณะของทักษะชีวติ
ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนผูกระทําผิด ประกอบดวย 5 ดาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ดานการเห็นคุณคาในตนเอง คือ การทีเ่ ยาวชนคิดวาตนเองมีความสําคัญ เปนทีย่ อมรับทัง้ ตอตนเอง
และผูอื่น โดยรับรูและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การใหโอกาสตนเองไดทําสิ่งตางๆ อีกทั้งมี
ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหทําในสิ่งที่ดีและเปนประโยชน มีการวางแผนเปาหมายชีวิต
อยางชัดเจน มีความแนวแนในการผลักดันตนเองใหกาวไปขางหนา ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Maslow
(2000, 55) ที่กลาววา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับความตองการความรักและการเปนเจาของ
ประกอบดวย ความนับถือตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และหากไดรับการพัฒนา ก็จะเขาสูขั้นบรรลุสัจจะ
แหงตนเอง และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Boonwong (2008, 14) ที่กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง
เปนความรูสึกที่เกิดจากการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการทําอะไรใหประสบความสําเร็จ
การมีคุณคาเปนที่ยอมรับตอตนเองและคนอื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสามารถสื่อออกมาไดในรูปแบบ
คําพูดและการกระทํา
ดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ การที่เยาวชนทําตนใหเปนประโยชน ไมเปนภาระ และการให
ความชวยเหลือผูอื่น การใหโอกาสผูอื่น การเปนสวนหนึ่งในการทําสิ่งดีและประโยชนตอสังคม พรอมทั้ง
การรวมสรางสรรคและพัฒนาสังคมที่ตนอาศัยอยูใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ
Department of Mental Health (2000, 70) ทีก่ ลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงความเอาใจใส
ตั้งใจทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจและขยันขันแข็งเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ดานการปฏิเสธตอรอง เปนความสามารถของเยาวชนในการสื่อสารพูดคุย การพยายามเจรจากับ
ผูอื่น การบอกปฏิเสธ การหลบหลีกไมพบเจอและออกหางจากเพื่อนกลุมเสี่ยง การไมหลงใหลและตอตาน
คําชักจูง หรือการหาวิธีตางๆ เพื่อนําตนเองออกจากสถานการณที่ไมเหมาะสม และไมกระทําในสิ่งที่ตนเห็น
วาไมถูกตอง ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Palakawong Na Ayutthaya (2004, 27) ที่กลาววา การปฏิเสธ
ตอรองเปนความสามารถของบุคคลในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนจากเพื่อนและหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้
ได อ ย า งเหมาะสมและไม เ สี ย สั ม พั น ธภาพที่ จ ะช ว ยหลี ก เลี่ ย งการมี ภ าวะเสี่ ย ง ตลอดจนพฤติ ก รรม
ที่ไมพึงประสงค
ดานการจัดการกับอารมณ คือ ความสามารถของเยาวชนในการรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น
โดยคํานึงถึงผลเสียทีต่ ามมาจากการแสดงอารมณ การไตรตรองอารมณ รูว ธิ กี ารอยูร ว มกับอารมณของตนเอง
การควบคุมและการสกัดกัน้ อารมณทไี่ มเหมาะสม การระบายอารมณทถี่ กู วิธี และการแสวงหาหลักยึดเหนีย่ ว
จิตใจ ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดขององคอนามัยโลก (WHO, 1994, 5) ที่กลาววาการจัดการกับอารมณ
เปนการเขาใจภาวะอารมณของตนเองและผูอ นื่ วามีผลตอพฤติกรรมซึง่ ทําใหสามารถตอบสนองตอภาวะตางๆ
ทางอารมณไดอยางเหมาะสม และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Department of Mental Health (1998, 12)
ที่กลาววา การจัดการกับอารมณเปนความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสมและสามารถทีจ่ ะรูส าเหตุของความเครียด รูว ธิ กี ารควบคุมระดับของความเครียด รูว ธิ ผี อ นคลาย
และหลีกเลี่ยงสาเหตุ พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค และ Kantree (2016, 248)
ไดกลาววา ถานักเรียนหรือวัยรุนมีทักษะดานการจัดการกับอารมณและความเครียด จะทําใหวัยรุนมี
ความผอนคลายทางอารมณและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี
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ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล เปนความสามารถของเยาวชนในการแกไขปญหาและหาทางออก
ใหตนเอง โดยการวิเคราะหขอดีขอเสียจากแนวทางตางๆ การรูวาสิ่งไหนควรทําไมควรทํา การคิดพิจารณา
 หา
อยางรอบคอบในเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ การนึกถึงอนาคต นึกถึงบุคคลทีม่ คี วามสําคัญในชีวติ การหาทางแกปญ
เปนขัน้ ตอน และแสวงหาทางออกทีเ่ หมาะสม ซึง่ เทียบเคียงไดกบั แนวคิดของ Department of Mental Health
(2000, 65) ที่ ก ล า วว า การตั ด สิ น ใจอย า งมี เ หตุ ผ ล เป น ความสามารถในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
ไดอยางสรางสรรค ซึง่ ถาบุคคลตัดสินใจกระทําสิง่ ใดทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ เขาจะตองประเมินทางเลือกทีแ่ ตกตาง
และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกเหลานั้น และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Lalitpasan (2008, 23) ที่กลาววา
การตัดสินใจเปนการคิดเพื่อตัดสินใจเลือกพฤติกรรมหรือวิธีการในการแกปญหาเพียงพฤติกรรมหรือ
วิ ธี ก ารเดี ย วเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ห ลั ง จากที่ ไ ด ร วบรวมข อ มู ล และวิ ธี ก ารต า งๆ
ไวมากเพียงพอแลว การตัดสินใจมีองคประกอบดังนี้ คือผูตัดสินใจปญหาหรืออุปสรรค ทางเลือกของ
วิธดี าํ เนินการหรือทางเลือกของแนวทางปฏิบตั ใิ นการแกปญ
 หาใหบรรลุเปาหมายทีต่ อ งการ และสภาพแวดลอม
ในขณะตัดสินใจ

สรุป
ลักษณะของทักษะชีวติ ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนผูก ระทําผิด ประกอบดวย
5 ด า น ได แ ก ด า นการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ด า นการปฏิ เ สธต อ รอง
ดานการจัดการกับอารมณ และดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของการวิจยั
เรื่องการพัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษากลุมและเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว
ของเยาวชนผู  ก ระทํ า ผิ ด ในศู น ย ฝ  ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
(ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร)
ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน
ผูกระทําผิดนั้น มีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทลักษณะและประสบการณที่แตกตางจากเยาวชนทั่วไป
ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หนวยงานนําแนวคิดทักษะชีวิตที่ไดไปสรางความเขาใจใหแกผูรับผิดชอบดูแลเยาวชน
เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว โดยการเนนใหความสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผูกระทําผิดตามทักษะชีวิตที่ไดจากผลการวิจัย
1.2 หน ว ยงานภาครั ฐ นํ า แนวทางทั ก ษะชี วิ ต ที่ ไ ด ไ ปกํ า หนดสิ่ ง ที่ ค วรพั ฒ นาให ต รงกั บ
การเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานมุทิตาศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานสิรินธร) และศูนยฝกอื่นๆ
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2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
2.1 ผู  ที่ นํ า ประเด็ น ลั ก ษณะทั ก ษะชี วิ ต ในการเตรี ย มความพร อ มก อ นปล อ ยตั ว ไปใช
ควรประเมินกอน วาเยาวชนมีความตองการเสริมสรางทักษะชีวิตดานใดเพราะแตละคนมีความจําเปน
ที่ตองพัฒนาตางกัน
2.2 ผูท าํ หนาทีใ่ นการดูแลเยาวชนควรนําลักษณะของทักษะชีวติ ไปกําหนดวิธเี สริมสรางทักษะชีวติ
ตามดานตางๆ โดยใชรวมกับกิจกรรมที่มีอยู เพื่อใหเฉพาะเจาะจงกับความตองการของเยาวชนในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร) และศูนยฝกอื่นๆ
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาและหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอม
กอนปลอยตัวของเยาวชนผูกระทําผิด
3.2 ควรศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนใน
เขตภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีสภาพปญหาและความตองการที่จะเสริมสรางพัฒนาแตกตางกัน
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาองคประกอบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา
เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพ ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบภาวะ
ผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและการสนทนากลุ  ม ย อ ย
ผูบริหารสถานศึกษา สอบถามผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรมโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ระยะที่ 2 สรางและ
พัฒนารูปแบบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบ ริหารสถานศึกษา โดยผานกระบวนการตรวจสอบ
และประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน 400 โรงเรียน สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (  ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: sutatphd3@hotmail.com
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ผลการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 มิติ
คือมิตกิ ารบริหารงาน มิตกิ ารบริหารความสัมพันธ มิตกิ ารบริหารการเปลีย่ นแปลง และมิตกิ ารบริหารจริยธรรม
และรู ป แบบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมแบบบู ร ณาการของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประกอบด ว ย 3 มิ ติ
คือ มิติการบริหารงานอยางมีจริยธรรม 15 องคประกอบ มิติการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม
14 องคประกอบ มิติบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรม 12 องคประกอบ

คําสําคัญ
องคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการ

Abstract
This research aimed to study the ethical leadership factors of school administrators for to
create and develop a model of integrated ethical leadership for school administrators by using
quantitative and qualitative researches. The research was carried out into two phases; in the first
phase, it aimed to study ethical leadership factors of school administrators by reviewing relevant
documents and research papers and conducting school administrators focus group discussion.
The questionnaire was also used to collect data from school administrators in educational institution
to do factor analysis. The study of best practices were done by structural interview school
administrators who had reputation in good ethical and moral practices. Phase two aimed to create
and develop the model of integrated ethical leadership of school administrators through the
assessment and evaluation process by experts and specialists. Target sample group in this study
includes 400 school administrators in the name of the Primary Educational Service Area Office in
8 provinces in upper northern area. Statistics used to analyze quantitative data in this research are ;
frequency distribution, percentage, analysis of mean (  ), standard deviation (S.D.) and
Procedures of Qualitative Content Analysis
The results revealed that factors associated in the ethical leadership among school
administrators consist of four dimensions of factor namely; administration, relationship management,
change management and ethical management. Models of integrated ethical leadership of school
administrators consist of three dimensions namely; Ethical Task Management dimension 15
elements, Ethical Relationships Management dimension 14 elements Ethical Change Management
dimension 12 elements.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

89

Keywords
Ethical Leadership Factor, Integrated Ethical Leadership

บทนํา
จากสภาวะการณของการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกภาคสวน
ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา จากการแพรกระจายของขอมูลสารสนเทศ และ
องคความรูดานตาง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงกันแทบทุกประเทศทั่วโลกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และรวดเร็วทั้งในดานการติดตอสื่อสาร ขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกระแส
โลกาภิวัตนเชนเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก สภาพการณเชนนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
ในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้สภาวะดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้น สงผลใหสังคมไทย
เผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ซึง่ สวนใหญยดึ วัตถุนยิ มและเงินทองเปนตัวตัง้ ทําใหคนไทยมุง แสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสว นตัว
ผานเครือขายสังคมออนไลน เกิดเปนวัฒนธรรมยอยรวมสมัยทีห่ ลากหลาย ในรูปแบบการรวมกลุม ของบุคคล
ทีส่ นใจเรือ่ งเดียวกัน โดยวัฒนธรรมทีบ่ ง บอกถึงความเปนไทยไมสามารถแสดงบทบาทไดชดั เจน ขณะเดียวกัน
สังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะทอนไดจากคนในสังคมที่มีความถี่
ในการใชความรุนแรงในการแกไขปญหามากขึ้น ทั้งปญหาครอบครัว การแยงชิงทรัพยากรระหวางชุมชน
และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง สภาพวิกฤตสังคมไทยในปจจุบัน คุณธรรมและจริยธรรมจึงถือ
เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญยิง่ ในการทําใหคนเราอยูใ นสังคมอยางสงบสุขซึง่ ปจจุบนั คุณธรรมและจริยธรรมจะถูกละเลย
จนเลือนหายไปจนแทบจะไมมีผูใดรูจักหรือคํานึงถึง ทําใหเกิดปญหาอยางมากมายในสังคมทุกระดับ
ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งเรงดวนทีท่ กุ ฝายจะตองแสวงหาหนทางเพือ่ ทีจ่ ะนําเอาคุณธรรมและจริยธรรมใหคนื กลับมา
สูสังคมปจจุบันใหมากที่สุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ไดกําหนดวิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
ได มี ก ารน อ มนํ า เอาแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและคุ ณ ธรรมมาเป น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังไดกาํ หนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส งั คม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
รวมทัง้ เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละดําเนินชีวติ ดวยความเพียร
จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจกครอบครัว ชุมชนสังคม
และประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณไดทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (Department of Academic Affairs, 2003, 49)
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ในสภาพสังคมไทยปจจุบนั เปนทีถ่ กเถียงกันอยางกวางขวางในทางเลือกระหวางผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม
(Ethics) กับผูบ ริหารทีม่ คี วามสามารถ (Competent) ซึง่ คงไมแปลกทีจ่ ะมีเสียงจากสังคมทีต่ อ งการไดผบู ริหาร
ที่มีคุณสมบัติพรอมทั้งสองประการคือทั้งเกงและดี (Sirilai, 2007) อยางไรก็ตามในโลกแหงความเปนจริง
มักจะไมพบคุณสมบัตทิ สี่ มบูรณดงั กลาวในผูบ ริหารในแตละระดับจนถึงระดับสากล ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน
การศึกษาควรจะใหทางออกที่ดีตอปญหาดังกลาว และผูบริหารสถานศึกษาควรจะเปนความหวังของ
การเปนแบบอยางที่ดีดานจริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษาตองบูรณาการกระบวนทัศนและวิธีการบริหารใหม
เนื่องจากปจจัยสิ่งแวดลอมอาจสงผลทําใหการเสริมสราง และการพัฒนาจิตสํานึกในดานคุณธรรมและ
จริยธรรมขาดความสมบูรณ การบริหารการศึกษาในปจจุบันจึงเปนการบริหารทามกลางกระแสแหง
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน จําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญกาวหนาอยูตลอดเวลาอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน ซึ่งการจัดการศึกษาเปน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาสังคม ดังนั้นจึงตองจัดใหมีการพัฒนาความรูคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา นอกจากจะตองมีภาวะผูนําในการบริหารงานในหนาที่แลวยังตอง
ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ งี ามในดานคุณธรรมจริยธรรมอีกดวย ผูบ ริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูท มี่ บี ทบาท
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน แนวการปฏิบตั ิ และเปนตัวอยางใหกบั ผูอ นื่ ทีอ่ ยูภ ายในองคกร
และยึดแนวทางในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งรูจักการบริหารจัดการในแตละมิติอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบบูรณาการ ยอมสงผลดีมายังองคกรและสังคมโดยสวนรวม
ในการที่ผูบริหารจะบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะอาศัยภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมเพื่อเปนแนวทางในการทํางานที่ชัดเจนซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
ความรูค วามเขาใจและสามารถนําภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมทีต่ นเองเรียนรูม าบูรณาการประยุกตใชใหเหมาะสม
กับการบริหารจัดการงานในแตละมิตใิ หเกิดคุณคาการบริหารจัดการแตละมิตอิ ยางมีจริยธรรม (Pongsriwat,
2007)
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดมีการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีดา นคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ซึ่งเปนพฤติกรรมหรือกระบวนการตางๆ ของผูนําที่แสดงออกถึงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง
อยางมีอุดมการณโดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรและสังคมสวนรวมเปนหลัก แนวคิดและทฤษฏี
ภาวะผูนําใฝบริการ (Servant Leadership) เปนพฤติกรรมการใหบริการเพื่อนรวมงานเพื่อสนองตอบ
ความตองการของเพื่อนรวมงานโดยใชอํานาจทางศีลธรรมกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความไววางใจ
ซึง่ กันและกันและมอบอํานาจแกเพือ่ นรวมงานเพือ่ นําไปสูก ารบรรลุเปาหมายรวมกันของกลุม แนวคิดทฤษฎี
TRC ของยุคล (Yuk’s Task-Relation-Change Theory) เปนแนวคิดที่นําเสนอพฤติกรรมการบริหารงาน
ซึ่งไดนําเสนอพฤติกรรมในการบริหารงานประกอบดวย พฤติกรรมที่มุงงาน (Task-Oriented Behaviors)
พฤติกรรมที่มุงความสัมพันธ (Relations-Oriented Behaviors) และพฤติกรรมที่มุงการเปลี่ยนแปลง
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(Change-Oriented Behaviors) (Yukl, 2002) กลาววาแนวคิดผูนําที่ฉลาดรูทางอารมณ (Emotionally
Intelligent Leadership) เปนแนวคิดของผูน าํ ทีส่ ามารถควบคุมและกํากับพลังอํานาจทางอารมณของตน ไป
เพื่อการเสริมสรางความพึงพอใจ รวมทั้งขวัญกําลังใจและแรงจูงใจของพนักงาน ตลอดจนสงเสริมความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลให กั บ องค ก าร แนวคิ ด แบบภาวะผู  นํ า ที่ ฉ ลาดรู  ท างอารมณ ต  อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลขององค ก าร
(EQ Leadership Styles That Gets Results) เปนการผสมผสานองคประกอบหลักของความฉลาดรู
ทางอารมณทั้ง 4 ดานประกอบดวย 1) ดานความสามารถตระหนักรูอารมณตนเอง 2) ดานความสามารถ
บริหารจัดการตนเอง 3) ดานความตระหนักรูทางสังคม 4) ดานความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ
แนวคิดศิลปะความเปนผูนําแบบเคออรดิก (The Art of Chaordic Leadership) เปนแนวคิดที่ภาวะผูนําจะ
ยึดเอาความสําคัญของภาวะผูตามเปนหลัก ผูนําจะอาสาเปนผูทําใหเปาหมายเกิดความแจมชัดและ
เปนไปอยางสรางสรรค เปนผูคอยดูแลใหเปนไปตามหลักการแหงจริยธรรม จะยึดการมีสัมพันธทุกทิศทาง
ทั้งจากระดับลางขึ้นบน ระดับขางเคียง และลงสูระดับลาง จะไมใชวิธีควบคุมสั่งการแตจะทําหนาที่ชวย
ขจัดปญหาอุปสรรคทีข่ ดั ขวางตอการทํางานรวมกันเปนทีมเพือ่ ใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี แนวคิดภาวะผูน าํ
แบบเหนือชัน้ (The Transcendental Leadership) เปนกระแสแนวโนมทางดานภาวะผูน าํ ของศตวรรษที่ 21 นี้
เปนแบบภาวะผูนําที่ยึดมิติดานจิตใจหรือจิตวิญญาณเปนสําคัญ โดยเฉพาะดานคุณธรรมที่เนนการทํา
เพือ่ ความดีงาม เพือ่ ผูอ นื่ และเพือ่ สวนรวมเปนหลัก เรียกไดวา เปนภาวะผูน าํ แบบเลิศคุณธรรม (Pongsriwat,
2010a) รวมทั้งคุณลักษณะองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่กําหนดโดยองคกรทีเกี่ยวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาประกอบดวย ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ขอบังคับคุรุสภา วาดวย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ พ.ศ. 2550 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
จึงมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิง่ ผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มีสถานศึกษาเปนจํานวนมาก ควรมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานหรือรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบ
บูรณาการ ที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการบริหารสถานศึกษารวมทั้งเพื่อใชเปนประโยชนตอการวางแผน
พัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหและสังเคราะหมาเปนกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
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(ERM : Ethical Relations Management)
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(ECM: Ethical Change Management)
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ ง รูปแบบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพที่มุงศึกษา
องคประกอบ และการสรางพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยอยู 2 ระยะประกอบดวย
1. ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบของภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับองคประกอบภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรม และศึกษาจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ผูบริหารสถานศึกษา
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จํานวน 10 คน ซึง่ กลุม ตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชการวิเคราะหขอ มูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสอบถามผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
เพือ่ วิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม โดยกลุม ตัวอยางไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุม แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling) และศึกษาจากการสัมภาษณ ผูบ ริหารสถานศึกษา
ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ด  า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม โดยใช แ บบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งจํ า นวน 8 คน
ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา
2. ระยะที่ 2 สร า งและพั ฒ นารู ป แบบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมแบบบู ร ณาการของผู  บ ริ ห าร
สถานศึกษาโดยกระบวนการดําเนินการตรวจสอบรูปแบบและประเมินรูปแบบ ดังนี้
2.1 ขัน้ ที่ 1 นําเอาขอมูลทีไ่ ดจากระยะที่ 1 ยกรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบ โดยการตรวจสอบ
รางรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน
5 คน โดยคัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) กลุมที่ 1 เปนนักวิชาการหรืออาจารยมหาวิทยาลัยที่มีผลงาน
เกี่ยวกับภาวะผูนํา การบริหารและการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1 คน
2) กลุมที่ 2 เปนหรือเคยเปนผูบริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กํากับดูแลนโยบาย
การศึกษาและมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1 คน
3) กลุมที่ 3 เปนผูบริหารหรือผูรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่กํากับดูแลและ
มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน และ
4) กลุมที่ 4 เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลดีเดน
ดานคุณธรรม ไมนอยกวา 5 ป มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําทฤษฎี ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัย จํานวน 2 คน โดยใชแบบตรวจสอบรูปแบบในดานมาตรฐาน
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง มาตรฐานดานความเปนประโยชน มาตรฐานดานความเหมาะสม
มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 ขั้นที่ 2 ดําเนินการประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานความเหมาะสมเปนไปไดและความมีประโยชนโดยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติดานความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผูนํา จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไดขอ สรุปองคประกอบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมซึง่ เปนพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ของผูบ ริหารสถานศึกษา ดานการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมทีจ่ ะสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารจัดการในแตละมิติ
ของผูบ ริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก มิตดิ า นการบริหารงาน
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มี 40 องคประกอบ มิตดิ า นการบริหารความสัมพันธ การบริหารผูอ นื่ และการบริหารตนเอง มี 62 องคประกอบ
มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 32 องคประกอบและมิติดานการบริหารจริยธรรมมี 27 องคประกอบ
2. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรูปแบบ 3 มิติ ประกอบดวย มิติดานการบริหารงาน
อยางมีจริยธรรมมี 15 องคประกอบ เชน บริหารงานโดยมีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจน และสามารถกําหนด
กรอบงานใหครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จตอสังคมและ
ประเทศชาติบนพื้นฐานของความถูกตอง
มุงมั่นพัฒนาสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนการมีสวนรวมในลักษณะของทีมงาน ใหเกียรติ
และเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย มี ก ารกระจายงาน มอบหมายงานตามความรู  ค วามสามารถ
โดยคํานึงประโยชนของสถานศึกษาและสวนรวมเปนหลักเปนตน
มิติดานการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม มี 14 องคประกอบเชน ใชหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารคนโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา หลักสังคหวัตถุ 4 ทาน ปยวาจา
อัตถจริยา สมานัตตตา และความเปนกัลยาณมิตรเพือ่ พัฒนาสูค วามสําเร็จของสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการกิจกรรมที่สนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ยึดหลักความรวมมือ
อยางสรางสรรค หลักความสามัคคีปรองดองมากกวาการแขงขัน เพื่อประโยชนแกสถานศึกษาและสวนรวม
เปนตน
และมิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรมมี 12 องคประกอบ เชน มีความฉับไว
ทันสมัย คลองตัว สามารถคาดการณ และมีความสามารถในการตัดสินใจเกีย่ วกับสภาพทีค่ วรเปนในอนาคต
ของสถานศึกษาและพรอมรับตอการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและสถานศึกษา
เปนหลัก มีความมุงมั่น ทุมเทเสียสละ ในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ รูเทาทันกับสภาวะการณ
ของการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน และนํามาปรับประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อ
ความสําเร็จของสถานศึกษา เปนตน
ทั้งนี้ สามารถสรุปเปนรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งเปนการบูรณาการองคประกอบ
ภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในมิ ติ ด  า นการบริ ห ารจริ ย ธรรม บู ร ณาการเข า สู  มิ ติ
ด า นการบริ ห ารงาน มิ ติ ด  า นการบริ ห ารความสั ม พั น ธ และมิ ติ ด  า นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
เพื่อใหการบริหารจัดการในแตละมิติเปนไปอยางมีจริยธรรมโดยมีจุดมุงหมายใหเปนไปเพื่อประโยชน
และความสําเร็จของสวนรวมเปนหลักทําใหไดรูปแบบดังกลาว
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ภาพที่ 2: รูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการศึ ก ษาองค ป ระกอบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แตละมิตพิ บวา ระดับความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
(4.59 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา อันดับแรก คือมิติดานการบริหารจริยธรรม (4.68 0.37)
รองลงมาไดแกมิติดานการบริหารความสัมพันธ (4.64 0.36) มิติดานการบริหาร มิติการเปลี่ยนแปลง
(4.52 0.44) และมิติดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (4.50 0.37) ตามลําดับ และผลการตรวจ
รางรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 มิติดังกลาวมีผลการตรวจสอบอยูในระดับมากที่สุด คือ
มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรม (4.65 0.11) มิติดานการบริหารความสัมพันธอยาง
มีจริยธรรม (4.61 0.14) และมิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม (4.54 0.18) ตามลําดับและ
ผลการประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 มิติ มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ
มิติดานการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม (4.73 0.14) และมิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม
(4.72 0.17) มิติการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรม (4.71 0.18) ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. มิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม (ETM: Ethical Task Management) ผลจาก
การศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดของ Sergiovanni (1992) ไดกลาววา ผูนําจะตองวิเคราะหวาองคกร
มีเปาหมายเปนอยางไร และจะใชวิธีการใดมาดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และมีความสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกับดาฟท (Daft, 2005) ที่กลาววาบทบาทผูนําคือ การสรางวิสัยทัศนรวมกันของบุคลากร
การออกแบบโครงสรางองคการและการแสดงบทบาทเปนผูนําใฝบริการโดยผูนําจะสรางความสัมพันธกับ
ผูตามบนพื้นฐานของความคิดวัฒนธรรมที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อนําไปสูเปาหมายในการเปนองคการ
แห ง การเรี ย นรู  ผู  นํ า จะช ว ยให บุ ค ลากรเห็ น ภาพรวมขององค ก ารทั้ ง หมด ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการในอนาคตและ
มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Michael (2005) ไดกลาววาบุคลากรของโรงเรียนและผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของกับ
การบริหารการศึกษาทีอ่ ยูน อกโรงเรียน ควรมีหนาทีร่ ว มกันในการกําหนดวิธกี ารบริหารหลักสูตร กรอบคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และความเชื่อที่มุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาในสภาพแวดลอมที่ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง
ของบริบทในโลกแหงความเปนจริง ผูบริหารเชิงจริยธรรมที่ดีจะตองนําการบริหารเชิงจริยธรรมไปบูรณาการ
กับการบริหารเชิงผลสัมฤทธิ์ ทัง้ นีค้ รูและเจาหนาทีใ่ นโรงเรียนตองเขาใจนโยบายและตองไมเนนแตเพียงเรือ่ ง
การบริหารที่มุงประสิทธิภาพดานงบประมาณ ปริมาณครูหรือการกําหนดหลักสูตรเทานั้น แตทั้งหมดตองให
ความสําคัญกับการบริหารงานที่นําเอาจริยธรรมไปบูรณาการดวย
2. มิตดิ า นการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม (ERM: Ethical Relations Management)
ผลจากการศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงสังคหพละไววาเปนกําลังแหง
การสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธเปนธรรมทีส่ าํ คัญมากสําหรับนักบริหารเพราะจะสามารถผูกใจเพือ่ นรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชาใหทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร (Buddhist Monk Thammaporn,
2001, 32-36) และยังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับที่ Lekrungsin (2005, 111-112) กลาวถึงผูบริหาร
ที่มีคุณภาพจะตองอาศัยทั้งในดานศาสตรของการบริหาร และศิลปะในความเปนผูนําผสมผสานกันอยูในตัว
แตสิ่งที่แฝงอยูในระหวางศาสตรและศิลปะของการบริหารงานเกือบทุกประการก็คือ “คุณธรรม” และ
“จริ ย ธรรม” ของผู  บ ริ ห าร ซึ่ ง เป น เสมื อ นส ว นเสริ ม ที่ จ ะทํ า ให ก ารบริ ห ารงานนั้ น มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
เปนสวนจรรโลงใหบคุ ลากรในองคการทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข มีศรัทธาในการทํางาน ยอมรับเชือ่ ฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา มีความสามัคคีกลมเกลียว มีนํ้าหนึ่งใจเดียวรวมกัน รวมจิตรวมคิด เพื่อสู
จุดหมายอันเดียวกันสอดคลองกับแนวคิดของ Pongsriwat (2007) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ตองเริ่มจากตัวผูนําที่มีจริยธรรม (Moral Leadership Begins with Moral Leaders) ผูนําที่มีประสิทธิผล
ตองไมเพียงแคมีความรอบรูดานจริยธรรมเทานั้น แตสําคัญที่สุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยาง
ที่ดีของผูมีคุณธรรมแกคนทั่วไป มีความสอดคลองกับแนวคิดศิลปความเปนผูนําแบบเคออรดิก The Art of
Chaordic Leadership ของ Dee Hock (cited in Pongsriwat, 2010d) เชื่อวา ความรับผิดชอบที่สําคัญ
ตามลําดับของผูบริหาร ประการแรกที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอนในเรื่อง
ความซือ่ สัตยสจุ ริต (Integrity) ความมีอปุ นิสยั ทีด่ งี าม การมีจริยธรรม สรางความรอบรู เพิม่ ความเฉลียวฉลาด
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พัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดีและยึดมั่นในการรักษาคําพูดใหสอดคลองกับการกระทํา และ
มีความสอดคลองกับแนวคิด Laub (2004) ไดกลาววา ผูบริหารควรมีพฤติกรรมแสดงออกที่ปฏิบัติ
อยางตรงไปตรงมา ไมเสแสรง มีความจริงใจและความซือ่ สัตยสจุ ริต การใหคณ
ุ คาแกผอู นื่ การยอมรับวาทุกคน
มีคุณคาในตัวเองนําไปสูการรับใชผูอื่น การพัฒนาผูอื่น เมื่อผูนําตระหนักวาทุกคนมีคุณคา มีความตองการ
ที่จะพัฒนาตนเองไปสูความดีงามอันสูงสุดจึงเปนหนาที่ของผูนําที่จะกระตุนและพัฒนาผูอื่น การสรางกลุม
ไมใชเพียงการรวมมือในการทํางานเทานั้นแตผูนํายังมุงที่จะสรางสัมพันธภาพของคนในกลุมหรือในทีมให
เกิดความรูสึกผูกพันและเปนสวนหนึ่งของกลุม ผูนําตองใชภาวะผูนําของตนเพื่อรับใชและใหสิ่งดีๆ แกผูอื่น
เปนการแสดงวิสัยทัศนการริเริ่มกระทําและการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน จากนั้นผูนําจึงรวมแบงปนภาวะ
ผูนําแกผูอื่นเปนตน
3. มิตดิ า นการบริหารการเปลีย่ นแปลงอยางมีจริยธรรม (ECM: Ethical Change Management )
ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีและนักวิชาการตางๆ กลาวคือมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Michael (2005)
ผูนําเชิงจริยธรรมมีหนาที่ทําใหบุคลากรในองคกรไดพบเห็นสิ่งใหมๆ ตองมีการนําเอาความคิดใหมๆ เขามา
ในองค ก รเพื่ อ ทดแทนพฤติ ก รรมเก า ๆ หรื อ แม แ ต ห ากมี ค วามจํ า เป น จะต อ งใช อํ า นาจบั ง คั บ ให เ กิ ด
การเปลีย่ นแปลงก็ตาม หนาทีข่ องผูน าํ เชิงจริยธรรมในโรงเรียนจะตองมีวสิ ยั ทัศน ตองมีความรักในงานของตน
ตองทราบวาปจจัยอะไรเปนตัวชวยใหนโยบายไปสูความสําเร็จ ไมใชวิธีการผิดๆ ในการบริหารโรงเรียน และ
ผูนําตองไวในการรับรูการเปลี่ยนแปลงขององคกร ตองรับรูยุทธศาสตรเบื้องบนอยางดี ตองมีความสนใจ
ที่ จ ะสร า งระบบที่ มั่ น คงให แ ก โ รงเรี ย น และมี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ภาวะผู  นํ า แบบเหนื อ ชั้ น
(The Transcendental Leadership) โดย Victor S. L. Tan (cited in Pongsriwat, 2010c) ไดกลาวถึง
สมรรถนะของผูนําตองสามารถครองสติไดดีและอยางมั่นคงในทุกสถานการณซึ่งจะตองมีสติ และสามารถ
ควบคุมความรูสึกตนใหอยูเหนือภาวะความสับสน สิ่งที่มากระทบหนวยงานของตน และจะตองเปน
ผู  ที่ มี ค วามสามารถสร า งการเปลี่ ย นแปลงให เ กิ ด ขึ้ น ได ก  อ นที่ จ ะมี วิ ก ฤตตามมา กล า ที่ จ ะปฏิ รู ป และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ แมจะมีอุปสรรคมากมายขัดขวางก็ตาม ผูนําตองเปนผู
ที่มีคุณสมบัติของการเปนผูที่คิดและทําแบบเชิงรุกที่ชอบริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจะลงมือปรับปรุงและ
ดําเนินการสิ่งตางๆ ลวงหนาอยูตลอดเวลา แมจะไมมีสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้นใหเห็นกอนก็ตามและ
มีความสอดคลองกับ Isaranuwatchai (2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน
โดยศึกษาจากหลักพุทธธรรม รูปแบบผูน าํ ทีพ่ งึ ประสงคในยุคโลกาภิวตั นทเี่ กิดจากการประยุกตของภาวะผูน าํ
ตามแนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม ประกอบดวยหลักการ 3 ประการคือ หลักการครองตน ครองคน และ
ครองงานโดยมุง เนนใหผนู าํ เกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงานใหมคี ณ
ุ ภาพทีส่ มบูรณ
แบบทั้ง 2 ดาน คือ 1) คุณภาพดานความสามารถ เพื่อทําใหผูนําเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางมีคุณภาพมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
อยูเสมอ 2) คุณภาพดานจิตใจเพื่อทําใหเกิดการยกระดับจิตใจของผูนําใหมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก
ประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก เพื่อใหสามารถนําพาหมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความเจริญกาวหนา
ที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
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สรุป
ข อ ค น พบผลจากการศึ ก ษาองค ป ระกอบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 4 มิติดังนี้ มิติดานการบริหารงาน มีระดับ
ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมาก มิติดานการบริหารความสัมพันธการบริหารผูอื่นและตนเอง
มีระดับความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีระดับ
ความสํ า คั ญ และจํ า เป น โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมิ ติ ด  า นการบริ ห ารด า นจริ ย ธรรมมี ร ะดั บ
ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นการบริหารจัดการอยางมีจริยธรรมในแตละ
มิติงานของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการชวงยุคโลกาภิวัตนซึ่งมีปญหา
ในความถดถอยดานการมีคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแตละมิติงานอันประกอบดวย มิติการบริหารงานอยางมีจริยธรรม มิติการบริหาร
ความสัมพันธอยางมีจริยธรรม มิตกิ ารบริหารการเปลีย่ นแปลงอยางมีจริยธรรมโดยนําคุณลักษณะภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการในแตละมิตงิ านทีง่ านวิจยั นีค้ น พบกําหนดเปนคุณลักษณะภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ของผูบ ริหารสถานศึกษาในการคัดเลือกเขาสูต าํ แหนงผูบ ริหารสถานศึกษาและการกําหนดจัดทําเปนหลักสูตร
การอบรมพัฒนากอนเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตาม
ใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําเอารูปแบบภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการในแตละมิตงิ านไปใชอยางจริงจังและตอเนือ่ ง ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนเพือ่ สวนรวม
เปนอยางมาก สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ
เพื่อยืนยันองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและควรมีการศึกษาดัชนีชี้วัดพฤติกรรมขององคประกอบภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดดัชนีตัวชี้วัดคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ดานเพื่อนําไปสูกระบวนการวัดและประเมินผล
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความสามารถด า นการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีเ่ รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูร ว มกับการใชผงั มโนมติรปู ตัววี 2) เพือ่ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูช นั้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานผาบอง ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 36 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว แบบวัด
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววี ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.98 แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ที่มีคา
ความเชื่อมั่น 0.82 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเฉลี่ยโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผังมโนมติรูปตัววี ทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were to study critical thinking ability and science learning
achievement of Mathayom Suksa 2 students who were learning through inquiry method with V
Diagrams. The population was 36 Mathayom Suksa 2 students in the second semester of the
academic year 2015 at Phabong Community School, Phabong Sub-District, MaeHongSon Province.
The instruments consisted of lesson plans emphasizing on inquiry method on the topic of Organ
System of Man and Animal, critical thinking ability test with the reliability index of 0.98 and science
learning achievement test with the reliability index of 0.82. Statistics used in data analysis included
mean, standard deviation and percentage of mean by using computer programs.
Research findings were as follows:
1. Critical thinking ability of Mathayom Suksa 2 students who were learning through Inquiry
Method with V Diagrams was higher than the requirement criteria.
2. Science learning achievement of Mathayom Suksa 2 Students who were learning through
inquiry method with V Diagrams was higher than that of before learning.

Keywords
Inquiry Method, V Diagrams, Critical Thinking Ability, Learning Achievement
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บทนํา
ในยุคสมัยทีโ่ ลกมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิตทิ งั้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
การเมืองโลก มีผลทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น
สงผลใหแตละประเทศตองพยายามปรับเปลี่ยนและดําเนินนโยบายใหเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให ป ระเทศของตนสามารถยื น หยั ด อยู  ไ ด ใ นสั ง คมโลกอย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี คุ ณ ภาพของประชากรเป น
ปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสําเร็จและสามารถแขงขันกับนานาชาติได
(Office of the Education Council, 2015) การจัดการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองถูกปรับเปลีย่ น
ใหทันตอสถานการณของโลกมนุษยในยุคโลกาภิวัตน ประเทศตางๆ จึงมุงเนนในเรื่องของการพัฒนา
“ทรัพยากรมนุษย” เปนประเด็นสําคัญซึง่ ถูกจัดใหเปนทุนทางสังคมและเปนเครือ่ งมือสําคัญในการดําเนินการ
พัฒนาประเทศเชนเดียวกันกับประเทศไทย จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่ปฏิรูปมาแลวหลาย
ครั้งและลาสุดครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2552 เปนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)
บนพืน้ ฐานของหลักการและแนวทางตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ขอ 2 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาโดยการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษา (Office of the Basic Education Commission, 2002, 9) และเพื่อใหการปฏิรูป
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค Macro Educational Policy Bureau (2009, 2) จึงกําหนดทักษะการคิด
วิเคราะหเปนเปาหมายยุทธศาสตรทสี่ าํ คัญประการหนึง่ และกําหนดใหเปนคุณลักษณะของผูเ รียนในการปฏิรปู
การศึกษาซึ่งสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในดานสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนขอที่ 2 ความสามารถดานการคิด (Ministry of Education, 2008, 6) รวมถึงความรวมมือระหวาง
4 องคกรดานการศึกษานําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “ติดอาวุธ เด็กและครูไทยเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค (Creativity) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking)” จึงนํามาสูความรวมมือ
ในครั้งนี้ (Ritman, 2015, 1) การพัฒนากระบวนการคิดจึงเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ
จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดกลาวขางตน
แสดง ใหเห็นถึงการตระหนักในความสําคัญของการสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนเนื่องดวยผลจาก
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ผ  า นมาหลายเรื่ อ งประสบผลสํ า เร็ จ และอี ก หลายเรื่ อ งที่ มี ป  ญ หาต อ งเร ง พั ฒ นา
ปรับปรุง ตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเ รียนทีพ่ บวาผูเ รียนมีผลสัมฤทธิต์ าํ่ ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรูและการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิ ยั ทัศน ระดับการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.71 (คะแนนเต็ม 4) คุณภาพระดับพอใชและสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดระดับดี/ดีมาก มีเพียงรอยละ 16.95 จากทั้งหมด 29,680 แหง (Macro Educational Policy
Bureau, 2009). และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment หรือ PISA) ในป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2555 พบวา
การรูเ รือ่ งวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ของนักเรียนไทยคะแนนเฉลีย่ คือ 429, 425 และ 444 ตามลําดับ
คะแนนอยูในระดับตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยที่มีคา 500 คะแนน (The Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology, 2013b, 18) และสอดคลองกับผลการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National
Educational Test หรือ O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของปการศึกษา 2555,
2556 และ 2557 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคือ 35.37, 37.95 และ 38.62 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาสถิติ
พื้นฐานพบวามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ทั้ง 3 ปการศึกษา ซึ่งถือวาไมผานเกณฑ (The National
Institute of Educational Testing Service (Public Organization, 2015) นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ของโรงเรียนชุมชนบานผาบอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 22-24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบวา มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนาคือสถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู อยางตอเนื่องรวมถึงปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดตามหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จากการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนขาดความเขาใจในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในบทเรียน การบันทึกและจัดกระทําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองและการสรุปบทเรียน เนือ่ งจากเนือ้ หาในบทเรียนคอนขางมากและมีความซับซอน จากขอมูลทีอ่ า งอิง
ดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนไทยเปนปญหาทีค่ วรจะตอง
เรงแกไขปรับปรุงและพัฒนาอยางจริงจังควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เมื่อพิจารณาทางดานการเรียนการสอนพบวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบหนึ่งของการสอน
ที่นํามาใชในวิชาวิทยาศาสตร จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาไดให
ความหมายและแนวทางสํ า หรั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู  ส รุ ป ได ว  า การจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตรตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) เปนอีกวิธีสอนหนึ่งที่เปนกระบวนการเรียนรู
โดยผานกิจกรรมสํารวจและทดลองเพื่อใหผูเรียนเขาใจในแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตรและไดรับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเจตคติทางวิทยาศาสตร (The Institute for the
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Promotion of Teaching Science and Technology, 2013a, 35) ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสรางความสนใจ (Engage) 2) การสํารวจและคนหา (Explore) 3)
การอธิบายและลงขอสรุป (Explain) 4) การขยายความรู (Elaborate) และ 5) การประเมิน (Evaluate)
ในปจจุบนั มีผนู าํ มาใชกนั อยางแพรหลายมีทงั้ ทีใ่ ช 5 ขัน้ ตอนโดยตรงและใชรว มกับสือ่ หรือเทคนิคการสอนอืน่ ๆ
สําหรับผูว จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูม าใชรว มกับผังมโนมติรปู ตัววี (V Diagrams)
ซึ่งเปนผังกราฟกชนิดหนึ่งที่ใชในการศึกษาธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรูในวิชาวิทยาศาสตร
ผังมโนมติรูปตัววีเปนแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการ ความคิดกับการสังเกตและ
วิธีการเชื่อมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตําราเรียน (Khamanee, 2011, 398)
นอกจากนี้ Gowin & Alvarez (2005, 3) ยังไดกลาวถึงผังมโนมติรูปตัววีวาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง
ชวยใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางเหตุการณ กระบวนการหรือ วัตถุไดอยางมีความหมายเปน
เครื่องมือที่ชวยใหเห็นความเกี่ยวของกันระหวางสิ่งที่รูแลวและสิ่งที่อยากจะรูหรือเขาใจซึ่งจะบันทึกเกี่ยวกับ
เหตุการณสาํ คัญทีไ่ ดจากการสืบเสาะหาขอเท็จจริงและทําใหผเู รียนสามารถ สรุปองคความรูแ ละกระบวนการ
ค น พบความรู  ช ว ยให เ ข า ใจสิ่ ง ที่ เ รี ย นและเป น การพั ฒ นาการคิ ด ในระดั บ สู ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive
Psychology) มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piajet) และทฤษฎีการเรียนรู
อยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคล
ในการสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเองอยางมีความหมายจากประสบการณ การนําผังมโนมติรูปตัววี
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถใชไดหลายรูปแบบโดยอาจใชเปนเครื่องมือเตรียมการสอน
ใชในการสอน หรืออาจใชตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียน จากรายงานการวิจัยทางการศึกษาพบวาการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
สามารถพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรได (Kulya, 2008 ; Rojanasarot, 2012 ; Chareesan, 2011 ; Singhar, 2011 ; Kota, 2014)
สอดคลองกับ Margaret & Leela (2006, 32) ทีไ่ ดศกึ ษาเกีย่ วกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูบ นอินเทอรเน็ต
สภาพแวดลอมเสมือนจริงโดยใชแผนผังรูปตัววีเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง คือ การวิเคราะห การสังเคราะห
การประเมินคาและกระบวนการคิดของครูฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวา การใชทักษะ
การสืบเสาะหาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีมีผลสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงและมีเจตคติ
ในทางบวกตอกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เชนเดียวกับ Christine & Rebecca (2011, 1)
ไดศึกษาผลการใชผังมโนมติรูปตัววีเพื่อพัฒนาการคิดแบบนักวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการและมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนพบวา ผังมโนมติรูปตัววีมีผลตอความเขาใจของนักเรียน
เกีย่ วกับการคิดแบบนักวิทยาศาสตรตอ ปรากฏการณตา งๆ ในธรรมชาติและสงเสริมความเขาใจความสัมพันธ
ระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและความคิดรวบยอด

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

105

จากเหตุผล แนวคิด หลักการของการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งปญหาคุณภาพการศึกษารายวิชา
วิทยาศาสตรดา นผูเ รียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหดงั กลาวขางตนและจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ของโรงเรียนชุมชนบานผาบอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน
เขต 1 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry) รวมกับการใชผังมโนมติ
รูปตัววี (V Diagrams) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรู เรือ่ ง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เพือ่ สงเสริมการคิดวิเคราะหและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานผาบอง
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 36 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู  ต ามแนวสื บ เสาะหาความรู  ร  ว มกั บ การใช ผั ง มโนมติ รู ป ตั ว วี
หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว จํานวน 6 แผน เวลา 24 ชั่วโมง ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 1) ระบบยอยอาหาร 2) ระบบหมุนเวียนเลือด 3) ระบบหายใจ 4) ระบบขับถาย
5) ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม และ 6) ระบบสืบพันธุ
2.2 แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยผังมโนมติรูปตัววี หนวยการเรียนรู
เรื่องระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนแบบทดสอบเขียนตอบแบบอธิบายโดยใชผังมโนมติรูปตัววี
จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย 1) ระบบยอยอาหาร 2) ระบบหมุนเวียนเลือด 3) ระบบหายใจ 4) ระบบขับถาย
5) ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม และ 6) ระบบสืบพันธุ มีคาความยากงายรายขอตั้งแต .43 ถึง .53
มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .66 ถึง .80 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98
2.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร หน ว ยการเรี ย นรู  เรื่ อ ง
ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใชวัดพฤติกรรมทั้ง 6 ดาน คือ
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1) ความรู ความจํา 2) ความเขาใจ 3) การนําไปใช 4) การวิเคราะห 5) การสังเคราะห และ 6) การประเมินคา
จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงายรายขอตั้งแต .30 ถึง.73 มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .36 ถึง .60 และ
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .82
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังตอไปนี้
3.1 ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนกับกลุมประชากรโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนขอสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
3.2 ผูว จิ ยั ทําการสอนนักเรียนกลุม ประชากรเกีย่ วกับองคประกอบสวนตางๆ และวิธกี ารสราง
ผังมโนมติรูปตัววี อธิบายพรอมกับยกตัวอยางกิจกรรมการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตรประกอบการเขียน
ผังมโนมติรูปตัววีและใหนักเรียนฝกเขียนผังเปนรายบุคคลเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
3.3 ผูว จิ ยั ทําการสอนกลุม ประชากรโดยใชแผนการจัดการเรียนรูต ามแนวทางสืบเสาะหาความรู
มีลําดับขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังตัวอยางของการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนที่ 1 เรื่อง ระบบยอยอาหาร
ดังตอไปนี้
3.3.1 ขัน้ ที่ 1 การสรางความสนใจ ในขัน้ ตอนนีค้ รูนาํ เขาสูบ ทเรียนโดยการทบทวนความรูเ ดิม
เรื่อง อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในการยอยอาหารประเภทตางๆ เพื่อเชื่อมโยงเขาสูหัวขอการเรียนรู
เรื่อง กลไกการยอยอาหารของมนุษย - กิจกรรมการยอยแปง ครูกระตุนใหนักเรียนรวมกันตั้งประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่เปลี่ยนไปขณะถูกเคี้ยวในปากและนําคําถามบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี
องคประกอบสวนที่ 1 คําถามสําคัญซึ่งแสดงถึงความสามารถของนักเรียนดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ
เปนผลของการเริ่มตนดวยการตั้งประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตรจากเรื่องที่สนใจ สิ่งที่ไดสังเกตและ
ปฏิบัติ ทั้งนี้การตั้งคําถามเปนกระบวนการสําคัญของการคิดวิเคราะห เปนหัวใจของการสืบเสาะหาความรู
และเปนตัวกําหนดเกี่ยวกับเหตุการณและ/หรือวัตถุ การบันทึกขอมูล การจัดกระทําขอมูลที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการสืบเสาะขั้นสํารวจและคนหา
3.3.2 ขั้นที่ 2 การสํารวจและคนหา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบ
เพื่อหาคําตอบของคําถามสําคัญที่ไดกําหนดประเด็นไวและนําขอมูลบันทึกลงในผัง ดังนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองบันทึกลงในองคประกอบสวนที่ 2 เหตุการณและ/หรือวัตถุและวิธีการบันทึกขอมูลที่ได
จากการใชประสาทสัมผัสบันทึกลงในองคประกอบสวนที่ 3 วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย
- การบันทึกขอมูล นักเรียนนําผลการทดลองรวมกันอภิปรายภายในกลุม และจัดกระทําขอมูลใหอยูใ นรูปแบบ
ที่นาสนใจและบันทึกลงในผังองคประกอบสวนที่ 3 วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย การจัดกระทําขอมูล จากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้มีผลใหนักเรียนเกิดความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ
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3.3.3 ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงขอสรุป ในขั้นนี้นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองมาวิเคราะห แปลผล สรุปและอภิปรายรวมกันภายในกลุม เพือ่ นําเสนอผลงานหนาชัน้ รวมกัน
อภิปรายผลการทดลองเพื่อลงขอสรุปที่ถูกตองและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี องคประกอบสวนที่ 3 วิธี
การที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย - ขอสรุปดานความรู ซึ่งกิจกรรมในขั้นนี้เปนขั้นตอนที่สงเสริม
ใหนักเรียนสรางคําอธิบายที่ผานการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลจากขอมูลการสํารวจและคนหาเพื่อนําไปสู
การอภิปรายสรุป เปนความรูท ถี่ กู ตองมีหลักฐานอางอิงประกอบการสรุป สามารถเชือ่ ถือไดสง ผลใหนกั เรียน
มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ
3.3.4 ขั้นที่ 4 การขยายความรู จากการสรุปความรูกิจกรรมการยอยแปง ครูนําเขาสูกิจกรรม
ตอไปโดยการยกตัวอยางประโยชนของการเคี้ยวอาหาร เชน เคี้ยวอาหารชาๆ สุขภาพดี สมองแข็งแรง
เพื่อยั่วยุใหนักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวกับประโยชนของการเคี้ยวอาหารจากเว็บไซต
ดานสุขภาพ ในขัน้ ตอนนีน้ กั เรียนจะนําขอมูลทีไ่ ดจากการสืบคนมาอภิปรายรวมกันทัง้ ชัน้ เรียนเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู สรุปเปนคําอธิบายทางวิทยาศาสตรและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี องคประกอบสวนที่ 3 วิธีการ
ทีท่ าํ ใหไดมาซึง่ ความรู องคประกอบยอย - ขอสรุปดานคุณคา ชวยสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ความสําคัญของนักเรียนเนื่องดวยในขั้นขยายความรูนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมไดอยาง
มีเหตุผลเปนระบบเขาใจไดลึกซึ้งและสมบรูณยิ่งขึ้น สะทอนถึงความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันหรือสถานการณอื่นๆ ได
3.3.5 ขั้นที่ 5 การประเมิน นักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
การยอยแปงรวมกับการใชผงั มโนมติรปู ตัววี โดยเริม่ จากคําถามสําคัญ เหตุการณและ/หรือวัตถุ การบันทึกขอมูล
การจัดกระทําขอมูล ขอสรุปดานความรูแ ละขอสรุปดานคุณคาแตละองคประกอบยังเปนขอมูลทีถ่ กู แยกแยะ
ไวในขั้นตอนนี้ ครูเนนใหนักเรียนนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลเพื่อสรุปและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี
องคประกอบสวนที่ 4 ความคิด มโนมติหรือทฤษฎี องคประกอบยอย - มโนมติ มีความสัมพันธกบั ความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหหลักการและสามารถพัฒนาไดดวยกิจกรรมในขั้นประเมินที่เปนการประมวลความรู
ความเขาใจของนักเรียนที่ไดจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู
3.4 เมื่อดําเนินการสอนเสร็จสิ้น ผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววีและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมใน
หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว
3.5 ผูวิจัยนําคะแนนจากการใชแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติ
รูปตัววีจากการทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว มาวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธกี ารทางสถิตโิ ดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลีย่
ของกลุมประชากรกับเกณฑที่ผูวิจยั กําหนดขึ้น คือ รอยละ 65 โดยอางอิงจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)
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3.6 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัย
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู
เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ซึ่งทําการวัดหลังการสอนปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 และ 4.2
ตารางที่ 4.1
แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและรอยละของคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนจํานวน 36 คน ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
ªµ¤µ¤µ¦oµ
µ¦·ª·Á¦µ³®r
³ÂÁÈ¤
nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ

¨µ¦°
®¨´Á¦¸¥
28
20.67
1.87

·Á}¦o°¥¨³*

73.81

* เกณฑผานคือรอยละ 65

จากตารางที่ 4.1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 20.67 คะแนนจากคะแนนเต็ม 28 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.81 ซึง่ สูงกวาเกณฑรอ ยละ 65 ทีก่ าํ หนดไว
แสดงใหเห็นวา การใชผงั มโนมติรปู ตัววีรว มกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูส ามารถสงเสริมการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนได
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ตารางที่ 4.2
แสดงคาเฉลีย่ และรอยละของคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหทสี่ มั พันธกบั องคประกอบ
ของผังมโนมติรูปตัววี ทั้ง 3 ดาน คือ การวิเคราะหความสําคัญการวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห
หลักการ ของนักเรียนจํานวน 36 คน ทีเ่ รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูร ว มกับการใชผงั มโนมติรปู ตัววี
ªµ¤µ¤µ¦oµ
µ¦·ª·Á¦µ³®r
³ÂÁÈ¤
nµÁ¨¸É¥
·Á}¦o°¥¨³*

³Âµ¦·ª·Á¦µ³®rÄÂn¨³oµ
µµ¦Äo´¤Ã¤·¦¼´ªª¸
ªµ¤Îµ´
ªµ¤´¤¡´r
®¨´µ¦
72
72
24
54
53
16
75
74
67

* เกณฑผานคือรอยละ 65

จากตารางที่ 4.2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี มีผลคะแนนดังนี้
การวิเคราะหความสําคัญ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 54 จากคะแนนเต็ม 72 คิดเปนรอยละ 75
การวิเคราะหความสัมพันธ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 53 จากคะแนนเต็ม 72 คิดเปนรอยละ 74
การวิเคราะหหลักการ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16 จากคะแนนเต็ม 24 คิดเปนรอยละ 67
ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 65 ที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช
ผังมโนมติรูปตัววีสามารถสงเสริมการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดานของนักเรียนได
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรู
เรือ่ ง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ซึง่ ทําการวัดกอนการเรียนและหลังเรียนปรากฏผล ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลตางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จํานวน 36 คน กอนและหลังเรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
³Â¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥
nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ

¨µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
8.47
26.75
2.04
2.93

¨nµnµÁ¨¸É¥
18.28
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จากตารางที่ 4.3 พบวาคาเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.47 คะแนน
และหลังเรียน มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 26.75 คะแนน แสดงใหเห็นวา นักเรียนทีเ่ รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแบบ Inquiry Cycle (5Es) ระดับของการสอนแบบชี้แนะ
แนวทาง (Guided Inquiry) รวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีที่ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมของแตละแผน
ในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ตามลําดับขั้นตอนการสอน 5 ขั้น จะเห็นวา
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ
การใชผังมโนมติรูปตัววีที่มีองคประกอบสัมพันธกับทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูโดย
ผ า นกิ จ กรรมการสํ า รวจและทดลองเพื่ อ ให ผู  เ รี ย นเข า ใจในแนวความคิ ด หลั ก ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
ไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งในแตละขั้นตอน
การสอนไดสอดแทรกองคประกอบของผังมโนมติรูปตัววี ดังที่ Novak & Gowin (2008, 55) กลาวไวสามารถ
สรุปไดวา ผังมโนมติรูปตัววีสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรู
ในวิชาวิทยาศาสตรซงึ่ แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกบั วิธกี าร ความคิดกับการสังเกตและวิธกี ารเชือ่ มโยง
ความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตําราเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรุปองคความรู
และกระบวนการคนพบความรูชวยใหเขาใจสิ่งที่เรียนและเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 1 เชนเดียวกับ Singhar (2011, 1) Kota, (2014, 1) และ Pomsang (2013, 1)
ทีไ่ ดศกึ ษาผลการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ บบ 5E รวมกับการเขียนผังมโนมติรปู ตัววีพบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01
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ภาพที่1: แสดงตัวอยางผลงานของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี เรื่อง กลไกการยอยอาหารของมนุษย กิจกรรมการยอยแปง

2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งมาจาก ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู  ที่ เ ริ่ ม ต น ด ว ยการตั้ ง คํ า ถาม
ทางวิทยาศาสตร การใหความสําคัญกับหลักฐานเพื่อใชเปนขอมูลในการตอบคําถามเชิงวิทยาศาสตรรวมถึง
การเชื่อมโยงคําอธิบายไปสูองคความรูทางวิทยาศาสตรและสื่อสารองคความรูไปสูผูอื่นไดอยางมีเหตุผล
ลักษณะสําคัญดังกลาวเหลานี้ไดสอดแทรกใน 5 ขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ดังนั้นรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและเกิดความรู
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ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาไดอยางถูกตองเชนเดียวกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทีไ่ ดใหหลักการไววา การสงเสริมใหครูจดั การเรียนการสอนตามแนวทางการสืบเสาะหาความรูโ ดยผานกิจกรรม
สํารวจและทดลองเพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการสรางองคความรู เกิดความเขาใจในแนวความคิดหลัก
ทางวิทยาศาสตร (Concept) และไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science
Process Skills) จะกอใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
จากแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูด ว ยตนเองทีใ่ หความสําคัญกับกระบวนการ
และวิธีการของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเองอยางมีความหมายจากประสบการณ
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริงเปนกิจกรรม
ที่ เ ป ด โอกาสให ผู  เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ สิ่ ง ของหรื อ ข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ ป น ของจริ ง และ
มีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลอง
ถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้นและไดกลาวถึงการสรางผังมโนมติรูปตัววีวาเปนกิจกรรม
การเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทใี่ หโอกาสผูเ รียนไดเขียนสรุปเพือ่ นําเสนอความรู กระบวนการเรียนรูแ ละผลการเรียนรู
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชผังมโนมติรูปตัววีเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน มีความสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Rojanasarot (2012, 1) Chareesan (2011, 1) Krueaglad (2014, 1) ที่ไดศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเสริมดวยผังมโนมติรูปตัววีที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
จากการอภิปรายดังกลาวจะเห็นวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติ
รูปตัววี สามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะหและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรใหสูงขึ้นไดจริงดังที่ผูวิจัยคาดหวังไว

สรุป
จากการศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 การวิ จั ย สรุ ป ผลได ดั ง นี้ 1) ความสามารถด า นการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูง
กวาเกณฑทกี่ าํ หนด 2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีเ่ รียน
ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดใหขอ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใชและในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป ดังนี้
1. ผูสอนสามารถนําการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติ
รูปตัววีไปใชในการจัดการเรียนรูในเนื้อหาอื่นๆ ในวิชาวิทยาศาสตร หรือในวิชาอื่นๆ ที่ตองการสงเสริม
การคิดวิเคราะหและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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2. ครูผูสอนควรใหนักเรียนไดใชเวลาในการศึกษาองคประกอบของผังมโนมติรูปตัววีเพื่อใหเขาใจ
ถึ ง วิ ธี ก ารเขี ย นคํ า อธิ บ าย การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ที่ สั ม พั น ธ กั น ในแต ล ะส ว น รวมถึ ง วิ ธี ก ารบั น ทึ ก และ
การจัดกระทําขอมูลเพื่อใหไดขอสรุปในทุกองคประกอบอยางถูกตอง
สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววีกับ
วิธีการสอนแบบอื่นๆ เชน การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม การสอนแบบรวมมือ
การสอนแบบ POE และการสอนแบบโครงงาน เปนตน เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมและหลากหลายตอไป
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
ไปใช ใ นการพั ฒ นาความสามารถด า นความคิ ด สร า งสรรค การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร ความสามารถ
ดานการสื่อสารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ดานความสัมพันธกับชุมชน และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใหญบาน
จํานวน 43 คน และผูแทนผูปกครองจํานวน 27 คน ในปการศึกษา 2559 รวมจํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
เปนแบบเลือกตอบและการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละและการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของชุมชนมีดังนี้ 1.1) ดานการใหบริการชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติในดานนี้
เกือบรอยละ 100 ทุกขอ ยกเวน ขอการจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้นไมมีการ
ปฏิบัติถึงรอยละ 51.4 1.2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน สวนใหญมีความเห็นวามีการปฏิบัติ
*เรียบเรียงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา: ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
**ผูเขียนหลัก
อีเมล:takkerey@gmail.com
***อาจารยที่ปรึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน)
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โดยในสวนที่ไมมีการปฏิบัติพบวามีเพียงสวนนอยเทานั้น 1.3) ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนจาก
ความคิดเห็นของชุมชน พบวา การประชุมผูป กครองเพือ่ ชีแ้ จงขาวสารและแนวทางการดําเนินการของโรงเรียน
มีการปฏิบัติรอยละ 100 สวนในขออื่น ๆ ที่ไมมีการปฏิบัติเกือบรอยละ 50 เชน การจัดทําวารสารประจําป
ไมมีการปฏิบตั ริ อ ยละ 47.1 การจัดทําแผนงานโครงการ และปฏิทนิ กิจกรรมของโรงเรียน ไมมกี ารปฏิบตั ริ อ ยละ
48.6 1.4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเห็นวามีการปฏิบตั ิ โดยการจัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางสมํา่ เสมอ การประสานงานรวมกับคณะกรรมการในการแกไขปญหาและพัฒนาโรงเรียน เปนตน
สวนการสัมภาษณพบวา 1) ดานการใหบริการชุมชนโรงเรียนสวนใหญยังไมมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับ
วิ ช าชี พ ให กั บ ชุ ม ชน โดยให เ หตุ ผ ลว า ชุ ม ชนไม ค  อ ยให ค วามสนใจในเรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากส ว นใหญ
ตองประกอบอาชีพอยูแลว รวมถึงโรงเรียนเองอาจจะขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินการ
สวนการใหบริการดานสถานทีแ่ กชมุ ชน บางครัง้ สภาพแวดลอมและทรัพยสนิ ของโรงเรียนก็เกิดความเสียหาย
ดังนั้นโรงเรียนและชุมชนควรรวมมือกันในการชวยดูแลความเรียบรอย เชนการแตงตั้งครูเวร ชุมชนชวยกัน
สอดสองดูแล 2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน ชุมชนควรใหความรวมมือแกโรงเรียนตามที่ไดรับการ
เชื้อเชิญหรือรองขอ เชน การบริจาคทรัพย และการรวมมือกันสอดสองดูแลเยาวชนของชุมชน 3) ดานการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน พบวามักจะมีลกั ษณะไมเปนทางการ เชน การประกาศเสียงตามสาย การฝากนักเรียน
ไปบอกผูปกครอง เปนตน เนื่องจากงบประมาณของโรงเรียนมักจะใชไปกับงานสวนอื่นมากกวา เชน
งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ 4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษาพบวา กรรมการสถานศึกษามักจะมา
ประชุมไมครบ แนวทางแกไขคือ ทําใหกรรมการสถานศึกษารูส กึ วาตนเองมีบทบาทสําคัญ เชนการเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะ นอกจากนั้น ควรมีการแจงนัดหมายลวงหนาระยะเวลาหนึ่ง
เพือ่ เปนการลดปญหาการขาดประชุมของคณะกรรมการ สวนผลจากการศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธ
กับชุมชน พบขอเสนอแนะในการสรางกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
ดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนควรเปนตัวกลางในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน ดานการ
ขอความรวมมือจากชุมชน ควรจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธ
โรงเรียน ควรจะศึกษาชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ
ดานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควรทําใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนสวนสําคัญ มีการนัดหมายลวงหนา
ในการประชุมดวยระยะเวลาที่เหมาะสม

คําสําคัญ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนประถมศึกษา กระบวนการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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Abstract

This research aimed to 1) analyze community feedback to the school working on
community relationships 2) examine Schools-Community Relationships Process of primary schools
in Doi Tao District, Chiang Mai Province. The research population included 43 headmen and 27
guardian representatives in the academic year 2016. The total number was 70 people. The research
instruments were questionnaires about the school-community relationships of primary schools and
the additional interviews on interesting issues were analyzed from questionnaires results. The data
were analyzed by using frequency and percentage and content analysis.
The findings were as follows: 1) Regarding the community service, most communities
agreed that it was operated almost atpercent with all items except that the teaching provision
or vocational training for the communities was not performed at 51.4 percent. 2) Related to the
community cooperation, most of them commented that it was performed whereas there were only
a few non-performing activities. 3) According to the school public relations, the communities thought
that the guardian meetings to clarify news and how to operate the schools were performed at 100
percent while other items with inactive operation were almost at 50 percent, such as the annual
journal preparation was not performed at 47.1 percent, the preparation for making school plans,
projects and activity calendars was not operated at 48.6 percent. 4) Regarding the school board,
the communities commented that it was performed by arranging the school board meetings
regularly, coordinating with the board to solve any problems and developing the schools, etc.
In addition, the interviews were found as follows. 1) Related to the community services, most
schools did not provide teaching or vocational trainings to the communities by reasoning that they
were not interested in this matter since most of them had to do their own jobs as usual including
the schools themselves might lack personnel and budget for operation. According to the facility
services for the communities, sometimes the school environment and property were damaged.
Therefore, the schools and the communities should work together to help maintain everything in
order like the appointment of community teacher on duty to help with monitoring. 2) Regarding the
request for community cooperation, the communities should cooperate with the schools as invited
or requested, such as donation and collaboration to monitor the community youth. 3) Related to
the school public relations, it was found that it was usually unofficial including wire broadcasting,
guardians were informed by students, etc. because much more school budget was often used for
other tasks, such as academic affairs, buildings and places. 4) According to the school board, it
revealed that some of them were often absent from the meetings. The solution was to make them
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realize their important roles like letting them express their opinions, make suggestions. Moreover,
the appointments should be scheduled in advance to reduce the absence from board meetings.
2) The result of the study the process of creating relationships between schools and the community.
Regarding the community service, the school should be the intermediary in getting government
agencies to serve the community. Related to the community cooperation, should establish a
community relations committeein order to create general involvement. According to the school
public relations, it is important to study the community in order to use public relations appropriate
to the context of the community. Regarding the school board, the school should make every
member feel important and Make an appointment in advance with the appropriate time.

Keywords
School-Community Relationships, Primary Schools, School-Community
Relationships Process

บทนํา
การบริ ห ารความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน เป น หนึ่ ง ในภารกิ จ ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาของผู  บ ริ ห าร
เปนการบริหารงานทีเ่ กีย่ วของกับความสัมพันธกบั ชุมชนซึง่ เปนการดําเนินงานของกลุม บุคลากรในสถานศึกษา
อันไดแกบรรดาผูบ ริหารของโรงเรียน และคณะครูในการสรางความสัมพันธกบั ชุมชน เชน ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ องคกรเอกชน และสถาบันสังคมอื่น ๆ
เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซ งึ่ กันและกันของทุกฝาย นับตัง้ แตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน
การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชที่บานหรือนําไปใชในชุมชน หรือนําความรูไปชวยแกปญหาในชุมชน
บุคคลในสถานศึกษาไปรวมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความชวยเหลือจากชุมชน สถานศึกษา
ใหความชวยเหลือชุมชน สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชน เปนตน เนือ่ งจากโรงเรียนเปนสวนหนึง่ ของชุมชน
ดังนั้น Veerachat (1999) ไดใหความมุงหมายและวิธีการปฏิบัติในการสรางความสัมพันธกับชุมชนไววา
1) เพื่อสรางเสริมสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะจะเปนเครื่องมือเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกันตามที่กําหนด 2) เพื่อสรางเสริม
ความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสาธารณสมบัติที่ชุมชนเปนเจาของอยูแลวหากแต
มอบหมายใหคณะครูเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งมีผูบริหารเปนหัวหนา 3) เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในกิจการของโรงเรียน ซึ่งอาจแบงไดเปนหลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมายและนโยบาย
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การบริหารโรงเรียน การบริหารอาคารสถานที่ ตลอดจนการพัฒนาทางดานวิชาการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดําเนินงาน
ของโรงเรี ย นสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนอย า งแท จ ริ ง ในอั น ที่ จ ะพั ฒ นาบุ ต รหลานของเขา
4) เพือ่ ฟน ฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนมีวฒ
ั นธรรมประจําอยูม ากมาย ทัง้ ทีเ่ ปนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม เหลานี้เปนเครื่องมือสรางสรรคความดีของชุมชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
เปนศูนยรวมจิตใจ และเปนสัญลักษณของชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนอยางยิ่ง หากโรงเรียนไดมีการทํา
การฟน ฟูและถายทอดใหแกเยาวชน ชุมชนจะใหความรวมมือทุกประการเพราะชุมชนมองวานัน่ เปนการกระทํา
เพื่อชุมชน 5) เพื่อสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับวาโรงเรียนเปนหนวยงาน
ของชุมชน ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
จากเหตุผลขางตน ถาหากโรงเรียนและชุมชนไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันก็อาจจะสงผลกระทบตามมา
อาทิ เกิดความขัดแยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนไมไดรับความรวมมือจากชุมชน จํานวนนักเรียน
ลดลงเนื่องจากผูปกครองยายบุตรหลานของตนเองไปเรียนโรงเรียนอื่น ผูบริหารและครูไมมีกํ าลังใจ
ในการปฏิบตั หิ นาที่ โรงเรียนทรุดโทรมลง หรืออาจถึงขัน้ ตองปดตัวลงไปกลายเปนโรงเรียนรางไปอยางนาเสียดาย
ดวยสาเหตุทั้งหลายที่กลาวมาขางตนนี้ จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม วาชุมชนมีความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางไร รวมถึงศึกษากระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน วามีขนั้ ตอนเปนอยางไร เชน การศึกษาชุมชนโดยละเอียด การวางแผน
รวมกับชุมชน การทําการประชาสัมพันธโรงเรียน การจัดตั้งโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน เปนตน

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธกับ
ชุมชนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. กระบวนการความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน Veerachat (1999, 51-54) ไดอธิบาย
ใหกระบวนการในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว ดังนี้ 1) ศึกษาชุมชนโดยละเอียด
สิ่งแรกที่จะตองศึกษา คือ ลักษณะของชุมชนโดยละเอียด นับตั้งแตสวนประกอบโครงสราง วัฒนธรรม
ประเพณี อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร ความตองการ รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อตาง ๆ
ทีม่ ตี อ การศึกษา เปนตน นอกจากนีโ้ รงเรียนจะตองมีแผนงานเกีย่ วกับชุมชน โดยครูในโรงเรียนชวยกันวางแผน
และตองทําความเขาใจกับครู ทุกคนเกีย่ วกับความมุง หมายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ใหการปฏิบตั เิ ปนไปในทิศทาง
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เดี ย วกั น 2) จั ด รายการประชาสั ม พั น ธ แ ก ชุ ม ชน นั บ เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ชุ ม ชนทราบ
ความเคลื่อนไหวในกิจการของโรงเรียนทุกระยะและเปนกระบวนการสรางความเขาใจอันดีใหแกชุมชน
ตอโรงเรียน 3) ออกเยีย่ มเยียน การเยีย่ มเยียนชุมชนนัน้ เปนการติดตอสัมพันธแบบสองทาง ซึง่ ชวยใหโรงเรียน
และชุมชนไดเขาใจกันมากขึ้น การเยี่ยมเยียนชุมชนควรทําแบบกันเอง ไมเปนทางการ ไมมีพิธีรีตองมากนัก
และควรทําอยางเปนปกติสมํ่าเสมอ 4) จัดใหมีกรรมการศึกษาของชุมชน หรือที่เรียกวาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึง่ มีหนาทีร่ ว มกําหนดนโยบาย กําหนดความมุง หมาย รวมทัง้ มีหนาทีส่ นับสนุนและอํานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน 5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเปนการฟนฟู
และรักษาวัฒนธรรมเหลานี้ไว และพยายามใหชุมชนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมเหลานี้มากที่สุด เพื่อใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของรวมกันและมีความกลมกลืนระหวางโรงเรียนกับชุมชน 6) เขารวมกิจกรรมของชุมชน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ครูอาจไมมีบทบาทมากนัก เพียงแตใหความรวมมือและสนับสนุน
สวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนอยู นับเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องใชเวลานาน ครูอาจมีบทบาทเปน
ที่ปรึกษาและลงมือปฏิบัติในโอกาสที่ควร 7) ใหบริการแกชุมชน เปนการบริการที่โรงเรียนจัดใหแกชุมชน
เชน อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช โตะ เกาอี้ ความรู และบุคลากร เปนตน โดยยึดหลักการที่วา ทั่วถึง
คือใหบริการแกคนในชุมชนทุกคน ไมเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ทนทาน คือทําอยางไรใหสงิ่ ทีใ่ หบริการนัน้ คงทนถาวร
ซึ่งในหลักนี้อาจจะตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนในการดูแลรักษาสมบัติของสวนรวมรวมกันดวย
โดยสอดคลองกับนิยามบทบาทของโรงเรียนกับชุมชนที่ Poompan (2014, 121) ไดสรุปวา โรงเรียนเปนสถาบัน
ของชุมชน ทําหนาทีอ่ บรมสัง่ สอนบุตรธิดาของชุมชนนัน้ ๆ เมือ่ บุตรธิดาไดรบั การศึกษาแลวก็อาศัยอยูใ นชุมชนนัน้
ดังนั้นชุมชนจึงควรมีสวนที่จะรับรูและกําหนดไดบางวาบุตรธิดาของพวกเขาควรจะมีลักษณะอยางไร
มีความสามารถดานไหน ทําอะไรไดบาง และในอนาคตจะเปนอยางไร
2. หลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย นับตั้งแตการแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพือ่ ประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว (Ballangpattama, 2008)
ซึง่ การบริหารแบบมีสว นรวมนัน้ มีทงั้ ขอดีและขอจํากัดโดย Mettkarunchit (2010, 32-34) ไดแจกแจงไว ขอดี
เชน การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี มีความผิดพลาดนอยกวา
การทํางานแบบคนเดียว ชวยใหงานสําเร็จลงไดในเวลาอันรวดเร็ว เปนตน เพราะมีการแบงหนาที่กันทํา
เปนการสรางสรรคใหมีการระดมสรรพกําลังจากบุคคลตาง ๆ เชน พลังความคิด สติปญญา ความรู
ความสามารถ ประสบการณ เปนตน สวนขอจํากัดของการบริหารแบบมีสวนรวม เชน การบริหารแบบมี
สวนรวมบางครั้งขาดความยืดหยุน ไมคลองตัว เนื่องจากตองอาศัยการพบปะพูดคุย หรือการประชุม
จึงไมเหมาะสําหรับงานที่เรงดวน การไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองทําใหเกิดการกาวกายหนาที่ซึ่งกัน
และกัน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ถาหากมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันอาจกอใหเกิดความขัดแยง
จนอาจจะกลายเปนเปดชองทางใหมีการแบงฝกฝายกัน จนทําใหกิจกรรมนั้นลาชาหรือลมเหลวได เปนตน

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

121

3. การประชาสัมพันธโรงเรียน เปนการสรางความเขาใจที่ถูกตอง หมายถึง การประชาสัมพันธ
จะใหขา วสาร และขอเท็จจริงทีถ่ กู ตอง อันมิไดเปนการโฆษณาชวนเชือ่ ดวยกลวาจา เพือ่ ทําใหเกิดความรวมมือ
ขึ้นระหวางกลุมประชาชน หนวยงาน องคกร สถาบัน และสังคม รวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
บุคลากรภายในหนวยงาน องคกร และสถาบันกับฝายบริหาร ดังนั้น จึงเกิดความรวมมือรวมใจกันทุกฝาย
และสงผลดีตอหนวยงาน องคกร และสถาบันในภาพรวม (Tungchitpermkwamdee, 2000, 8)
4. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
วา เปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนนั้น มีปจจัยอันเปนเงื่อนไข
การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค โดย Tula (2013) ไดใหแนวคิดไว ดังนี้
1) การใหบริการทางวิชาการ โดยทําใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน เปนศูนยรวมทางวิชาการ
แหลงรวบรวมขอมูล ศูนยรวมวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยมีครูเปนผูนําทางปญญา สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเต็มศักยภาพ เชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส แปลงสาธิตทางการเกษตร
แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนสมุนไพร เปนตน 2) การสรางความคุนเคยกับสมาชิก
ของชุมชน ครูและผูบริหารโรงเรียน ควรเขาหา เขาใจ เขาถึง ชาวบาน หรือผูนําชุมชนกอน ทําอยางไรใหเกิด
ความรู ความรัก ความสนิทสนม กอเกิดทั้งนํ้าใจ ไมตรี ความมีสมานฉันทเชิงญาติมิตร 3) การใหชุมชน
มี ส  ว นร ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาช ว ยกั น จั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาโรงเรี ย น
การจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบกํากับ สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การประชาสัมพันธ เปนสิง่ จําเปนทีโ่ รงเรียนควรสรางความเขาใจทีด่ ตี อ ชุมชน เพราะอาจมีบางสิง่ บางอยาง
ทีเ่ ขาใจไมตรงกัน อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน โรงเรียนควรมีรปู แบบประชาสัมพันธทหี่ ลากหลาย
ใหเขาถึงชุมชนไดทุกที่ ทุกเมื่อ ทุกโอกาส ที่เหมาะสม นอกจากนั้น Sumption & Engstrom (1966 cited in
Poompan, 2014, 126-127) กลาวถึงหลักการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา
การที่จะใหโรงเรียนมีความสัมพันธตอชุมชนอยางแทจริงนั้น ผูบริหารตองมีความเชื่อและศรัทธา ดังนี้
1) โรงเรียนรัฐบาลไดมาจากการลงทุนของประชาชน บรรดาผูบริหารและครูมักจะยอมรับวาพวกเขานั้นเปน
ขา ราชการของรัฐ บาลมากกว าเปนข าราชการของประชาชน และยังไมยอมรับวาประชาชนทั้งหลาย
ที่สงบุตรหลานมาเรียนนั้น ความจริงแลวเปนผูที่ไดรวมลงทุนเพื่อการศึกษาแหงชาติเชนกัน และบุคลากร
ทางการศึกษาเหลานั้นมีหนาที่ที่จะตองใหบริการการศึกษาแกบุตรหลานของประชาชน เพราะเปนความจริง
ที่วา โรงเรียนรัฐบาลนั้นไดมาจากการลงทุนของประชาชนนั่นเอง 2) การผดุงไวซึ่งเสรีภาพทางวิชาการและ
ความคิดในสังคมทีต่ อ งการพัฒนาตนเองตามระบอบประชาธิปไตย การศึกษาเปนสิง่ จําเปน แตไมใชทงั้ หมด
เพราะการศึกษาอาจทําใหคนเปนเผด็จการหรือกดขี่ผูคนไดเชนกัน ดังนั้นหากเปนไปไดโรงเรียนควรมี
ความเปนอิสระเพือ่ ใหบริการการเรียนรูอ ยางเต็มที่ ไมถกู ครอบงําเพือ่ หวังผลประโยชนดว ยบุคคลหรือกลุม ใด
กลุมหนึ่ง ประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก วิพากษวิจารณ โรงเรียนเองก็ควรรับฟง
ความคิดเห็น คําติชมจากชุมชนดวยความเต็มใจ เพื่อประโยชนโดยรวมของชุมชนนั่นเอง 3) ความสําคัญ
ของการที่ ป ระชาชนจะต อ งมี ส  ว นร ว มในการศึ ก ษา ประชาชนควรมี ส  ว นร ว มในการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
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เพราะการศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือระดับหมูบาน
การที่จะใหประชาชนธรรมดามีสวนรวมในการศึกษานั้นตองมีการแนะนําจากนักวิชาการ ซึ่งอาจจะเปนใน
รูปแบบของการประชุม การจัดปฐมนิเทศ การวางแบบโครงสราง เปนตน การมีสวนรวมใด ๆ ในการศึกษา
ของประชาชนนั้นตองกระจายไปอยางทั่วถึง ผานการถกเถียงกันถึงขอดีขอเสียอยางรอบคอบและมีเหตุผล
มีแบบแผน มีขอบเขต และปรับใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนในทองถิน่ นัน้ ๆ นอกจากนี้ Sujjanan (2011)
ไดกลาววา ใครบางทีไ่ ดรบั ประโยชนจากการศึกษา ซึง่ นอกจาก ตัวผูเ รียนเอง และบุคลากรทางการศึกษาแลว
ผูที่ไดประโยชนจากการศึกษาก็คือสังคมหรือชุมชน เชนครอบครัวของผูเรียน ประชาชนผูเสียภาษีใหกับรัฐ
ซึ่งรัฐก็นําภาษีนั้นมาจัดการศึกษาใหกับสังคมอีกตอหนึ่ง หรือผูที่จบการศึกษาไปแลวในอนาคตก็จะนํา
ความรูความสามารถที่มีอยูมาสรางสรรคประโยชนใหแกชุมชนตอไป

วิธีการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใหญบานของหมูบานในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 คน และผูแ ทนผูป กครองซึง่ เปนหนึง่ ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 27 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 คนในปการศึกษา 2559
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เปน
แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งแบงตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการชุมชน
2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน 3) ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน 4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษา
วิเคราะหขอ มูลโดยการใชความถีแ่ ละรอยละ ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด นํามาวิเคราะหขอ มูลและมีการนําเสนอ
แบบสรุปนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา โดยการหาคาความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากนั้นนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด
ไปทดลองใชกับชุมชนที่อาศัยอยูในตําบลบงตัน อําเภอดอยเตาและนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด
ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดคาความเชื่อมั่นที่ .852 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับประชากร คือ
ผูใหญบานของหมูบานในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 คน และผูแทนผูปกครองซึ่งเปนหนึ่ง
ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 27 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 คนในปการศึกษา 2559 จากนั้นจึงติดตอ
นัดหมายวันเวลาในการเก็บขอมูลกับประชากรที่ใชในการวิจัยทั้ง 70 คน ซึ่งไดกลับคืนมาทั้งสิ้น 70 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวามีความสมบูรณทุกฉบับ สวนชุดที่ 2
การสัมภาษณผวู จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ดรบั คืนมาวิเคราะหประเด็นทีน่ า สนใจ โดยนําไปใชในการสัมภาษณ
ผูใหญบานที่เปนกรรมการสถานศึกษาดวย จํานวน 4 คน
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4. การวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการใชความถี่และรอยละและวิเคราะห
จากประเด็นที่นาสนใจที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการสัมภาษณเชน ขอที่ไมมี
การปฏิ บั ติ ใ นอั ต ราส ว นเกิ น ร อ ยละ 50 ขึ้ น ไป หรื อ การตอบป ญ หาและข อ เสนอแนะในลั ก ษณะที่ มี
ความคลายคลึงกัน เปนตน เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาสังเคราะหออกมาเปนการสัมภาษณเพื่อศึกษา
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและ
นําเสนอเปนขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ผลการวิจัย
1. วิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธ
กับชุมชน
1.1 ดานการใหบริการชุมชน พบวา ในแตละขอนั้น ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติ
โดยข อ ที่ เ ห็ น ว า มี ก ารปฏิ บั ติ ร  อ ยละ 100 ได แ ก การจั ด ให ค รู อ อกเยี่ ย มบ า นนั ก เรี ย นและผู  ป กครอง
เปนการปฏิบัติ 1 ครั้งตอภาคการศึกษาถึงรอยละ 87.1 การเขารวมประเพณีที่ทองถิ่นจัดขึ้นมีความใกลเคียง
กันในการปฏิบัติ 2-3 ครั้งตอปและการปฏิบัติแลวแตโอกาสที่รอยละ 41.4 และรอยละ 40 ตามลําดับ
สวนขอการเขารวมงานในชุมชนตามโอกาสตาง ๆ สวนใหญปฏิบัติแลวแตโอกาสที่รอยละ 47.1 ยกเวน
ขอการจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้น ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติเกินกวา
กึ่งหนึ่ง คือ รอยละ 51.4 ปญหาที่พบคือ โรงเรียนขาดแคลนอาคาร สถานที่ ในการใหบริการชุมชน หรือ
อยูในสภาพที่ไมพรอมจะใหบริการแกชุมชนเชน สนามฟุตบอลอยูในสภาพนํ้าทวมขังและพื้นที่ไมราบเรียบ
ไมเหมาะตอการเลนกีฬา หรืออาคารหองประชุมทีจ่ ะใชในการใหบริการแกชมุ ชน ไมมอี ปุ กรณอาํ นวยความสะดวก
ที่ครบถวน เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็คทรอนิคสตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้นยังพบปญหา
สภาพแวดลอมถูกทําลาย ความสกปรกจากขยะ หลังจากมีชุมชนเขามาใชบริการสถานที่ปญหานี้เกิดขึ้น
อันเนื่องจากการเขามาใชบริการสถานที่ของโรงเรียนแลวไมมีการดูแลรักษา เชน พบเศษบุหรี่และเศษขยะ
ตนไมดอกไมเสียหายที่อาจเกิดจากการเลนกีฬาหรือเกิดจากความซุกซนของเด็กที่มาเลน สวนขอเสนอแนะ
คือ โรงเรียนควรมีการจัดครูเวรดูแลความเรียบรอยในการใหบริการสถานที่แกชุมชนและชุมชนเองก็ตองให
ความรวมมือกับทางโรงเรียนโดยการชวยกันสอดสองดูแลความเรียบรอยของสมบัตสิ ว นรวมเพือ่ ประโยชนของ
ทุกฝาย เชน การวากลาวตักเตือนหากพบเห็น การสอนและอบรมบุตรหลานใหมจี ติ สํานึกในการรักษาสมบัติ
ของสวนรวม เปนตน สําหรับการสัมภาษณเพิ่มเติม มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เรื่องการสอนหรือฝกอบรม
ทางวิชาชีพใหแกชมุ ชน ซึง่ ผูใ หการสัมภาษณ 3 ใน 4 คน ตอบวาโรงเรียนยังไมมกี ารสอนหรือฝกอบรมเกีย่ วกับ
วิ ช าชี พ ให กั บ ชุ ม ชน ส ว นสาเหตุ ที่ ไ ม มี ก ารปฏิ บั ติ นั้ น ก็ น  า จะมาจากหลายสาเหตุ เช น ผู  บ ริ ห ารของ
สถานศึกษามักจะคิดวาการฝกอบรมวิชาชีพใหแกชมุ ชนนัน้ มักจะเปนหนาทีข่ องสถานศึกษาสายอาชีวะตาง ๆ
มากกวา หรืออาจจะเปนเพราะวิถีของอาชีพของชุมชนในชนบทนั้นตางก็ยึดในอาชีพเกษตรกรรม การคาขาย
การรับจางอยูแลวและอาจจะไมมีความสนใจในวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งตนเองไมคุนเคยและไมเคยทํามากอนก็ได
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แตกม็ บี างโรงเรียนทีม่ กี ารสอนและฝกอบรมทางวิชาชีพใหแกชมุ ชนเชนกัน เนือ่ งจากอาชีพบางอาชีพในชุมชน
นั้นไมไดเปนงานประจําเชน อาชีพรับจาง สวนอาชีพเกษตรกรรมบางประเภทนั้นไมไดมีงานใหทําตลอดทั้งป
แตจะทําเฉพาะชวงฤดูเก็บเกีย่ ว ดังนัน้ ชวงเวลาทีเ่ หลือนัน้ วางงาน หรือผูส งู อายุทเี่ ลยวัยเกษียนไปแลวแตอยาก
หาอาชีพเสริมเล็ก ๆ นอย ๆ ทําในยามวาง ซึ่งหลักสูตรที่มีการฝกอบรมใหกับชุมชน เชน การทอผา (ทอหูก)
การยอมสีผา ดวยวัสดุจากธรรมชาติ การเลีย้ งไกพนั ธุไ ข เปนตน สวนประเด็นที่ 2 คือ การใหบริการดานสถานที่
แกชุมชนของโรงเรียนที่เมื่อใชงานแลวมักจะมีปญหาเรื่องสภาพแวดลอมตามมาซึ่งผูใหสัมภาษณตอบ
เปนเสียงเดียวกันวาสวนใหญที่ชุมชนใชงานมากที่สุดคือสนามกีฬา ซึ่งในตอนเย็นหลังเลิกเรียนแลวจะมี
กลุมวัยรุนไปรวมตัวกันเลนกีฬา ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี แตในขณะเดียวกันก็มีบางคนสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ทิง้ ขยะเรีย่ ราด บางครัง้ สภาพแวดลอมและทรัพยสนิ ของโรงเรียนก็เกิดความเสียหาย ดังนัน้ โรงเรียนและชุมชน
ควรรวมมือกันในการชวยดูแลความเรียบรอย เชนการแตงตั้งครูเวร ชุมชนชวยกันสอดสองดูแลรวมถึงการมี
ขอตกลงรวมกันในการใชบริการอาคาร สถานที่ วาตองมีการปฏิบตั อิ ยางไร อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา เปนตน
1.2 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติ โดยเชิญผูปกครอง
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ นัน้ ชุมชนเห็นวามีการปฏิบตั ริ อ ยละ 100 ซึง่ มีการปฏิบตั อิ ยางนอย 1 - 2 ครัง้ ตอป
ที่รอยละ 65.7 สวนในขออื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติพบวามีเพียงสวนนอยเทานั้น เชน จัดใหมีการ
เชิญวิทยากรพิเศษจากชุมชนมาใหความรูแกนักเรียนนั้น ไมมีการปฏิบัติเพียงแครอยละ 5.7 ปญหาของ
การขอความรวมมือจากชุมชน คือ คนในชุมชนบางคนไมใหความรวมมือกับโรงเรียนเทาทีค่ วรเชน การไมเขารวม
ในการประชุมผูป กครอง ไมเขารวมกับกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ และเชือ้ เชิญ โดยมีขอ เสนอแนะ คือ ชุมชนควร
ใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางเต็มที่ในฐานะที่เปนเจาของโรงเรียนที่แทจริง ไมวาจะเปนการเขาประชุม
ผูปกครองหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนเชื้อเชิญ และจะใหดียิ่งขึ้นชุมชนควรมีสวนชวยเหลือในการซอมแซม
พัฒนาโรงเรียนอยางนอย ปละ 1 ครั้ง สวนการสัมภาษณเพิ่มเติม เรื่องชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน
ผูใหสัมภาษณบอกวาเทาที่สังเกตดูชุมชนสวนใหญก็ใหความรวมมือกับโรงเรียนดี มีเพียงสวนนอยหรือ
บางคนเทานัน้ มักจะไมคอ ยใหความรวมมือ มีกจิ กรรมทีช่ มุ ชนรวมมือกับโรงเรียนหลายกิจกรรม เชน อาสาสมัคร
ชุมชนรวมมือกับโรงเรียนในการทําลายแหลงเพาะพันธุย งุ ลายซึง่ เปนสวนหนึง่ ของโครงการตอตานไขเลือดออก
แตในบางครั้งชุมชนและผูปกครองก็ยังมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นนอย ดังนั้นชุมชน
จึงควรจะมีบทบางที่ใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน การใหความรวมมือกับโรงเรียนตามที่ไดรับการเชื้อเชิญ
หรือรองขอการรวมกันพัฒนาโรงเรียน การซอมแซมโรงเรียน การบริจาคทรัพย การรวมมือกันสอดสอง
ดูแลเยาวชนของชุมชน เปนตน
1.3 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน พบวาในการประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงขาวสาร
และแนวทางการดําเนินการของโรงเรียน ชุมชนเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ 100 ซึ่งสวนใหญปฏิบัติอยางนอย
1 ครัง้ ตอภาคการศึกษาทีร่ อ ยละ 81.4 สวนในขออืน่ ๆ ทีน่ า สนใจ เชน การจัดทําวารสารประจําป ไมมกี ารปฏิบตั ิ
รอยละ 47.1 การจัดทําจดหมายขาว ไมมีการปฏิบัติรอยละ 42.9 จัดทําแผนงานโครงการ ปฏิทินกิจกรรม
ของโรงเรียน ไมมีการปฏิบัติรอยละ 48.6 ตามความเห็นของชุมชนปญหาดานการประชาสัมพันธโรงเรียน
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ที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา โรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธโรงเรียน
เท า ที่ ค วร ซึ่ ง พบว า ยั ง มี ห ลายโรงเรี ย นที่ ยั ง ไม มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นด า นการประชาสั ม พั น ธ นอกจากนั้ น
การประชาสัมพันธโรงเรียนทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มักจะมีลกั ษณะไมเปนทางการ ไมเปนลายลักษณอกั ษร หลายโรงเรียน
ไมมจี ดั ทําวารสารประจําป ไมมกี ารจัดทําจดหมายขาวเพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารใหแกชมุ ชน สวนขอเสนอแนะ
บอกวา โรงเรียนไมควรละเลยการประชาสัมพันธ เพราะการประชาสัมพันธเปนการสรางคานิยมและ
ทัศนคติที่ดีใหเกิดกับหนวยงาน และทําใหชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกัน โดยโรงเรียนอาจจะ
อาศัยการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
จากการสัมภาษณ เรือ่ งการประชาสัมพันธของโรงเรียนตอชุมชน ไดรบั คําตอบวาโรงเรียน
ยังไมคอ ยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ ซึง่ ทีผ่ า นมาโรงเรียนก็ไมไดใหความสําคัญกับงานทางดานนีเ้ ทาไหร
เพราะงบประมาณของโรงเรียนมักจะใชไปกับงานสวนอื่น เชน งานวิชาการ งานอาคารสถานที่มากกวา
นอกจากนั้นชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กอาจจะทําใหผูบริหารคิดวาไมจําเปนตองใชการประชาสัมพันธ
ที่เปนทางการมากนัก ดังนั้นรูปแบบการประชาสัมพันธโรงเรียนที่พบเห็นสวนใหญจึงไมเปนทางการมากนัก
บางครั้งชี้แจงผานการประชุม บางครั้งอาศัยการกระจายขาวจากนักเรียนถึงผูปกครอง การประชาสัมพันธ
โดยใชเสียงตามสายของหมูบาน สวนการประชาสัมพันธในลักษณะของวารสารประจําป จดหมายขาว
นั้นมีนอยมากหรือเปนแบบนาน ๆ ครั้ง และบางโรงเรียนนั้นไมมีลักษณะการประชาสัมพันธเชนนี้เลย
1.4 ดานคณะกรรมการสถานศึกษา ชุนชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบตั ิ โดยขอทีช่ มุ ชนเห็น
วามีการปฏิบัติรอยละ 100 ไดแก จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ มีการปฏิบัติ
1 ครัง้ ตอภาคการศึกษา รอยละ 67.1 ประสานงานรวมกับคณะกรรมการในการแกไขปญหาและพัฒนาโรงเรียน
ปฏิบัติอยางนอย 1 ครั้ง ที่รอยละ 51.4 และรวมรับผิดชอบตอเหตุการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากมติในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 55.7 ปญหาที่พบ คือ มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการในแตละภาคเรียนนอยเกินไป คือ 1 หรือ 2 ครั้งตอภาคเรียน ทําใหบางครั้งเมื่อเกิดปญหาขึ้น
แลวแกปญ
 หาไมทันการโดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน เมื่อแกไขปญหาลาชาอาจจะทําใหโรงเรียน
สูญเสียผลประโยชน และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการ
สถานศึกษามักจะมาไมครบและปญหานีเ้ กิดขึน้ บอย โดยมีขอ เสนอแนะคือ ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา
มีบทบาทมากกวาที่เปนอยูเปนการทําใหคณะกรรมการสถานศึกษารูสึกวาตัวเองมีความสําคัญตอที่ประชุม
และสถานศึกษา ไมใชเพียงแตตําแหนงลอย ๆ ที่ไดรับไปเขารวมประชุมเปนพิธีแตบทบาทการตัดสินใจ
สวนใหญอยูก บั บุคลากรทางฝง ครูและผูบ ริหารโรงเรียน สําหรับการสัมภาษณเพิม่ เติมประเด็นที่ 1 เรือ่ งบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอโรงเรียน ไดรับคําตอบจากการสัมภาษณซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
กรรมการสถานศึกษาควรจะมีบทบาทตาง ๆ ในที่ประชุม เชน เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
ในการเขา ร ว มประชุ ม อยางสมํ่าเสมอ รวมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในที่ ประชุม การแสดงความคิ ดเห็น
การใหขอเสนอแนะ การรับรูปญหาและการรวมกันรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้น และควรมีการเรียกประชุม
กรรมการสถานศึกษาทุกครัง้ ทีเ่ กิดปญหาหรือมีการกําหนดแนวทางของสถานศึกษา ซึง่ ไมจาํ เปนตองรอใหถงึ
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วาระการประชุ ม ประจํ า ป ก็ ไ ด และประเด็ น ที่ 2 เรื่ อ งการขาดประชุ ม ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
พบวากรรมการสถานศึกษาที่ไมมารวมในการประชุมสวนใหญจะติดภารกิจสวนตัว หรือภารกิจอื่น ๆ
ทีอ่ าจจะกะทันหัน แตอยาลืมวาคณะกรรมการสถานศึกษานัน้ เปนผูท ไี่ ดรบั คัดเลือกใหเปนตัวแทนของโรงเรียน
และชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนผูที่ควรเสียสละในกิจธุระสวนตัวเพื่อทําใหสมกับบทบาท
และหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง เว น เสี ย แต ว  า กิ จ นั้ น เป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ มาก หรื อ เรื่ อ งความเจ็ บ ป ว ย
สวนมาตรการของโรงเรียนสวนใหญสาํ หรับผูท ไี่ มมารวมประชุมคือ จะตองยอมรับมติใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุมนัน้
สําหรับการประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติควรมีการแจงนัดหมายลวงหนาชวงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อเปนการลดปญหาการขาดประชุมของคณะกรรมการ
2. กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
จากการสัมภาษณเกีย่ วกับกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ศึกษาออกมาเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนได ดังนี้
2.1 ดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนควรจะศึกษาผลตอบรับที่ไดจากความคิดเห็นของ
ชุมชนมีการวางแผนรวมกับชุมชนวาสวนใดที่ตองการใหโรงเรียนดําเนินการ สวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข
มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน รวมถึง
การออกเยี่ยมเยียนชุมชน และเขารวมกิจกรรมของชุมชนใหมากขึ้น
2.2 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน โรงเรียนควรทําการประชุมรวมกันกับชุมชน
โดยอาจมีการแตงตัง้ กรรมการดานความรวมมือกับชุมชนในการขอความรวมมือตาง ๆ อธิบายถึงผลดีผลเสีย
วาบุตรหลานของคนในชุมชนจะไดอะไรจากการที่ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน โรงเรียนประหยัด
งบประมาณจากการซอมแซมอาคารสถานที่ ทําใหเหลืองบประมาณในการจัดสรรสิ่งอื่นใหแกนักเรียนตอไป
2.3 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน โรงเรียนควรศึกษาชุมชนในพื้นที่วาเปนอยางไร
เพื่อใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ เชน ชุมชนที่เปนชนเผาก็อาจจะใชการออก
เยี่ ย มเยี ย นพบปะพู ด คุ ย ให ม ากขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ ง ความจริ ง ใจ ส ว นชุ ม ชนที่ อ  า นออกเขี ย นได ก็ ใ ห ใ ช
การประชาสัมพันธทั้งทางวาจาและแบบลายลักษณอักษร เพื่อใหมีความรูสึกเปนทางการ
2.4 ดานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควรทําใหกรรมการทุกทานรูสึกเปนผูที่มี
สวนสําคัญในการประชุม รับฟงทุกความคิดเห็นในทีป่ ระชุม การลงมติในทีป่ ระชุมควรมีเหตุผลมารองรับเสมอ
แจกแจงถึงผลดีผลเสียในการลงมตินั้น และที่ประชุมควรมีนโยบายในการแจงรายละเอียดของที่ประชุม
ใหกับผูขาดการประชุมอยูเสมอ
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. ดานการใหบริการชุมชน จากผลการวิจัยที่พบวาในแตละขอนั้นสวนใหญมีการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ปกติของโรงเรียนที่จะตองใหบริการชุมชน ตามที่ Veerachat (1999, 51-54) ไดกลาว
ในวิธีการสรางความสัมพันธกับชุมชนไววา การเยี่ยมเยียนชุมชนนั้นเปนการติดตอสัมพันธแบบสองทาง
ซึ่งชวยใหโรงเรียนและชุมชนไดเขาใจกันมากขึ้นและควรทําอยางเปนปกติสมํ่าเสมอ แตขอที่นาสนใจและ
ขัดแยงกับทิศทางของขออืน่ ๆ ในดานการใหบริการชุมชน คือ การจัดใหมกี ารสอนหรือฝกอบรมเกีย่ วกับวิชาชีพ
ใหกับชุมชน นั้นไมมีการปฏิบัติถึงรอยละ 51.4 หรือเกินกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ที่เปนเชนนี้อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เชน การขาดแคลนซึ่งบุคลากรและงบประมาณที่จะดําเนินการ
ซึ่งคลายคลึงกับ Ramaboth (1993) ที่ไดศึกษาไว คือ ครูมีภาระหนาที่มากแลวทําใหไมมีคนที่จะมารับหนาที่
ในสวนนี้ การขาดแคลนซึง่ งบประมาณในการดําเนินการ ขาดแคลนแหลงวิทยาการในการใหความรู ผูป กครอง
มีฐานะยากจนที่ตองดิ้นรนเพื่อเศรษฐกิจของครอบครัวมากกวาจะมาใหความสนใจกับการฝกอบรมวิชาชีพ
ที่เหมือนกับเปนกิจกรรมยามวาง เปนตน สวนขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน พบวา โรงเรียนควรจะศึกษาผลตอบรับทีไ่ ดจากความคิดเห็นของชุมชน มีการวางแผนรวมกับชุมชน
วาสวนใดทีต่ อ งการใหโรงเรียนดําเนินการ สวนใดทีต่ อ งปรับปรุงแกไข มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน รวมถึงการออกเยี่ยมเยียนชุมชน และเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนใหมากขึ้น นอกจากนั้นโรงเรียนอาจจะแกไขปญหาโดยการเปนตัวกลางที่จะดึงหนวยงานของ
รัฐมาหมุนเวียนใหบริการชุมชน เชน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ หนวยฝกอบรมวิชาชีพของรัฐ หนวยงาน
สงเสริมสุขภาพอนามัย เปนตน โดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุนดานอาคาร สถานที่ และการจัดการ ซึ่งขอเสนอ
แนะนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Runthat (1999) จากการศึกษาคนควาอิสระ เรื่องการปฏิบัติงาน
การใหบริการแกชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่พบวา ดานการใหบริการดานอาชีพ มีการปฏิบัติอยู
ในลําดับสุดทาย ซึ่งเปนสิ่งที่โรงเรียนควรทําการแกไขใหดีขึ้น
2. ดานการขอความรวมมือจากชุมชน จากทีพ่ บวา โรงเรียนสวนใหญมกี ารปฏิบตั ิ อาจจะสะทอน
ไดวาชุมชนสวนใหญนั้นใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดีซึ่ง Sujjanan (2011, 49) ไดกลาววา การศึกษา
ซึ่งนอกจากตัวผูเรียนเอง และบุคลากรทางการศึกษาแลว ผูที่ไดประโยชนจากการศึกษาก็คือสังคมหรือ
ชุมชนนั่นเองผลการวิจัยที่ไดรับจึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Thanakwang (2013) ที่พบวา ผูปกครอง
มีสว นรวมติดตามผลการเรียน และเอาใจใสการเรียนของนักเรียน สนับสนุนและมารวมกิจกรรมทีท่ างโรงเรียน
จัดขึ้นอยางนอย 1 กิจกรรม ดังนั้นจึงเปนเรื่องสมควรที่ชุมชนควรจะใหความรวมมือแกโรงเรียน โดยการ
ใหความรวมมือกับโรงเรียนตามที่ไดรับการเชื้อเชิญหรือรองขอและงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับขอเสนอแนะ
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ โรงเรียนควรทําการประชุมรวมกันกับชุมชน
โดยอาจมีการแตงตัง้ กรรมการดานความรวมมือกับชุมชนในการขอความรวมมือตาง ๆ อธิบายถึงผลดีผลเสีย
วาบุตรหลานของคนในชุมชนจะไดอะไรจากการที่ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน โรงเรียนประหยัด
งบประมาณจากการซอมแซมอาคารสถานที่ ทําใหเหลืองบประมาณในการจัดสรรสิ่งอื่นใหแกนักเรียนตอไป
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3. ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน จากผลการวิจยั ทีพ่ บวา การจัดทําวารสารประจําป ไมมกี าร
ปฏิบตั ริ อ ยละ 47.1 การจัดทําจดหมายขาว ไมมกี ารปฏิบตั ริ อ ยละ 42.9 จัดทําแผนงานโครงการ ปฏิทนิ กิจกรรม
ของโรงเรียน ไมมกี ารปฏิบตั ริ อ ยละ 48.6 แมจะไมใชสว นใหญทไี่ มมกี ารปฏิบตั แิ ตกม็ อี ตั ราสวนเกือบครึง่ หนึง่
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณวา ชุมชนชนบทนั้นมักจะเปนชุมชนขนาดเล็กที่ผูคน
ในชุมชนรูจักกันอยางทั่วถึงจึงเห็นวาไมมีความจําเปนในการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางเปนทางการ
การประชาสัมพันธโดยอาศัยวาจาก็นา จะเพียงพอ แตอยาลืมวาการอาศัยเพียงวาจานัน้ ยอมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด
ความผิดเพี้ยนของขอมูลเมื่อมีการบอกตอ ๆ กันไป ดังที่ Tungchitpermkwamdee (2000, 8) ไดให
ความสํ า คั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ ไ ว ว  า การประชาสั ม พั น ธ จ ะให ข  า วสาร และข อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต อ ง
อันมิไดเปนการโฆษณาชวนเชื่อดวยกลวาจาเพื่อทําใหเกิดความเขาใจอันดีและรวมมือรวมใจกันทุกฝาย
นอกจากนัน้ สาเหตุอนื่ ๆ ทีไ่ มมกี ารประชาสัมพันธในรูปแบบของลายลักษณอกั ษร ซึง่ อาจจะเปนเพราะอุปสรรค
ทางดานภาษา เนืองจากพื้นที่ในอําเภอดอยเตานั้นมีโรงเรียนที่อยูในพื้นที่หมูบานของกลุมชนเผาที่พอจะ
พูดสื่อสารภาษาไทยไดเล็กนอย แตไมสามารถที่จะอานตัวหนังสือภาษาไทยออกได สําหรับขอเสนอแนะ
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ โรงเรียนควรศึกษาชุมชนในพื้นที่วาเปนอยางไร
เพื่อใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ เชน ชุมชนที่เปนชนเผาก็อาจจะใชการ
ออกเยี่ ย มเยี ย นพบปะพู ด คุ ย ให ม ากขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ ง ความจริ ง ใจ ส ว นชุ ม ชนที่ อ  า นออกเขี ย นได ก็ ใ ห
ใชการประชาสัมพันธทั้งทางวาจาและแบบลายลักษณอักษร เพื่อใหมีความรูสึกเปนทางการ เชนเดียวกับ
งานวิจยั ของ Kumarsith (2011) ทีพ่ บวา โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ มีการสรางความสัมพันธกบั ชุมชนและ
หนวยงานอื่น และไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งไดเสนอ
ปญหาไว คือ ภาษาเปนอุปสรรคตอการสื่อสารเนื่องจากชุมชนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร
4. ดานคณะกรรมการสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นสวนใหญมีการปฏิบัติรอยละ 100 เกือบ
ทั้งหมด แตปญหาที่พบคือเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนสมาชิกมักจะมาไมครบ
ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การไมมีเวลาวางมาเขารวมประชุมเนื่องจากตองคํานึงถึงปากทอง
ของครอบครัวเปนสําคัญ ติดภารกิจสวนตัว การเจ็บไขไดปวย หรือกรรมการบางทานอาจจะมีความรูสึกวา
ตัวเองไมไดมีความสําคัญกับที่ประชุม เหลานี้เปนตน ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกับปจจัยที่สงผลตอการ
มีสวนรวมที่ Mettkarunchit (2010, 267-270) ไดกลาวไววา ขณะที่กรรมการบางทานตองการที่จะมีเกียรติ
และไดรับการยกยองในฐานะของกรรมการสถานศึกษา แตกรรมการบางทานอาจจะตองคํานึงถึงปากทอง
และเศรษฐกิจของครอบครัวเปนหลัก จึงไมคอยมีเวลาวางไปรวมกิจกรรมกับสถานศึกษาซึ่งเปนไปใน
ทํานองเดียวกับขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ โรงเรียนควรทําให
กรรมการทุกทานรูสึกเปนผูที่มีสวนสําคัญในการประชุม รับฟงทุกความคิดเห็นในที่ประชุม การลงมติ
ในที่ประชุมควรมีเหตุผลมารองรับเสมอ แจกแจงถึงผลดีผลเสียในการลงมตินั้น และที่ประชุมควรมีนโยบาย
ในการแจงรายละเอียดของที่ประชุมใหกับผูขาดการประชุมอยูเสมอ
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สรุป
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา พบว า
โดยรวมสวนใหญนั้นโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่องความความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการใหบริการชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบตั ใิ นดานนี้ ยกเวนขอการจัดให
มีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้น ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติเกินกวาครึ่งหนึ่ง คือ
รอยละ 51.4 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน แมบางครั้งจํานวนของคนในชุมชนที่ใหความรวมมือกับ
โรงเรียนอาจจะไมไดมาครบทั้งหมดแตดานการขอความรวมมือจากชุมชนแลวถือวาอยูในเกณฑที่ดี
ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน มีหลายขอที่พบวาการประสัมพันธโรงเรียนนั้นไมมีการปฏิบัติเกือบครึ่งหนึ่ง
ดานคณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบัติเปนสวนใหญ แตก็ยังพบปญหาอยูบาง เชน การขาดประชุม
ของกรรมการสถานศึกษา จํานวนครั้งการประชุมที่นอยหรือเวนระยะนานเกินไปที่อาจจะทําใหแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นไมทันการ สวนผลจากการศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการใหบริการชุมชน
โรงเรียนควรเปนตัวกลางในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน ดานการขอความรวมมือจากชุมชน
ควรจัดตั้งคณะกรรมการดานเพื่อดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน ควรจะศึกษา
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะใชการประชาสัมพันธทเี่ หมาะสมกับบริบทของชุมชนนัน้ ๆ ดานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนควรทําใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนสวนสําคัญ มีการนัดหมายลวงหนาในการประชุมดวยระยะเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป เพื่อนําไปเปน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 โรงเรียนควรจะมีการใหบริการชุมชนในดานการสอนหรือฝกอบรมทางวิชาชีพใหกบั ชุมชน
เนือ่ งจากผลการวิจยั พบวา มีการปฏิบตั ดิ า นนีไ้ มถงึ รอยละ 50 ซึง่ โรงเรียนอาจจะแกไขไดโดยการเปนตัวกลาง
ในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน
1.2 โรงเรียนและชุมชนควรรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการที่จะคอยดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ
โดยเฉพาะ
1.3 โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ และใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
กับบริบทของชุมชนนัน้ ๆ เพือ่ เปนการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา และเปนการสรางคานิยมและทัศนคติ
ที่ดีใหเกิดกับหนวยงาน เพราะเมื่อชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกันการชวยเหลือและรวมมือ
ก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะมีการประชุมกันทุกครัง้ เมือ่ มีการหาแนวทาง
การปฏิบัติของโรงเรียนและมีปญหาเกิดขึ้นเพราะไมเชนนั้นอาจจะทําใหแกปญหาไดไมทันการ และ
ควรมีการนัดหมายในการประชุมลวงหนาในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดการขาดประชุมของคณะกรรมการ
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2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในขอบเขตเนื้อหาดานอื่น ๆ เชน
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและหนวยงานอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดความครอบคลุมและหลากหลาย
ในดานเนื้อหาของการวิจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาวิจยั ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ เพราะจากวิถชี วี ติ และ
มุมมองที่แตกตางกันอาจจะทําใหผลลัพธที่ไดจากการวิจัยนั้นออกมาแตกตางกัน
2.3 เปลีย่ นประชากรทีใ่ ชในการเรือ่ งวิจยั ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจากทีเ่ คยใช
ประชากรเปนคนจากชุมชนใหเปลี่ยนมาใชประชากรที่เปนบุคลากรภายในโรงเรียน
2.4 การเปลี่ยนวิธีการวิจัยที่จะใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน
การเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย หรือเปลี่ยนจากการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง
และวิธีการใชคําแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในภาษาไทยและ “的”ในภาษาจีน โดยรวบรวมประโยค
ตัวอยางที่มีคําวา “ของ” เปนสวนประกอบโครงสรางจากนวนิยายเรื่อง สี่แผนดิน (เลม 1) ตนฉบับภาษาไทย
และฉบับแปลภาษาจีน เพื่อศึกษาประเภทของโครงสรางการใชคําวา “ของ” โดยเลือกศึกษาเฉพาะโครงสราง
นามวลีที่แสดงความสัมพันธแบบเจาของเพื่อวิเคราะหความหมายของโครงสรางรวมถึงวิธีการใช “ของ”
และนําไปเปรียบเทียบกับ “的” ในการวิจัยผูวิจัยไดใชแบบบันทึกรายการ สถิติพื้นฐาน การวิเคราะหเนื้อหา
ในการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาโครงสรางการใช
ความหมายของโครงสราง และวิธีการใช “ของ” และ “的” มีทั้งขอเหมือนและขอแตกตาง เชนวา ในดาน
วิธีการใช “ของ” จะมีความยืดหยุนมากกวา “的” กลาวคือ “ของ” นอกจากใชเชื่อมคํานามกับคํานามแลว
ยังสามารถใชเชื่อมคํานามกับคําชนิดอื่น ๆ หรือวลีไดอีกดวย นอกจากนี้การใชหรือไมใช “ของ” ขึ้นอยูกับ
ประเภทคํามากกวาความหมายของโครงสรางประโยค อีกทั้งไมมีความสัมพันธกับกฎการสัมผัสคําและ
กฎระยะทางที่คลายคลึงกัน (距离相似原则) เหมือน “的”

คําสําคัญ
ของ 的 คําแสดงความเปนเจาของภาษาไทย ภาษาจีน
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: arotchaphorn@hotmail.com
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Abstract
This research aims at the comparative study of structure of usage, meaning of structure
and usage method of possessive words “Khong” in Thai and “De” in Chinese. Therefore, the
sample sentences containing the word “Khong” as the structural component in ‘Four Reign’ novel
(Volume 1) of Thai original version and its Chinese translation are collected to examine the structure
of usage of the word “Khong”. In particular, the noun phase structure reflecting the possessive
relationship is chosen for the study with the aim of analyzing the meaning of structure and the
usage of “Khong” prior to making the comparison with “De”. With regard to this research, the author
has used the case record form, fundamental statistics and content analysis in collecting, processing
and analyzing data, respectively. According to research results, the similarities and differences
between “Khong” and “De” are found in light of their structure of usage, meaning of structure and
usage method. For example, the usage of the former is more flexible than the latter. This means
that, apart from linking two nouns, “Khong” can be used to connect noun and other part of speech
or phrase. Additionally, usage or non-usage of “Khong” depends on the part of speech rather than
the meaning of sentence structure and has no relationship with the rhythm and distanced-based
similarity principle as found in “De”.

Keywords
Khong, De, Possessive Adjective, Thai Language, Chinese Language

บทนํา
การแสดงความเปนเจาของในแตละภาษามีความแตกตางกัน และในหนึ่งภาษาอาจจะมีวิธีแสดง
ความเปนเจาของหลากหลายวิธี เชน ภาษาอังกฤษใชคาํ คุณศัพทแสดงความเปนเจาของมาวางไวหนาคํานาม
หรือเติม –'s ทายคํานาม นอกจากนี้ยังสามารถใชคําบุพบท “of” เชื่อมระหวางคํานามกับคํานามไดอีกดวย
(Murphy & Akramat, 2001, 126-134) ภาษาฝรั่งเศสใชคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของวางไวหนา
คํานาม โดยเปลี่ยนตามเพศและพจนของคํานามนั้น (Malikun, 2012, 127-128 ) ภาษาญี่ปุนใช คําชวย
“の” มาวางไวตรงกลางระหวางนามวลี (Yamasaki, Ichii, Sazaki, Takahashi & Mashida, 2013, 58)
ในทํานองเดียวกันภาษาไทยและภาษาจีนใชคาํ บุพบท “ของ”1 และคําชวยโครงสราง “的” ตามลําดับมาวาง
ไวตรงกลางระหวางนามวลีเพื่อแสดงความเปนเจาของ

1

การแสดงความเปนเจาของในภาษาไทย นอกจากจะใชคาํ บุพบท “ของ” แลวยังสามารถใชคาํ กริยา “เปนของ” มาวางไวตรงกลางระหวาง
นามวลีไดอีกดวย แตในงานวิจัยนี้จะศึกษาเพียงการใชคําบุพบท “ของ” เทานั้น
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คําชวยโครงสราง “的” ในภาษาจีนนอกจากจะแสดงความเปนเจาของแลว ยังใชเปนคําเชือ่ มระหวาง
สวนขยายคํานาม (定语 ) กับคํานาม หรือคุณานุประโยค (关系从句 ) กับคํานามอีกดวย ดังนั้น
จึงกลาวไดวา “的” และ “ของ” ไมไดมคี วามสัมพันธกนั แบบหนึง่ ตอหนึง่ โดย “的” สามารถแปลเปนคําตาง ๆ
ในภาษาไทย ดังตัวอยางที่ 1–5
ตัวอยางที่ 1: ซีกเดียวของวังหลวง (สี่แผนดิน 1 หนา 11) (皇宫的一角儿呢)
ตัวอยางที่ 2: วงลอแหงชีวิต (สี่แผนดิน 1 หนา 366) (生命的轮回)
ตัวอยางที่ 3: คนที่สง เสียงดังที่สุดและหัวเราะดังที่สุด ก็คือเจาคุณพอเอง
(สี่แผนดิน 1 หนา 5) (而喊声最高、笑声最大的总是昭坤本人)
ตัวอยางที่ 4: พลางพนมมือรับไหวคุณสายซึ่งทรุดตัวลงนั่งไหว (สี่แผนดิน 1 หนา 87)
(赶忙双手合十，向倒身坐地下拜的坤赛还礼)
ตัวอยางที่ 5: ในสถานที่อันกวางใหญแหงนี้ (สี่แผนดิน 1 หนา 43)
(在这样一个空旷、冷清的地方)
จากตัวอยางที่ 1-5 จะเห็นไดวา “的” สามารถแปลเปน ของ แหง ที่ ซึ่ง และอันไดตามลําดับ ดังนั้น
“的 ” จึงมีวิธีใชหลากหลายกวา “ของ” อยางไรก็ตามทั้งสองคํานี้ตางสามารถใชแสดงความเปนเจาของได
เพียงแตการเรียงลําดับสวนขยายกับคําหลักในภาษาไทยและภาษาจีนแตกตางกัน กลาวคือสวนขยาย
ในภาษาไทยจะอยูหลังคําหลัก แตสวนขยายในภาษาจีนจะอยูหนาคําหลัก ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษา
โครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง วิธีการใช “ของ” และนําไปเปรียบเทียบกับ “的” โดยไดรวบรวม
ประโยคตัวอยางจํานวน 765 ประโยค จากนวนิยายเรื่องสี่แผนดิน (เลม 1) ซึ่งเปนนวนิยายไทยที่มีชื่อเสียง
ระดับภาษามีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีฉบับแปลภาษาจีนอีกดวยมาทําการศึกษาวิเคราะห เนื่องจาก
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับคําแสดงความเปนเจาของในภาษาจีนมีเปนจํานวนมากและมีการศึกษาอยางละเอียด
จากหลายมุมมอง แตในภาษาไทยขอมูลและงานวิจัยในดานดังกลาวยังมีไมมากและยังไมลึกเทาที่ควร
งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาคําแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในภาษาไทย และนําไปเปรียบเทียบกับ
คําแสดงความเปนเจาของ “的” ในภาษาจีน

วัตถุประสงค
เพือ่ เปรียบเทียบโครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง และวิธกี ารใชคาํ แสดงความเปนเจาของ
ระหวาง “ของ” ในภาษาไทยและ “的” ในภาษาจีน
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎระยะทางที่คลายคลึงกัน (距离相似原则)
Haiman อธิบายแรงจูงใจของระยะทาง (距离动因 ) วา ระยะทางระหวางสวนประกอบของ
ภาษาสะทอนใหเห็นถึงระยะทางระหวางสวนประกอบของแนวคิดที่แสดงออก Givon เรียกแนวคิดนี้วา
กฎประชิด (相邻原则) และใหคําจํากัดความไววา ในดานหนาที่ แนวคิดหรือความรูความเขาใจ
เนื้อหาที่มีความใกลชิดกันจะวางไวในตําแหนงที่ใกลกันมากกวา หรือกลาวโดยทั่วไปวารูปแบบระหวาง
องคประกอบกับองคประกอบยิง่ เชือ่ มไวใกลกนั ความหมายของมันก็ยงิ่ มักจะใกลชดิ กัน ดังนัน้ ความสัมพันธ
ของรูปแบบคัดลอกมาจากความสัมพันธทางความหมาย (Haiman, 1983 ; Givon, 1990 cited in Zhang,
1998, 222) Zhang (1998) ใชแรงจูงใจของระยะทาง (距离动因 ) วิเคราะหการใชหรือไมใช “的 ”
ในภาษาจีนและเรียกแรงจูงใจของระยะทาง (距离动因) วากฎระยะทางทีค่ ลายคลึงกัน (距离相似原则)
Zhang อธิบายวาระยะทางระหวางสวนประกอบกับสวนประกอบของภาษาเปนคูขนานกันไปกับระยะทาง
ของแนวคิด ดังนั้นระยะทางของแนวคิดระหวางสวนขยายกับคําหลักยิ่งหางไกลยิ่งงายที่จะใช “的 ”
ในทางตรงกันขามระยะทางของแนวคิดยิ่งใกลชิดกันยิ่งไมใช “的”

วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดรวบรวมประโยคตัวอยางจากนวนิยายเรื่อง สี่แผนดิน (เลม 1) ที่มีคําวา “ของ” เปน
สวนประกอบโครงสราง จํานวน 765 ประโยค และนําประโยคตัวอยางดังกลาวมาศึกษาประเภทของโครงสราง
การใช “ของ” โดยการวิจัยครั้งไดเลือกศึกษาเฉพาะโครงสรางนามวลีที่แสดงความสัมพันธแบบเจาของ
เพื่อทําการวิเคราะหความหมายของโครงสราง รวมถึงวิธีการใช “ของ” และนําไปเปรียบเทียบกับ “的”
โดยใชกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมตามตารางที่ 1 สําหรับการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติ
พื้นฐานมาคิดคํานวณคารอยละคาเฉลี่ยและการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการบรรยาย
เพื่อแสดงผลการวิจัย
ตารางที่ 1
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางการใชความหมายของโครงสราง และวิธีการใชคํา
แสดงความเปนเจาของระหวาง “ของ” ในภาษาไทยและ “的”ในภาษาจีน
¦°Âª·
(1) Ã¦¦oµµ¤ª¨¸(Auppakitsinlapasan, Phya., 1996)
(2) Ã¦¦oµµ¦Äo(Royal Institute of Thailand, 2002 ; Lv,2005;Zhu, 2008 ;Lu, 2005)
(3) ªµ¤®¤µ¥ °Ã¦¦oµ (Kong,1994 ; Lu,2002 ; Wen,1998)
(4)ª·¸µ¦ÄoÎµÂªµ¤Á}Áoµ °(Lu,2009 ;Luo,2009 ; Jin, 2010 ;Wen, 1999)
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาโครงสรางการใชความหมายของโครงสรางและวิธีการใช “ของ” และ “的” สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. โครงสรางการใช “ของ” และ “的”
1.1 โครงสรางการใช “ของ”พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (Royal Institute
of Thailand, 2002) ไดใหคาํ จํากัดความคําวา “ของ” วา “ของ” (คํานาม) หมายถึง สิง่ ตาง ๆ (บุพบท) "แหง"
ใชสําหรับนําหนานามที่เปนผูครอบครอง Paholayuth (1983) กลาววา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
คําวา “ของ” ถูกใชเปนคําบุพบทมาโดยตลอด โดย “ของ” จะอยูห นานามเพือ่ แสดงความเปนเจาของ Wilawan
(1992) กลาววาคําวา “ของ” “แหง” “ใน” สามารถรวมกับคําอืน่ กลายเปนบุพบทวลีเพือ่ เชือ่ มหรือขยายคํานาม
ที่อยูขางหนาแสดงความเปนเจาของได แตทั้งสามคํานี้มีขอแตกตางทางดานการนําไปใช คือ “ของ”
ใช กั บ การแสดงความเป น เจ า ของโดยทั่ ว ไป “แห ง ” มั ก จะใช กั บ คํ า นามที่ เ ป น นามธรรม “ใน” ใช กั บ
พระมหากษัตริยหรือบุคคลชั้นสูง Bandhumetha (2009) เรียก “ของ” และ “แหง” ตามคุณสมบัติของ
คําดังกลาววา “คําเชื่อมบอกเจาของ” โดย “ของ” และ “แหง” จะใชหนาหรือหลังคํานาม เชื่อมคํานามนั้น
กับคํานามอีกคําหนึง่ เชน “กระเปาของคุณอยูใ นหองแลวนะ” “นีค่ อื อํานาจแหงรัฐ” จากการวิเคราะหประโยค
ตัวอยาง 765 ประโยคในนวนิยายเรื่องสี่แผนดิน (เลม 1) พบวา โครงสรางการใช “ของ” แบงออกไดเปน
3 โครงสราง คือ “คํานาม + ของ +คํานาม” “คํานาม2 + ของ + คุณศัพทวลี/บุพบทวลี” “คํากริยา/คุณศัพท +
ของ+คํานาม” ดังตัวอยางที่ 6-8
ตัวอยางที่ 6: “แมแชมจะทําอะไรก็เปนเรื่องของแมแชม” (หนา 69)
(你想怎么做是你的事儿)
ตัวอยางที่ 7: เมื่อไดพบพลอยผูเปนพี่สาวเต็มตัวออกมาจากวังพรอมดวยบรรยากาศของในวัง
ซึง่ เปนทีท่ หี่ รูหราทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ หวานก็นบั ถือเลือ่ มใสพีส่ าวอยางจริงจัง (หนา 190)
(对这个宫中派头十足的姐姐格外钦敬)
ตัวอยางที่ 8: “ความจริงทานก็กริ้วของทานถูก” (หนา 47)
(那次主子发了多大脾气呀！看来她生气是有道理的)
จากการวิเคราะหตัวอยางประโยคพบวา โครงสราง “คํานาม+ของ+คํานาม” มีจํานวนมากที่สุด
(98.17%) ในขณะทีโ่ ครงสราง “คํานาม + ของ + คุณศัพทวลี/บุพบทวลี” มีจาํ นวนนอยทีส่ ดุ (0.52%) นอกจาก
นี้ยังพบวา คําหลักของ “ของ” เปนไดทั้งคํานาม คํากริยาคําคุณศัพท ซึ่งสามานยนามมีจํานวนมากที่สุด
2

Auppakitsinlapasan, Phya (1996) แบงคํานามในภาษาไทยออกเปน 5 ประเภท ไดแก สามานยนาม (เชน คน บาน เมือง ใจ ลม เวลา
เปนตน) วิสามานยนาม (เชน ประเทศไทย อุดรธานี เปนตน) ลักษณนาม (คน ตัว รูป ใบ เลม เปนตน) สมุหนาม (ฝูงปลา คณะกรรมการ
ชมรมรักการอาน เปนตน) อาการนาม (การกิน การเดิน ความงาม ความสุข ความรู เปนตน)
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(74.12%) สวนคํากริยาและคําคุณศัพทมีจํานวนนอยที่สุด (1.31%) สวนขยายของ “ของ” เปนไดทั้งคํานาม
คุณศัพทวลี บุพบทวลี โดยวิสามานยนามมีจาํ นวนมากทีส่ ดุ (42.35%) สวนคุณศัพทวลีพบเพียงตัวอยางเดียว
1.2 โครงสรางการใช “的” Lv (2005) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “的” วาเปนคําชวยโครงสราง
โดยคําทีส่ ามารถประกอบเปน “的” วลีไดนอกจากคําสันธาน คําชวย คําอุทานแลว คําชนิดอืน่ ๆ ก็สามารถประกอบ
เปน “的” วลีไดเพื่อทําหนาที่ขยายคํานาม เชน “คํานาม+的+คํานาม” เชน 窗外的歌声 (เสียงเพลง
นอกหนาตาง) “คํากริยา + 的 + คํานาม” เชน 唱的歌 (เพลงที่รอง) “คําคุณศัพท + 的 + คํานาม” เชน
幸福的生活 (ชีวิตที่มีความสุข) “คําวิเศษณ + 的 + คํานาม” เชน 万一的机会 (โอกาสที่นอยมาก)
“บุพบทวลี+的+คํานาม” เชน 关于天文学的知识 (ความรูเกี่ยวกับดาราศาสตร) “คําเลียนเสียง +的
+คํานาม” เชน 当当的钟声 (เสียงระฆังเหงงหงาง) Zhu (2008) เสนอวาวิธีการจําแนกสวนขยายนาม
และสวนขยายภาคแสดง นอกจากจะพิจารณาคําหลักแลว ตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของสวนขยายรวมทั้ง
หนาที่ของทั้งโครงสรางในประโยคอีกดวย ยกตัวอยางเชน หากพิจารณาจากคุณสมบัติของสวนขยายเปน
ทีท่ ราบกันดีวา บุรษุ สรรพนาม คํานาม คําบอกจํานวนและคําลักษณนามสามารถทําหนาทีเ่ ปนสวนขยายนามได
ในทางตรงกันขามคําวิเศษณไมสามารถทําหนาที่เปนสวนขยายนามได เปนไดแคเพียงสวนขยายภาคแสดง
เทานัน้ Zhu ยังกลาวอีกวา คําคุณศัพทและคําลักษณนามพยางคเดียวทีซ่ าํ้ คําแลวสามารถเปนสวนขยายนาม
ได เชน 大大的眼睛 (ดวงตาโต ๆ) 细细的眉毛 (คิ้วเล็ก ๆ) 个个学生 (นักเรียนทุกคน) 张张纸
(กระดาษทุกแผน) เปนตน ทีน่ า สนใจคือบางครัง้ คํากริยาก็สามารถทําหนาทีเ่ ปนคําหลักไดเชนเดียวกับคํานาม
เชน 观众的支持 (การสนับสนุนของผูชม) 温度的下降 (การลดลงของอุณหภูมิ) Lu (2005) ให
ขอสังเกตเกี่ยวกับสวนขยายนามวา บุพบทวลี “对……” (ตอ) สามารถทําหนาที่เปนสวนขยายนามได เชน
对考试的意见 (ความคิดเห็นตอการสอบ) 对祖国的感情 (ความผูกพันตอมาตุภูมิ) แตไมใชวา
คํานามทุกคําจะถูกขยายดวยบุพบทวลี “对……” (ตอ) ได กลาวคือ บุพบทวลี “对……” (ตอ) ไมสามารถ
ขยายคํานามรูปธรรมหรือคํานามนามธรรมหนึง่ พยางคได เชน ไมสามารถพูดไดวา 对《红楼梦》的论文
(วิทยานิพนธตอ นิยายเรือ่ งความฝนในหอแดง) 对家乡的情 (ความรูส กึ ตอบานเกิด) แตกม็ ขี อ ยกเวนอยูบ า ง
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา โครงสรางการใช “的” แบงเปน 3 โครงสราง คือ “คํานาม+的+
คํานาม” “คํานาม+的+คํากริยา” และ “คํากริยา/คําคุณศัพท/คําวิเศษณ/บุพบทวลี/คําเลียนเสียง+的+
คํานาม” โดย “的” ในโครงสราง “คํานาม+的+คํานาม” และ “คํานาม+的+คํากริยา” จะแสดงความเปน
เจาของ (“的” ในโครงสราง “คํานาม+的+คํากริยา” สามารถแสดงความเปนเจาของไดแตพบในปริมาณนอย
จะพบเมื่อคํากริยาที่ทําหนาที่เปนคําหลักสามารถใชเปนคํานามได) สวน “的” ในโครงสราง “คํากริยา/
คําคุณศัพท/คําวิเศษณ/บุพบทวลี/คําเลียนเสียง+的+คํานาม” จะใชเชื่อมระหวางสวนขยายและคําหลัก
โดยสวนขยายจะอธิบายหรือจํากัดความคําหลัก ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาเพียง “的” ในโครงสราง “คํานาม
+的+คํานาม” เทานั้น
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2. ความหมายของโครงสราง “ของ” และ “的”
2.1 ความหมายของโครงสราง “ของ” Pei (2007) กลาวถึงสวนขยายนามในภาษาไทยวา
ทําหนาทีข่ ยายหรือจํากัดความคําหลัก โดยสวนขยายนามจะแสดงคุณสมบัติ จํานวน เจาของ ประโยชนใชสอย
วัตถุดิบ เวลา สถานที่ สภาพของคําหลักเปนตน ซึ่งคําหลักอาจจะเปนคํานาม คําสรรพนามหรือวลีที่เกี่ยวของ
จะเห็นไดวาเมื่อสวนขยายนามขยายคํานามกลายเปนนามวลี สามารถแสดงความหมายวา “เจาของ”
ไดจากการวิเคราะหประโยคตัวอยางที่มีโครงสราง “คํานาม+ของ+คํานาม” จํานวน 751 ประโยค พบวา
ความหมายของโครงสราง “ของ” สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก คําเรียก ครอบครอง (แบงเปน
สามารถยกใหผอู นื่ ไดและไมสามารถยกใหผอู นื่ ได) อวัยวะคน สวนประกอบ (แบงเปนรูปธรรมและนามธรรม)
คุณสมบัติ ทิศทาง (ดังตัวอยางที่ 9-16 ตามลําดับ) โดยความหมายครอบครองมีจํานวนมากที่สุด (61.92%)
ในขณะทีค่ วามหมายคุณสมบัตมิ จี าํ นวนนอยทีส่ ดุ (0.53%) จากการหาตัวอยางประโยคเพิม่ เติมในคลังขอมูล
ภาษาไทยแหงชาติ 2 พบวา โครงสราง “ของ” ยังสามารถแสดงความหมายอวัยวะสัตวและเวลาไดอีกดวย
เชน “ตองเอาเสนขนที่หางของชางเผือก จึงจะกันภัยนานาประการได” “ตรวจสอบอากรเปนรายเดือน
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป”
ตัวอยางที่ 9: ถาเกงอยางแมของมันเมือ่ เด็ก ๆ (หนา 21) (就怕像她妈妈小时候那么能)
ตัวอยางที่ 10: สวนผาผอนของพลอยนั้น แมรวบรวมใสหีบชนิดเดียวกันแตสีแดง (หนา 7)
(珀怡的衣服被子收进另一只箱子里，
这只箱子和嫚彩的那两只一样，只不过颜色是红的)
ตัวอยางที่ 11: ถาจะใหพลอยอธิบายทรรศนะใหมของตนในขณะนั้นก็คงอธิบายไมได (หนา 154)
(如果要珀怡把她当时的新观点说明白，那是勉为其难)
ตัวอยางที่ 12: ถาหากวาพลอยเอื้อมแขนของตนออกไปจนสุด (หนา 77)
(如果她把手伸出来，甚至可以摸到皇上的靴子)
ตัวอยางที่ 13: กระดานทุกแผนและเสาทุกตนของตัวเรือน ดูเหมือนจะเปนเครื่องเชื่อมโยงใหเกิด
ความรูสึกวาทุกคนเปนเจาของรวมกันอยูทุกขณะ (หนา 98)
(屋子上的一板一柱，仿佛都是连接物，
把家里的每个人都牵系在一起，使他们时刻都觉得大家同是主人)
ตัวอยางที่ 14: กอนจะถึง แมหันมากระซิบบอกวา จะพาไปหาคุณสายซึ่งเปนขาหลวงตนตํารับ
ของเสด็จ (หนา 18) (嫚彩低声告诉珀怡，
说先带她去见长公主最宠爱的宫婢坤赛)
ตัวอยางที่ 15: ปากก็พรํ่าบนถึงความรอนของอากาศในเวลากลางวันนั้น (หนา 203)
(一边抱怨今天天气太热)
ตัวอยางที่ 16: มิใชทําตามสบายเหมือนเมื่ออยูชั้นลางของตําหนัก (หนา 24)
(在楼下时那种轻松、随便的样子一点儿也看不见了)
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2.2 ความหมายของโครงสราง “的” Zhu (1957) ไดอางอิงแนวคิดของ Zhao ซึ่งกลาวถึง
ความหมายของสวนขยายนามในภาษาจีนวาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ จํากัดความและพรรณนา และ
ไดยกตัวอยางความหมายของสวนขยายนามที่มักจะพบบอย ดังนี้ สวนขยายนามแสดงเจาของ เชน 我们
的学校 (โรงเรียนของพวกเรา) สวนขยายนามแสดงคุณสมบัติหรือสภาพ เชน 新书 (หนังสือใหม)
สวนขยายนามแสดงวัตถุดิบ เชน 塑料口袋 (ถุงพลาสติก) สวนขยายนามแสดงประโยชนใชสอย เชน
喝水的杯子 (แกวสําหรับดื่มนํ้า) สวนขยายนามแสดงจํานวน เชน 一群人 (คนหนึ่งกลุม) สวนขยาย
นามแสดงเวลาหรือสถานที่ เชน 昨天的报 (หนังสือพิมพของเมือ่ วาน) 北京的天气 (อากาศของปกกิง่ )
มีนักวิชาการบางสวนไดศึกษาความหมายภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปนเจาของโดยเฉพาะ
ซึ่งมุงศึกษาความสัมพันธทางความหมายระหวางคํานามกับคํานาม เชน Kong(1994) กลาววา ความหมาย
ภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปนเจาของแบงออกเปน 14 แบบ คือ เจาของ สถานที่ ขอบเขต เวลา
ความเกี่ยวของ ลักษณะพิเศษ คุณสมบัติเอกภาพ วัตถุดิบ ที่มา อุปมา อุปกรณ ความสําเร็จ การยกตัวอยาง
ในขณะที่ Lu (2002) แบงความสัมพันธทางความหมายของโครงสราง “的” ทีแ่ สดงความเปนเจาของออกเปน
17 แบบ ไดแกคําเรียกเชน 我的父亲 (พอของฉัน) ครอบครอง เชน 他的房子 (หองของเขา) อวัยวะ
เชน 弟弟的手 (มือของนองชาย) สวนประกอบ เชน书的封面 (ปกหนังสือ) วัสดุ เชน 衣服的布料
(เนื้อผาของเสื้อผา) คุณสมบัติ เชน 他的脾气 (นิสัยของเขา) ลักษณะพิเศษ เชน 弟弟的个子 (รูปราง
ของนองชาย) แนวความคิด เชน 校长的意见 (ความเห็นของครูใหญ) สมาชิก เชน 北大的学生
(นักศึกษาของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง) เปลี่ยนรูป เชน 土豆儿丝儿 (มันฝรั่งซอย) ผลพวง เชน 他的文章
(บทความของเขา) ผลิตภัณฑ เชน 东芝公司的计算机 (คอมพิวเตอรของบริษัทตงจือ) สภาพ เชน
北大的现状 (สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง) บาดเจ็บ เชน 张三的伤口 (ปากบาดแผลของ
จางซาน) กิจการ เชน 小王的工作 (งานของเสี่ยวหวาง) ภูมิประเทศ เชน 苏州园林 (สวนซูโจว)
สถานที่ เชน 张三的前面 (ดานหนาของจางซาน) Wen (1998) ไดแบงความสัมพันธแบบคุณลักษณะ
ออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ จํานวน วัตถุดิบ ที่มา ประเภท ความเกี่ยวของ อุปมา หมวดหมูคะแนน
จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา ความหมายภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปน
เจาของสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญคอื ความสัมพันธแบบเจาของ (领属关系) และความสัมพันธ
แบบคุณลักษณะ (属性关系) โดยความสัมพันธแบบเจาของประกอบดวย คําเรียก ครอบครอง อวัยวะ
สวนประกอบ คุณสมบัติ ทิศทาง สถานที่และเวลา สวนความสัมพันธแบบคุณลักษณะแบงออกเปนวัตถุดิบ
หมวดหมู อุปมา อาชีพ ที่มา ยี่หอ และความเกี่ยวของดังตัวอยางที่ 17-21 ซึ่งแสดงความหมายวัตถุดิบ
หมวดหมู อุปมา ที่มา และความเกี่ยวของตามลําดับ
ตัวอยางที่ 17 :杉木的扁担 (ไมคานที่ทําจากตนฉําฉาจีน)(Wen,1998)
ตัวอยางที่ 18: 景泰蓝的花瓶 (แจกันดอกไมจิ่งไทหลาน) (Wen,1998)
ตัวอยางที่ 19: 秋水的眼睛 (ดวงตาใสราวกับนํ้าในฤดูใบไมรวง) (Wen,1998)
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ตัวอยางที่ 20: 日本的白面儿 (เฮโรอีนญี่ปุน) (Wen,1998)
ตัวอยางที่ 21: 骆驼的故事 (นิทานเรื่องอูฐ) (Wen,1998)
3. เปรียบเทียบวิธีการใชระหวาง “ของ” และ “的”
ผูวิจัยเปรียบเทียบวิธีการใช “ของ” และ “的 ”โดยอาศัยประเภทคําและความหมายของ
โครงสราง “ของ /的” เปนเกณฑดังนี้
3.1 ประเภทคํา แบงเปน
3.1.1 ตองใช “ของ/的” ในภาษาจีน เมื่อสามานยนาม (สิ่งของ) เปนคําหลักและมี
สามานยนาม (คน) หรือปฤจฉาสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยาย ตองใช “的” ในทํานองเดียวกัน เมื่อ
สามานยนามเปนคําหลักและมีบุรุษสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” เชื่อมตรงกลาง
แตถาวลีดังกลาวใชในประโยคก็สามารถละ “的” ได เชน 他把我(的)书拿走了 (เขาหยิบหนังสือ
(ของ) ฉันไปแลว) (Lu, 2009) นอกจากนี้ การจะใชหรือไมใช “的” ในภาษาจีนยังมีความสัมพันธกับจํานวน
พยางคของสวนขยายและคําหลักอีกดวย กลาวคือ เมื่อสวนขยายเปนคําพยางคเดียวและคําหลักเปนคําสอง
พยางคขนึ้ ไปจําเปนตองใช “的” เชน 书的封面 (ปกหนังสือ) (Luo, 2009) ในภาษาไทย เมือ่ วิสามานยนาม
อาการนามนามวลีเปนคําหลักตองใช “ของ” โดยเฉพาะอยางยิ่งหากอาการนามทําหนาที่เปนคําหลักหรือ
สวนขยายแลวจะไมใช “ของ” ไมไดดังตัวอยางที่ 22
ตัวอยางที่ 22: นัง่ ดูความกลัวของคุณสายและคําพูดพลัง้ ของผาดอยางสนุกเต็มที่ (หนา 86)
(她坐在那里饶有兴致地欣赏坤赛和葩的失声惊叫)
ทีน่ า สนใจคือ เมือ่ วิสามานยนามเปนคําหลักและบุรษุ สรรพนามเปนสวนขยาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนตางก็ตองใช “ของ/的” เชื่อมอยูตรงกลาง
3.1.2 ใชหรือไมใช “ของ/的” ก็ได ภาษาจีน เมื่อสามานยนาม (คําเรียกเครือญาติ
หรือองคกร) เปนคําหลักและมีบุรุษสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยาย สามารถละ “的 ” ได และยิ่ง
บุรษุ สรรพนามเปนคําพยางคเดียวโอกาสในการละ “的” ก็จะมากยิง่ ขึน้ ซึง่ พบมากในภาษาพูด ทํานองเดียวกัน
กับภาษาไทย เมื่อบุรุษสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยายและสามานยนามเปนคําหลักจะใชหรือ ไมใช “ของ”
ก็ได แตหากสวนขยายคือวิสามานยนามภาษาจีนตองใช “的” ในขณะที่ภาษาไทยละ “ของ” ได นอกจากนี้
จากการวิเคราะหประโยคตัวอยางทั้งหมดพบวาลักษณนาม สมุหนามในภาษาจีนไมทําหนาที่เปนคําหลัก
แตภาษาไทย เมื่อสามานยนามลักษณนามและสมุหนามทําหนาที่เปนคําหลักสามารถละ “ของ” ได และ
เมือ่ ลักษณนามวลีถกู ขยายดวยวิสามานยนามก็สามารถละ “ของ” ไดเชนกัน เปนทีส่ งั เกตวาปฤจฉาสรรพนาม
ในภาษาไทยสามารถทําหนาที่เปนสวนขยายไดโดยตรงกลางระหวางคําหลักและสวนขยายจะใช “ของ”
หรือไมก็ได ซึ่งแตกตางจากภาษาจีน กลาวคือเมื่อปฤจฉาสรรพนามเปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” และ
ปฤจฉาสรรพนามในภาษาจีนมักไมคอยทําหนาที่เปนสวนขยาย
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3.2 ความหมายของโครงสราง แบงเปน
3.2.1 ตองใช “ของ/的” ภาษาจีนเมื่อโครงสราง “คํานาม+คํานาม” แสดงความหมาย
ครอบครองอวัยวะคน คุณสมบัติสถานที่เวลา ตองใช “的” เชื่อมตรงกลางระหวางคํานามทั้งสอง แตใน
ภาษาไทยมีเพียงความหมายสวนประกอบนามธรรมและคุณสมบัติเทานั้นที่ตองใช “ของ”
3.2.2 ใชหรือไมใช “ของ/的” ก็ได ภาษาจีนเมื่อโครงสราง “คํานาม+คํานาม” แสดง
ความหมายคําเรียกอวัยวะสัตว สวนประกอบทิศทาง วัตถุดิบ หมวดหมู ที่มาตรงกลางระหวางคํานามทั้งสอง
สามารถละ “的” ได Jin (2010) ใหความเห็นวา ภาษาจีนเมือ่ โครงสราง “คํานาม+คํานาม” แสดงความหมาย
อวัยวะสัตว การจะใชหรือไมใช “的” ขึ้นอยูกับจุดเดนของสัตวเปนสําคัญ เนื่องจากลักษณะเดนของสัตว
บางประเภทฝงแนนอยูในความทรงจําของมนุษย ถึงขนาดเมื่อพูดถึงสัตวชนิดใด ๆ สิ่งที่นึกขึ้นไดอันดับแรก
กลับเปนลักษณะเดนของมัน ดังนั้นละ “的” ได นอกจากนี้โครงสราง “คํานาม+คํานาม” ที่แสดงความหมาย
ทิศทาง หากคําขยายคือสถานที่ที่แนนอนก็มักจะละ “的” ไดเชนเดียวกัน ในภาษาไทย เมื่อ “คํานาม+
คํานาม” แสดงความหมายคําเรียก ครอบครอง อวัยวะ สวนประกอบรูปธรรม ทิศทาง เวลาตรงกลางระหวาง
คํานามกับคํานามจะใชหรือไมใช “ของ” ก็ได Wen (1999) ไดยกตัวอยางโครงสราง “คํานาม+คํานาม”
ที่แสดงความหมายสวนประกอบในภาษาจีนคําวา 咖啡味儿 (รสชาติกาแฟ) Wen ไดอธิบายวา
คําดังกลาวใชหรือไมใช “的” ก็ไดแตความหมายแตกตางกัน กลาวคือ 咖啡的味儿 (รสชาติของกาแฟ)
นอกจากหมายถึงรสชาติของกาแฟแลว ยังหมายถึงมีกลิ่นหรือรสชาติเหมือนกับกาแฟ สวน 咖啡味儿
(รสชาติกาแฟ) หมายถึงมีกลิ่นหรือรสชาติเหมือนกับกาแฟเพียงอยางเดียว
3.2.3 ไมใช “ของ/的” ภาษาจีนโครงสราง “คํานาม+คํานาม” ที่แสดงความหมายอาชีพ
ยี่หออีกทั้ง “คํานาม+คํานาม” ที่เปนคําเรียกชื่อคนหรือสิ่งของจะไมใช “的” ในขณะที่ภาษาไทยโครงสราง
“คํานาม+คํานาม” ทีแ่ สดงความสัมพันธแบบคุณลักษณะ รวมทัง้ สถานทีล่ ว นแลวแตไมใช “ของ” เพือ่ ใหมอง
เห็นความเหมือนและความแตกตางระหวางการใช “ของ” และ “的” ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปเปน
ตารางไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ตารางเปรียบเทียบการใช “ของ” และ “的” ตามความหมายของโครงสราง
ªµ¤®¤µ¥ °Ã¦¦o µ
Îµµ¤ + Îµµ¤
ªµ¤´¤¡´rÂÁoµ °
1. ÎµÁ¦¸¥

£µ¬µÅ¥

£µ¬µ¸

¨³

¨³

“¨¼µª ( °) ¡n° nµª¥Á¸¥¦· Ç” ᚒ⊛征ਙ斢ᅚน⌀ṫ੫㧍
ᤘဗ㜞ℜᄲ⣾宜
Áoµ»¡n°¤ ¹Ê°¥nµ¦·Ä
(®oµ 177)

2. ¦°¦°
- µ¤µ¦¥Ä®o¼o°ºÉÅo

¨³

Äo

- Å¤nµ¤µ¦¥Ä®o¼o°ºÉÅo

¨³

Äo

Á¨¸¥®¨´¹´ÊÁ}¸ÉÎµ¦µ
( °) Áoµ»¡n° (®oµ 2)
Îµ¡¼ ( °) »µ¥°oµ¥´Ê
¦³¤µ¹´ª¡¨°¥oª¥
(®oµ 248)

3. °ª´¥ª³
- 

¨³

Äo

- ´ªr

4. nª¦³°
- ¦¼¦¦¤

- µ¤¦¦¤

5. »¤´·

3

Å¤n¡Ä¸É
Ân· Á¨n¤
1(Ân ¨³)

¨³

¨³

¨³

Äo

Äo

¨³

Äo

´ª°¥n µ¦³Ã¥£µ¬µÅ¥

´ª°¥n µ¦³Ã¥£µ¬µ¸

อ㇢ᤚᤘဗᦨ༑䇙⊛ᣇ
ဗ崃อ㕙征ಟฏ宅㗦ὼᛠ
⃖ᕄⷎౝੌ

Á®¤º°´¤¸¤¸¸É¤¨µ¤µ³·
®´ªÄ ( °) ¡¨°¥
(®oµ 228)
-

⃖ᕄ奱ᓧટ৻ᛠ撳
⊛ውಷೝ徃ੌ⢷⤐

«¼¥r ¨µ ( °) ¡¦³¦µª´»·º°
°nµ®¥ (®oµ 271)

₸⇓⭓⊛ᱜਛᄩ

Á°ÈÎµÄ®oÂ¤no°°°µoµÅ
°¸oª¥ª·¸nµ Ç Á}oªnµ
®µÁ¤¸¥o°¥ ¹ÉÁ} °Á°Ä®oÁoµ
»¡n° (®oµ 182)
· ¥´ ¦´ªµ¤» µ¥
Å¤n³Á¥°³¥µÁ· Å °
»®¨ª´ÊÁ° ÎµÄ®o¡¨°¥¹¦´
»®¨ª°¥nµ¤µ (®oµ 183)

-

ᤚ䍗᳓╳ႇ⊛⅃ᳰ
ᅟජᣇ⊖孉ⷐᦧᲣṚ徃ⴕ

㉍⢵ ଢᛠ⥄Ꮖ⊛ਚ㝒
徃亁ᤘဗᆆ
ᱜ࿃ᷢဗ扖༑㫊ㅺ㧘
ਇ彯ಽ峒᳞㧘ᚒᚽ㕖Ᏹ༑
㫊ઁ

เนื่องจากสวนขยาย “兜率别宫”เปนวิสามานยนาม ดังนั้นจึงตองใช “的” เชื่อมตรงกลางระหวางสวนขยายและคําหลัก
เมื่อสามานยนาม (丫鬟) เปนคําหลักและมีบุรุษสรรพนาม (自己) ทําหนาที่เปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” เชื่อมตรงกลาง
แตถาวลีดังกลาวใชในประโยคก็สามารถละ “的” ได
4
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ตารางที่ 2
ตารางเปรียบเทียบการใช “ของ” และ “的” ตามความหมายของโครงสราง (ตอ)
ªµ¤®¤µ¥ °Ã¦¦o µ
Îµµ¤ + Îµµ¤
6. ·«µ

£µ¬µÅ¥

£µ¬µ¸

¨³

¨³

7. µ¸É

Å¤n¡Ä¸É
Ân· Á¨n¤
1(ÂnÅ¤nÄo)
Å¤n¡Ä¸É
Ân· Á¨n¤
1(Ân ¨³)

Äo

8. Áª¨µ

¦³®ªnµ¸ÉÁ·nµ®o°¨µ³
¨´Å®o°»Á¥µoµ®oµ
( °) ¹´ÊÁ° ¡¨°¥È®¥»Á·
(®oµ 179)
-

´ª°¥n µ¦³Ã¥£µ¬µ¸
⓫彯ၴደะဗℙᚱ斜
㖞㧘⃖ᕄਅ᧪

-

Äo

-

-

¨´µ °Áoµµ¥Â¨³Áoµ°¤
¸É ´¸Â¨oª (®oµ 269)
®¥·µ¤ ¤¸  °¤µªµ
¦³Â¨¦®oµ (®oµ 246)
“´µ¨¼Áº°¨¼³Á o Èo°°¥
ÂªoÁ°µ¤º°¸É »¤´n³Â®¨³”
(®oµ 91)
¡¨°¥¹¨µÁ¨È¨°µ¤¦³Á¸¥
Å¹®o°¸É¡´µ¨µÁ¦¸¥¤
Á¦ºÉ°o (®oµ 119)
Á}¸ÉÎµ®¦´¦¦³°°µ®µ¦ ¦´É
nµ Ç ¹ÉÁ}µ°·Á¦ °¡¦³°r
(®oµ 272)
-

ฦ⭓ਥሶẔ⊛⽎⋎ㇺ♖
ᔃᡂ

µi ¥¡¨°¥È°®¨´µ¢{· µ
°µ¡· « Á¦º É°µÁ¦· ®°¥
»pÂ (®oµ 85)

⃖ᕄ斕⌒⌢ὔℚ孚攧

ªµ¤´¤¡´rÂ»¨´¬³
1. ª´»·

Å¤nÄo

¨³

2. ®¤ª®¤¼n

Å¤nÄo

¨³

3. °»¤µ

Å¤nÄo

Äo

4. °µ¸¡

Å¤nÄo

Å¤nÄo

5. ¸É¤µ

Å¤nÄo

¨³

6. ¥¸É®o°

Å¤n¡Ä¸É
Ân· Á¨n¤
1 (Ân Å¤nÄo)
Å¤nÄo

Å¤nÄo

7. ªµ¤Á¸É¥ª o°

´ª°¥n µ¦³Ã¥£µ¬µÅ¥

Äo

ᛠ⥄Ꮖり彡㇊⏀☨乧┵
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อภิปรายผลการวิจัย
1. โครงสรางการใช “ของ” และ “的” แบงเปน 3 โครงสรางโดย “ของ” และ “的” ที่แสดงความเปน
เจ า ของมี ทั้ ง ข อ เหมื อ นและข อ แตกต า ง กล า วคื อ ทั้ ง สองคํ า ล ว นใช เ ชื่ อ มคํ า นามกั บ คํ า นามเป น หลั ก
แตแตกตางกันตรงที่ “ของ” ยังสามารถใชเชื่อมคํานามกับคุณศัพทวลี บุพบทวลี หรือใชเชื่อมคํากริยา
คําคุณศัพทกบั คํานามเพือ่ แสดงความเปนเจาของไดอกี ดวย สวนการใช “ของ” เชือ่ มคํากริยากับบุรษุ สรรพนาม
จะพบมากในภาษาพูดเนือ่ งจากภาษาพูดไมเครงครัดในหลักภาษา มักใชพดู ระหวางผูส นิทสนม ในภาษาเขียน
บันเทิงคดีหรือเรื่องสั้น ผูแตงนําภาษาปากไปใชเปนภาษาพูดของตัวละครเพื่อความเหมาะสมกับฐานะ
ตัวละคร (Prasithrathsint,1996)
2. ความหมายของโครงสราง “ของ” จะแสดงความสัมพันธแบบเจาของซึ่งสามารถแบงออกเปน
7 ประเภทยอย ไดแก คําเรียก ครอบครอง อวัยวะ สวนประกอบ คุณสมบัติ ทิศทาง เวลา ซึ่งแตกตางไปจาก
ภาษาจีนกลาวคือ ความหมายภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปนเจาของแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ
คือ ความสัมพันธแบบเจาของและความสัมพันธแบบคุณลักษณะ โดยความสัมพันธแบบเจาของประกอบดวย
คําเรียก ครอบครอง อวัยวะ สวนประกอบ คุณสมบัติ ทิศทาง สถานที่และเวลา สวนความสัมพันธ
แบบคุณลักษณะแบงออกเปนวัตถุดิบ หมวดหมู อุปมา อาชีพ ที่มา ยี่หอและความเกี่ยวของ
3. วิธีการใช “ของ” และ “的” สามารถแบงออกเปน 3 กรณี คือ ตองใช “ของ/的” ใชหรือไมใช
“ของ/的” ก็ได และไมใช “ของ/的” โดยผูวิจัยไดพิจารณาวิธีการใช “ของ” และ “的” จากประเภทคําและ
ความหมายของโครงสราง “ของ/的” พบวา
3.1 ประเภทคํา ภาษาไทยและภาษาจีนเมื่อวิสามานยนามเปนคําหลักและบุรุษสรรพนาม
เปนสวนขยายตางก็ตอ งใช “ของ/的” เชือ่ มตรงกลาง เมือ่ สามานยนาม (ทีไ่ มใชคาํ เรียกเครือญาติหรือองคกร)
เปนคําหลักและมีบรุ ษุ สรรพนามทําหนาทีเ่ ปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” แตสามารถละ “ของ” ได นอกจากนี้
เมือ่ สามานยนาม (สิง่ ของ) เปนคําหลักและมีสามานยนาม (คน) หรือปฤจฉาสรรพนามทําหนาทีเ่ ปนสวนขยาย
ลวนตองใช “的” แตจะใช “ของ” หรือไมก็ได จะเห็นไดวาการใชหรือไมใช “ของ/的” ไมไดขึ้นอยูกับ
การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธแบบเจาของระหวางคําหลักและสวนขยายดังที่ Cui (1992, 179-184)
ไดกลาวไววา เมื่อบุรุษสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยาย การใชหรือไมใช “的” ขึ้นอยูกับความสัมพันธ
แบบเจาของระหวางคําหลักและสวนขยายวาสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือไม กลาวคือถาความสัมพันธ
ไมสามารถเปลีย่ นแปลงไดจะใชหรือไมใช “的” ก็ได เชน 我(的)爸爸 (พอ (ของ) ฉัน) แตถา ความสัมพันธ
เปลีย่ นแปลงไดจะตองใช “的” เชน 我的小狗 (หมานอยของฉัน) หากแตขนึ้ อยูก บั การนําไปใชเปนสําคัญ
ซึ่งประกอบไปดวยการเนนสวนขยายนาม กฎการสัมผัสคํา และระดับภาษา (Luo, 2009, 174-175) เพียงแต
วิธีการใช “ของ” ไมมีความสัมพันธกับกฎการสัมผัสคํา
3.2 ความหมายของโครงสราง “ของ/的” ในภาษาไทยเมื่อโครงสราง “คํานาม+คํานาม”
แสดงความสัมพันธแบบเจาของ สวนใหญจะสามารถละ “ของ” ได กลาวคือถาตองการเนนความเปนเจาของ
หรือใชในภาษาเขียนจะใช “ของ” (ยกเวนโครงสราง “คํานาม+คํานาม” ที่เปนคําเรียกคนหรือสิ่งของจะไมใช
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“ของ”) ดังนัน้ การใช “ของ” ขึน้ อยูก บั ประเภทคํามากกวาความหมายของโครงสราง ในขณะทีก่ ารใชหรือไมใช
“的” ในภาษาจีนขึ้นอยูกับความสัมพันธทางความหมายระหวาง “คํานาม+คํานาม” เปนหลัก กลาวคือ
ถา “คํานาม+คํานาม” มีความสัมพันธทางความหมายใกลชิดกันจะละ “的” (เชน คําเรียก อวัยวะสัตว
สวนประกอบ ทิศทาง เปนตน) ในทางตรงกันขามหากความสัมพันธไกลหางกันจําเปนตองใช “的 ”
(เชน ครอบครอง อวัยวะคน คุณสมบัติ สถานที่ เวลา เปนตน) ซึ่งสอดคลองกับกฎระยะทางที่คลายกัน
(距离相似原则) มากกวา “ของ” นอกจากนีใ้ นภาษาไทยเมือ่ โครงสราง “คํานาม+คํานาม” แสดงความสัมพันธ
แบบคุณลักษณะลวนไมใช “ของ” ในขณะที่ “的” มีวิธีการใชแตกตางกันออกไปตามกฎระยะทางที่คลายกัน

สรุป
จากสมมติฐานที่วา โครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง และวิธีการใช “ของ” และ “的”
มีทั้งขอเหมือนและขอแตกตาง โดยวิธีการใช “ของ” มีความยืดหยุนมากกวา “的” ผูวิจัยพบวา ผลการวิจัย
เปนไปตามสมมติฐาน กลาวคือ “ของ” นอกจากใชเชือ่ มคํานามกับคํานามแลว ยังสามารถใชเชือ่ มคํานามกับ
คุณศัพทวลี บุพบทวลี หรือใชเชื่อมคํากริยา คําคุณศัพทกับคํานามเพื่อแสดงความเปนเจาของไดอีกดวย
นอกจากนี้การใชหรือไมใช “ของ” มีความยืดหยุนมากกวา “的” ทั้งนี้เนื่องจากการใชหรือไมใช “ของ” ขึ้นอยู
กับประเภทคํามากกวาความหมายของโครงสราง กลาวคือหากละ “ของ” แลวไมทําใหความหมายเดิม
เปลี่ยนแปลงไปก็มักจะละ โดยพบมากในภาษาพูด ที่สําคัญไมขึ้นอยูกับกฎการสัมผัสคําและกฎระยะทาง
ที่คลายกัน (距离相似原则) ซึ่งตางจาก “的” ในภาษาจีน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
สถาบันการศึกษาที่เปดสอนภาษาจีนใหกับผูเรียนชาวไทยหรือเปดสอนภาษาไทยใหกับผูเรียน
ชาวจีนสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนหรือเปนแนวทางในการทําสื่อการเรียนรู
ตางๆ ได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ผูวิจัยนําประโยคตัวอยางมาจากนวนิยายเพียงเลมเดียวหากรวบรวมประโยคตัวอยาง
จากงานเขียนที่หลากหลายประเภทอาจทําใหไดผลการวิจัยที่ละเอียดยิ่งขึ้น
2.2 ในงานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั เลือกศึกษาเฉพาะคําบุพบท “ของ” เทานัน้ แตในภาษาไทยยังมีคาํ กริยา
“เปนของ” ทีแ่ สดงความเปนเจาของดวยหากนําคํากริยาดังกลาวมารวมวิเคราะหอาจทําใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางคําแสดงความเปนเจาของในภาษาไทยและภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วัต ถุประสงคเพื่อ สรางและหาประสิทธิภาพของชุ ดกิ จกรรมการจั ดการเรี ยนรู 
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตรกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2560 จํานวน
40 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม จริยธรรม และแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู
ดานคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะหขอมูลโดยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ (E1/E2)
ตามเกณฑ 80/80 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบ 2 กลุมอิสระ
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม
จริยธรรม ที่สรางขึ้นเปนชุดกิจกรรมฯ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ที่เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ ชุดที่ 3 ความซื่อสัตย และชุดที่ 4
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การเปนตนแบบที่ดี โดยมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 95.33/83.23 และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คําสําคัญ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู คุณลักษณะความเปนครู คุณธรรมจริยธรรม

Abstract
The purposes of this research were to construct a set of learning activities package to
enhance the moral character of the teacher, find the effectiveness of the learning activities package,
and to compare the morality and ethics of the Faculty of Education students before and after using
the learning activity package.The sample were consisted 1st - 4th year students of the Faculty of
Education, Chiang Mai Rajabhat University in academic year 2017. The 40 samples were selected
by Cluster Random Sampling. The research instruments included 1) a set of learning activities
package to enhance the moral character of the teacher and 2) the evaluation of the characteristics
of teachers as moral. The data were analyzed by the efficiency of the learning activity package to
enhance the moral ethics (E1/E2) as 80/80 criteria. The data were analyzed by means of standard
deviation and t-test for the dependent variable.
The finding reveal that; the 4 packages of Learning activities package for 1st - 4th students
who study in Bachelor of Education, set 1: Loving kindness, set 2: Responsibility, Set 3: Honesty
and Set 4: Good Role Model. The effectiveness of the learning activities package to enhance the
moral character of the teacher is equal to 95.33/83.23. And before and after using the learning
activity packages to enhance the moral character of the teachers, there was difference a
statistically significant at the .01 level.

Keywords
Learning Package, Teacher Characteristics, Moral and Ethic

บทนํา
วิชาชีพครู เปนวิชาชีพหนึ่งที่มีองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงไดออกขอบังคับเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐาน
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การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (Teachers Council Regulations about The Code of
Professional Conduct BE 2556, 2013, 65) ทั้งนี้ ในสวนของมาตรฐานการปฏิบัติตนนั้น เปนขอกําหนด
เกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวัง
ในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไวซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม
รวมทั้งจรรยาบรรณของวิชาชีพ นอกจากนี้ คุรุสภา ยังไดออกประกาศ เรื่อง สาระความรู สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
ตามขอบังคับคุรสุ ภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพือ่ กําหนดสาระความรู สมรรถนะและประสบการณ
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งสาระความรู และสมรรถนะนี้เปนกรอบที่ใชในการผลิตครูของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ
สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบดวย สาระความรูในเรื่อง หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
รวมทั้งไดกําหนดสมรรถนะวา ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละใหสังคม
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Teachers Council Regulations about The Code of
Professional Conduct BE 2556, 2013, 46)
ในปจจุบนั จะพบวา หลักสูตรการผลิตครูมแี นวทางในการปรับเปลีย่ นใหสอดคลองและมีความทันสมัย
มากขึ้น โดยพยายามมุงผลิตครูที่เนนการสอนแบบคิดวิเคราะห มีจิตวิญญาณของความเปนครู และมีทักษะ
ในการสอน (Jiwcharernsuk, 2016) ทั้งนี้ เปาหมายที่สําคัญของการผลิตครู คือ การไดครูดี และครูเกง
โดยคําวา ครูดี นั้นมีผูอธิบายลักษณะครูดีไวหลากหลายไมวาจะเปนครูดีตามแนวคิดทางศาสนา ครูดี
ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนักวิชาการตาง ๆ
อยางไรก็ตามลักษณะของครูที่ดีประการหนึ่ง คือ ตองเปนผูมีคุณธรรม ไดแก ความยุติธรรมดานการสอน
การประเมินผล ความตองการใหผเู รียนประสบความสําเร็จ มีความอดทน ไมทาํ รายศิษย เสียสละ รูจ กั ประพฤติ
ตนใหถูกตองตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม (Office of the Basic Education Commission,
2010, 19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตสายครู
ออกไปรับใชสงั คมมายาวนาน ตอเนือ่ งกวา 90 ป จึงตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะความเปนครู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในรายวิชาตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร อยางไรก็ตามพฤติกรรมของมนุษยในดานคุณลักษณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคุณลักษณะความเปนครูนั้น ไมสามารถเกิดขึ้นไดเพียงแคการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ เทานั้น
แตจะตองมีการปลูกฝง และถายทอดใหผูเรียนไดเกิดความซึมซับพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน แกนักศึกษาจนเกิดเปนคุณลักษณะที่ตองการ

150

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ประกอบกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช แกครูอาวุโส ในโอกาสเขาเฝาฯ วันเสาร ที่ 21 ตุลาคม 2521 วา “....ครูทแี่ ทจริงนัน้ ตองเปน
ผูทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนน
อดทน และอดกลั้น สํารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตอง
ซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ….” (Chulalongkorn University,
Faculty of Education, 2016, 164) แสดงใหเห็นวาผูประกอบวิชาชีพครูนั้นตองเปนผูประพฤติปฏิบัติ
แตความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางแกลูกศิษย และคนอื่น ๆ ในสังคม ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของผูผลิตบัณฑิตสายครู จึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อใชเปน
กิจกรรมเสริมสําหรับผูส อนและผูเ รียน ทีส่ ามารถนําไปใชในการปลูกฝงคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรม
จริยธรรมขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร ก  อ นและหลั ง การใช
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรม

สมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะความเปนครูดา นคุณธรรมจริยธรรมหลังการใชชดุ กิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ
สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ

ทบทวนวรรณกรรม
ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ใชแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
แคทโธรล และคณะ มาใชในการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT นํามาใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และใชการพัฒนาหลักสูตรแบบบันไดเวียน (Spiral Curriculum) ดังตอไปนี้
1. แนวคิดทางดานจิตพิสัยของแคทโธรลและคณะ
การสรางหรือปลูกฝงคุณลักษณะนิสยั ตางๆ ใหเกิดขึน้ โดยเริม่ จากพฤติกรรมขัน้ แรกทีง่ า ยไปหา
ขั้นสุดทายที่ยาก ซึ่ง Krartwohl, Bloom & Masia (1973 as cited in Nantasukon, 2014, 40-42) ไดจําแนก
พฤติกรรมดานจิตพิสัยออกเปน 5 ระดับขั้น ดังนี้
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1.1 การรับ (Receiving) เปนขั้นจดจําสิ่งที่ไดรับการสัมผัสของตนเอง แบงออกไดเปน 3 ขั้น
คือ การรับรู (Awareness) การเต็มใจรับรู (Willingness to Receive) และการควบคุม คัดเลือกความเอาใจใส
(Controlled or Selected Attention)
1.2 การตอบสนอง (Responding) ขัน้ นีเ้ ปนขัน้ ทีม่ จี ติ ใจจดจอ เกิดความสนใจ ชืน่ ชอบกิจกรรม
หนึ่งมากกวากิจกรรมอื่น ๆ ความรูสึกดานนี้แบงได 3 ขั้น คือการยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in
Responding) ความเต็มใจทีจ่ ะตอบสนอง (Willingness to Responding) และความพึงพอใจในการตอบสนอง
(Satisfaction in Response)
1.3 การรูคุณคาหรือการเกิดคานิยม (Valuing) ในขั้นนี้เปนความรูสึกรูคุณคาของสิ่งของ
ปรากฏการณหรือพฤติกรรมซึ่งตนเองไดรับและซึมซับมาตั้งแตตน ความรูสึกนี้อาจยอมรับหรือไมยอมรับ
คุณคาก็ได เจตคติจึงเปนความรูสึกในระดับนี้ โดยแบงความรูสึกออกเปน 3 ขั้น คือ การยอมรับคุณคา
(Acceptance of a Value) การชืน่ ชอบคุณคา (Preference of a Value) และการยอมรับในคุณคาหรือคานิยม
(Commitment)
1.4 การจัดระบบคุณคา (Organization) จากการเกิดความรูสึกในระดับขั้นการรูคุณคา
มนุษยยอมเห็นคุณคาหรือคานิยมมากมายที่ผานเขามาในประสบการณของชีวิต แตความรูสึกของมนุษย
จะนิยมชมชอบเฉพาะกลุมคานิยมใดคานิยมหนึ่งเทานั้น การจัดระบบในระดับนี้จึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งอาจจะ
จัดเปนกลุมจากสิ่งที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน หรืออาจจัดตามความสัมพันธซึ่งกันและกัน ระบบดังกลาว
จะสรางขึ้นจากคานิยมสวนยอย ๆ นํามาประสานสัมพันธกัน แบงเปนพฤติกรรมยอย 2 ขั้น คือ การสราง
ความคิดรวบยอดของคุณคา (Conceptualization of a Valve) และการจัดระบบคุณคาของคานิยม
(Organization of a Value System)
1.5 การสรางลักษณะนิสัยจากคานิยม (Characterization by a Value Complex) ขั้นนี้
เปนขัน้ สัง่ สมความรูส กึ เปนรูปแบบมาจนกระทัง่ ยึดถือเปนลักษณะนิสยั เปนแนวความเชือ่ ถือ ศรัทธา มีลกั ษณะ
สวนตัวทีเ่ ปนเอกลักษณ เปนความรูส กึ ทีต่ กผลึกแลวกลายเปนบุคลิกภาพ ซึง่ แบงออกเปน 2 ขัน้ คือ การสราง
ลักษณะนิสัยชั่วคราว (Generalized Set) และการสรางลักษณะนิสัยถาวร (Characterization)
พฤติกรรมดานจิตพิสัย เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นอยางเปนระดับที่ตอเนื่อง (Psychological
Continuum) ไมไดรูสึกเปนทอน ๆ แตมีทิศทางและมีความเขมขนแตกตางกัน แตละขั้นของความรูสึก
จึงเกี่ยวของเชื่อมโยงตอเนื่องกันอยางละเอียดออน ระดับความรูสึกจะเริ่มดวยความเขมขนนอยไปสู
ความเขมขนมากจนยึดติดเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น ๆ ในที่สุด
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2. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบบบันไดเวียน
วิชัย วงษใหญ (Wongyai, 1994, 19-22) ไดใหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการสอนแบบ
บันไดเวียน ซึ่งเปนการพัฒนานาเปนรูปแบบที่มีความตอเนื่อง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบบบันไดเวียน
(The Curriculum Development Spiral in System Model)
ที่มา: Wongyai,1994, 21

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบ 4 MAT
ในปจจุบันแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางไดเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศทั่วโลกแนวความคิดในการจัดการศึกษานี้
ใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) การยอมรับและใหความสําคัญ
กับความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจนเปดโอกาสใหครูไดเลือกใชวธิ กี ารจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
เพื่อสงเสริมความรู ความสามารถของนักเรียนในทุก ๆ ดาน อีกทั้งเพื่อใหนักเรียนแตละคนมีโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเทาเทียมกัน (Keawpumhea, 2001, 75)
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การสอนแบบ 4 MAT เปนการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีฐานแนวคิดมาจากการเรียนการสอน
ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นี้พัฒนาขึ้นมาจากการคนควาวิจัยของ
แม็คคารธี (McCarthy) ที่มองเห็นความแตกตางของการเรียนรูเปน 4 แบบ ตามพื้นที่ที่ถูกแบงดวยเสนตรง
แหงการเรียนรูและเสนตรงแหงกระบวนการของการรับรู โดยนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 4 MAT ซึ่งกําหนด
ใหพนื้ ที่ 4 สวน ของวงกลมแทนลักษณะของผูเ รียน 4 แบบ ซึง่ มีรปู แบบการรับรูแ ละกระบวนการจัดการสิง่
ทีไ่ ดรแู ตกตางกันดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2: ลักษณะของผูเรียน 4 แบบตามแนวคิด 4 MAT ของ McCarthy (Weangwalai, 2013,170)

รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เกิดจากการใชความรูสึกรับรูประสบการณเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนและ
มีจนิ ตนาการเกีย่ วกับสิง่ นัน้ ซึง่ เปนการใชสมองซีกขวาและในขัน้ สุดทายก็จบลงดวยความรูส กึ อันเปนกิจกรรม
ของสมองซีกขวา ผูเรียนไดผานกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะ ความคิด และการลงมือทําเพื่อสราง
ผลงานแหงการเรียนรูของตนเองอยางหลากหลายวงกลมแหงการเรียนรูนี้ จึงสามารถเคลื่อนตอไปอยาง
ไมรูจบดวยตัวของผูเรียนเอง McCarthy (1990, 1)ไดอธิบายลักษณะของผูเรียน 4 แบบ ดังนี้
ผูเรียนแบบที่ 1 (Imaginative Learner) คือ ผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรม
ผานกระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง เขาจะเชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิม
ของตนเองไดเปนอยางดี การเรียนแบบรวมมือ การอภิปรายและการทํางานกลุมจะชวยสงเสริมการเรียนของ
ผูเรียนในกลุมนี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนกลุมนี้ คือ “ทําไม” (Why?)
ผูเรียนแบบที่ 2 (Analytic Learner) คือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะเรียนรู
ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมไดเปนอยางดี ผูเรียนกลุมนี้ใหความสําคัญกับความรูที่เปนทฤษฎี รูปแบบ
และความรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญ การอาน การคนควาขอมูลจากตาราง หรือเอกสารตาง ๆ ทัง้ นีก้ ารสอนแบบบรรยาย
จะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเหลานี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนในกลุมนี้คือ “อะไร” (What?)
ผูเรียนแบบที่ 3 (Common Sense Learner) คือ ผูเรียนที่มีความสามารถมีความถนัดในการรับรู
ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมแลวนําสูการลงมือปฏิบัติ ผูเรียนประเภทนี้ใหความสําคัญกับการประยุกต
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ใชความรู การคนควา การทดลองปฏิบัติ กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติและกิจกรรมแกปญหาจะชวยสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนในกลุมนี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนกลุมนี้ คือ “อยางไร” (How?)
ผูเรียนแบบที่ 4 (Dynamic Learner) คือ ผูเรียนที่มีความถนัดในการเรียนรู ประสบการณท่ีเปน
รูปธรรมแลวนําไปสูการลงมือปฏิบัติ เปนผูเรียนที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เปนการสํารวจ คนควา
การคนพบดวยตนเอง แลวเชื่อมโยงความรูเหลานั้นไปสูการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง คําถามนําทางสําหรับ
ผูเรียนในกลุมนี้คือ “ถา” (If?)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

คุณลักษณะความเปนครู
ของนักเรียน

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2560
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1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling) จํานวน 40 คน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ดําเนินการโดยทดลองใชชดุ กิจกรรม
การจัดการเรียนรูฯ กับนักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 1-4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 ครั้ง คือ
2.1.1 การทดลองแบบ 1 : 1
2.1.2 การทดลองแบบ 1 : 10
2.1.3 การทดลองแบบ 1 : 100
2.2 การนําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบแผน
การวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design (Fitz-Gibbon, 1987,113) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้

T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
T1 หมายถึง การทดสอบกอนการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ
X หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก
3.1.1 คาเฉลี่ย (Mean)
3.1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)
3.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.2.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ (E1/E2)
3.2.2 การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
3.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางของคุณลักษณะ
ความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ
โดยใชสูตรคํานวณหาคา t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู  เ พื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะ
ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 4 ชุดและรวมทุกชุด
1.1 ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ แบบ 1 : 1
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ตารางที่ 1
คาประสิทธิภาพชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดา นคุณธรรมจริยธรรม
กรณีการทดลองแบบ 1 : 1 (n = 3)
»¸É
1. ªµ¤¦´ªµ¤Á¤µ
2. ªµ¤¦´·°
3. ªµ¤ºÉ°´¥r
4. µ¦Á}oÂ¸É¸
¦ª¤

6X1
431
416
441
428
1716

A
450
450
450
450
1800

E1
95.78
92.44
98.00
95.11
95.33

6X2
1167
1376
1242
1209
4994

B
1440
1680
1440
1440
6000

E2
81.04
81.90
86.25
83.96
83.23

จากตารางที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จากการทดลองใชแบบ 1 : 1 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 95.33
/83.23 แสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (80/80) จึงสามารถ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได สวนคาประสิทธิภาพของแตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 95.78/81.04
ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 92.44/81.90
ชุดที่ 3 ความซื่อสัตย มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 98.00/86.25
ชุดที่ 4 การเปนตนแบบที่ดี มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 95.11/83.96
1.2 ผลการหาประสิทธิภาพ กรณีแบบ 1 :10
ตารางที่ 2
คาประสิทธิภาพชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดา นคุณธรรมจริยธรรม
กรณีการทดลองแบบ 1 : 10 (n = 10)

»¸É
1. ªµ¤¦´ªµ¤Á¤µ
2. ªµ¤¦´·°
3. ªµ¤ºÉ°´¥r
4. µ¦Á}oÂ¸É¸
¦ª¤

6X1
135
127
124
128
514

A
150
150
150
150
600

E1
90.00
84.67
82.67
85.33
85.67

6X2
410
491
436
432
1769

B
480
560
480
480
2000

E2
85.41
87.68
90.83
90.00
88.50
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จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จากการทดลองใชแบบ 1:10 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ
85.67/88.50 แสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูน มี้ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑทกี่ าํ หนด (80/80) จึงสามารถ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได สวนคาประสิทธิภาพของแตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 90.00/85.41
ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.67/87.68
ชุดที่ 3 ความซื่อสัตย มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.67/90.83
ชุดที่ 4 การเปนตนแบบที่ดี มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 85.33/90.00
1.3 ผลการหาประสิทธิภาพ กรณีแบบ 1 : 100
ตารางที่ 3
คาประสิทธิภาพชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดา นคุณธรรมจริยธรรม
กรณีการทดลองแบบ 1 : 100 (n = 30)
»¸É
1. ªµ¤¦´ªµ¤Á¤µ
2. ªµ¤¦´·°
3. ªµ¤ºÉ°´¥r
4. µ¦Á}oÂ¸É¸
¦ª¤

6X1
431
416
441
428
1716

A
450
450
450
450
1800

E1
95.78
92.44
98.00
95.11
95.33

6X2
1167
1376
1242
1209
4994

B
1440
1680
1440
1440
6000

E2
81.04
81.90
86.25
83.96
83.23

จากตารางที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเป น ครู ด  า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จากการทดลองใช แ บบ 1 : 100 มี ค  า ประสิ ท ธิ ภ าพ (E 1/E 2)
เทากับ 95.33/83.23 แสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (80/80)
จึงสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได สวนคาประสิทธิภาพของแตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 95.78/81.04
ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 92.44/81.90
ชุดที่ 3 ความซื่อสัตย มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 98.00/86.25
ชุดที่ 4 การเปนตนแบบที่ดี มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 95.11/83.96
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2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลปรากฏ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม (n=40)

»·¦¦¤¸É
1. ªµ¤¦´ªµ¤Á¤µ
2. ªµ¤¦´·°
3. ªµ¤ºÉ°´¥r
4. µ¦Á}oÂ¸É¸
¦ª¤
** p <.01/ * p <.05

n °Á¦¸¥
X
36.27
41.55
38.87
38.72
155.42

S.D.
2.60
3.80
3.43
4.22
7.62

®¨´Á¦¸¥
X
37.1
44.65
40.82
40.32
162.90

S.D.
2.35
3.49
3.22
3.05
6.64

t
-2.17**
-6.57*
-3.98**
-2.54**
-8.34**

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวย
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  เ พื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะความเป น ครู ด  า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร ชั้นปที่ 1-4 พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
เปนรายชุดแลว พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ทุกชุดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ยกเวนชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม
จริยธรรม แตละชุด จํานวน 4 ชุด เมือ่ นําไปหาประสิทธิภาพโดยใชสตู รการคํานวณ E1 /E2 ตามเกณฑมาตรฐาน
80 /80 พบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ มีคา (E1/E2) เทากับ 95.33/83.23 ซึง่ พบวาชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑทกี่ าํ หนดซึง่ สอดคลองกับชัยยงค พรหมวงศ (Promwong, 1986, 494–497) ทีว่ า การหาประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ที่พึงพอใจโดยถือวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ทีต่ งั้ ไว ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูจ ะชวยใหผเู รียนเกิดการเรียนรูห ากชุดกิจกรรมการ
ุ คาทีจ่ ะนําไปจัดกิจกรรม
จัดการเรียนรูม ปี ระสิทธิภาพถึงระดับเกณฑแลวชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูน นั้ มีคณ
ใหแกผูเรียนไดซึ่งแสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพ
การที่ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ไปตามเกณฑ นั้ น อาจเนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมในชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู  ฯ
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบการเรียนรูเชิงระบบ การออกแบบ
การเรียนรูแบบ 4 MAT คุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยทําการวิเคราะหเนื้อหา
กิจกรรม และสื่อการเรียนรูที่เหมาะกับวัยวุฒิ และความสนใจของผูเรียน ประกอบกับการพัฒนาชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูฯ ครั้งนี้ ยังไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นจึงนําไปทํา
การทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ครั้ง เพื่อประเมินความเหมาะสม
ความเปนไปไดของเนื้อหาสาระ กิจกรรม ตลอดจนองคประกอบอื่น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงประเด็นที่เปน
ขอจํากัด ขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ อีกครั้งใหมีความเหมาะสม
และสมบูรณยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับเสาวนีย สิกขาบัณฑิต (Sigkhabandith, 1985, 294) ที่กลาววา
ในการสรางชุดการสอนกอนที่จะนําไปใชจริงควรมีการทดลองแกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอน
เพื่อใหไดทราบวาชุดการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ยังบกพรองอยู
ประเด็นที่สําคัญคือ กิจกรรมที่กําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ นั้น ยังไดยึดแนวคิด
การพัฒนาหลักสูตรแบบบันไดเวียน (Spiral Curriculum) ตามแนวคิดของบูรเนอร (Brunner) ที่วาการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของผูเรียน และสอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสติปญ
 ญาของผูเ รียนจะชวยใหการเรียนรูม ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (Suttirat, 2009, 27) รวมทัง้ ยังไดจดั กิจกรรม
การเรียนในลักษณะการบูรณาการที่มีความหลากหลาย ชวยใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจ
จากสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบหนาที่ดวยตนเองรวมทั้งชวยสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ลดความเบื่อหนาย
ในการทํากิจกรรมในแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อีกดวย (Chetsadaviroj, 2003, 25) นอกจากนี้กิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ เปนกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับชวงวัยของนักศึกษา กิจกรรมทีน่ าํ มาใชมคี วามหลากหลาย มีทงั้ กิจกรรมกลุม
และกิจกรรมเดี่ยว เชน การอภิปรายกลุม การระดมสมอง การสํารวจตนเอง การวิเคราะหตนเอง กลุมสัมพันธ
กรณีตัวอยาง กรณีศึกษา และบทบาทสมมุติ เปนตน อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
เนนการปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยตนเอง ยึดผูเ รียนเปนสําคัญ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของวิชยั วงษใหญ (Wongyai,
1991,185) ที่กลาววา ชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การผลิตและการนําสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลาย
มาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมกันและกันอยางเปนระบบเพื่อชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนที่ไดจากการ
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมและจริยธรรม กอนและหลังการใชชดุ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูฯ พบวา กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 คณะครุศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคลองกับ สุมณฑา สวนผลรัตน (Suanpholrat, 2007) ที่ทําวิจัยเรื่อง การสรางชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3
มีคุณธรรมและจริยธรรมดานความมีวินัย ดานความรับผิดชอบ ดานความสามัคคี ดานความเสียสละ
ดานความซือ่ สัตย และดานความกตัญูกตเวทีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ .01 ภายหลังการเขารวมกิจกรรม
โดยใชชดุ การสอนกิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 และยังสอดคลอง
กับงานวิจยั ของ จีรวุฒ ลวนกลิน่ หอม (Luanklinhom, 2005) ทีพ่ บวากอนและหลังการใชชดุ การสอนกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มีคุณธรรมและจริยธรรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคุณธรรมทุกดานเพิ่มขึ้นไดแกความมีวินัย ความรับผิดชอบ
ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัดอดออม ความมีนํ้าใจ ความสามัคคี แสดงใหเห็นวา การใชชุดกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู  ฯ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะความเป น ครู ด  า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งนี้เปนเพราะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ ที่นํามาใชกับกลุมตัวอยางนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่กําหนดสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี

สรุป
คุณลักษณะความเปนครู เปนพฤติกรรมที่สําคัญประการหนึ่งของผูประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากครู
นั้นจะตองปฏิบัติตนใหอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะความเปนครูจะเกิดขึ้นไดตองอาศัย
กระบวนการเรียนรู และการฝกฝนอยางตอเนือ่ ง ภายใตเงือ่ นไขความพรอม และความเต็มใจของผูท จี่ ะฝกฝน
ดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุงเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรมดวยการ
ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความเปนครู และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดในชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ซึ่ง ผลการวิจัยพบวา
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม
จริยธรรม ไดพัฒนาตามกระบวนการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
คุณลักษณะความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมของครู ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 รางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดาน
คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ ชุดที่ 3
ความซื่อสัตย และชุดที่ 4 การเปนตนแบบที่ดี
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ขั้นตอนที่ 3 นํารางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ดานคุณธรรม จริยธรรมใหผเู ชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินและใหขอ เสนอแนะ ซึง่ ผลการประเมินมีคา เฉลีย่
เทากับ 4.38 ถึง 4.45 ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
ขั้นที่ 4 ปรับปรุง แกไขชุดกิจกรรมการเรียนรูตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
แลวจัดทําเปนฉบับสมบูรณเพือ่ เตรียมนําไปทดลองใชเพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ
2. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
2.1 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ แบบ 1 : 1 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2)เ ทากับ
95.33/83.23
2.2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ แบบ 1 : 10 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ
85.67/88.50
2.3 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ แบบ 1 : 100 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ
95.33/83.23 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (80/80)
3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูฯ สูงกวาคะแนนเฉลีย่ กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เนือ่ งจากประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะ
ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาถึง 95.33 แตประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) มีคาเทากับ 83.23
ซึง่ ตํา่ กวาคาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ดังนัน้ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลระหวาง
เรียนใหมคี วามยากงายทีพ่ อเหมาะ และทบทวนแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหสอดคลองกับกิจกรรม เนื้อหาของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ มากขึ้น
2. ในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม
จริยธรรม ผูส อนควรไดศกึ ษาคําชีแ้ จง คูม อื ครู วิธกี ารใชสอื่ และอุปกรณใหเขาใจอยางชัดเจน รวมทัง้ ควรเตรียม
สื่ออุปกรณ ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด จัดสถานที่และเตรียมตัวใหพรอมกอนการใชชุดกิจกรรมฯ ทุกครั้ง
3. ผูสอนควรมีความยืดหยุนเรื่องเวลา และสามารถที่จะปรับเนื้อหาในการทํากิจกรรมตางๆ
ใหเหมาะกับขอจํากัดของเวลา และสถานที่ในการใชชุดกิจกรรมฯ
4. ควรใชชดุ กิจกรรมการจัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะความเปนครูดา นคุณธรรมจริยธรรม
นี้เปนในลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมใหแกนักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป
5. บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับตั้งแตผูสอน หลักสูตร ภาควิชา คณะ ฯลฯ ควรให
ความสําคัญกับการสอดแทรกคุณลักษณะความเปนครูใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดวิธีการที่
ชัดเจน เชน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การกําหนดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเปนครู ฯลฯ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการติดตามผล หลังจากใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครู ดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ควรพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร
โดยใชวิธีการอื่นๆ เชน กรณีศึกษา การจัดสถานการณจําลอง เปนตน
3. ควรพั ฒ นาแบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะความเป น ครู ด  า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ให ค รอบคลุ ม
ทุกพฤติกรรม
4. ควรศึกษาวิธกี ารพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู ในดานอืน่ ๆ และใชวธิ กี ารศึกษาทีห่ ลากหลาย
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย แบบระยะยาว (Long Term Study) เพื่ อ ดู พั ฒ นาการคุ ณ ลั ก ษณะ
ความเปนครูของนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 จนสําเร็จการศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) วิเคราะหองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ
2) วิเคราะหความสัมพันธองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ของผูบริโภค กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่ผานการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่อยูในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 600 คน สุมตัวอยางแบบตามความสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 8 องคประกอบ เรียงลําดับตาม
คานํ้าหนักองคประกอบคือ ดานบริบทเว็บ ดานการพาณิชย ดานชองทางสื่อสาร ดานการเชื่อมโยงและ
รวมมือ ดานการบริการลูกคา ดานการปรับแตงขอมูล ดานความสะดวกสบาย และดานความชัดเจนและ
ปลอดภัยของขอมูล 2) องคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสดา นการบริการลูกคา สามารถพยากรณ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ของผู  บ ริ โ ภคได สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด า นความชั ด เจนและปลอดภั ย ของข อ มู ล
ดานความสะดวกสบาย ดานการพาณิชย และดานชองทางสื่อสาร ตามลําดับ
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คําสําคัญ
การวิเคราะหองคประกอบ เว็บไซต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตัดสินใจซื้อ

Abstract
This research has objectives to 1) analyze factors of E-commerce website and 2) analyze
the relationship between factors of E-commerce website affecting consumer purchasing decision.
The sample group was a group of 600 consumers in Muaeng Lampang district, Lampang province,
Thailand, who have done their purchase on E-commerce website. This sample group was selected
by convenience sampling method. Research instrument using in this research was a questionnaire,
the statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation
coefficient, exploratory factor analysis and multiple regression analysis.
The results found that 1) E-commerce website consists of eight factors that can be put in
order according to their weight as followed: context, commerce, communication, connecting and
collaboration, customer service, customization, convenience, and clarity and security 2) Customer
service is the factor of E-commerce website that can predict consumer purchasing decision
the most. The latter factors are clarity and security, convenience, commerce, and communication
respectively.

Keywords
Factor Analysis, Website, E-commerce, Purchasing Decision

Introduction
Nowadays, we can expand the market and create more opportunities for entrepreneurs by
supporting and developing the usage of E-commerce for small and medium-sized enterprises
(SMEs), community enterprises, clusters, and agricultural co-operatives. This is to improve process
in business, trade, service, and access market in order to increase capacity in competition
(Ministry of Information and Communication, 2011, 44)
A survey of National Statistics Office shows that the value of E-commerce in Thailand
continually growing, which had the total value of 744,419 million baht in 2012. From this value,
121,392 million baht was the value of E-commerce between business and customers (B2C),
which is accounted for 16.3 percent of the total value (Office of National Statistics, 2013). In 2013,
it increased to 768,014 million baht. From this value, 182,033 million baht was the value of
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E-commerce between business and customers, which is accounted for 23.7 percent of the total
value (Office of National Statistics, 2014). Moreover, the increase continued in 2014-2015 from
411,715.41 million baht to 474,648.91 million baht for the consumer electronics business between
business section and consumers (Electronic Transactions Development Agency [ETDA], 2015)
We can see that the value of B2C is increasing every year. The reason might be because
the increasing rate of Internet access of population. Another reason is the familiarity of Internet
usage in daily life makes consumers purchase more on Internet, which is more convenient and
faster. Internet not only causes changes in business sector, but it also affects consumer behaviors,
way of life, work, and activities for entertaining and consumption. At the same time, Internet is
another channel for selling. Moreover, some organizations use Internet for other purposes related
to business (Yingkriangkrai, 2013, 75)
Electronic business academic center organized a workshop on topic of the application of
ICT for managing business network in order to build brand for Lampang Biz Club. This makes
Lampang Biz Club or business enterprise in Lampang improve their skills more on using ICT and
build a brand that is relevant to their business. From the evaluation of this project, the researcher
found that those who already have their brands will process to register in order to use their brand
in business. They also want to develop website for the purpose of E-commerce (Lampang Rajabhat
University, 2016). E-commerce is a business that uses Internet as a channel in conducting business
like communicating with customers, promotion, sale, and payment. E-commerce is easy to establish
and does not require high capital. However, it is not so easy to become successful in this business,
as it is not easy for customers to have interaction with entrepreneurs. This is an obstacle that makes
customers have less trust toward entrepreneurs and do not come back to buy (Department of
Business Development, 2011, 1).
Therefore, factors of E-commerce website affecting consumer purchasing decision in
Lampang province are important for the development of websites that are relevant to customer
preferences.

Objectives
1. To analyze factors of E-commerce website.
2. To analyze the relationship between factors of E-commerce website and consumer
purchasing decision.
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Literature Review
1. E-commerce Website
The four main factors of online store on website that should be taken into consideration
before developing are as followed (Sawettitikul, 2014, 53): 1) content is the most important thing
that makes website looks attractive. There are many forms of content on website. Content should
always be up to date. 2) Community is a communication channels for community or website
society. It is like another society of users to interact to one another. 3) Customization should be
done to make electronic store front attractive and 4) commerce is being done through website,
which can create revenue for website. However, conducting E-commerce which is excellent in
creating website requires attention on many details for the usability of the website. These details
are complicated and affecting consumer purchasing decision like using email addresses instead
of usernames, using breadcrumbs to ease navigation, visible contact information, visible search
field, showing recommended and related products, calling to action, security badges, breaking up
the order process, visible cart and content, showing every fee in the shopping cart, and confirming
page. Usability of E-commerce website is very important in conducting business. If consumers
satisfied, they will come back for the service again. Therefore, creating a good website experience
for customers is one of important objectives for online stores. (Bangkok University, 2012, 105-109)
2. Factors affecting consumer behaviors in purchasing products online
Factors affecting consumer behaviors in purchasing products online that entrepreneurs
can control and manage are 4Ps or marketing mix, which consists of product, price, promotion,
and place. Factors affecting consumer behaviors in purchasing products online are also affecting
consumer-purchasing decisions. Consumer purchasing decision process has the following steps
(Armstrong & Kotler, 2012, 89-91 ; Department of Business Development, 2011, 21-27): 1) need
identification is when consumers want to purchase a product or service due their needs or benefits
of the products. In general, customers have different preferences, 2) information search is when
consumers search for choices of particular products or services, 3) evaluation alternatives is when
consumers make comparison of alternatives though online channels before making a decision to
buy depend on price and trustworthiness, 4) purchase is proceeded, after consumers made a
decision, 5) post purchase behavior: after consumers decided to buy, they usually evaluate by
using price. So, if they are satisfied with the product or service, they will come back and buy again
in the future.
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For aforementioned details, it can be summarized that all four factors of online stores will
support in planning for business direction including helping to set scope of ideas in order to create
an online store, which can be started at determining content, information, and channels to
communicate with customers as community or website society. As well as, to customize storefront
is attractive for visitors. However, in order to make a website looks perfect, it requires adding some
more details that respond to the usage of consumers, which affects consumer purchasing decision.
The research model is shown in Figure 1.
E-commerce Website
: content, community, customization, commerce
Factors affecting consumer behaviors in purchasing
products online
: product, price, promotion, and place.

Factor analysis of E-commerce website
affects consumer purchasing decision in
Lampang province.

Figure 1: Research Framework

Research Methodology
1. Population and Sample Group
Consumers who live in Muaeng Lampang district, Lampang province and have done
their purchase through an E-commerce website since Muaeng Lampang has expanded either
business, technology internet can be accessible. The sample group was selected by convenience
sampling method. Referred to Nunally and Everitt, the sample size should be at least 10 times of
number of used variable (Nunnally, 1978; Everitt, 1975 cited in Srisatidnarakul, 2012). Therefore,
a total of 56 variables were used and the sample size was 560 to prevent an error from data
collection, 56 samples were added. That the total sample size was 616. The questionnaire has
returned with validity for 600, representing 97.40%.
2. Research Instrument
A questionnaire on factors of E-commerce website affecting consumer purchasing
decision, which were reviewed for content validity by five experts and Cronbach’s alpha coefficients
of questionnaires were .910.
3. Statistics used in Data Analysis
The statistics used in data analysis were percentage, arithmetic mean, standard
deviation, correlation coefficient, exploratory factor analysis, and multiple regression analysis.
The data were analyzed by using a statistical software SPSS.
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4. Research Process
4.1 Study related methods and researches on factors of E-commerce website and
consumer decision.
4.2 Create and develop instrument by using the following steps: (1) summarize
related methods and researches on factors of E-commerce website affecting consumer purchasing
decision and methods in creating instrument from (1), (2) write a draft for questionnaire, (3) send
the edited questionnaire to the experts in order to evaluate on content validity and edit for
improvement, which the experts who evaluate research tools are divided into three fields, which
are information and communication technology including Dr. Oran Chieochan and Asst. Prof.
Thanun Thothom, business field including Assoc. Prof. Dr. PaitoonInthakan and Asst. Prof.
Dr. Anurak Arthid Gwinn, and Thai language fields to determine the correctness was
Dr. Thanaporn Mucome. Five experts were selected by using purposive sampling by considering
the criteria of doctoral degree or having an academic position at least an assistant professor,
(4) find the confidence value of the whole questionnaire after editing by being tested with 30
master degree students of business major. Then, analyze the result from the confident value of the
questionnaire by solving for Cronbach’s Alpha coefficient, which was the rating scale questionnaire.
4.3 Collect data by sending the questionnaire to the sample group and received the
answer from 600 cases.
5. Analyze Data by Using Exploratory Factor Analysis, Which Was Done As Followed:
Analyze the data from sample group by testing for suitability of the data. Extracting the initial factors
and perform orthogonal rotation of the factor axis in order to determine the factors of E-commerce
website. Consider on selecting suitable and meaningful factors. The steps in selecting for suitable
factors are as followed (1) the factors have variance value more than 1, (2) variance value can be
noticed from the weight of each factor that required to have the weight value of at least 0.30. The
highest factor value will be selected. In case, there are factors with equal weight, those with weight
more than 0.10 will be considered. However, if the magnetic variation value is less than 0.10, this
will be considered as redundant. This will show that this variable is not a factor, (3) there must be
at least three variables that are noticeable for each factor. If there are less than three variables, that
factor will be eliminated, as it is not a clear factor. (Tayraukham, 2009)
6. Analyzing the Data by Analyzing for Correlation as in the Following Steps: Analyzing
correlation by using Pearson Correlation and testing the assumption for multiple regression
analysis by computing for variance in flation factor (VIF), and tolerance value.Then,conduct
multiple regression analysis between factors of E-commerce website and consumer purchasing
decesion by taking the variation into the equation by using stepwise method. After that, write
the regressione quation.
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Research Results
1. The Results of Analysis Factors of E-commerce Website.
1.1 The results of personal data analysis is in Table 1
Table 1
The results of personal data analysis
Measure
Gender
Education

Career

Monthly income

Experience in buying
products from
website.

Item
Female
Male
Undergrad Degree
Bachelor
Master
PhD
Government / State Enterprises
Employees
owner
student
Less than 10,000 baht
10,001 - 20,000 Baht
20,001 - 30,000 Baht
30,001 - 40,000 Bath
40,001 - 50,000 Bath
More than 50,001 baht
Less than 1 year
1-2 year
2-3 year
Up to 3 year

Frequency
313
287
64
456
70
10
120
389
36
55
55
94
296
118
31
6
135
396
62
7

Percentage
52.2
47.8
10.7
76.0
11.7
1.7
20.0
64.8
6.0
9.2
9.2
15.7
49.3
19.7
5.2
1.0
22.5
66.0
10.3
1.2

From the Table 1, the most respondents were female 313 persons equal to 52.2%, their
education was bachelor’s degree for 456 persons equal to 76.0%, the respondents’ career was
employee for 389 persons, their monthly income was from 20,001 - 30,000 Baht equal to 49.3%,
and 396 respondents have 1-2 years experiencing in buying products form website 66.0%.
1.2 The perspective Review of E-commerce website affecting consumer purchasing
decision in Lampang province details are shown in Table 2.
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Table 2
The mean and standard deviation
Item
1. Speed in downloading and presenting data.
2. There are several payment methods such as E-Banking, Credit Card, and Atm.
3. There are links of webpage that are relevant to the current page.
4. The website is linked with social media like Facebook, Line, and Google plus.
5. There is a security system to secure the data.
6. The site displays openly honest information on the order.
7. Providing parcel tracking system.
8. Order form shows clear, accurate, and thorough information.
9. There is a system for encoding by using log in.
10. Providing a secure payment system.
11. Customers can make an order 24 hours.
12. Using personal information is appropriate.
13. Easy and convenient payment system.
14. There are many channels to contact the owner or webmaster.
15. Fast online purchasing process.
16. The website is accessible 24 hours.
17. Content classifications are clearly subdivided.
18. Users can make customization of products by themselves.
19. The information presented on the website has a consistent story throughout
20. There is a channel on the website to give opinions and discussion board for each group.
21. The information on the website is always up to date.
22. There is a clear explanation for product guarantee.
23. The website can present the detail of products users customized.
24. Reference the source of information.
25. Website display correctly on your web browser like Internet explorer, Firefox, Chrome.
26. The coherence of topics in website structure is appropriate.
27. The website has a tracking system in order to search for products and service that
customers are interested.
28. The information presented in the website is both for selling products and service.
29. The website can show correct information of different devices like PC, notebook,
tablet, and smartphone.
30. There are different ways of presenting information in the website like text,
photos, audio, or multimedia

Mean
4.89
4.87
4.87
4.86
4.67
4.66
4.65
4.62
4.56
4.55
4.55
4.49
4.48
4.45
4.44
4.36
4.30
4.27
4.23
4.22
4.21
4.21
4.20
4.16
4.10
4.10
4.10

SD
0.30
0.32
0.34
0.34
0.47
0.48
0.47
0.48
0.49
0.50
0.54
0.51
0.53
0.53
0.55
0.53
0.48
0.50
0.43
0.45
0.45
0.48
0.55
0.41
0.33
0.34
0.45

4.09
4.08
4.08
4.08

0.41
0.31
0.31
0.45
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Table 2
The mean and standard deviation (cont.)
Item
31. There is return policy within specific time.
32. Users can access information or service of the website accurately and thoroughly.
33. There are many channels to receive orders from customers like shopping Cart,
email, and Telephone.
34. Providing detail of producers and distributors.
35. There is an easy and convenient way to contact webmaster.
36. Providing email address for contacting on business detail with users.
37. There is a menu (choices) to see website overview.
38. The information in the website should be complete, accurate and consistent.
39. There is an advertisement for the website on other media.
40. The beauty of the site is the style of the website, the colour scheme, the fonts
displayed on the website.
41. The website has customer behaviour tracking system like number of visitors
and duration of time spending on the website.
42. There is a classification of information in order to search and link information easily.
43. Website shows structure and data link in the overview.
44. Users share information on website to make interesting information.
45. There are internal and external links that are relevant and appropriate.
46. Users take part in giving opinions in order to improve the performance of the website.
Total mean and standard deviation. (1-46)
47. Short and attractive website titles.
48. Appropriate positioning of goods on web pages.
49. Product interest and want hard to buy in normal channels.
50. Presentation of interesting products during the festival.
51. Popular products and lack in the normal channel purchase.
52. Promote sales by offering online discount coupons.
53. Online prices lower than offline.
54. There is advertising on the website.
55. Website name corresponds to the item sold.
56. Website titles are appealing, easy to remember and attractive.
Total mean standard deviation. (47-56)
Total mean standard deviation. (1-56)

Mean
4.07
4.06
4.06

SD
0.52
0.46
0.50

4.06
4.06
4.06
4.05
4.05
4.05
4.04

0.57
0.57
0.61
0.32
0.33
0.44
0.40

4.04

0.46

4.04
4.03
3.99
3.98
3.96
4.28
4.70
4.59
4.53
4.53
4.48
4.41
4.39
4.32
4.31
4.27
4.45
4.31

0.55
0.50
0.67
0.62
0.67
0.17
0.49
0.50
0.50
0.51
0.54
0.56
0.51
0.50
0.58
0.51
0.29
0.16
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From the Table 2, the perspective Review of E-commerce website affecting consumer
purchasing decision in Lampang province is at a high level (  = 4.31, SD. = 0.16)
The verification results of the suitability of techniques in analyzing factors are listed
in Table 3 as followed:
Table 3
Analyzing the suitability of data by using Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlett’s test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.812
13964.342
703
.000

From Table 3, the KMO Index was .812 indicating that the data set could be applied
analytical technique, the Factor Analysis, at high satisfactory level. The result was consistent with
Kaiser and Rice guideline (Wanitbancha, 2011). According to the Bartlett’s Test of Sphericity result,
it revealed that the Chi-Square was statistically significant (Sig < 0.05), demonstrating that the
Correlation Matrix of different variables had correlations. Therefore, the data could be further used
for the Factor Analysis.
1.4 The results of extraction of the initial factor are listed in Table 4
Table 4
The Eigen values of initial factor by analyzing the main factors
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total
7.014
6.365
3.474
2.397
2.062
2.011
1.783
1.440
1.327
1.232
1.118
1.007

Initial Eigenvalues
% of Variance
Cumulative %
15.587
15.587
14.145
29.732
7.719
37.451
5.327
42.779
4.583
47.362
4.468
51.830
3.962
55.792
3.199
58.992
2.949
61.941
2.738
64.679
2.484
67.163
2.238
69.401

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
7.014 15.587
15.587
6.365 14.145
29.732
3.474 7.719
37.451
2.397 5.327
42.779
2.062 4.583
47.362
2.011 4.468
51.830
1.783 3.962
55.792
1.440 3.199
58.992
1.327 2.949
61.941
1.232 2.738
64.679
1.118 2.484
67.163
1.007 2.238
69.401
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The primary analysis can be summarized, as there are 12 suitable factors. However,
it requires further studies in order to know variables of each factor. Therefore, it is required to further
analysis by using varimax orthogonal rotation.
1.5 The result from the orthogonal rotation in order to consider the variables of each
factor found that there are eight factors. Factor 1 consists of eight variables, which their weight is
ranging from .658-.924. Factor 2 consists of five variables with the weight ranging from .685 - .886.
Factor 3 consists of 6 variables with the weight ranging from .652 - .828. Factor 4 consists of five
variables with the weight ranging from .699 -.915. Factor 5 consists of four variables with the weight
ranging from .653 - .886. Factor 6 consists of 4 variables with weight ranging from .452 – 862.
Factor 7 consists of three variables with weight ranging from .768 - .827. Factor 8 consists of three
variables with the weight ranging from .424 - .744. Factor 9, 10, 11, and 12 were eliminated due to
their variables are not relevant to the criteria of Tayraukham (2009).
1.6 Results from defining meaning and factors’ name by examining from factor
loading. If factor loading of variable in the factor has high value (approaching +1 or -1), that
variable belongs to that factor. For the factor names that are just defined, we considered it from
variables in that factor. The results of defining meaning and name are listed in Table 5.

Table 5
Results of defining meaning and factor name
Factor
Factorname
order
1
Context

Variables
1) The coherence of topics in website structure is appropriate.
2) The information presented in the website is both for selling
products and service.
3) overview to see website (choices)There is a menu .
4) The website has customer behavior tracking system like number
of visitors and duration of time spending on the website.
5) There is a channel on the website to give opinions and
discussion board for each group.
6) 5eferencing the source of infRPDWLRQ
7) There are different ways of presenting information in
the website like text, photos, audio, or multimedia.
8) The website has a tracking system in order to search for
products and service that customers interested.

Factor
loading
.924
.727
.715
.715
.696
.692
.685
.658
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Table 5
Results of defining meaning and factor name (cont.)
Factor
order
2

Commerce

3

Communication

4

Factorname

Connection &
Collaboration

5

Customer
Service

6

Customization

Variables
1) Fast online purchasing process.
2) There are many channels to contact the owner or webmaster.
3) Customers can make an order 24 hours.
4) Easy and convenient payment system.
5) The website is accessible 24 hours.
1) There is an ads for the website on other media.
2) Providing detail of producers and distributors.
3) Providing email address for contacting on business detail
with users.
4) There is return policy within sepecific time.
5) Users can access information or service of the website
acurately and thoroughly.
6) There are many channels to receive orders from
customers like shopping Cart, email, and Telephone.
1) There are internal and external links that relevant and
appropriate.
2) There is a classification of information in order to search
and link information easily.
3) Users share information on website to make interesting
information.
4) Users take part in giving opinions in order to improve the
perfomance of the website.
5) There is an easy and convenient way to contact webmaster.
1) Providing parcel tracking system.
2) Order form shows clear, accurate, and thorough information.
3) Using personal information is appropriate.
4) Providing a secure payment system.
1) The information on the website is always up to date.
2) Users can make customization of products by themselves.
3) The website can present the detail of products users
customized.
4) The website can show correct information of different
divices like PC, notebook, tablet, and smartphone, etc.

Factor
loading
.886
.865
.820
.771
.685
.828
.761
.758
.758
.707

.652
.915
.841
.791
.752
.699
.886
.852
.754
.653
.862
.793
.718
.542
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Table 5
Results of defining meaning and factor name (cont.)
Factor
Factorname
order
7
Convenience

8

Clarity and
Security

Variables

Factor
loading
.827
.784
.768

1) Speed in downloading and presenting data.
2) There are links of webpage that relevant to the current page.
3) The website is linked with social media like Facebook, Line,
and Google plus.
1) There is a system for encoding by using log in.
2) There is a security system to secure the data.
3) There is a clear explanation for product guarantee.

.744
.665
.424

2. The results of analysis relationship between factors of E-commerce website and
consumer purchasing decision.
The results from analyzing regression in order to predict the factors of E-commerce
website affecting consumers purchasing decision in Lampang province have the following details,
which results of correlation analysis by using Peason correlation listed in Table 6.

Commerce

Communication

Connecting and
Collaboration

CustomerService

Customization

Convenience

Clarity and Security

ConsumerPurchasingDecision 1.00
-.040
Context
.347**
Commerce
-.057
Communication
Connecting and Collaboration .062
.530**
CustomerService
.177**
Customization
.123**
Convenience
.473**
Clarity and Security
**
Correlation is significant at the 0.01 level.

Context

Correlation

Consumer
PurchasingDecision

Table 6
Results of Correlation Analysis

-.040

.347**

-.057

.062

.530**

.177**

.123**

.473**

1.00

.004

.344**

.155**

.000

.015

.005

.007

.004

1.00

.017

.067

.374**

.441**

.000

.487**

.344**

.017

1.00

.427**

.003

.070

.060

.044

**

.155

.067

**

1.00

-.030

.054

.048

.028

.000

**

.374

.003

-.030

1.00

**

.189

.054

.318**

.015

.441**

.070

.054

.189**

1.00

-.001

.206**

.005

.000

.060

.048

.054

-.001

1.00

-.010

.007

**

.028

**

**

-.010

1.00

.487

.427

.044

.318

.206
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From Table 6, we found that correlation values of each factor of E-commerce website and
consumer purchasing decision are between .040 - .530. Then, in order to test assumption, the
regression analysis was done, which the value of variance inflation factor (VIF) is between
1.008 - 1.226, tolerance value is between .815 - .992. This shows that it is an independent variable
and not related to each other. Later, multiple regression analysis was done by putting variables in
the equation with the Stepwise method. The research could obtain multiple coefficient (R) value is
equivalent to 0.642, which has coefficient of prediction (R2) of 41.2 percent and has standard error
of .22383. When testing for linear relationship between independent variables and dependent
variables, it is found that the significant level is at 0.000. This means that independent variables
have linear relationship to the dependent relationship at the significant level of 0.01. The detail is
listed in Table 7.
Table 7
Results of regression analysis
Variables
B
SEb
ß
t
Customer service: C1
.300
.024
.419
12.598
Clarity and security: C2
.298
.029
.344
10.344
Convenience: C3
.115
.034
.106
3.365
Commerce: C4
-.092
.025
-.129
-3.710
Communication: C5
.065
.020
.115
3.298
Constantvalue 1.295; SEest= ± .22383R = .642 ; R2 = .412 ; F = 83.371 ; p-value = .000

p-value
.000
.000
.001
.000
.001

From Table 7, the results of regression analysis in order to predict factors of E-commerce
website affecting consumer purchasing decision in Lampang found that customer service, clear
and safety, convenience, commerce, and communication have multiple correlation with consumer
purchasing decision in Lampang province. The multiple correlation value is 0.642, which can
predict consumer-purchasing decision 41.2 percent. The standard error in prediction is equivalent
to ±0.22383.
When considering the regression absolute value of predictors, the research found
that customer service can predict consumer purchasing decision the most accurate, which has the
absolute value as raw score and regression absolute values in standard form are .300 and .419.
The latter factor is clarity and security has the absolute value as raw score and regression absolute
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values in standard form are 0.298 and 0.344. Convenience is the third factor that can give accurate
prediction on consumer purchasing decision, which the absolute value as raw score and regression
absolute values in standard form are .115 and .106. Commerce is the fourth factor that can give
accurate prediction on consumer purchasing decision, which the absolute value as raw score and
regression absolute values in standard form are -0.92 and -0.129. Communication is the fifth factor
that can give accurate prediction on consumer purchasing decision, which the absolute value as
raw score and regression absolute values in standard form are 0.065 and .115 respectively.
This can bewritten in prediction equation for consumer purchasing decision as raw score as followed:
=1.295+0.300(C1)+0.298(C2)+0.115(C3)-0.092(C4)+0.065(C5)


Discussion
The results from exploratory analysis of factors of E-commerce website can be concluded
that there are eight factors, which are 1) context, 2) commerce, 3) communication, 4) connection
& collaboration, 5) customer service, 6) customization, 7) convenience, and 8) clarity and security.
Context is the first variable that can explain variation the most, because context is website structure
that shows overall picture of product details and form of product presentation, which stated that
most of the websites have a lot of information to fit in only one page (Yang, Kim, Dhalwani &
Vu, 2008, 7). So, it is necessary to make customers know what the information is available on this
website. Designers are required to set the structure and design website in overall picture. Context
should be classified in order for customers to acknowledge and follow to the other pages.
This is relevant to the research of Premsukjai & Tungkuptanon (2012, 180), which studied on the
analysis of factors that affect consumer purchasing decision in electronic business. They found
that factor in terms of characteristics of web designing is the factor with the highest Eigen values
and the most important factor. Naraphitakkul (2016, 28) has studied on factors of website that affect
customer satisfaction level, which results in customer loyalty on E-commerce website for business
to customers (B2C) in Thailand, which studied eight factors of website (8C Framework) and found
that context is the factor that can attract customers to visit the website the most, as context is to
arrange structure and design website that gives important to presentation of website and data.
Results from correlation analysis of factors of E-commerce website affecting consumer
purchasing decision can be summarized as customer service, clarity and security, convenience,
commerce, and communication has multiple correlations with consumer purchasing decision.
The other three components of the e-commerce website from factor analysis are context,
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connection & collaboration and customization. It does not affect the purchasing decision as it is
only one element of the website in determining the right place to present product or service
information. In addition, it is a tool to facilitate the linking of data both inside and outside the website
including the ability to update information will not affect the purchasing decision if the product
or service does not meet consumer needs. Therefore, factors in context, connection & collaboration
and customization elements are elements of e-commerce website that is required to focus on the
activity through the website and makes the website interesting. It is consistent with Maneesong
(2011, 77-79) who mentioned that the nature business must make the website be more accessible
to consumers by the main purpose of website development is to provide information on products
and services, to create a corporate image, advertising and customer service through the Internet
in the link.
Customer service can predict consumer purchasing decision the most accurate, because
E-commerce website usually provides post purchase service in order to facilitate and create
impression toward customers. This is relevant to Social Commerce Constructs (Hajli, 2013) which
contain 1) Forums and Communities 2) Rating and Reviews 3) Recommendation and Referrals,
which users directly generated content in an active way with rate tag or write reviews or in a passive
way by customers behavior (Wu, Xu, Mo & Liao, 2015). Moreover, the use of certain commercial
features of the society can motivate consumers to engage in social commerce initiatives
(Thomas, Sven & Sebastian, 2016) anditis relevant to the study of Rattanasuwan & Srijanya (2010)
on consumer decision-making process, which stated that providing post purchasing service is a way
to create impression toward customers in order to make a purchase again and become repetitive
customers. This can be said to be a complete decision making process, which is relevant to the
study of Thananimit (2016). This is a study on the effects of quality of electronic service on
trustworthiness and usage of retail website in Thailand. The result found that quality of electronic
service determined trustworthiness and satisfaction in electronic system with significant level
at p=0.000 as well.

Conclusion
Customer Service is the factor that affects to the customer purchase since it is able to
facilitate for presenting the information in order processing and tracking products in the
environment of online product.
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Therefore, developing to attain E-commerce website, aside from considering about the
main components of the online store, must be engaged in the online customer service too.
The website must be on hand to support the self service exhibiting clear information and
consumer realizes about information security to satisfy and provide great convenience to
customer. Consequently, these will influence on consumer purchasing decisions.
Suggestions from the research of business entrepreneurs through e-commerce websites
should develop websites that respond to the target audience, most of which are employees who
graduate bachelor degree with a salary of 20,001 - 30,000 baht and have 1 - 2 years of experience
in purchasing products on the website. In addition, those employees will take a lot of time to work
for the organization. Therefore, the website developed must provide information and business services
clearly in limited time.
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ดวยขอมูลทุติยภูมิ
และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ของผูผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลม ภาคใต
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคโดยอาศัยแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตดวยวิธี Data
Envelopment Analysis (DEA) การทดสอบรูปแบบฟงกชันการผลิตที่เหมาะสมจะใชคาสถิติทดสอบ
Wald Test และฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function เพื่อประมาณคา Production Frontier
หาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตใชวิธี Maximum - Likelihood Estimation ผลการวิจัย
พบวา คาสัมประสิทธิข์ องพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในพืน้ ทีป่ ลูก (β2) ยางพารา 3 จังหวัด มีคา เทากับ 0.317 0.348 และ
0.262 ตามลําดับ ผกผันในทิศทางเดียวกับผลผลิต สวนตนทุนอืน่ ๆ (β9) (คาปุย คายาฆาแมลง) มีความผกผัน
ในทิศทางตรงกันขามกับผลผลิต สวนปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค พบวาปจจัย
อุณหภูมิอากาศ (Z1) และปริมาณนํ้าฝน (Z2) มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ซึ่ง
อุณหภูมอิ ากาศ (Z1) มีคา (δ1) เปนลบ แสดงความไมมปี ระสิทธิภาพลดลงจริง การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
จากการปลูกยางพาราดวยเทคนิค DEA รายจังหวัด พบวามีคาเทากับ 0.822 0.890 และ 0.843 ตามลําดับ
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: sittiphatler@pim.ac.th
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Abstract
This research aims to study 1) To study of technical efficiency with secondary data and 2)
To study some factors effect on having technical efficiency of rubber in southern landslide from
2007-2015: Songkhla, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat. Data analysis for technical
efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). This study were tested for the optimal production
function using the Wald Test and Translog function that value estimated by using Production
Frontier. The tests is used for searching some factors related to technical efficiency of production
by using the Maximum-Likelihood Estimation. The finding showed, It had coefficient of 3 provinces
rubber tree planting area (β2) at 0.317, 0.348, 0.262 and also unidirectional inverse with production.
While other costs (β9) fertilizer and insecticide had opposite inverse with production. The relating
technical inefficient factors were found that temperature (Z1) and rainfall (Z2) were statistically
significant at the 90 confidence level. The temperature (Z1) was minus value (δ1), which showed
the decreased inefficiency. In addition, the finding analysis of technical efficiency of rubber tree
planting with DEA per province showed at 0.822, 0.890, and 0.843 respectively.

Keywords
Efficiency, Risk Area, Rubber

บทนํา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ โดยประเทศไทยถือวาเปนผูผ ลิตและผูส ง ออกอันดับหนึง่ ของโลก
ทั้งนี้ Office of the National Economic and Social Development Board (2018) และ Rubber Authority
of Thailand (2015) กลาวถึงการเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกในป พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น
ประมาณ 22.2 ลานไร พืน้ ทีส่ ว นใหญของการปลูกยางพาราจะอยูใ นพืน้ ทีภ่ าคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเปนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกภาคใต 13.9 ลานไร คิดเปนรอยละ 62.8 ของประเทศสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่เพาะปลูก 4.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 19.8 สวนภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคเหนือเทากับ
2.61 และ 1.23 ลานไร ตามลําดับ ทั้งนี้พื้นที่ภาคใตเปนพื้นที่มีการปลูกยางพาราลดลงเนื่องจากขอจํากัด
ดานพื้นที่และราคายางพารา โดย Pisitsupakul (2015) กลาวสนับสนุนการลดลงของยางพาราในรายงาน
สถานการณยางพาราป พ.ศ. 2557 วาที่ผานมาประเทศไทยมีผลผลิตยางลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ที่แหงแลง ความไมสงบภายในประเทศ ประกอบกับราคายางอยูในชวงขาลง ทําใหไมจูงใจใหเกิดการผลิต
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แกเกษตรกร ขณะเดียวกันหลายประเทศไดขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการขยาย
พืน้ ทีป่ ลูกในประเทศราวปละ 2.6 แสนไร อีกทัง้ จีนขยายการลงทุนไปในประเทศกัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม
(CLMV) ทีม่ กี ารใชยางพาราเพิม่ ขึน้ เปนอันดับหนึง่ ของโลกเพือ่ การผลิตรถยนตและจักรยาน อีกทัง้ การสงออก
ยางพาราคิดเปนรอยละ 56.6
ทางดานสถานการณการตลาดยางพาราของประเทศไทยทีผ่ า นมา ในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557
ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะหของโลกเพิม่ ขึน้ ทุกปสง ผลตอปริมาณการสงออกดวยเชนกัน
ในป พ.ศ. 2546 โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางพารา 2.88 ลานตัน เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2557
มีปริมาณการผลิตยางพารา 4.32 ลานตัน เปนปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง และเมือ่ พิจารณาชวงระยะเวลา
12 ป (พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2557) ปริมาณการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเทากับ 1.44 ลานตัน อัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 33.2 สอดคลองกับการสงออกยางพาราของประเทศไทยในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีปริมาณ
การสงออกยางพาราเทากับ 2.57 ลานตัน ในขณะที่ป พ.ศ. 2557 มีปริมาณการสงออกเทากับ 3.77 ลานตัน
มีปริมาณการสงออกเพิม่ ขึน้ 27.7 สวนปริมาณการใชยางพาราในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557
พบวามีปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมประเภทยานยนต
และอุตสาหกรรมหนัก
Reutens (1974) กลาวโดยสรุปถึงผลผลิตเฉลี่ยรายปของยางธรรมชาติ ป ค.ศ. 1950 – 52
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จนกระทั่งปจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของโลก ทั้งการผลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
ถึงแมในบางปจะมีผลผลิตลดลงจากปกอนหนานี้แตเพียงเล็กนอย แตเมื่อพิจารณาความตองการบริโภค
ยางทั่ ว โลกจะเห็ น ได ว  า ทั้ ง ยางธรรมชาติ แ ละยางสั ง เคราะห มี แ นวโน ม ความต อ งการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง สิ้ น
โดย Luan (2013) กลาวเสริมในแนวคิดการเพิ่มขึ้นของการผลิตยางพาราและป พ.ศ. 2555 การผลิต
ยางธรรมชาติรวมทั่วโลกคิดเปน 11.40 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.97 จากป พ.ศ. 2554 ซึ่งทวีปเอเชียมีสัดสวน
การผลิตประมาณรอยละ 93 ของการผลิตทั่วโลกนั่นเอง
จากขอมูลของ Ministry of Natural Resources and Environment (2015) ระบุวา การปลูกยางพารา
สวนใหญเปนการบุกรุกพื้นที่โดยนายทุนมีการรื้อปาเพื่อปลูกสวนยางพารา ในพื้นที่ 11 จังหวัด ภายหลัง
ยางพาราเกิดปญหามากมาย เชน การถือครองทีด่ นิ เฉพาะกลุม ปญหาความไมเปนธรรมของจากพันธสัญญา
เกษตร จํานวนยางพารา ราคายางพาราตกตํ่า และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ยังมีผล
ทางดานการนําพืน้ ทีท่ ไี่ มเหมาะสมมาใชในการเกษตรและการใชประโยชนจากทีด่ นิ ทีไ่ มถกู ตองตามหลักวิชาการ
ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมสงผลกระทบทางตรงและทางออมตอเกษตรกร ปญหาผลกระทบทางออม
ที่สําคัญ คือ ปญหาทรัพยากรดินเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะความสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน
ทั้งนี้ Vittawatchutikul (2012) กลาวถึงคนสวนใหญพิจารณาพื้นที่ปาและพื้นที่ปลูกยางพาราสามารถ
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ทดแทนกันได พื้นที่ปาลดลงสงผลใหพื้นที่ตนนํ้าอยูในสภาพเสื่อมโทรม การเสื่อมโทรมของดินประกอบกับ
ยางพารามีรากแกวคอนขางตื้นไมเกิน 2.0 เมตร ความสามารถยึดดินนอย และหากมีลมพัดมักจะลมงาย
ในชวงเกิดฝนตกหนักและดินถลม ซึง่ ขอมูลการเกิดดินถลมในพืน้ ทีภ่ าคใตทปี่ ลูกยางพาราจําแนกไดดงั ตาราง 1
ตารางที่ 1
ชวงปที่เกิดดินถลมในพื้นที่ภาคใต จําแนกตามรายจังหวัด
n ª¸
2531-2540
2541-2550
2551-2555

´®ª´
¦«¦¸¦¦¤¦µ
¥³¨µ ¦³¸É
¦«¦¸¦¦¤¦µ »¦µ¬¦rµ¸  ¨µ ¥³¨µ ¦µ·ªµ ¦³¸É

ที่มÉ า: Department of Disaster Prevention and Mitigation (2015) & Department of Mineral Resources (2015)

ตารางที่ 2
จํานวนเนื้อที่กรีดได ผลผลิต และผลผลิตตอไรสิ้นป พ.ศ. 2558
Áº°Ê ¸É¦¸ Åo (Å¦n )
£µÄo
12,849,166
1. »¦µ¬¦rµ¸
2,553,652
(19.87)
2.  ¨µ
1,826,565
(14.22)
3. ¦«¦¸¦¦¤¦µ
1,649,329
(12.84)
¸É¤µ: Office of Agricultural Economics (2015)
´®ª´

¨¨· (´)
3,334,817
722,684
(21.67)
507,785
(15.23)
440,371
(13.21)

¨¨·n °Å¦n (.)
260
283
278
267

ขอมูลในตารางที่ 1-2 แสดงชวงปการเกิดดินถลมในพื้นที่ภาคใตและจํานวนเนื้อที่กรีดยางพาราได
ผลผลิต และผลผลิตตอไรซงึ่ จังหวัดทีม่ ปี ริมาณยางพาราและการเกิดดินถลมมากไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบี่ สงขลา และสุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับจํานวนเนื้อที่กรีดยางพารา และผลผลิตตอไรที่มีมากที่สุด
ในพื้นที่ภาคใต
ทั้งนี้ การเกิดปญหาดินถลมจากการปลูกยางพาราสงผลกระทบตอกระบวนการประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนปญหาการจัดการโซอุปทานของยางพาราในอนาคตได ดังนั้นการวัดประเมินการจัดการ
โซอุปทานจะชวยลดตนทุนหรือคุณคาได Lankford (2004) กลาวถึงการวัดสมรรถนะของโซอุปทาน
ได 3 ดาน ไดแก 1) ดานความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใหความสําคัญกับตนทุนการผลิตที่ตํ่าที่สุด
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(Minimizing Cost) 2) ดานการตอบสนอง (Responsiveness) พิจารณาจากการลดลงของสินคาคงคลัง
และ 3) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) จะมีความสัมพันธกบั การสรางคุณคาใหกบั ลูกคาในระยะยาว เปนตน
เชนเดียวกับการประเมินการจัดการโซอุปทานยางพาราในพื้นที่เสี่ยง สงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการ
และการผลิตลดลง ผลผลิตไมไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดเบื้องตนได นอกจากปญหากระบวนการผลิต
และหวงโซอุปทานแลว ปญหาเรื่องการจัดการสวนยางพาราเปนสิ่งสําคัญ Koonathamdee (2016)
กลาววาการจัดการดานการผลิตผานโครงการของรัฐในอดีตตัง้ แตป พ.ศ. 2553 เนนการเพิม่ ผลผลิตยางพารา
เนือ่ งจากระดับราคาอยูใ นระดับสูง ผลจากโครงการของรัฐบาลดังกลาวทําใหปญ
 หาราคายางตกตํา่ อยางตอเนือ่ ง
ในปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลพยายามเจรจากับภาคเอกชนสรางความรวมมือในการแปรรูปผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
จากปญหาที่กลาวขางตนเกี่ยวกับปญหาในพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดดินถลมและพื้นที่เพาะปลูก
ยางพาราพบวา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา เปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ที่ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิต การเพาะปลูกยางพารา ตลอดจนการสนับสนุนโครงการของรัฐบาล
ที่สรางความรวมมือในการแปรรูปผลผลิตยางพาราและเพิ่มมูลคา ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมและปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ
ผูผ ลิตยางพารา โดยปจจัยทีท่ าํ การศึกษาเปนปจจัยการผลิตจากการปลูกยางพารา ปจจัยการผลิตทีเ่ กีย่ วของ
ตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได และปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การศึกษาไดรวบรวมขอมูลปจจัย
ที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดจากแหลงตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 เชน
สถิตอิ ณ
ุ หภูมิ ปริมาณนํา้ ฝน และความเร็วลมผิวพืน้ เปนตน การวิเคราะหขอ มูลเพือ่ หาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
โดยอาศัยแบบจําลองฟงกชนั่ การผลิตดวยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) การทดสอบรูปแบบฟงกชนั
การผลิตที่เหมาะสมจะใชคาสถิติทดสอบ Wald Test และฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function
เพื่ อ ประมาณค า Production Frontier หาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค การผลิ ต ใช วิ ธี
Maximum - Likelihood Estimation จะเปนแนวทางในการสงเสริมการปลูกยางพาราและพืชเสริม
ตลอดจนใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูปลูกยางพาราถึงปจจัยจําเปนและเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหภาครัฐ
และหนวยงานวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ในระยะยาวตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) ของผูผลิตยางพาราใน
พื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผูผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลม
ภาคใต พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร
Ryan & Smith (1954) กลาวถึงประสิทธิภาพของคน (Human Efficiency) วาแสดงความสัมพันธ
ในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้นมองจากมุมของการทํางานแตละบุคคล
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหกับงาน เชน การทํางานของบุคคลกับผลลัพธที่ไดจากงานนั้นๆ
Avkiran (2001) และ Harnhirun (2005) ใหคํานิยามคําวาประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการ
ผลิตหรือการใหบริการ โดยใชปจ จัยการผลิตนอยทีส่ ดุ ดังนัน้ การวัดประสิทธิภาพขององคกรจึงมักจะอยูใ นรูป
Input และ Output โดย Farrell (1957) กลาวถึงประสิทธิภาพประกอบดวย 2 ประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพ
ทางดานเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร (Allocative Efficiency)
ซึ่งประสิทธิภาพทางดานเทคนิคจะแสดงถึงความสามารถของหนวยผลิตที่จะผลิตผลผลิตใหไดมากภายใต
ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ าํ กัด สวนประสิทธิภาพทางดานการจัดสรรจะแสดงความสามารถของหนวยผลิตทีจ่ ะสามารถ
ใชปจจัยการผลิตในสัดสวนที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไขของระดับราคาปจจัยการผลิตที่เปนอยู เชนเดียวกับ
Untong (2013) และ Rungsuriyawiboon (2011) กลาวถึง การวิเคราะหประสิทธิภาพและอัตราสวน
ชองวางทางเทคโนโลยี โดยแนวคิดประสิทธิภาพทางเทคนิคจะพิจารณาเสนพรมแดนการผลิต (Technical
Efficiency) แสดงการใชเทคนิคการผลิตทีเ่ หมาะสมรวมทัง้ ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการกระบวนการ
ผลิต วิธีการที่ใชคือ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontiers เขามาประยุกต
ใชกบั ปจจัยการผลิตภายใตตลาดแขงขันสมบูรณไดโดยพิจารณากระบวนการผลิตหนึง่ ทีใ่ ชเปนปจจัยการผลิต
(x) เพือ่ ใหไดผลผลิต (y) เสน OF คือเสนพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แสดงประสิทธิภาพผลผลิต
มากที่สุดที่สามารถผลิตไดจากการใชปจจัยการผลิตที่ระดับตางๆ ดังภาพที่ 1
Y2/X1

O

R
B
Q

Q’
A
R

0

F

Y1/X1

ภาพที่ 1: ประสิทธิภาพทางดานเทคนิคและประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร
ที่มา: Harnhirun (2005)
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เสนพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แสดงความสามารถในการทดแทนกันของปจจัย
การผลิตในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อหนวยผลิตใดๆ ที่ทําการผลิตบนเสนดังกลาว แสดงวามีประสิทธิภาพ
การผลิต คือ ขณะที่หนวยผลิตใดที่ผลิตอยูภายในพื้นที่ใตเสน เชน หนวยการผลิต A ยอมแสดงวาหนวยผลิต
นั้นไมมีประสิทธิภาพในการผลิต และหากตองการทําใหประสิทธิภาพสูงสุดควรทําการผลิต ณ จุด Q ดังนั้น
ระยะหางจาก A และ Q คือ จํานวนผลผลิตที่จะสามารถเพิ่มขึ้นได โดยไมตองเปลี่ยนแปลงจํานวนปริมาณ
ปจจัยการผลิต ซึ่งคือความไมมีประสิทธิภาพของหนวยผลิต A
ภายใตแนวคิดประสิทธิภาพทางดานเทคนิค Technical Efficiency (TE) สามารถวัดไดจากสัดสวน
ของปริมาณทีห่ นวยผลิตผลิตไดเทียบกับทีค่ วรจะได ซึง่ คือ OA/OQ หากสามารถหาคาผลผลิตทัง้ สองประเภทได
จะสามารถสรางเสนราคาผลผลิตออกมาเปนเสนรายไดเทากัน (เสน RR) สวนการวัดประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรทรัพยากร Allocative Efficiency (AE) ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขตลาดแขงขันสมบูรณสามารถ
วัดไดจากระยะหางของ OQ ตอ OB หรือ OQ/OB และประสิทธิภาพรวม (Total Economic Efficiency)
จะไดเทากับสมการ

จากสมการแสดงระดับรายไดที่สูญเสียไป เมื่อเทียบกับรายไดสูงสุดที่ควรได โดย OA เปน
ผลทีม่ าจากความไมมปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคและระยะจาก OA ไปยัง OB คือระดับรายไดทคี่ วรจะไดแตเสียไป
เพราะเลือกสัดสวนของการผลิตสินคาไมสอดคลองกับระดับราคาของผลผลิตนั่นเอง ซึ่งคาประสิทธิภาพจะ
มีคาระหวาง 0-1
แนวคิด DEA ตามแบบจําลองดังกลาวถูกพัฒนาโดย Charnes, Cooper & Rhodes (1978)
มีลักษณะเปน Fractional Programming
แบบจําลอง 1
Subject to constraints
โดยที่

J = 1,2,3 …, n

การแกไขปญหาเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิภาพเทคนิคความสัมพันธตามแบบจําลองที่ 1 มีรูปแบบ
เปน Nonlinear ในการคํานวณสามารถทําใหงายมากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนแบบจําลอง 1 ใหอยูในรูป
Ordinary Linear Programming (OLP) ซึ่งใหคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพัทธเทากับแบบจําลอง
1 ในแบบจําลองยอยแตละประเภทตางมีทงั้ ปญหาในแบบจําลองขัน้ ตอนหรือแบบปฐมภูมิ (Primary Problem)
และปญหาควบคู (Dual Problem) แนวคิด CCR DEA Model เปนการมุงวัดประสิทธิภาพสัมพัทธ (Relative
Efficiency) กรณีที่มีผลผลิตและปจจัยการผลิตหลายชนิดของหนวยการตัดสินใจการผลิตหนึ่งๆ Decision
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Making Unit (DMU) ซึ่งคํานวณไดจากสมการ โดยสมมติวามี DMI จํานวน nDMU ที่ตองพิจารณา
แตละ DMU ก็ใชปจจัยการผลิตจํานวน m ชนิดที่แตกตางกันเพื่อผลิตสินคาจํานวน s ชนิดที่แตกตางกัน
กลาวถึง DMUj จะใชปจจัยการผลิต Xij เพื่อผลผลิต Yrj โดยที่ Xij กับ Yrj มีคามากกวาหรือเทากับศูนยและ
DMU อยางนอยมีปจจัยการผลิตและผลผลิตหนึ่งชนิดที่มีคามากกวาศูนย

โดยที่

Ei คือ ประสิทธิภาพของหนวยที่ 1
u1 คือ คาถวงนํ้าหนักของผลผลิต r
y1 คือ ปริมาณผลผลิต r จากหนวยที่ 1
คือ คาถวงนํ้าหนักของปจจัยการผลิต j จากหนวยที่ 1
vj คือ ปริมาณปจจัยการผลิต j ที่ใชในหนวยที่ 1

นิยามศัพท
1. ปจจัยการผลิตยางพารา หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่กอใหเกิดคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ
ผูผลิต เชน คาจางแรงงาน คาวัตถุดิบ คาปุย และคาเชาพื้นที่เพาะปลูก เปนตน
2. ปจจัยทีเ่ กีย่ วของตอความไมมปี ระสิทธิภาพทีค่ วบคุมไมได หมายถึง ตัวแปรทีไ่ มสามารถควบคุม
ไดจากสิ่งใด เชน ปริมาณนํ้าฝนและความชื้น ความแรงของลม สภาพอากาศ และปริมาณนํ้าฝน เปนตน
3. ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถของหนวยผลิตที่สามารถผลิตผลผลิตใหได
มากที่สุดภายใตทรัพยากรที่มีอยูนั่นเอง
4. สวนสมรม หมายถึง การปลูกพืชที่มีความหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เชน มังคุด ทุเรียน และ
กลวย เปนตน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยการผลิตยางพารามีผลตอประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต
2. ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต

วิธีการวิจัย
1. ตัวแปรและการวัดตัวแปร แบงออกเปน 2 สวนสามารถอธิบายไดดังนี้
1.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพสามารถจําแนกออกเปน 2 ปจจัย
1.1.1 ปจจัยการผลิตยางพารา เชน แรงงาน คาจางแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และ
พื้นที่เพาะปลูก เปนตน
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1.1.2 ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได เชน ปริมาณนํ้าฝน
สภาพอากาศ และความแรงลม เปนตน
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพารา
2. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน สํานักงานเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับปริมาณนํ้าฝน
สภาพอากาศและความแรงลม พืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกยางพารา และทําการตรวจสอบขอมูลตัง้ แตป พ.ศ. 2550
– พ.ศ. 2558 และจัดการขอมูลเปนรายเดือน จําแนกตามพืน้ ทีร่ ายจังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดการปรับขอมูลในชวงเวลาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจน
หนวยวัดในแตละพื้นที่ เชน ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) และพื้นที่เพาะปลูก (ไร) เปนตน
ผูวิจัยจะทําการสรางแบบแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตดวยวิธี Data Envelopment Analysis
(DEA) เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง โดยใช ห ลั ก การและทฤษฎี
ของแบบจําลองเชิงเสน Linear Programming (LP) ซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดคาดัชนีประสิทธิภาพ
(Efficiency Index) ทัง้ นีว้ ธิ ี DEA มีลกั ษณะสําคัญประกอบไปดวยหนวยผลิตซึง่ มีชอื่ เรียกเฉพาะสําหรับวิธกี าร
วาหนวยตัดสินใจการผลิตหนึ่งๆ Decision Making Unit (DMU) หลายหนวยที่ใชปจจัยการผลิต (Input)
หลายชนิดในการผลิต ทั้งนี้นําขอมูล Input-oriented DEA Variable Returns to Scale Model (Banker,
Charnes & Cooper, 1984) เพื่อสรางเสนขอบเขตประสิทธิภาพการผลิตจากขอมูลกลุมตัวอยางเรียกวา
Piecewise Linear Production Frontier ซึ่งจะไมมีการกําหนดรูปแบบของฟงกชันและรูปแบบการกระจาย
สามารถวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตไดมากกวา 1 ชนิด ซึ่งคา DEA แสดงอัตราสวนระหวางผลผลิต
รวมถวงนํา้ หนัก (Weighted Outputs) กับปจจัยการผลิตรวมถวงนํา้ หนัก (Weighted Inputs) ของ DMU นัน้ ๆ
การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคดวย
วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ภายใตขอสมมติ Variable Returns to Scale (VRS) โดยพิจารณา
ในมุมมองทางดานปจจัยการผลิต (Input Oriented) และการวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชหลักและทฤษฎีแบบจําลองเชิงเสน (Linear Programming) ในการหาประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคการปลูกยางพาราในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง อาศัยแบบจําลองดัง้ เดิมของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978)
ดังนี้

Subject to constraints
โดยที่

J = 1,2,3 …, n
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การแกปญหาเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพันธ ตามแบบจําลอง มีรูปแบบเปน
Nonlinear ในการคํานวณเพือ่ ใหงา ยตอการวิเคราะห จะทําการปรับเปลีย่ นแบบจําลองใหอยูใ นรูป Ordinary
Linear Programming ซึง่ คาจะเทียบเทากับแบบจําลอง 1 ในแบบจําลองยอยแตละประเภทตางมีปญ
 หาขัน้ ปฐม
(Primary Problem) และปญหาควบคู (Dual Problem) สามารถปรับเปลี่ยนไดคือ Input Normalization
และ Output Normalization
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะใชขอ มูลทุตยิ ภูมจิ ากหนวยงานตางๆ ทัง้ ปจจัยทีค่ วบคุมไดและปจจัยทีค่ วบคุม
ไมได ตัง้ แตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 และจัดการขอมูลเปนรายเดือน นํามาวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคสัมพันธ แบบจําลองดังนี้

Subject to constraints

Ã¥
Â¨³

,
,
Å¤n¼Îµ´Á¦ºÉ°®¤µ¥

0

โดยกําหนดให PC คือ ปจจัยการผลิตยางพาราที่ควบคุมได (คาจางแรงงาน พื้นที่เพาะปลูก และ
ตนทุนอื่นๆ) PU คือ ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได (สภาพอุณหภูมิของอากาศ
ปริมาณนํ้าฝน และจํานวนวันฝนตก เปนตน) KL คือ ปริมาณรับซื้อหรือผลผลิตยางพาราในแตละพื้นที่
คือ คา Slack ของคาใชจายหรือปจจัยการผลิตยางพารา
คือ คา Slack ของ
สวน
คือ
ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดจากการปลูกยางพารา และ
คา Slack ของปริมาณรับซื้อหรือผลผลิตยางพาราในแตละพื้นที่ (DMUk)
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µ¦µ¸É 3
{´¥µ¦¨· (Input) Â¨³¨¨· (Output) °µ¦Îµªnµ¦³··£µ¡
´ ´¥¸ÉµÎ ®´´¥µ¦¨· ,QSXW 
¨¨· (Output)
{´¥µ¦¨·¥µ¡µ¦µ
nµoµÂ¦µ (Wage)
¦·¤µ¥µ¡µ¦µ (Y)
¡ºÊ¸ÉÁ¡µ³¨¼ (LandUse)
nµÄoµn ¥°ºÉ (Expenditure)
{´¥¸ÉÁ¸É¥ª °o n°ªµ¤Å¤n¤¸
°»®£¼¤· (Temp)
¦·¤µ¥µ¡µ¦µ (Y)
¦³··£µ¡¸É ª»¤Å¤nÅo
¦·¤µÊÎµ  (Rain)
Îµªª´¸É  (Rain Day)
ªµ¤Á¦Èª¨¤·ª¡ºÊ (Wind)

ตัวแปรปจจัยการผลิตยางพารา (Input)
X1 =
คาจางแรงงาน (บาท)
X2 =
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
X3 =
ตนทุนอื่นๆ (ปุย ยาฆาแมลง)
ตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได (Input)
X4 =
อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซลเซียส)
X5 =
ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร)
X6 =
จํานวนวันที่ฝนตก (วัน)
X7 =
ความเร็วลมผิวพื้น (น็อต)
ตัวแปรผลผลิต (Output)
Y1 =
ปริมาณผลผลิตยางพารา (กิโลกรัม/ไร)
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การประมาณคา Production Frontier เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต ตลอดจนการประมาณคาสมการความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ในการผลิตและการหาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต การวิเคราะหหารูปแบบฟงกชันการผลิต
ที่เหมาะสมกับงานวิจัยในครั้งนี้ จะใชคาสถิติทดสอบ Wald Test โดยจะทําการทดสอบพิจารณาจากคา
Chi-Squared ที่คํานวณไดและทําการเปรียบเทียบกับคาวิกฤต
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ผลการวิจัย
การศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) และปจจัยทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคของผูผ ลิตยางพาราในพืน้ ทีเ่ สีย่ งดินถลมภาคใต 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลสรุปขอมูลตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังตารางที่ 4 – ตารางที่ 6
ตารางที่ 4
คาสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Wald Test

Îµ®
H0 : ȕ1+ȕ2+ȕ3+ȕ4= 1 Äo
Cobb-Douglas Äµ¦«¹¬µ

Chi-squared
n µª·§ (Sig. OHYHO
.634

.397

n µµ¦¡·µ¦µ
·Á H0 ¥°¤¦´ H1 Äo
Translog Function Ä
µ¦«¹¬µ

จากตารางที่ 4 ผลที่ไดรับจากการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Chi-squared ที่คํานวณไดมีคาสูง
กวาคาวิกฤต (Sig. level) แสดงใหเห็นวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายถึง H0 : β1+β2+β3+β4 ≠ 1 สรุปไดวา รูปแบบฟงกชนั การผลิตแบบ Translog Function มีความเหมาะสม
เพื่อใชในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ นั่นคือจะใชการประมาณการคาพารามิเตอรตามสมการ Production
Frontier
ผูวิจัยยังทําการประมาณคาแบบจําลองเพื่อหาคาความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการผลิต
ตองมีการทดสอบสมมติฐานวาแบบจําลองนั้นมีความไมมีประสิทธิภาพอยูในแบบจําลอง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
คาสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Generalized Likelihood-Ratio

Îµ®
H0 :
Âªµ¤Å¤n¤¸
¦³··£µ¡ (Inefficiency)

°
23.537

0.05
11.46

n µµ¦¡·µ¦µ
·Á H0 ¥°¤¦´ H1 Â
¹ªµ¤¤¸¦³··£µ¡Ä
Inefficiency

จากการทดสอบคาสถิติ Generalized Likelihood-Ratio ขางตน พบวาคาสถิติที่ทําการทดสอบ
É
มีคามากกวาคาวิกฤติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 แสดงวาจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายถึง H0 :

นั่นเอง
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การวิเคราะหการประมาณคาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผูผลิตยางพาราใน
พื้นที่เสี่ยงดินถลม จะประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตยางพาราแบบ
Production Frontier ที่กําหนดโดยวิธี Maximum Likelihood Estimation สามารถแสดงฟงกชันแบบ
Translog Function ดังนี้
สงขลา

สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช

สมการการผลิตแบบ DEA Production Frontier ผานฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function
โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิตยางพาราเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระประกอบดวยคาจางแรงงาน
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก และตนทุนอืน่ ๆ และปจจัยทีเ่ กีย่ วของตอความไมมปี ระสิทธิภาพทีค่ วบคุมไมได ประกอบดวย
อุณหภูมขิ องอากาศ ปริมาณนํา้ ฝน จํานวนวันทีฝ่ นตก และความเร็วลมผิวพืน้ ผลการประมาณคาพารามิเตอร
ดวยวิธี Maximum-Likelihood พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณผลผลิตยางพาราซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 90 และ 80 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวาทําการผลิตอยูบ นเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึง่ คาสัมประสิทธิข์ องตัวแปร
คาจางแรงงาน (β1) และพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (β2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันทัง้ 3 จังหวัดคือ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคา สัมประสิทธิเ์ ทากับ 0.317 0.348 และ 0.262 แตตวั แปร
ตนทุนอื่นๆ (β3) กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับผลผลิต มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -6.518 -5.350
และ -5.225 ตามลําดับ
สวนผลการประมาณสมการความไมมีประสิทธิภาพการผลิตยางพารา (Inefficiency Effect) ไดแก
ปจจัยอุณหภูมขิ องอากาศ (Z1) ปริมาณนํา้ ฝน (Z2) จํานวนวันฝนตก (Z3) และความเร็วลมผิวพืน้ (Z4) สามารถ
แสดงสมการความไมมีประสิทธิภาพทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้
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สงขลา
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
จากการศึกษาตัวแปร Z1 และ Z2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 แตตัวแปร Z3
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 80 อยางไรก็ตามขอมูลที่มีอยูไมอาจสรุปไดวาจํานวนวัน
ฝนตก Z3 มีอิทธิพลตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการปลูกยางพารา ในขณะเดียวกันอุณหภูมิ
สภาพอากาศ Z1 และปริมาณนํา้ ฝน Z2 ลวนมีบทบาทสําคัญในการปลูกยางพารา ถาตองการใหประสิทธิภาพ
การปลูกยางพาราเพิม่ ขึน้ ควรจะเลือกบริเวณและสถานทีก่ ารปลูกยางพาราใหเหมาะสมกับพืน้ ทีท่ งั้ ความชืน้
และอุณหภูมิเพื่อใหไดปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้น
สวนปจจัยทีค่ วบคุมไมได มีปจ จัยอุณหภูมขิ องอากาศ (Z1) มีคา เปนลบ แสดงใหเห็นถึงสภาพอุณหภูมิ
ของอากาศทีม่ ากขึน้ จะทําใหความไมมปี ระสิทธิภาพลดลงจริง นัน่ คือประสิทธิภาพในการปลูกยางพาราเพิม่ ขึน้
ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปริมาณนํ้าฝน (Z2) และจํานวนวันฝนตก (Z3) มีคา δ 2 และ δ 3
เปนบวก และมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 90 และรอยละ 80 ตามลําดับ เปนเหตุใหยอมรับ
สมมติฐานทีว่ า ปริมาณนํา้ ฝนและจํานวนวันฝนตกในการปลูกยางพาราทีม่ ากขึน้ จะทําใหความมีประสิทธิภาพ
ลดลง และการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตดวยวิธี DEA ใน 3 จังหวัดไดแก จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตเฉลี่ยอยูที่ 0.851
สามารถจําแนกไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราจําแนกรายจังหวัด

´®ª´
 ¨µ
»¦µ¬¦rµ¸
¦«¦¸¦¦¤¦µ

¦³··£µ¡Á·Á·
0.822
0.890
0.843

ตารางที่ 6 แสดงคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราจําแนกรายจังหวัด โดยดัชนี
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค Technical Efficiency (TE) อยูระหวาง 0-1 ซึ่ง TE = 1 หมายถึง หนวยผลิตดังกลาว
มีการใชสัดสวนของปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพในขณะที่ TE นอยกวา 1 แสดงใหเห็นถึงระดับ
ของความไรประสิทธิภาพของหนวยผลิตดังกลาว ซึ่งคา TE ของจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
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และจังหวัดสงขลามีคาเทากับ 0.890 0.843 และ 0.822 ตามลําดับ อยูในชวงที่สูง แตยังคงอยูในระดับ
ทีน่ อ ยกวาเกณฑอาจเปนเพราะปจจัยทีค่ วบคุมไมไดคอื ตัวแปรปริมาณนํา้ ฝน (Z2) และจํานวนวันฝนตก (Z3)
ซึง่ ในพืน้ ทีด่ งั กลาวมีปริมาณนํา้ ฝนและชวงเวลาวันฝนตกจํานวนมากสงผลตอประสิทธิภาพการปลูกยางพารา
ขอสังเกตปริมาณนํ้าฝนที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราไมนอยกวา 1,250 มิลลิเมตรตอปนั่นเอง

อภิปรายผลการวิจัย
ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค จากการปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ เ สี่ ย งทั้ ง 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
พบวาทําการผลิตอยูบนเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
คาจางแรงงาน (β1) และพื้นที่เพาะปลูก (β2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ
Leksakon (2010) ทีก่ ลาวถึงปจจัยคาจางแรงงานและจํานวนแรงงานมีความสําคัญในการผลิตขาวจาวนาปรัง
มีคาเฉลี่ย 13.53 ชั่วโมงตอไร สวน Aousombatkun (2002) กลาวถึงปจจัยแรงงานและเครื่องจักรกลมีผลตอ
กระบวนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนตัวแปรตนทุนอื่นๆ (β3) กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับผลผลิต เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ Leksakon (2010) และ Arayarattanakul (2003) ที่กลาวถึงความสัมพันธของปจจัยการผลิตอื่นๆ
ในทิศทางตรงขามกับผลผลิตนั่นเอง สวนงานวิจัยของ Thimayom (2010) ทําการประมาณปจจัยที่มีผลตอ
การผลิตขาว และปจจัยการผลิตที่สอดคลองและมีความสําคัญ ไดแก ปจจัยปริมาณ เมล็ดพันธุ คาใชจาย
การใชสารเคมี และคาปุย จะทําใหปริมาณผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 0.12 และ 0.02 ตามลําดับ
สวน Aousombatkun (2002) กลาวสนับสนุนวาปจจัยแรงงานและคาจางภาคเกษตรมีอทิ ธิพลตอกระบวนการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมาก
สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปริมาณนํ้าฝน (Z2) และจํานวนวันฝนตก (Z3) มีคา 2 และ 3
เปนบวก และมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 90 และรอยละ 80 ตามลําดับ เปนเหตุใหยอมรับ
สมมติฐานทีว่ า ปริมาณนํา้ ฝนและจํานวนวันฝนตกในการปลูกยางพาราทีม่ ากขึน้ จะทําใหความมีประสิทธิภาพ
ลดลง สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sayan & Limsakul (2015) ทีแ่ สดงปริมาณนํา้ ฝนสงผลกระทบตอความผิดปกติ
ของการปลูกยางพารา คือชวงมีนาคมปริมาณนํ้าฝนมีนอยหรือชวงหนาแลง มีแนวโนมของปริมาณอยาง
มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99

สรุป
การพิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค จากการปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ เ สี่ ย งดิ น ในพื้ น ที่ ภ าคใต
ในชวงป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 แสดงขอมูลปจจัยการผลิตทั้งควบคุมไดและควบคุมไมได พบวา การปลูก
ยางพาราทั้ง 3 จังหวัด ทําการผลิตอยูบนเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปร คาจางแรงงาน (β1) และพื้นที่เพาะปลูก (β2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ปจจัย
ที่ควบคุมไมได มีปจจัยอุณหภูมิของอากาศ (Z1) มีคา 1 เปนลบ แสดงใหเห็นถึงสภาพอุณหภูมิของอากาศ
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ที่มากขึ้น จะทําใหความไมมีประสิทธิภาพลดลงจริง นั่นคือประสิทธิภาพในการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น
ดังนั้นหากทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมเกิดปญหาสภาพแวดลอมและเหมาะสม
กับสภาพดินเพือ่ ไมใหเกิดการเสือ่ มของดิน จะสามารถนําไปสูก ารจัดพืน้ ทีโ่ ซนนิง่ (Zoning) การปลูกยางพารา
อยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งแนวคิดการการปลูกพืชแบบสมรม (สวนผสม) แทนการปลูกสวนยางพารา
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ภายหลังราคายางพารามีแนวโนมลดลง ซึ่งการปลูกพืชแบบสมรมสามารถสรางรายได
มากกวาและลักษณะทางกายภาพของตนทุเรียน กลวย และมังคุดมีรากแกวและรากฝอยสามารถยึดดิน
ไดมากกวาลดการเกิดดินถลมได

References
Aousombatkun, T. (2002). Effects of input growth, technological change and efficiency improvement
on agricultural production in Central Thailand during 1977 – 1999. Master’s Thesis,
Faculty of Economics, Chiang Mai University. [in Thai]
Arayarattanakul, H. (2003). Technical efficiency of dendrobium orchid for cut flower production.
Master’s Thesis, Faculty of Economics, Chiang Mai University. [in Thai]
Avkiran, N. K. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities through
data envelopment analysis. Socio-Economic Planning Sciences. (2001), 57-80.
Awirut, L. (2010). An analysis of technical efficiency for the off season paddy field production
of farmers in Suphan Buri Province by Stochastic Production Frontier. Master’s Project,
M. Econ (Managerial Economics), Srinakharinwirot University. [in Thai]
Banker, R. D. ; Charnes, A. & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and
scale efficiency in data envelopment analysis. Management Science. 30(9), 1078-1092.
Charnes, A. ; Cooper, W. W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the inefficiency of decision-making
units. European Journal of Operational Research. 2(6), 429-444.
Department of Disaster Prevention and Mitigation. (2015). Landslide news in Thailand. Retrieved
June, 22 2015, from http://www.disaster.go.th. [in Thai]
Department of Mineral Resources. (2015). Year of landslide in Thailand. Retrieved August 30, 2015,
from http://www.dmr.go.th. [in Thai]
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of Royal Statistical
Society. 120(3), 253-290.
Harnhirun, S. (2005). Measurement of production efficiency. Bangkok: Office of Industrial
Economics, Ministry of industry. [in Thai]

198

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

Koonathamdee , P. (2016). Rubber crisis: Problems and solutions. Bangkok: Thammasat
University. [in Thai]
Kritsanee, P. (2015). Rubber situation (2014) and trends (2015). Bangkok: Bank of Thailand,
Southern Region Office. [in Thai]
Lankford, W. M. (2004). Supply chain management and the internet. Online Information Review.
28(4), 301-305.
Luan, N. K. (2013). Natural rubber industry report 2013. Vietnam: FPT Securities Joint Stock
Company, HCMC Branch.
Ministry of Natural Resources and Environment. (2015). Problem to intrude forest area. Retrieved
July 23, 2015, from http://www.mnre.go.th. [in Thai]
Office of Agricultural Economics. (2015). Annual report 2014. Bangkok: Office of Agricultural
Economics. [in Thai]
Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). Proportion of Gross
Domestic Product (GDP). Retrieved May 28, 2016, from http://www.nesdb.go.th/main.
php?filename=macroeconomics. [in Thai]
Reutens, A. J. (1974). An econometric analysis of the international rubber economy. Thesis (Ph.D.)
University of Illinois at Urbana.
Rubber Authority of Thailand. (2015). Rubber plantation in Thailand. Retrieved April 12, 2015, from
http:// www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm. [in Thai]
Rungsuriyawiboon, S. (2011). Estimation of technical efficiency on natural rubber production
in Northeast Region. Chiang Mai University Journal of Economic. 15(2), 46-68.
Ryan, T. A. & Smith, P. C. (1954). Principle of industrial psychology. New York: The Mcnanla Press.
Sayan, S & Atsamon, L. (2015). Climate change affects rubber in the South. Bangkok: The Thailand
Research Fund. [in Thai]
Thimayom, P. (2010). Technical efficiency of rice production of farmers in Chiang Mai province
using self-selectivity frontier function. Master’s thesis, Faculty of Economics,
Chiang Mai University. [in Thai]
Untong, A. (2013). Operational efficiency and technology gap ratio of hotels under different
environments. Applied Economics Journal. 20 (2), 37-54. [in Thai]
Vittawatchutikul, P (2012). Rubber plantation crisis. soil, water, forest. Retrieved June 14, 2015,
from http://www.gotomanager.co.th. [in Thai]

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

199

The Segmentation of Coffee Drinkers by Using Lifestyle
and the Perceived Value of Coffee Shop:
A Case Study of International Tourists in Chiang Mai Province
¡ÒÃáº‹§Ê‹Ç¹μÅÒ´¹Ñ¡´×èÁ¡Òá¿´ŒÇÂÃÙ»áºº¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔμáÅÐ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ
¶Ö§¤Ø³¤‹ÒÃŒÒ¹¡Òá¿¢Í§áμ‹ÅÐÊ‹Ç¹μÅÒ´:
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¹Ò¹ÒªÒμÔ ã¹¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹
Raktida Siri1*
รักธิดา ศิร1*ิ
School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand
63 Moo 4, Nong Han Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province, 50290
1
คณะพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
เลขที่ 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
1

Abstract
This study aims to segment international tourists by using lifestyle and investigate the
perceived value of the coffee shop’s attributes from the perspective of international tourists with
diverse lifestyles in Chiang Mai province. Surveys were administered to an accidental sample of
500 respondents in the city of Chiang Mai. Factor analysis and cluster analysis (K-means) were
used for data analysis. The results of this study reveal five different lifestyles of tourists;
Family-Oriented, Social-Oriented, Quality of life-Oriented, Adventure-Oriented, and BudgetOriented.The study shows that the respondents valued the coffee shop’s attributes differently
according to their diverse lifestyles, which is statistically significant. Overall, international tourists
across all lifestyles perceived high value of coffee shops’ service and atmosphere in the highest
level. This study provides the coffee shop businesses with insights and understanding of the
attributes that can potentially increase the perceived value of coffee shop in order to gain the
competitive edge.
*Corressponding Author

E-mail: raktida@gmail.com
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มุงแบงสวนตลาดนักทองเที่ยวนานาชาติดวยรูปแบบการดํารงชีวิต รวมถึงศึกษาถึง
การรับรูค ณ
ุ คาองคประกอบของรานกาแฟของนักทองเทีย่ วทีไ่ ดเขามาเยือนจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม
เป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยวิ ธี ก ารแบบบั ง เอิ ญ ในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม ได ก ลุ  ม ตั ว อย า ง
เป น จํ า นวน 500 คน การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ใช ทั้ ง เทคนิ ค การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบและการวิ เ คราะห
การจัดกลุม ผลของการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เปนนักดื่มกาแฟ มีรูปแบบการดํารงชีวิต 5 แบบ
ในแตละแบบมุงเนนใหความสําคัญกับสิ่งที่แตกตางกันในการดํารงชีวิตไดแก ครอบครัว สังคม คุณภาพชีวิต
การผจญภัย และการใชจาย นอกจากนี้ผลของการศึกษายังพบวา นักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกัน
ในดานรูปแบบการดํารงชีวิตรับรูถึงคุณคาขององคประกอบรานกาแฟแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยภาพรวมแลวนักทองเที่ยวทุกรูปแบบการดํารงชีวิตรับรูถึงคุณคาขององคประกอบของรานกาแฟ
ด า นการบริ ก ารและบรรยากาศของร า นกาแฟสู ง ที่ สุ ด การศึ ก ษานี้ ไ ด ใ ห ข  อ แนะนํ า เพื่ อ เป น แนวทาง
ในการพัฒนารานกาแฟและเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน

คําสําคัญ
นักดื่มกาแฟ รานกาแฟ การแบงสวนตลาดดวยรูปแบบการดํารงชีวิต การรับรูคุณคา

Introduction
Coffee is becoming a luxury drink, one of the most consumed beverages worldwide
(Schilter, Cavin, Tritscher & Constable, 2001). World coffee production has increased from 111.58
million 60-kilogram bags in 2005/06 to 143.37 million 60-kilogram bags in 2015/16. Between 2010
and 2015, the amount of Starbucks’ revenue almost doubled from 10.7 billion U.S. dollars to 19.16
billion U.S. dollars. In Great Britain, the number of visits to quick service coffee outlets reached 636
million in 2015 and will raise to 673 million in 2017 (Statista, 2016).
The largest growth for global specialist coffee shops region will be Asia Pacific. The sales
will increase totaling over 3.7 billion dollars from 2016-2020. In effect, the competition is growing
inevitably. This dynamism takes place also at the local level, causing coffee shops to differentiate
themselves in creative ways for brand recognition. Numerous themed cafés are established in
South Korea from cat cafés to mango cafes and many more. In Thailand, the two key factors that
stimulate sales of coffee in 2015 are the country’s developing coffee culture and hectic lifestyles
(Friend, 2016). Chiang Mai, the northern city of Thailand, is not only the second of 2016 world’s
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best city (Travel and Leisure, 2016), but also a coffee city. The city has become a destination
of quality brews and one of world’s coffee-culture capitals (Tanitnon, 2015). Due to these reasons
it draws a large number of travelers from different corners of the world to visit each year. These
international tourist expenditures have increased continuously, resulted in economic impact of
Thailand. (City News, 2018)
Tourists are different. Every tourist travels to different destinations and engages in different
activities that appeal to them. Among individual’s differences, there are some similarities. Skiing is
a favorite of many tourists during winter. Tourists with children seek for travel destinations well
equipped with entertainment facilities. Thus, tourists are of different lifestyles and needs, and hence
they can be grouped or segmented. Segmentation is a concept of dividing a big marketplace into
smaller ones. Members of similar characteristics are grouped together and excluded from others
dissimilar. This benefit the design of marketing mix–tailor made to specific segments that enable
efficient investment of enterprises (Dolnicar, 2008).
Various variables have been utilized for the segmentation criterion such as age, gender,
and country of origin (Dolnicar, 2008). For psychographic segmentation, lifestyle is the most
effective tool in providing relevant information to understand tourists as consumers (Lee & Sparks,
2007). Lifestyles are defined as patterns in which people live and spend time and money, which
reflect the values of consumers (Engel, Blackwell & Miniard, 1990).
Tourists have diverse opinions and preferences. When travel, tourists like and dislike
different things due to countless reasons. Different lifestyles may draw interest towards one thing
over the other. Likewise, tourists may value things differently as well. The perceived value of
products has recently become the focus of strategic marketing (Lin, Sher & Shih, 2005). Perceived
value is a trade-off between benefits and sacrifices made (Chen & Hu, 2010). Today’s consumers
are complex and becoming more demanding than ever before. Businesses need to know what to
deliver to clients to meet the sophisticated demand (Baker & Fulford, 2016). Being able to identify
what consumers value helps the coffee shop entrepreneurs to better focus on what they should
invest effectively, especially entrepreneurs who have limited resources.
According to the growing coffee industry and an increasing numbers of coffee shops, many
studies (Waxman, 2016; Woldoff, Lozzi & Dilks, 2013) focus more on the supply side, but not so
much on the demand side. Therefore, this study has made an attempt to perform lifestyle
segmentation of international tourists who are coffee drinkers as well as to examine how each
lifestyle typology perceive the value of coffee shop’s attributes. The study provides the theoretical
insights as well as useful proactive management information to coffee shop’s entrepreneurs.
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Research Objectives
1. To perform a lifestyle segmentation of international tourists who are coffee drinkers.
2. To examine how each lifestyle typology perceives the value of coffee shop’s attributes.

Literature Reviews
1. Lifestyle Segmentation
Lifestyle construct has been studied in tourism since 1970s as evidenced in the
Woodside and Pitts’s research (Dolnicar, 2008; Woodside & Pitts, 1976). It has been continually
considered by researchers in various study areas, including marketing research especially for
segmentation.
Tourist classification by lifestyle is one of the most useful segmentations (Lee & Sparks,
2007). Researchers believe that lifestyle has influenced tourist behavior in the way that they make
their purchase decision-making, as well as how they have engaged in their travel activities
(Fuller & Matzler, 2008). One of the most lifestyle measurement approaches that are frequently
used is the Attitudes-Interests-Opinions (AIO) (Fuller & Matzler, 2008). This approach consists of
three main aspects: 1) activities, which refer to how people spend their time and money 2) interests,
which refer to the surroundings that are important more or less in life, and 3) opinions, which
concern with the perspective on ourselves and the things in the world (Gonzalez & Bello, 2002).
Over 50 years, numerous scholars (Fuller & Matzler, 2008; Kucukusta & Guillet, 2016)
conducted research concerning lifestyle of consumers towards product purchase in hospitality
industry area. For example, in 1976, Woodside and Pitts investigated how lifestyle and
demographic characteristics influence tourism activities in both domestic and international travel
destinations (Woodside & Pitts, 1976). Fuller & Matzler (2008) studied tourist satisfaction towards
a ski resort by different lifestyle segments, and found five lifestyles of ski resort’s customers which
were Non-family/diversion, Family, Sporty/life-conscious, Demanding, and Settled/intellectual.
2. Perceived Value
Customer-perceived value is defined as “the customer's evaluation of the difference
between all the benefits and all the costs of a marketing offer relative to those use of competing
offers” (Kotler, 2003). Perceived value has influenced customer satisfaction, repurchase intention,
and loyalty (Lin, Sher & Shih 2005; Chiang & Lee, 2013). Being able to understand and create
product value helps businesses gain competitive advantages (Sweeney, Soutar & Johnson, 1999;
Aulia, Sukati & Sulaiman, 2016). Scholars have studied how customers perceived value. They have
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developed different studies’ frameworks resulted in different viewpoints of values’ dimensions.
Al-Sabbahy, Ekinci, & Riley (2004) studied two dimensions of perceived value which were
acquisition and transaction value of customers in hospitality services. Chen & Hu (2010) studied
how determinant attributes of service quality had influenced customer-perceived value of the
Australian coffee outlet industry. Their findings showed that coffee quality, service, and food and
beverage had an influence on the functional value, whereas, coffee quality, food and beverage,
and extra benefits had an influence on the symbolic value. They suggested that coffee outlet should
provide both functional and symbolic value to customers in order to ensure service quality of the
businesses.
3. Marketing Mix: 7Ps
The marketing mix is a conceptual framework that helps managers in strategic
decision-makings. 7Ps of the marketing mix consisted of product, price, place, promotion, people,
process, and physical evidence. Product provides value to a customer which can be both tangible
and intangible. Price is a concept that a customer sees a product as good value for money.
Place refers to the place where the customers can buy the product. Promotion includes of
communication channels to the customers of what the value of product. People refers to everyone
who involve in the business. Process means the methods and process of providing a service to the
customers. Physical evidence refers to the experience of using a product or service. (Mei, 2011;
Wirtz, Chew & Lovelock, 2013)
Research Methodology
This study was carried out using questionnaires composed of four parts. The first part was
to access the respondent’s demographic information; gender, marital status, residency, occupation,
household monthly income, education level, and age. The second part was about the lifestyle.
Attitudes-Interests-Opinions (AIO) approach was used in lifestyle segmentation modified from a
study of Kucukusta & Guillet (2016). This part contains 23 lifestyle items, including leisure time,
change, travel, sports, health, environmental awareness, family, learning, culture, job, friend, fun,
luxury, quality, music, value for money, word-of-mouth, social impact, adventurous activities, arts,
wellness, social life, and communities. A 5-point rating scale ranging from 1= unimportant to 5 =
extremely important was used to indicate the level of agreement of these 23 lifestyle items in
carrying out the respondent’s everyday life. The third part consists of questions concerning
perceived value towards the coffee shop’ attributes modified from a study of Yu & Fang (2009)
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which were: coffee quality; variety of food, desserts & drinks; atmosphere of coffee shop; service
from staff; certified/award-winning barista; green image of coffee shop; and value for money.
A 5-point rating scale ranging from 1= very poor to 5 = very good was used to describe
respondent’s experience on coffee shop’s attributes. The last part was open-ended questions:
What did you enjoy?, What did you dislike?, What recommendations do you have for improving
coffee consumption experience in Chiang Mai?
The questionnaire was validated by researchers who are specialized in the area of
consumer behavior as well as tested by 30 international tourists. The questionnaire was then
adjusted for validity and reliability (Cronbach's alpha > 0.80). The sample was an accidental
sample of 600 international tourists who were coffee drinkers and visiting Chiang Mai during
October and November 2016. A self-administered survey was used to collect data in downtown
Chiang Mai where international tourists and coffee shops were concentrated. The total of 500
usable responses was obtained. The data was analyzed by Statistical Package for the Social
Science using descriptive analysis for demographic information. Factor analysis was used to extract
the lifestyle dimensions in which only factors with an eigenvalue greater than one and attributes
with loadings larger than 0.40 were considered. Moreover, cluster analysis (K-means) was used to
identify the lifestyle clusters, which were based on the factor analysis results. Lastly, the analysis
of variance was used to identify the differences among the lifestyle clusters.

Results
1. Profile ofRespondents
The study shows that over half of international tourists who visited Chiang Mai were
males with average age of 34 years old. Three-fourths of tourists were single. The majority were
from Europe and company employees. The household monthly income was distributed among
USD1,001-2,000, 2,001-3,000, and 5,001 or more (currency exchange rate in January 2016 was
USD1 = 36.29 Baht). Most held bachelor’s or master’s degrees.
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Table 1
Demographic information of respondents
Demographics
Gender

Male
Female

Count
285
213

Total
498

Percentage
57.2
42.8

Marital status

Married
Single

124
363

487

25.5
74.5

Residency
(continent)
Residency
(continent)

Africa
Asia
Europe
North America
South America
Oceania

5
64
253
105
13
41

481

1.0
13.3
52.6
21.8
2.7
8.5

Occupation

Employed
Self-employed
Student
Retired
Housewife
Other

214
96
47
86
4
51

498

43.0
19.3
9.4
17.3
0.8
10.2

Household monthly
income

Less than USD 1,000
USD 1,001-2,000
USD 2,001-3,000
USD 3,001-4,000
USD 4,001-5,000
USD 5,001or more

58
111
101
56
65
105

496

11.7
22.4
20.4
11.3
13.1
21.2

Education level

High School
College
Post graduate
Doctorate/Professional degree

76
190
185
47

498

15.3
38.2
37.1
9.4

Age

from 18-80 years old

Average of
490
34 years old

SD 13.897

Note. Totals differ due to missing data.
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2. Lifestyle of Coffee Drinkers
In order to identify international tourists’ lifestyle, factor analysis was employed to
classify the underlying dimensions of the 23 lifestyle items. From 23 items, five core dimensions
that influence international tourists in carrying out their everyday life were determined which were;
Family-Oriented, Social-Oriented, Quality of life-Oriented, Adventure-Oriented, and BudgetOriented (see Table 2). Each core dimension was described as following.
Factor 1: Family-Oriented (Lifestyle #1: LS1). This factor explained about 29% of the
variance in the data. It contained 3 items, which were health, leisure time, and fun by traveling with
friends and family.
Factor 2: Social-Oriented (Lifestyle #2: LS2). This factor explained about 7% of the
variance in the data. It contained 4 items relating to socialization, which were social life, impact,
word-of-mouth, and communities.
Factor 3: Quality of life-Oriented (Lifestyle #3: LS3). This factor explained about 5%
of the variance in the data. It contained 4 items, which were learning, culture, environmental
awareness, and wellness.
Factor 4: Adventure-Oriented (Lifestyle #4: LS4). This factor explained about 5% of the
variance in the data. It contained 3 items, which were changes, sports, and adventurous
activities.
Factor 5: Budget-Oriented (Lifestyle #5: LS5). This factor explained about 4% of the
variance in the data. It contained 3 items, which were jobs, quality, and value for money.
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Table 2
Factor analysis of respondents’ lifestyles
Lifestyle items
Factor 1: Family-Oriented; explained variance = 29.392
Health
leisure time
Fun
Travel
Friend
Family
Factor 2: Social-Oriented; explained variance = 7.042
social life
social impact
word-of-mouth
communities
Factor 3: Quality of life-Oriented; explained variance = 5.483
Learning
Culture
environmental awareness
Wellness
Factor 4: Adventure-Oriented; explained variance = 5.213
Change
Sports
adventurous activities
Factor 5: Budget-Oriented; explained variance = 4.790
Quality
Job
value for money
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 69 iterations.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .901
Bartlett's Test of Sphericity c2 = 3067.193 df = 253 p = .000

Factor loading
0.675
0.669
0.620
0.576
0.563
0.501
0.697
0.657
0.600
0.537
0.663
0.653
0.525
0.435
0.535
0.379
0.562
0.601
0.533
0.445
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3. Lifestyle Cluster Analysis
The K-means clustering procedure (Bishop, 2007) was performed to obtain the final
clusters. Firstly, the three-, four-, and five-cluster results were calculated. After comparing the results,
the five-cluster solution was selected since it provided the most appropriate distances and yielded
the best distribution numbers between clusters. The resulting clusters exhibits the significant
differences between them (p < .001) as shown in Table 3.
Cluster1: This cluster was the largest cluster consisting of 173 members, which
accounted for 37.12%. The members of this group had a mixture of lifestyles LS1 (m=4.591) and
LS3 (m=4.465), where m denotes the mean value.
Cluster2: This cluster had an average lifestyle (i.e., mix of lifestyles). This group
comprised of 76 members accounting for 16.30% of the total.
Cluster3: This cluster was the smallest group with 31 members or 6.66% of the total.
Its members generally did not have strong lifestyle towards any aspects, but rather a mild mixture
of all aspects.
Cluster4: This cluster had a total of 85 members or 18.24% of respondents who were
mostly socialized.
Cluster5: This is the second largest cluster comprising of 101 members or 21.68% of
the total. It was a mixture of LS1 (m=4.325) and LS4 (m=4.089).
Table 3
Cluster analysis of respondents’ lifestyles

LS1
LS2
LS3
LS4
LS5

Cluster1
37.12%
(n=173)
4.591
4.348
4.465
3.948
4.197

Note.*Significant at p < .001.

Cluster2 Cluster3 Cluster4 Cluster5 F-Value
16.30% 6.66% 18.24% 21.68%
(n=76) (n=31) (n=85) (n=101)
3.875
2.527
3.478
4.325 270.798*
3.151
2.556
3.753
3.587 144.038*
3.632
2.621
3.641
3.861 130.843*
4.089 116.441*
2.803
2.43
3.475
3.522
2.538
3.69
3.528 72.7660*
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4. Cluster’s Perceived Values
The one-way analysis of variance was utilized to determine the existence of difference
between the clusters. Table 4 shows the perceived value of seven coffee shop’s attributes. Results shows
statistically significant differences (p <= .05) in how each cluster values the coffee shop’s attributes,
as described below. In the other words, different lifestyles lead to perceiving value of coffee shop’s
attributes differently. Top three perceived values of each cluster are listed respectively as follows.
Cluster1: service, atmosphere, and value for money.
Cluster2: service, atmosphere, and coffee quality.
Cluster3: atmosphere, service, and variety of food, desserts, and drinks.
Cluster4: service, value for money, and variety of food, desserts, and drinks.
Cluster5: service, value for money, and atmosphere.
It was noteworthy that coffee shops’ service and atmosphere were perceived of high
value across all clusters (except for Cluster 4).
Table 4
Perceive value of coffee shop’s attributes of the clusters
Coffee shop’s
Cluster1
attributes
(n=ř6ř)
coffee quality
3.925
3.917
variety of food, desserts
& drinks
Atmosphere
4.065
service from staff
4.165
certified/award-winning
barista
3.536
green image
3.667
Note.*Significant at p < .005.

Cluster2
(n=7ř)
3.69
3.486

Cluster3
(n=Ś8)
3.393
3.517

Cluster4
(n=8ś)
3.506
3.614

Cluster5
(n=9ś)
3.785
3.707

F-Value

3.743
3.797

3.621
3.536

3.607
3.905

3.872
3.937

6.416
5.259

3.273
3.29

3.214
3.276

3.556
3.481

3.272
3.524

2.461
2.744

5.969
4.319

The results were further investigated to see the differences between groups. The Least
Square Difference test (Williams & Abdi, 2010) was used to create confidence intervals for all
pairwise differences between factor level means which were shown in Table 5.Overall, the coffee
shop’s attributes were better perceived value by clusters 1, for example, cluster 1 perceived value
in atmosphere more than clusters 4, 2, and 3.
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Table 5
Least Square Difference test result for pairwise differences between factor level means
Coffee shop’s attributes
Cluster1 Mean
Atmosphere
1
4.065
Atmosphere
1
4.065
Atmosphere
1
4.065
coffee quality
1
3.925
coffee quality
1
3.925
coffee quality
1
3.925
variety of food, desserts & drinks
1
3.917
variety of food, desserts & drinks
1
3.917
variety of food, desserts & drinks
1
3.917
value for money
1
3.982
value for money
1
3.982
value for money
1
3.982
green image
1
3.667
green image
1
3.667
certified/award-winning barista
1
3.536
certified/award-winning barista
1
3.536
Service
1
4.165
Service
1
4.165
Service
1
4.165
Service
1
4.165
Cluster 2 and Cluster 5
value for money
2
3.622
Cluster 3 and Cluster 4, 5
coffee quality
3
3.393
value for money
3
3.286
Service
3
3.536
Service
3
3.536
Cluster 4 and Cluster 5
Atmosphere
4
3.607
coffee quality
4
3.506
certified/award-winning barista
4
3.556
Note.*Significant at p < .005.

Other
Cluster
4
2
3
4
3
2
2
4
3
3
2
4
2
3
5
2
3
2
4
5

p

Mean
3.607
3.743
3.621
3.506
3.393
3.69
3.486
3.614
3.517
3.286
3.622
3.651
3.29
3.276
3.272
3.273
3.536
3.797
3.905
3.937

.000
.003
.004
.000
.001
.030
.000
.009
.021
.000
.003
.005
.004
.032
.033
.047
.000
.002
.019
.032

5

3.894

.047

5
5
5
4

3.785
3.894
3.937
3.905

.017
.001
.025
.041

5
5
5

3.872
3.785
3.272

.022
.016
.045
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Discussion
Overall, the finding indicates that mostly international tourist perceived high value of coffee
shops’ service and atmosphere. This finding is also consistent with numerous studies in hospitality
industry. For example, Anderson & Mossberg (2004) and Waxman (2006) have found that service
and atmosphere have influenced guests’ experience. Moreover, Sweeney, Soutar & Johnson (1999)
and Teas & Agarwal (2000) found that higher perceived quality typically leads to higher perceived
value. This may suggest that the coffee shops in Chiang Mai can deliver these two attributes at the
same or above the expectation of the coffee drinkers. The ability to maintain standards or benefit
offerings can potentially help the coffee shops in keeping the coffee drinkers’ high perceived value,
which consequently leads to satisfaction. Interestingly, the international tourists who were social
oriented (cluster 4) perceived high value in a variety of “food, desserts, and drinks” attribute of the
coffee shops. This may relate to the “third place,” which is defined as a place that allows people
for networking as well as exchanges ideas and news (Waxman, 2006). Coffee house is also called
the third place; a place apart from home and work, that fulfill this function (Waxman, 2006 ; Woldoff,
Lozzi & Dilks, 2013). In this regard, not only a cup of coffee but also a variety of food, desserts, and
drinks at coffee shops would give the social oriented customers with a more satisfactory experience.
In addition, coffee shop’s attribute values were better perceived by Clusters 1 and 5, which
share a common leisure oriented lifestyle. This is possibly linked to the leisure personality type of
Oldham (Oldham & Morris, 1995, 203). Regarding Oldham’s personality types, a leisure personality
type would be interested in finding happiness through creative pursuits, enjoying a life of pleasure
and comfort. He/she relaxed about time, and being an easy-going, optimistic & family-oriented
person (Oldham & Morris, 1995, 203). Consequently, it can be say that international tourists who
were in these two clusters would perceive coffee shop’s attribute values significantly higher than
other members of other clusters.

Conclusion
Coffee is one of the most popular drinks worldwide making a positive impact to coffee
farmers and to coffee businesses. Coffee farms have produced tremendous coffee beans to serve
fast growing coffee businesses. The strong demand of sophisticated consumers not only stimulates
coffee production but also creates a highly competitive environment for coffee businesses. Proactive
management has become an effective strategy to keep coffee in business. Being aware of what
customers (i.e., coffee drinkers) like and how they value different elements of coffee drinking
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experience is thus essential. This study therefore aims to investigate the perceived value of the
coffee shop’s attributes from the perspective of international tourists in Chiang Mai, Thailand, which
is known as one of the most vibrant coffee culture cities. Surveys were administered to a convenience
sample of 500 respondents from coffee shops in the city of Chiang Mai. The respondents were
mostly male, single, and well-educated with the average age of 34 years old.The study shows five
different lifestyles of tourists; Family-Oriented, Social-Oriented, Quality of life-Oriented, AdventureOriented, and Budget-Oriented. The study reveals that these tourists had valued the coffee shop’s
attributes differently according to their diverse lifestyles, which is statistically significant. Overall,
as of the international tourists primarily value service and atmosphere of the coffee shops across
all lifestyle types, maintaining and improving service and atmosphere to keep them as high value
assets are therefore essential for the coffee shop owners. Realizing the attribute value perception
can lead to customer satisfaction and intention of repurchase. Nonetheless, although these two
coffee shop’s attribute values are highly perceived across all tourist lifestyles, other attributes should
not be ignored. A variety of food, desserts, and drinks attribute, for example, is highly valued for
the social-oriented tourists. Coffee shops that prefer to target particular markets based on lifestyle
typology should focus more on specific matters that each segment values differently. This study
provides guidelines on the 7Ps marketing mix based on the questionnaire responses to strengthen
the two coffee attributes, as follows.
Product: Coffee shops should provide options for both local as well as international beans.
Some international tourists want to try authentic coffee from local beans, while others still prefer
their familiar taste of international origins. A variety of milk selections especially for latte drinks
should be provided such as low fat, soy, organic. Sweeten coffee was not a favorite of
international tourists. Level of sweetness in coffee from both sugar and condensed milk needs to
be adjusted. Organic as well as decaffeinated coffee should be available. Intensity of flavor could
be improved by offering coffee strength selection. Serving size of regular cup in Chiang Mai was
somewhat small for international tourists, different cup size options should be available. Coffee
shops should extent the variety of menu such as cookies, chilled drinks, especially local desserts
and local drinks. This is a useful aspect to impress especially the social-oriented tourists who
highly value the variety of food, desserts and drinks. Moreover, local food and drinks can bring
excitement for the adventure-oriented tourists. Coffee shops should allow the coffee drinkers to
personalize their drinks. Last but the most substantial matter is to keep the coffee shop local.
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Price: The price of coffee in Chiang Mai is considerably high compared with food and
other beverages. Reasonable pricing, therefore, should be considered.
Place: Coffee shops should be located away from high traffic locations. If it is unavoidable,
the outside noise could be minimized by providing headphones with music. The opening time
should be early morning. Most coffee shops in Chiang Mai open in the late morning as their
customers (mostly Thai) typically drink coffee in the afternoon.
Promotion: Front signage for advertising purposes should be available. Effective
advertising contents should emphasize on being Chiang Mai-authentic and local. Being Chiang
Mai-authentic (rich of culture) and serving local coffee beans are attractive sales pitch. Offering
loyalty program, free wifi, free samples of coffee are good examples of promotional activities.
People: Regarding service, some tourists suggested that good baristas should know what
good quality coffee tastes like. They should constantly find the ways to make quality brews.
Barista trainings and standardized coffee shop tours would promote the mastery and improve their
expertise and craftsmanship. Baristas should have English skills sufficient for effective
communication. Baristas should repeat the order to ensure the accuracy.
Processes: Coffee shops should focus on how to deliver quality brew to patrons.
Coffee beans should be used up to seven days and kept in air-tight containers. Cleanliness should
be maintained throughout the coffees shop, such as work stations, tables, and toilets.
Physical evidence: Music, local arts, décor, and natural views are what international tourists
encountered as part of the atmosphere of the coffee shops. Music played in the shops should be
local music. Reading corner should be provided with newspaper in different languages. Comfortable
café chairs can make a place relaxing. Private chairs should be available for customers who prefer
sitting alone. Packaging also could be improved. Coffee shops should promote the use of more
recycled products, encourage patrons to bring their own cups, and reduce the use of plastics.
Both air-conditioned and outdoor areas should be available. English menu and coffee origin
information should also be available.
This study reveals some interesting insights from the international tourists who are coffee
drinkers visiting Chiang Mai concerning the perceived values of coffee shops. Nonetheless, there
are a few limitations. First limitation is the large number of coffee shops in Chiang Mai, which are
diverse in styles and characters. This study used a convenience sample, which clearly may not
cover all coffee shops available. To this regard, it has limited the range of aspects of the surveyed
coffee shops regarding coffee bean origins, shop styles, atmosphere, and so on, based on which
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the study’s results are reflected. Second limitation is a limited set of seven main attributes
considered in this study. There are also other influential attributes that were not considered in this
present study, such as music, loyalty program, opening time, which were mentioned by the
international tourist respondents in their comments. In the future study, other coffee shop attributes
mentioned by the respondents should be considered for more comprehensive understanding
of coffee shop attributes’ value as well as examined perspectives from both locals and domestic tourists.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
เผชิญอยู 2) วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน และ 3) เสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขต
ภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 3 ของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน กลุม ผูป ระกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน
จํานวน 10 คนและกลุม นักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน โดยใชแบบสัมภาษณประกอบการ
สนทนากลุมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาจากภาพรวม
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ไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาตัดสินใจเลือกเขาเรียนในสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน เนือ่ งจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝก ประสบการณในระหวางเรียนและนักศึกษา
ตองการใหเปดหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับผูประกอบการตองการใหนักศึกษา
อาชีวศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน และตองการใหเปดสอนในหลักสูตร
อุ ต สาหกรรมยานยนต โดยพบว า สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ได ดั ง นี้ 1) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ด า นการตลาด โดยจั ด ทํ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ส ถาบั น
เพื่ อ ขยายตลาด และสร า งโอกาสทางการศึ ก ษา 2) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ด า นเทคโนโลยี
โดยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและมีการทดสอบตามเกณฑการประเมินคุณภาพและ
3) การเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานหลักสูตรและโปรแกรมที่เปดสอนโดยการเสริมสรางองคความรู
จากวิ ท ยากรผู  ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความสามารถและทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ในอนาคต
ตลอดจนทักษะดานภาษา

คําสําคัญ
การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือตอนบน

Abstract
The purpose of this study were to 1) Study the environmental factors faced by private
vocational institutions. 2) Analyze the potential of private vocational institutions and 3) Propose
ways to increase the competitiveness of private vocational institutions. The samples were: Group
of Mathayom Suksa 3 in the Northern Region of Thailand 9 students, Group of Prathom Suksa 1 - 3rd
Grade of Vocational Education Institutes in the Northern Region of Thailand 9 students, Group of
Entrepreneurs in the Northern Region of Thailand 10 people and Group of Scholars in the Northern
Region of Thailand 10 people. Use interview form for Focus Group discussion is a tool for collecting
information. Then data analyzed by content analysis from the overview to the analysis of sub-topics.
The study found that: The student decided to enroll in a private vocational Institutions because they
can work and have experience during the course and they want to open up technology courses
and industrial development. For entrepreneurs want vocational students to improve their language
skills, especially English and Chinese. Including they want to be taught in the Automotive Industry
Course. The Competitiveness Empowerment of Private Vocational Institutions in the Northern Region
of Thailand is as follows: 1) The Competitiveness Empowerment of marketing competitiveness
by Providing Advertising media, public relations, educational institutions to expand market
opportunities. 2) The Competitiveness Empowerment of Technological by developing students'
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potential in technology and testing of quality assessment criteria and 3) The Competitiveness
Empowerment of curriculum and programs by enhancing knowledge from speakers who have
expertise in future skills and skills as well as language skills.

Keywords
Empowerment Competition, Private Vocational Institutions, Northern Region of Thailand

บทนํา
เนื่องจากในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญโครงสรางระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สงผลทําใหนักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาไมมีงานทํา เพราะวุฒิการศึกษาไมตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และจากผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในการเปนประชาคมอาเซียนพบวา
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 1.8 หรือ คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ตอปคอ นขางตํา่ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากประเทศไทยประสบภาวะความถดถอยทางดานเศรษฐกิจ เมือ่ เทียบกับ
ประเทศสวนใหญในอาเซียน ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑสูงโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย
ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอป คิดเปนรอยละ 5.8 ประเทศมาเลเซีย
คิดเปนรอยละ 4.7 ประเทศฟลิปปนส คิดเปนรอยละ 7.2 และประเทศสิงคโปร คิดเปนรอยละ 3.9
(Namthongdee, 2015, 14) ดังนั้นเพื่อเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจึงมีนโยบายและยุทธศาสตร ในการสงเสริมการจัดการศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา ใหมกี ารจัดการศึกษา
ที่มีสัดสวนที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 60 ภายในป พ.ศ. 2561 โดยการเสริมสรางการมีสวนรวม เพิ่มสัดสวน
การจัดการศึกษาภาคเอกชนในดานปริมาณและคุณภาพใหมากขึ้น รวมถึงการลดบทบาทการจัดการศึกษา
ของภาครัฐและจากสถิติการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ในป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ทําใหนักเรียน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (Poonnakaseam, 2012, 3-8) ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงเกิดการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น อีกทั้งยังประสบ
กับปญหาการขยายการศึกษาโดยผานกลไกการเพิ่มโรงเรียนรัฐบาลขึ้นจํานวนมาก สงผลใหสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนตองแขงขันการรับนักศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนจํานวนมาก และมีสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนหลายแหงตองลมเลิกไป และหลังจากที่รัฐบาลออก
กฎหมายงดเก็บคาเลาเรียนหรือใหเรียนฟรี 12 ป ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 และนโยบายการอาชีวศึกษา “อยากเรียนตองไดเรียน” ทําใหผเู รียนเมือ่ จบชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
แลวนิยมเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสงผลใหสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนมีผูเรียนนอยลง
(Jamderm & Simaung, 2013, 86-98) นอกจากปจจัยดังกลาวที่กลาวมาขางตนแลว สถาบันอาชีวศึกษา
ยังมีผลกระทบทีม่ าจากจํานวนประชากรทีล่ ดลง จากผลการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2555 - 2556
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบวา จํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ
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การศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปการศึกษา 2556 มีการรณรงค
ใหเรียนตอในสายสามัญ ตามสถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2555-2556 ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพบวา สัดสวนนักเรียนประเภทสามัญศึกษาตออาชีวศึกษาคิดเปน 66:34 คน
จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง ซึ่งตรงกันขามกับการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนีมรี ะบบการจัดการเรียนการสอนควบคูไ ปกับการฝกอบรมโดยหลักสูตร
มีการปรับใหสอดคลองกับความเปนจริง การที่นักศึกษาตองทํางานในสถานประกอบการสงผลใหนักศึกษา
ตัดสินใจเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจํานวนมาก (Hummelsheim & Baur, 2014, 279-296) อยางไรก็ตาม
การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษายังตองปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมอยูเสมอ ดังนั้น
หลักสูตรและการสอนจึงตองสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วและมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน
(Thairat Online, 2015) รวมทั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนตองพัฒนาสถาบันใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ เชน การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และการสอบ V-NET (Vocational National Education Test) เพื่อใหสามารถผลิตแรงงานไทยที่มีคุณภาพ
และศักยภาพในการเปนประชาคมอาเซียน และเพื่อใหสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีศักยภาพในการแขงขัน
เพิ่มมากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบัน
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ที่ จ ะสามารถผลิ ต แรงงานให ต รงตามความต อ งการของ
สถานประกอบการ และสามารถสรางความเชือ่ มัน่ ตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได ผูว จิ ยั จึงทําการศึกษา
ปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเผชิญอยู เพื่อใชในการวิเคราะหศักยภาพและ
เสนอเปนแนวทางในการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเผชิญอยู
2. วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
3. เสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแมฮองสอน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2552 มาตรา 10 หนา 5 เพื่อใหบรรลุประกาศ
ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง คือ 1) การมีเอกภาพดานนโยบาย
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 2) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตาม
ความถนัดและความสนใจอยางทั่วถึงตอเนื่องถึงปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบดวย 1) การศึกษาใน
ระบบ 2) การศึกษานอกระบบและ 3) การศึกษาระบบทวิภาคี ที่เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอ
ตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรือ่ งการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล (Poonnakaseam, 2012)
Office of the Vocational Education Commission (2013) ไดมีการกําหนดมาตรฐาน เพื่อใช
เป น เกณฑ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบและประเมิ น ผล จํ า นวน 6 มาตรฐาน ได แ ก มาตรฐานที่ 1
ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน มาตรฐานที่ 3 ดานการดูแลผูเรียนและกิจกรรม มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 ดานการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย และมาตรฐานที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา
2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสนิ คาทีต่ อบสนองความตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม
รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา
ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง (Wongmontha, 2011)
โดยมีตัวแปรหรือองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) เปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาด
ที่ ส  ง ผลกระทบต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ได แ ก 1) ผลิ ต ภั ณ ฑ 2) ราคา 3) การจั ด จํ า หน า ย และ
4) การสงเสริมการตลาด (Borikutt, 2014)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดแผนกลยุทธ TOWS Matrix
Sereerat, Hirankitti & Wanichayaporn (2002) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวางแผนกลยุทธองคกร
เปนกระบวนการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทั้งภายในและภายนอก ไดแก จุดแข็ง จุดเดน ขอไดเปรียบ และ
จุดออน แลวนํามาจับคูแ ละจัดลําดับความสําคัญวาควรปรับปรุงและแกไขรายการใดกอน กลยุทธทคี่ ดิ ขึน้ มา
แตละขอสามารถเชื่อมและเสริมกันไดดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกดวย TOWS Martrix
TWOS Matrix
Ã°µ¸ÉµÎ ´
°»¦¦¸ÉµÎ ´

»Â È ¸ÉµÎ ´
S–O Strategies
Îµ»Â ÈÅÁ¡·É¤Ã°µ
S–T Strategies
Îµ»Â ÈÅ¨°»¦¦

»°n °¸ÉµÎ ´
W–O Strategies
ÎµÃ°µÅ¨»°n°
W–T Strategies
d»°n°Á¡ºÉ°¨°»¦¦

ทางเลือกกลยุทธ
WT เมื่อเห็นจุดออนและอุปสรรคสูงกวาคูแขงขัน ตองพัฒนาอีกระยะจึงจะแขงขันได
(กลยุทธถอย)
WO มีจุดออนสูงแตโอกาสก็สูงดวย ตองคอยหลีกเลี่ยงบางจุดออนเพื่อโอกาส
ควรเลือกแผนตั้งรับ
ST มีจุดแข็งสูงแตเจออุปสรรคแขงขันสูง หรือผูบริหารยังขาดความมั่นใจ
ควรเลือกแผนทดสอบ
SO มีทั้งจุดแข็งและโอกาสสูง เลือกแผนรุก

4. แนวคิดและทฤษฎีการเลือกอาชีพ
Holland, J. L. ผูส ราง "แบบสํารวจความพอใจในอาชีพ" (The Vocational Preference Inventory)
และไดสราง "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ขึน้ โดยมีความคิดพืน้ ฐาน 4 ประการ (Holland, 1973, 537) ประกอบดวย
ประการทีห่ นึง่ บุคลิกภาพของบุคคล 6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพประเภทตางๆ ไดแก 1) งานชางฝมอื และ
งานชางกลางแจง 2) งานวิทยาศาสตรและเทคนิค 3) งานบริการการศึกษาและสังคม 4) งานสํานักงานและเสมียน 5)
งานจัดการและคาขาย และ 6) งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม ประการที่สอง สิ่งแวดลอมของบุคคล
6 อยางตามความสนใจอาชีพประเภทตางๆ ซึ่งสิ่งแวดลอมแตละอยางไดถูกครอบงําโดยบุคลิกภาพที่ตางกัน
ประการที่สาม สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย บุคคลที่อยูภายใตสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยจะแสดงความสามารถ
และเปนโอกาสใหแสดงทัศนคติ คานิยม และบทบาท ประการที่สี่พฤติกรรมของบุคคลจะถูกกําหนด
โดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอม เมื่อเขาใจบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอมก็จะทราบถึงความสามารถเฉพาะ
การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสําเร็จในอาชีพ และสังคม
5. แนวคิดดานผลิตภัณฑของอาชีวศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑของอาชีวศึกษาในประเทศไทย ควรใหความสําคัญในเรือ่ งของการตลาด
หลักสูตรและโปรแกรมตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จําเปนในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันและ
ผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพดังนี้
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5.1 ดานการตลาด นักศึกษาสวนใหญจะคํานึงถึง 1) ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
2) สิง่ ทีน่ กั ศึกษาไดจากหลักสูตร 3) ความประทับในหลักสูตร และ 4) สถานทีท่ าํ งานหลังจากสําเร็จการศึกษา
โดยพบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอาชีวศึกษา ไดแก ความชอบและความถนัด
ในสาขา ชื่อเสียงของสถานศึกษา และการประชาสัมพันธจากเพื่อน ตามลําดับ (Sukpan, 2013, 122-134)
5.2 ดานหลักสูตรและโปรมแกรม นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญเกีย่ วกับ 1) สาขาทีเ่ ลือก
เรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 2) การเปดหลักสูตร 3) ความคาดหวังของนักศึกษาจากการเรียน และ
4) การศึกษาตอเมือ่ สําเร็จการศึกษา ปจจุบนั พบวาการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศยังไมสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานและทักษะทีจ่ าํ เปนตอการทํางาน เชน ทักษะการสือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขาดความรับผิดชอบ ความอดทน
ความขยัน และระเบียบวินัย เปนตน (Upayokin, Prapatthong, Chondamrongkun & Pimpisut, 2015 &
Kaewcharoen, 2014)
5.3 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทยเพือ่ รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ผูบ ริหารควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูจาก Internet และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ
กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Sutantivanichkul, 2011)
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

êĆüĒðøêćö

êĆüĒðøêšî
¨·£´r µµ¦¨µ °
µ´°µ¸ª«¹¬µÁ°
x o µµ¦¨µ Sukpan (2013)
 x Jamderm & Simaung (2013)
o µ®¨´¼¦Â¨³Ã¦¤Â¦¤
§¬¸µ¦Á¨º°°µ¸¡ (Holland. 1973)
x o µÁÃÃ¨¥¸Â¨³ª´¦¦¤
Sutantivanichkul (2011)

µ¦Á¡·É¤«´¥£µ¡µ¦Â n  ´ °
µ´°µ¸ª«¹¬µÁ°
x ¨¥»roµµ¦¨µ
x ¨¥»roµ®¨´¼¦Â¨³Ã¦Â¦¤
x ¨¥»roµÁÃÃ¨¥¸Â¨³ª´¦¦¤
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
3 กลุม ไดแก 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน 2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปที่ 1 - ชัน้ ปที่ 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) ผูป ระกอบการ
ในเขตภาคเหนือตอนบน 4) นักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยแตละกลุมมีเกณฑในการคัดเลือกผูให
ขอมูลสําคัญ ดังนี้
1.1 กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คนมีเกณฑ
ในการคัดเลือก คือ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร
นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน ที่ตัดสินใจเลือกเขาเรียนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน
1.2 กลุ  ม นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ป ที่ 1- ชั้ น ป ที่ 3 ของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 9 คน มีเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1- ชั้นปที่ 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด
ไดแก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา เชียงราย และจังหวัดอุตรดิตถ
1.3 กลุมผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน มีเกณฑในการคัดเลือก
คือ เปนผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร นาน
ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน ที่ประกอบธุรกิจมาไมนอยกวา 5 ป และเปนสถานประกอบการที่
มีการฝกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
1.4 กลุมนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน มีเกณฑในการคัดเลือก คือ
เปนผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ในพืน้ ที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา
เชียงใหม แพร นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮอ งสอน ทีม่ ปี ระสบการณทาํ งานไมนอ ยกวา 10 ป
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group Interview)
โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบปลายเปดที่มีความยืดหยุนและเปดกวาง เปนขอคําถามที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนถอยคําในการสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการเรียนในหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
และคุณสมบัตขิ องนักเรียนอาชีวะทีผ่ ปู ระกอบการตองการรับเขาทํางาน และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปประเมินขอคําถามใหมี
ความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นทีต่ อ งการวัดไดครบถวน โดยใหผเู ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน
เนือ้ หาของขอคําถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มีคา เทากับ 0.80 ทุกขอ โดยกําหนดระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง/ไมเหมาะสม 0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม
สามารถนําไปใชได
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ
จากกลุม ตัวอยาง โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบและจัดหมวดหมูข องขอมูล พรอมทัง้ บันทึกเสียง
เพื่อตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองภายหลังการสัมภาษณ ดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ตัดสินใจเลือกเขาเรียนสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา ในงานเปดวิทยาลัยใหทุกโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนมาเยี่ยมชม
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1- 3
ของสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ในวั น ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ในงานแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกับผูประกอบการและนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนใน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานที่ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค ในงานวันมหกรรมวิชาการแปซิฟค
เพื่อชุมชน
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ทําการวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณทงั้ สามกลุม โดยการรวบรวมขอมูลทีไ่ ดจากแบบฟอรม
การบันทึกและการบันทึกเสียงการโตตอบในประเด็นการสัมภาษณ โดยเริ่มตนวิเคราะหประเด็นหลัก
จากภาพรวมไปสูก ารวิเคราะหประเด็นยอยตามลําดับ แลวนําเสนอในรูปแบบการบรรยายเนือ้ หาเชิงพรรณนา
ตามขอคนพบ จากนั้นนํามาวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคที่ 1 ปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่ ถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
เผชิญอยู
ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลจํานวนประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนน อ ยลงจนถึ ง ขั้ น บางสถานศึ ก ษาต อ งป ด กิ จ การ อี ก ทั้ ง ยั ง ได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลน อ ย
จึงไมสามารถแขงขันกับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในการรับนักศึกษาได
1.1 ผลการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
สรุปไดดังนี้
1.1.1 ดานการตลาด นักศึกษาสวนใหญเลือกเรียนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจาก
1) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ครบครัน 2) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสวนใหญจะมีงานทํา ซึ่งตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) การดูแล
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ของอาจารยอยางทั่วถึงและใสใจในดานการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาเกิดความประทับใจ 4) ชื่อเสียง
ของสถาบั น 5) ร า นจํ า หน า ยอาหารในสถาบั น มี จํ า นวนมาก นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กได ห ลากหลาย
6) การมีระเบียบวินัย 7) นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมากกวาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะมีการเผยแพรขาวสารผานทางเว็บไซต และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ชวยใหนักศึกษาไดรับขาวสารใหมๆ
1.1.2 ดานหลักสูตรและโปรแกรม นักศึกษาตองการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเทคนิค
การสอนโดยใชคอมพิวเตอร และหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาตองการใหเปดมากทีส่ ดุ คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรกราฟก
อันดับที่สองไดแก หลักสูตรชางเชื่อม อันดับที่สาม หลักสูตรการทองเที่ยว อันดับที่สี่ หลักสูตรชางกลโรงงาน
และอันดับที่หา หลักสูตรการโรงแรม
1.1.3 ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม นั ก ศึ ก ษาต อ งการเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
มีโสตทัศนูปกรณทคี่ รบ มีเทคนิคการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณอนื่ ๆ ระบบ Internet ทีม่ คี วามเร็วสูง
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ สถาบัน และนักศึกษาตองการใหเปดหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีกบั การพัฒนาอุตสาหกรรม
มากที่สุด โดยหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตเพิม่ ขึน้ ชวยใหประหยัดแรงงาน ลดตนทุนและรักษาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี
ที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร
วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร การสือ่ สาร เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร เชน พลาสติก แกว วัสดุกอ สราง โลหะ เปนตน
อันดับที่สองไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการเกษตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนา
ดานการเกษตร จะเปนการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ เปนตน อันดับที่สาม หลักสูตร
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสรางสรรค และอันดับที่สี่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ จะเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศใหเปนระบบ
ซึ่งจะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ผลการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) ผูประกอบการและนักวิชาการในเขต
ภาคเหนือตอนบน สรุปไดดังนี้
1.2.1 ดานการตลาด ผูประกอบการและนักวิชาการตองการใหนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษามากทีส่ ดุ โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อันดับทีส่ อง ไดแก ทักษะ
โดยการฝกอบรมดวยการปฏิบตั งิ าน อันดับทีส่ าม ทักษะดานทฤษฎีและปฏิบตั ิ อันดับทีส่ ี่ ทักษะการเขาสังคม
โดยเนนใหนกั ศึกษาสามารถปรับตัวไดเมือ่ ตองการทํางานเปนทีม และผูป ระกอบการ และนักวิชาการตองการ
ใหนกั ศึกษาไดรบั การฝกฝนใหมภี าวะผูน าํ อันดับทีห่ า ทักษะการแกไขปญหา โดยเฉพาะปญหาเฉพาะหนาที่
นักศึกษาจะตองเผชิญเมื่อปฏิบัติงานจริง อันดับที่หก ทักษะการคิดคํานวณ การมีความคิดเชิงสรางสรรค
และอันดับที่เจ็ด ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิ่งจําเปนตอการทํางานในยุคปจจุบัน
1.2.2 ดานหลักสูตรและโปรแกรม พบวา หลักสูตรที่ผูประกอบการและนักวิชาการ
เห็นวาควรมีมากที่สุด คือ หลักสูตรชางยานยนต อันดับที่สอง ไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร อันดับที่สาม
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ไดแก การบัญชี อันดับที่สี่ การทองเที่ยว อันดับที่หา ชางอิเล็กทรอนิกส อันดับที่หก การโรงแรม และ
อันดับที่เจ็ด คอมพิวเตอรธุรกิจ
1.2.3 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบวา ผูป ระกอบการ และนักวิชาการเห็นวานักศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตมากที่สุด อันดับที่สอง ไดแก เทคโนโลยี
การสื่อสาร อันดับที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่สี่ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อันดับที่หา เทคโนโลยี
การเกษตร อันดับที่หก เทคโนโลยีงานกลึง และเทคโนโลยีงานสี
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
จากการสัมภาษณผปู ระกอบการและนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน ผูว จิ ยั นําเสนอผลการวิจยั ดวย
ตารางการวิเคราะห TWOS Matrix ดังนี้
ตารางที่ 2
การวิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนดวย TWOS Matrix
TWOS Matrix

Ã°µ¸ÉµÎ ´

°»¦¦¸ÉµÎ ´

»Â È ¸ÉµÎ ´
S–O Strategies
1. µ´°µ¸ª«¹¬µÁ°¤¸°»¦r
µ¦Á¦¸¥µ¦°¸É¦¦´
2. ´«¹¬µ¸ÉÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µnªÄ®n¤¸µÎµ
3. °µµ¦¥rÄnÄÄoµµ¦Á¦¸¥µ¦°
ÎµÄ®o´«¹¬µÁ·ªµ¤¦³´Ä
4. ¦oµÎµ®nµ¥°µ®µ¦Äµ´¤¸Îµª¤µ
´«¹¬µµ¤µ¦Á¨º°Åo®¨µ®¨µ¥
5. ´«¹¬µÁ oµ¹ o°¤¼¨ nµªµ¦µµ´
°µ¸ª«¹¬µÁ°¤µªnµ °¦´µ¨
S–T Strategies
1. ºÉ°Á¸¥ °µ´
2. µ¦´»µ¦´µ¨¤¸o°¥

»°n °¸ÉµÎ ´
W–O Strategies
1. µ¦¡´µ´¬³oµ£µ¬µ
Ã¥Á¡µ³£µ¬µ¸Â¨³£µ¬µ°´§¬
2. ®¨´¼¦¸Éª¦¤¸¤µ¸É» º°
®¨´¼¦nµ¥µ¥r
3. ´«¹¬µµ´°µ¸ª«¹¬µÁ°
ª¦¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´ÁÃÃ¨¥¸¥µ¥r

:y76WUDWHJLHV
1. Îµª´Á¦¸¥Â¨³´«¹¬µ¤¸ÂªÃo¤
¨¨°¥nµn°ÁºÉ°

3. ผลการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค ที่ 3 เสนอแนวทางการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห TOWS Matrix ในประเด็นเกีย่ วกับความตองการดานผลิตภัณฑ
ทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน สามารถกําหนดกลยุทธได ดังนี้
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3.1 กลยุทธดานการตลาด (SO Strategies)
เนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน และ
สรางเครือขายพันธมิตรรวมมือกับผูป ระกอบการเพือ่ เตรียมความพรอมและความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา
โดยการสํารวจความตองการของผูประกอบการเกี่ยวกับอัตรากําลังคนและสาขาที่ตองการ โดยจะทําให
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และขยายตลาดเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษารองรับ Thailand 4.0 ซึ่งกําลังคน
ของอาชีวศึกษาเปนหนึ่งในแรงผลักดัน และควรมีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายและเปนการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ
3.2 กลยุทธดานหลักสูตรและโปรแกรม (WO Strategies)
เนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการทดสอบและประเมินการใชโปรแกรมตางๆ
และทดสอบคุณภาพทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กอนทีจ่ ะสําเร็จการศึกษา เพือ่ เปน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา
ทําโดยเสริมสรางองคความรู และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเหมาะกับวิชาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวติ ในสังคม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
3.3 กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ST Strategies)
เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในด า นเทคโนโลยี โดยการประเมิ น ในกลุ  ม
อาชี พ เทคโนโลยี ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ด า นเทคโนโลยี
และนวั ต กรรม โดยนั ก ศึ ก ษาที่ จ บสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนจะต อ งผ า นเกณฑ ม าตรฐานเพื่ อ ให ทั น
ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและ
เปนกําลังพัฒนาในการประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่ ถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพบวา การเพิม่ ศักยภาพการแขงขัน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ออนไลน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือ่ งชวยใหนกั ศึกษาไดรบั ขาวสารใหมๆ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Siano,Vollero, Confetto & Siglioccolo (2013) ศึกษาการจัดการสือ่ สารองคกรพบวาการเผยแพรขอ มูล
โดยใชสื่อสังคมออนไลนทําใหเกิดชื่อเสียงตอองคกรและยังสอดคลองกับการศึกษาของ Puksawat &
Sadtraruji (2013) ศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธภายใตกระแสสื่อสังคมออนไลน พบวา สื่อสังคมออนไลน
เปนสือ่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมในงานประชาสัมพันธและมีความกาวหนาอยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีแนวโนมวาจะได
รั บ ความนิ ย มสู ง ขึ้ น ในอนาคต ส ง ผลต อ การนํ า มาซึ่ ง ชื่ อ เสี ย ง ภาพลั ก ษณ และการสนั บ สนุ น องค ก ร
ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสามารถหางานไดงายเนื่องจากหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
สามารถนําไปใชไดจริง นอกจากนีน้ กั ศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางดานการปฏิบตั มิ ากกวา
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ดานทฤษฎี และไดความรูที่ตรงสาขาและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพสวนตัว
และในสถานประกอบการ สอดคลองกับการศึกษาของ Hummelsheim & Baur (2014) ศึกษาเรือ่ งระบบการศึกษา
และการฝกอาชีพของอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี พบวา หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
มีการปรับใหเขากับความเปนจริงของการทํางานในสถานประกอบการ ทําใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จากอาชีวศึกษาเอกชนสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายและเปนแรงงานทีส่ าํ คัญของประเทศไทย ไดแก
1) หนวยงานของเอกชน เชน พนักงานบัญชี พนักงานโรงแรม ชางเครื่องยนต พนักงานตอนรับ เปนตน
2) รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟา การประปา ระบบการสื่อสาร เปนตน และ 3) หนวยงานราชการ เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Jackson & Hasak (2014) พบวา นักศึกษาที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญตอ งการเพิม่ ประสบการณดา นอาชีพ ดวยเหตุผลดังกลาว
สถาบันอาชีวศึกษาจึงมีการพัฒนาในดานภาพลักษณ ทักษะทางวิชาการ และทักษะดานวิชาชีพใหกบั ผูเ รียน
นอกจากนีน้ กั ศึกษาทีเ่ รียนในอาชีวศึกษาเอกชนมีความประทับในดาน 1) อุปกรณอาํ นวยความสะดวกสําหรับ
การเรียนทันสมัย 2) อาคารสถานที่ทันสมัย 3) มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 4) มีเครื่องอุปโภค และบริโภค
ที่ครบครัน สอดคลองกับการศึกษาของ Puchchong, Panturat & Kirdlum (1973) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน กรณีศกึ ษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เขตอําเภอเมือง
จั ง หวั ด ลพบุ รี พบว า ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของสถานศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ล
ตอการเลือกศึกษาตอในวิทยาลัยการศึกษาเอกชน
จากวิเคราะหศกั ยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจากการสัมภาษณผปู ระกอบการและนักวิชาการ
ในเขตภาคเหนือตอนบนพบวา การเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาโดยการทดสอบและประเมินการใชโปรแกรมตางๆ และทดสอบคุณภาพทางดานภาษา
โดยเฉพาะภาษาจี น และภาษาอั ง กฤษ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Kumal & Kumal, 2014,63)
ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการในจังหวัดนาน พบวา เจาของหรือ
ผูบริหารสถานประกอบการตองการนักบัญชีที่มีความรู ความสามารถในใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
การใชภาษาอังกฤษในการสนทนามากที่สุด
จากการหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพบวา การเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยี
โดยการประเมินในกลุมอาชีพเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหลักสูตรที่ผูประกอบการและ
นักวิชาการเห็นวาควรมีมากที่สุด คือ หลักสูตรชางยานยนต เนื่องจากเปนสาขาที่ตลาดแรงงานตองการทั้งใน
และตางประเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ Upayokin, Prapatthong, Chondamrongkun & Pimpisut
(2015) ศึกษาความตองการแรงงานและพัฒนาฝมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง พบวาประเทศไทย
มีความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน สาขากลุมชางยนต เชน ชางซอมรถยนต ชางเคาะตัวถังรถยนต และ
ชางสีรถยนต อันดับที่สอง ไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร เนื่องจาก เปนบุคคลที่มีความสามารถและความรู
ในการทํ า งานด า นระบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง สามารถแก ไ ข ซ อ มแซม โปรแกรมเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
ในสถานประกอบการได และอันดับที่สาม ไดแก การบัญชี เนื่องจากเปนสาขาวิชาพื้นฐาน
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สรุป
จากขอมูลจํานวนประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง
โดยการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา แนวทางการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
จึงเปนการทางเลือกหนึ่งที่ผูประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะสามารถนําไปประยุกตใชเปนกลยุทธ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธดานการตลาด
(SO Strategies) เปนกลยุทธเชิงรุก ทีเ่ นนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ
2) กลยุทธดานหลักสูตรและโปรแกรม (WO Strategies) เปนกลยุทธตั้งรับ ที่เนนคุณภาพทางดานภาษา
โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 3) กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ST Strategies) เปน
แผนทดสอบ โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธสถาบัน และควรทําบันทึกขอตกลงกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับนักศึกษาเขาทํางาน
1.2 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ
เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนความเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมรรถนะอาชีพเปนหลัก
และควรมีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายและ
เปนการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ
1.3 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาภาพลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการตัดสินใจเขาศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในมุมมองของผูปกครอง และสถานประกอบการ เพิ่มเติม เนื่องจากผูปกครอง
มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเขาศึกษาตอของนักศึกษา และผูประกอบการก็มีสวนในการคัดเลือกนักศึกษา
ที่จบหลักสูตรเขาประกอบอาชีพ
2.2 ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาและผูประกอบการที่สงผลตอความตองการ
ดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชนเพิม่ เติม เนือ่ งจากปจจัยสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกันอาจมีผลตอ
ความตองการดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน
2.3 ควรศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษา เนื่องจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันในแตละสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษา
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชงานระบบหนาจอสัมผัสของผูสูงอายุ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร 2) ศึ ก ษาอุ ป สรรคในการใช เ ทคโนโลยี ค อมฯ 3) เปรี ย บเที ย บความต อ งการ
ใชงานอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโดยจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 4) หาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะการใชงานอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กับสถานภาพสวนบุคคลของผูส งู อายุกลุม ตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ ผูสูงอายุในกรุงเทพฯ จํานวน 399 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุในชวง 60-64 ปมีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีระดับรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท 2) อุปสรรคในการใชอุปกรณระบบ
หนาจอสัมผัสมากที่สดุ คือ ตัวหนังสือ ไอคอนตาง ๆ มีขนาดเล็กเกินไป 3) การเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความตองการใชอุปกรณระบบหนาจอสัมผัสจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบวาความตองการ
โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน จําแนกตามอายุ พบวากลุมอายุตาง ๆ มีความตองการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ในภาพรวมแตกตางกัน และ 4) ความสัมพันธระหวางลักษณะการใชอปุ กรณระบบหนาจอสัมผัส
กับสถานภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุ พบวา เกมปริศนา และการติดตอสื่อสารโดยใช Facebook, Line,
E-mail ขึ้นอยูกับอายุ สวนการทํางานเอกสาร E-mail และ Facebook ขึ้นอยูกับระดับการศึกษา
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คําสําคัญ
พฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จอสัมผัส ผูสูงอายุ

Abstract
The research objective is 1) to study Bangkok province’s elderly people touch screen
devices usage behavior, 2) to study the barriers of using technology, 3) to compare the demand
of touch screen devices usage by classifying to gender, age, and education level, and to analyze
and 4) the relationship between touch screen devices usage and demographic of elderly people.
The sample consisted of 399 Bangkok province’s elderly people. The research instrument
included questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation,
Chi Square 2, t-test and One-Way ANOVA on the level of statistical significant .05.
The results of the study revealed that 1) the most respondents were women aged 60-64
years old with lower undergraduate education and the income level is lower than 20,000 baht,
2) the barriers of touch screen devices using were text and icons were too small,3) The different
comparison of demand for touch screen devices using by classifying to gender and education
level found that the overall demand was no different, by classifying to age found that various age
groups had the demand for Tablet PC using was different and 4) the relationship between touch
screen devices usage and demographic of elderly peoplein playing games was puzzle games.
In the communication found that Facebook, Line, E-mail depended on age. In the works found that
document, E-mail, and Facebook depended on education level.

Keywords
Computer Technology Usage Behavior, Touch Screen, Elderly People

บทนํา
สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดกําหนดเอาไววา ผูสูงอายุคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
(Chamchan, 2012, 131) ซึ่งจํานวนประชากรผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Office of The National Economic
and Social Development Board, 2016) ทามกลางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ในขณะทีบ่ ตุ รหลานตองดิน้ รนแขงขัน และอพยพยายถิน่ ไปทํางานทีอ่ นื่ ทําใหสายสัมพันธของผูส งู อายุ
กับบุตรหลานมีนอยลง (Pitikultang, 2013, 2) ยิ่งอายุมากขึ้นการไปมาหาสูญาติสนิท มิตรสหาย หรือ
เพื่อนเกามีแนวโนมคอยๆ ลดลง เนื่องจากพบขอจํากัดทางดานรางกายในการเดินทางและชวยเหลือดูแล
ตนเอง (Photisuvan & Bunurapeepinyo, 1999, 96) จนทําใหสังคมของผูสูงอายุจะขาดความสุขทางใจ
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และสายสัมพันธที่ดีระหวางกัน แตสิ่งที่กําลังจะขาดหายไปกําลังจะถูกเติมเต็มดวย “เทคโนโลยีการสื่อสาร”
ที่ชวยใหไดรับขาวสารตาง ๆ ตลอดจนสามารถติดตอสื่อสารกันกับคนในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวจะทําใหผูสูงอายุใชชีวติ ไดอยางมีความสุขมากขึ้น (Manager Online, 2014 ; Bright
& Coventry, 2013, 9)
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารถื อ ได ว  า เป น เทคโนโลยี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การใช ชี วิ ต ของผู  ค น ตลอดจนมี
อุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอยูมากมาย เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน ซึ่งผูคนจะใชอุปกรณเหลานี้
อํานวยความสะดวกใหกับตนเองในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานความบันเทิง ดานธุรกิจ ดานการติดตอ
สื่อสาร ดานการคนหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ โดยใชความสามารถของอุปกรณนั้น ๆ เปนตัวชวย
(Evans, 2013) ซึ่งความสามารถเหลานั้นจะทํางานผานโปรแกรมประยุกต (Application) ที่ถูกติดตั้งลงบน
อุปกรณนั้น ๆ แตผูสูงอายุสวนใหญคิดวาอุปกรณเหลานี้ยากตอการใชงาน เนื่องจากผูสูงอายุมักจะมีปญหา
เกี่ยวกับการใชอุปกรณคอมพิวเตอรแบบดั้งเดิม ซึ่งก็คือ เมาส และคียบอรด แตจะชอบระบบที่เปนการสัมผัส
(Touch Screen) มากกวา ซึ่งอุปกรณคอมพิวเตอรแบบสัมผัสที่มีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมจากผูสูงอายุ
มากที่สุด คือ แท็บเล็ต เนื่องจากมีหนาจอที่ปรับขนาดใหญขึ้นและใชงานงาย แตสวนตอประสานกับผูใช
บนแอปพลิเคชันตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันไมไดออกแบบเพื่อรองรับการใชงานสําหรับผูใชงานที่เปนผูสูงอายุ
แตจะเปนกลุมวัยรุนเปนสวนใหญ (Arfaa & Wang, 2014, 13)
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใชงานระบบหนาจอสัมผัสของผูส งู อายุ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอรดว ย
ระบบหนาจอสัมผัสทีเ่ หมาะสมกับผูส งู อายุเพือ่ ใหงา ยตอการใชงาน มีความสะดวกสบายและสามารถเขาถึงไดงา ยขึน้
โดยเลือกศึกษาพฤติกรรมจากกลุมผูสูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานคร มีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมากกวาภาคอื่นๆ (Statistical Office
of Economic and Social, 2013, 3) และมีจํานวนผูสูงอายุมากเปนอันดับ 1 ในประเทศไทย (Department
of Older Persons, 2016,1) กลาวไดวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มีโอกาสในการเขาถึง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมากกวาจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นเชนกัน

วัตถุประสงค
1. พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานระบบหนาจอสัมผัสของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอุปสรรคในการงานระบบหนาจอสัมผัสของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบความตองการใชงานระบบหนาจอสัมผัสของผูสูงอายุ จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะการใชงานระบบหนาจอสัมผัสของผูสูงอายุ
กับสถานภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั้งชายและหญิง โดยมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(Sangsrikeaw, Mungthong & Keawanun, 2009, 5)
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ในวัยสูงอายุเปนการเปลี่ยนแปลงในดานความเสื่อม
ของอวัยวะตาง ๆ ดังนี้ ผิวหนังบางลง เซลลผิวหนังลดลง ความยืดหยุนไมดี เหี่ยวและมีรอยยนมากขึ้น
การเคลื่อนไหวชา และความคิดเชื่องชา ความจําสั้น ความกระตือรือรนนอยลง หลังคอมมากขึ้น เปนตน
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พบในผูสูงอายุ
สวนใหญ ไดแก การยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตัวเอง จะเรียนรูส งิ่ ใหม ๆ ไดยาก เพราะมีความไมมนั่ ใจ
ในการปรับตัว มีความทอแท ใจนอย หงุดหงิดงาย จะใชเวลาสวนใหญในการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอน
ของศาสนา บางคนอยากอยูกับลูกหลาน บางคนอยากอยูคนเดียว
1.3. การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เปนการเปลีย่ นแปลงอยางหนึง่ ของชีวติ ทีค่ นสูงอายุทกุ คนตอง
ประสบ อยางนอยการเปลีย่ นตําแหนงในครอบครัวก็เปนสิง่ แรก จากทีเ่ คยเปนหัวหนาครอบครัวกลายมาเปน
สมาชิกคนหนึ่ง ในรายที่ไมมีอาชีพก็เปนผูอาศัย
1.4. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงไปไดในแงยํ้าคิดยํ้าทํามากขึ้น
ซึง่ จะขึน้ อยูก บั ความแตกตางของแตละบุคคล สามารถปรับตัวไดเหมาะสม รักษาความเปนตัวของตัวเองและ
ความสามารถของตนเองได ยอมรับความจริง พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู ใหความสนใจในสิ่งที่ตนชอบมากขึ้น
2. จอสัมผัส (Touch Screen)
2.1 ความหมายของจอสัมผัส
จอสัมผัส คือ อุปกรณแสดงผลและนําเขาขอมูลที่ผสมรวมกัน โดยผูใชสามารถใชนิ้วมือ
สัมผัสบนจอภาพ เพือ่ เลือกรายการตาง ๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ นลักษณะของรูปภาพ ขอความ เปนตน เพือ่ เขาสูก ารทํางาน
ไดอยางสะดวกและงายดวยการใชระบบหนาจอสัมผัส
2.2 อุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส
2.2.1 คอมพิวเตอรโนตบุคหรือแล็ปทอป (Notebook Computer) เปนคอมพิวเตอรแบบ
พกพาได มีความสามารถเทียบเทา หรือเหนือกวาเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป (Desktop of Personal
Computer) ปจจุบันมีขนาดเล็ก และสามารถพกพาไดโดยสะดวก (Taewattana, 2013, 37)
2.2.2. แท็บเล็ต (Tablet PC) เปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่สามารถพกพาได
และใชหนาจอสัมผัสในการทํางาน แท็บเล็ตเปนอุปกรณที่สรางความดึงดูดใจ และไดรับการยอมรับจาก
ผูบริโภคในกลุมของคนรุนใหม วัยทํางาน รวมถึงกลุมผูสูงอายุ เปนตน เนื่องจากงายตอการใชงาน
มีความสะดวกสบาย เขาถึงไดงา ย และมีแนวโนมทีจ่ ะไดรบั ความนิยมมากขึน้ อยางตอเนือ่ ง (Phuangthong,
2013, 9)
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2.2.3 สมารทโฟน (Smart Phones) เปนอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสามารถสูง
รวมความสามารถของ PDA และ Cellular Phones เขาดวยกัน อาจมีขนาดเล็กกวา PDA และใหญกวา
Cellular Phones ปจจุบันใชระบบปฏิบัติการ ไดแก Android OS, iPhone OS, Symbian หรือ Windows
Mobile มีโปรแกรมประเภท Internet Browser ใชเปนอุปกรณ Multimedia สําหรับการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการวิจัย
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรที่เปนผูสูงอายุที่อยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
มีทงั้ หมด 936,865 คน (ขอมูลจากระบบสถิตทิ างการลงทะเบียน กรมการปกครอง: ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559)
2. กลุม ตัวอยาง ทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ประชากรทีเ่ ปนผูส งู อายุทอี่ ยูใ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 936,865 คน ไดกลุม ตัวอยาง 399 คน โดยกําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางตามตารางทาโรยามาเน
(Taro Yamane) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ดังนี้
(Silpcharu, 2014, 47)
สูตร n
เมื่อ

=

N
1  N (e) 2

N หมายถึง จํานวนหนวยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด
n หมายถึง จํานวนตัวอยาง หรือ ขนาดกลุมตัวอยาง
e หมายถึง ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง
แทนสูตร n

=

936,865
1  936,865 (0.05)2

= 399
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพกอนเกษียณ
อายุ อาชีพปจจุบัน ระดับรายได แหลงที่มาของรายได เปนตน ตอนที่ 2 ขอมูลลักษณะการใชงานอุปกรณ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรดวยระบบจอสัมผัส โดยมีรายละเอียดลักษณะการใชงาน ไดแก การเลน การศึกษา
การทํางาน และการติดตอสือ่ สารเปนตน ตอนที่ 3 ความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทแท็บเล็ต
ตอนที่ 4 ขอมูลอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดวยระบบหนาจอสัมผัส
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ซึ่งแบบสอบถามครั้งนี้ ไดผานการตรวจสอบความสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัย (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาศาสตร จํานวน 3 ทาน ซึ่งจากผลการประเมินของผู
เชีย่ วชาญไดคา IOC เทากับ 0.92 แสดงใหเห็นวา ทุกขอคําถามในแบบสอบถาม ทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ครัง้ นี้ มีความเทีย่ งตรงสูง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจยั และสามารถนําไปใชได การเก็บรวบรวม
ขอมูลสําหรับงานวิจยั ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจากนิสติ สาขาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
ในการชวยเหลือในการนําแบบสอบถามไปใหผูสูงอายุ โดยการนําแบบสอบถามไปแจกใหเฉพาะผูท กี่ าํ หนด
เปนกลุม ตัวอยางไวในเบือ้ งตนเทานัน้ หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป การวิเคราะหขอ มูล
โดยใชสถิตใิ นการวิเคราะหขอ มูลทัง้ หมด ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบไคสแควร
(Chi Square) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
สําหรับการวิเคราะหความแตกตางรายคูดวยวิธี Scheffé โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (50.1%) มีอายุที่อยูในชวง 60-64 ป (56.4%) มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี (56.1%) ซึ่งกอนที่จะเกษียณอายุประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ (31.6%) ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพ (65.7%) มีระดับรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท (60.7%)
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดวยระบบหนาจอสัมผัส
หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดวยระบบหนาจอสัมผัส
°»¦¦Äµ¦Äo ÁÃÃ¨¥¸°¤¡·ªÁ°¦r
1. ´ª®´º° / Å°°nµÇ ¤¸ µÁ¨ÈÁ·Å
2. ¸´Âµ ÎµÄ®oÁ¤ºÉ°¥µ¥µ
3. Á¸¥nµÄonµ¥Äµ¦Á oµ¹°·Á°¦rÁÈ
4. µªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄÄª·¸µ¦Äoµ
5. Å¤n¨oµÄo ÁºÉ°µ¨´ªÁ¸¥ / ¡´
6. ¨º¤ª·¸µ¦ / ´Ê°Äµ¦Äoµ
¦ª¤

X

4.03
3.77
3.74
3.52
3.23
3.38
3.61

S.D.
0.81
0.83
1.09
1.06
1.21
1.16
1.03

Â¨n µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
µ¨µ
µ¨µ
¤µ

จากตารางที่ 1 พบวา อุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภทระบบหนาจอสัมผัสโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสวนใหญเห็นวาตัวหนังสือ / ไอคอนตางๆ บนอุปกรณดังกลาวมีขนาดเล็กเกินไป
และมีสีสันแสบตา ทําใหเมื่อยสายตาเวลาจองมองหนาจอ ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทระบบหนาจอสัมผัสโดยหาคาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานปรากฏ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภทระบบ
หนาจอสัมผัส
ªµ¤o °µ¦Äµ¦Äo ÁÃÃ¨¥¸°¤¡·ªÁ°¦r
1. Á¡·É¤ªµ¤¦¼o/ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸
2. o®µ o°¤¼¨ nµªµ¦¸É´Á®»µ¦r
3. ·n°ºÉ°µ¦´Ä¦°¦´ª/»¨°ºÉÇ
4. ´ÎµÁ°µ¦/Îµµ
5. ¨µ¥Á®µ/¦oµªµ¤´Á·
6. Á¨º°ºÊ°·oµ/¦·µ¦°°Å¨r
¦ª¤


X

3.73
3.67
3.62
3.07
3.67
2.63
3.40

S.D.
0.95
0.86
1.14
1.27
1.10
1.56
1.14

Â¨n µ
¤µ
¤µ
¤µ
µ¨µ
¤µ
µ¨µ
µ¨µ

จากตารางที่ 2 พบวา ความตองการในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภทระบบหนาจอสัมผัส
โดยภาพรวมอยู  ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ส ว นใหญ ใ ช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ด  ว ยระบบหน า จอสั ม ผั ส
เพราะตองการเพิ่มความรู ความสามารถของตนเอง และตองการคนหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ
ซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษากับ
ความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถิติในการวิเคราะหสําหรับขอมูลทั่วไปดานเพศ ใชการวิเคราะห
ความแตกตางดวย t-test และขอมูลทั่วไปดานอายุ ระดับการศึกษา ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทระบบหนาจอสัมผัส
จําแนกตามขอมูลทั่วไปทางเพศ อายุ และระดับการศึกษา
Á¡«
Å¤nÂnµ´

ÎµÂµ¤ o °¤¼¨´ÉªÅ
°µ¥»
¦³´µ¦«¹¬µ
¨»n¤°µ¥» 60-64 e ¤¸ªµ¤o°µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸°¤¡·ªÁ°¦r ¦³Á£ ¦³ Å¤nÂnµ´
®oµ°´¤´£µ¡¦ª¤ ¤µªnµ ¨»n¤°µ¥» 65-69 e Â¨³¨»n¤°µ¥» 70 e ¹ÊÅ

ผลการวิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู  ต อบแบบสอบถาม ได แ ก อายุ
ระดับการศึกษากับลักษณะการใชงานอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภทระบบหนาจอสัมผัสโดย
F
ใชสถิติ Chi Square
(2) ดวยวิธีของเปยรสัน แสดงดังตารางที่ 4

°»¦r É º°µ¦
(Îµª)

1. µ¦Á¨n Á¤ (ÂÈÁ¨È = 160, ¤µ¦r Ã¢ = 140)
- Á¤µ¦Îµ¨°
ÂÈÁ¨È
41
¤µ¦rÃ¢
15
- Á¤Â°´
ÂÈÁ¨È
15
¤µ¦rÃ¢
8
- Á¤£´¥
ÂÈÁ¨È
6
¤µ¦rÃ¢
10
- Á¤¦·«µ
ÂÈÁ¨È
39
¤µ¦rÃ¢
46
- Á¤¸¯µ/Â n ´
ÂÈÁ¨È
20
¤µ¦rÃ¢
35
- Á¤µ¦«¹¬µ
ÂÈÁ¨È
39
¤µ¦rÃ¢
26
2. µ¦Îµµ(ÂÈÁ¨È = 238, ¤µ¦r Ã¢ = 126)
- Á°µ¦
ÂÈÁ¨È
81
¤µ¦rÃ¢
49
- E-mail
ÂÈÁ¨È
75
¤µ¦rÃ¢
31
- Facebook
ÂÈÁ¨È
82
¤µ¦rÃ¢
46
3. µ¦·n °ºÉ°µ¦(ÂÈÁ¨È = 216, ¤µ¦r Ã¢ = 208)
- Facebook
ÂÈÁ¨È
89
¤µ¦rÃ¢
76
- LINE
ÂÈÁ¨È
73
¤µ¦rÃ¢
95
- Instagram
ÂÈÁ¨È
2
¤µ¦rÃ¢
11
- E-mail
ÂÈÁ¨È
52
¤µ¦rÃ¢
26

¨´¬³µ¦Äo µ

80.0
20.0
75.0
25.0
50.0
50.0
61.5
38.5
50.0
50.0
66.7
33.3
66.3
33.7
68.5
31.5
62.8
37.2
57.3
42.7
42.0
58.0
18.2
81.8
60.0
40.0

32
8
12
4
6
6
32
20
15
15
28
14
57
29
50
23
49
29
59
44
47
65
2
9
36
24

60-64 ¸
Îµª ¦o °¥¨³

16
30
17
30
2
16
2

24
20
25
8
25
15

9
7
3
4
4
7
18
5
15
9
9

34.8
65.2
36.2
63.8
100.0
88.9
11.1

54.5
45.5
75.8
24.2
62.5
37.5

56.3
43.8
42.9
57.1
100.0
28.0
72.0
25.0
75.0
50.0
50.0

ÎµÂµ¤°µ¥»
65-69 ¸
Îµª ¦o °¥¨³

14
2
9
-

8
2

8
5
2
3

87.5
12.7
100.0
-

80.0
20.0

100.0
100.0
40.0
60.0

70 ¸ ¹ Ê Å
Îµª ¦o °¥¨³

P=0.02*

P=0.51

P=0.00*

P=0.00*

P=0.54

P=0.44

P=0.19

P=0.30

P=0.04*

P=0.00*

P=0.07

P=0.13

P=0.07

Pearson
Chi-Square

30
27
30
35
3
15
6

23
12
35
9
26
16

24
6
9
3
14
17
3
14
9
8

52.6
47.4
46.2
53.8
100.0
71.4
28.6

65.7
34.3
79.5
20.5
61.9
38.1

80.0
20.0
100.0
100.0
45.2
54.8
17.6
82.4
52.9
47.1

ÎÉµªn µ¦·µ¦¸
Îµª ¦o °¥¨³

48
32
41
32
6
27
8

50
20
33
5
42
13

17
5
6
2
6
25
16
17
17
27
5

60.0
40.0
56.2
43.8
100.0
77.1
22.9

71.4
28.6
86.8
13.2
76.4
23.6

77.3
22.7
75.0
25.0
100.0
61.0
39.0
50.0
50.0
84.4
15.6

11
17
2
28
2
1
10
12

8
17
7
17
14
17

4
6
7
13
4
3
13

39.3
60.7
6.7
93.3
50.0
50.0
45.5
54.5

32.0
68.0
29.2
70.8
45.2
54.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
18.8
81.3

ÎµÂµ¤¦³´µ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸
¼ªn µ¦· µ¦¸
Îµª ¦o °¥¨³ Îµª ¦o °¥¨³

P=0.04*

P=0.07

P=0.00*

P=0.16

P=0.01*

P=0.00*

P=0.00*

P=0.00*

P=0.02*

P=0.00*

P=0.00*

P=0.00*

P=0.00*

Pearson
Chi-Square

ตารางที่ 4
ความสัมพันธระหวางอายุและระดับการศึกษาของผูต อบแบบสอบถามกับลักษณะการใชงานอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (แท็บเล็ต สมารทโฟน)*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
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จากตารางที่ 4 กลาวไดวา ผูสูงอายุสวนใหญมักเลือกใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในแบบระบบ
หนาจอสัมผัสที่เปนแท็บเล็ตมากที่สุด โดยมักใชงานไปกับการติดตอสื่อสารกับครอบครัวและบุคคลตางๆ
นอกจากนี้ยังพบวากลุมผูสูงอายุที่มีการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดังกลาวมากที่สุดอยูในชวง 60 - 64 ป
รองลงมา คือ ชวงอายุ 65 - 69 ป เนื่องจากเปนกลุมผูสูงอายุชวงตน ซึ่งมีสภาพรางกายที่สามารถดํารงชีวิต
ไดตามลําพัง ชวยเหลือตนเองไดและเปนกลุมผูสูงอายุที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย คิดเปน 57.67%
(ตั้งแต พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2573) จึงทําใหผูสูงอายุกลุมนี้มีความพรอมในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในแบบระบบหนาจอสัมผัสมากที่สุด
นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะสวนบุคคลของกลุมผูสูงอายุที่มีความสัมพันธกับลักษณะการใชงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในแบบระบบหนาจอสัมผัสนั้น มี 2 ประเด็น คือ อายุ และระดับการศึกษา ดังนี้
1. ชวงอายุของกลุมผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับลักษณะการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในแบบระบบหนาจอสัมผัสเฉพาะการเลนเกมในแบบเกมปริศนา และเกมการกีฬา/แขงขัน รวมไปถึง
การติดตอสื่อสารโดยใช Facebook, LINE และ E-mail
2. ระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะการใช ง านเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ใ นแบบ
ระบบหนาจอสัมผัสเกือบทุกรูปแบบ ยกเวนการติดตอสื่อสารผาน Facebook และ Instagram

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชงานระบบหนาจอสัมผัสของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถอภิปรายผล โดยการนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงและสนับสนุน ไดดังนี้
1. ผูสูงอายุสวนใหญใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในแบบระบบหนาจอสัมผัส โดยเลือกใชแท็บเล็ต
มากที่สุด เนื่องจากมีขนาดใหญ มองเห็นสิ่งตางๆ บนหนาจอไดชัดเจนมากกวา สมารทโฟนโดยมักใช
ในการติดตอสื่อสารกับครอบครัวและบุคคลตางๆ มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจของ Mirum
Thailand Team (2015) ที่พบวา กิจกรรมที่นิยมใชงานบนแท็บเล็ตมากที่สุดคือ แอปพลิเคชันการสื่อสาร
ผานสื่อสังคมออนไลน นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังไดเสนอถึง มาตรการทางภาษีที่จะชวยใหเกิด
การจางงานในผูสูงอายุ โดยบริษัทที่สนใจจะจางผูสูงอายุ (Thansettakij News, 2016) ดังนั้น ผูสูงอายุ
จึงมีแนวโนมทีจ่ ะถูกจางทํางานตอ และจําเปนตองใชงานสือ่ สังคมออนไลนผา นอุปกรณดงั กลาวในการติดตอ
สื่อสารกับเพื่อนรวมงาน
2. ผูส งู อายุมคี วามตองการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในแบบระบบหนาจอสัมผัส เพราะตองการ
เพิม่ ความรู ความสามารถของตนเองมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ Fan, Forlizzi & Dey (2012, 33)
ทีก่ ลาววา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชว ยเพิม่ ความรูใ หมใหแกผสู งู อายุ เพิม่ ความสะดวกและเพือ่ ความเพลิดเพลิน
ในการใชชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังตองการคนหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ รวมไปถึงคลายเหงา
และติดตอสื่อสารกับคนในครอบครัวและบุคคลอื่นๆ (Beer &Takayama, 2011, 19)

242

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

3. อุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภท Tablet PC. สวนมาก คือ ตัวหนังสือไอคอน
ตางๆ มีขนาดเล็กเกินไป อาจสงผลใหพิมพขอความไดชา พิมพผิดบอย (Nicolau & Jorge, 2012, 127)
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Boonrod & Chintakovid (2015, 483) ในงานวิจยั เรือ่ ง แนวทางในการออกแบบ
การสรางเนื้อหาบนเว็บไซตสําหรับผูสูงอายุ ผลการวิจัยไดพบวา อุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประเภทแท็บเล็ตของผูสูงอายุสวนใหญจะเปนไอคอน และปุมมีขนาดเล็ก ดังนั้นควรออกแบบไอคอนให
มีขนาดใหญ และแตกตางจากสีพื้นหลัง เพื่อใหงายตอการใชงานสําหรับผูสูงอายุ
4. ความสัมพันธระหวางลักษณะการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการเลนเกมกับขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ลักษณะการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเลมเกมกับขอมูลทั่วไป
ดานอายุ ไดแก เกมปริศนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jantara-amornporn (2013, 5-7) ที่พบวาผูสูงอายุ
จะใหความสนใจกับการเลนเกมปริศนา เนือ่ งจากเปนเกมทีช่ ว ยฝกการเคลือ่ นไหวของนิว้ มือ และฝกความจํา
เพื่อปองกันการเสื่อมถอยของสมรรถภาพรางกายและความทรงจําในอนาคต นอกจากนี้การเลนเกม
ยังชวยเพิ่มความสามารถในการเรียนรูใหแกผูสูงอายุไดอีกดวย (Van De Watering, 2005, 12)
5. ความสัมพันธระหวางอายุ กับลักษณะการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในแบบระบบหนาจอ
สั ม ผั ส ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร พบว า ลั ก ษณะการใช ง านเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สาร
(สังคมออนไลน) ไดแก Facebook, LINE และ E-mail มีความสัมพันธกับชวงอายุ เนื่องจากลักษณะการใช
งานแอปพลิเคชันดังกลาวชวยใหผูสูงอายุไดรับขาวสารตางๆ ตลอดจนสามารถติดตอสื่อสารกันกับคน
ในครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งทําใหผูสูงอายุใชชีวิตไดอยางมีความสุขมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ฉบับใหมของอีริคสันคอนซูเมอรแล็บที่ทําการสํารวจกลุมผูสูงอายุในสหรัฐอเมริกาที่มีการใชเทคโนโลยี
ดานการสื่อสาร พบวา กลุมคนเหลานี้ตองการไดรับขาวสารตางๆ มากขึ้น ตลอดจนมีการเขารวมกลุมสราง
สัมพันธกบั บุคคลอืน่ ๆ ในสังคมออนไลนรอบตัวมากขึน้ จึงชวยทําใหพวกเขาใชชวี ติ ไดอยางมีความสุขมากขึน้
(Manager Online, 2014)
6. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประเภท แท็บเล็ตกับขอมูลทั่วไปดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบวา เพศชายมีความตองการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการเพิ่มความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีคนหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณและ
จัดทําเอกสาร ทํางานมากวาเพศหญิง ทั้งนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ตามธรรมชาติของเพศชายมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการจัดทําเอกสาร ทํางาน นอยกวาเพศหญิง ซึง่ เพศชายชอบเรียนรูใ นการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
และคนหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณมากกวาเพศหญิง จําแนกตามอายุ พบวา กลุมอายุ 60-64 ป และ
กลุมอายุ 65-69 ป มีความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทแท็บเล็ตในการคนหาขอมูลขาวสาร
ทีท่ นั เหตุการณ มากกวา กลุม อายุ 70 ปขนึ้ ไป คลายเหงา สรางความบันเทิง กลุม อายุ 60-64 ป มีความตองการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทแท็บเล็ตเพื่อคลายเหงาสรางความบันเทิง มากกวา กลุมอายุ 65-69 ป และ
กลุมอายุ 70 ปขึ้นไป เนื่องจากกลุมอายุ 60-64 ป เปนกลุมอายุที่อยูในชวงวัยของผูสูงอายุตอนตน และ
ยังคงมีรางกายแข็งแรง ซึ่งเปนชวงวัยที่ยังรวมกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคมทั้งในและนอกครอบครัวจึงมี
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ความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทแท็บเล็ตในการคนหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ
และใชเทคโนโลยีเพื่อคลายเหงา สรางความบันเทิงใหตนเองไดมากกวา

สรุป
ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 60-64 ป มีระดับการศึกษาตํา่ กวาปริญญาตรี
ซึ่งกอนที่จะเกษียณอายุประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐปจจุบันไมไดประกอบอาชีพ
มีระดับรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท อุปสรรคในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทแท็บเล็ตสวนมาก คือ
ตัวหนังสือไอคอนตาง ๆ มีขนาดเล็กเกินไป สีสันแสบตา ทําใหเมื่อยสายตา และกลัวเสียคาใชจายในการเขา
ถึงอินเทอรเน็ต สวนการเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภท
แท็บเล็ตจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมีความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเพิ่มความรู
ความสามารถคนหาขอมูลขาวสารทีท่ นั เหตุการณและจัดทําเอกสาร ทํางาน มากวาเพศหญิงจําแนกตามอายุ
พบวา กลุม อายุ 60-64 ป และกลุม อายุ 65-69 ป มีความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการคนหาขอมูล
ขาวสารที่ทันเหตุการณ มากกวากลุมอายุ 70 ปขึ้นไป สวนกลุมอายุ 60-64 ป มีความตองการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เพื่อคลายเหงาสรางความบันเทิงมากกวา กลุมอายุ 65-69 ป และกลุมอายุ 70 ปขึ้นไป จําแนก
ตามระดับการศึกษา กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ในการจัดทําเอกสาร ทํางาน มากกวา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สวนความสัมพันธ
ระหวางลักษณะการใชงานในดานการเลนเกมกับสถานภาพดานอายุ ไดแก เกมปริศนา และเกมกีฬาและ
การแขงขัน และเกมที่ขึ้นอยูกับสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ไดแก เกมการจําลอง เกมแอคชัน
เกมผจญภัย เกมปริศนา เกมกีฬาและการแขงขัน และเกมการศึกษา ความสัมพันธระหวางลักษณะการใชงาน
ในดานการทํางานกับสถานภาพดานอายุ พบวา ไมขึ้นอยูกับสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ แตขึ้นอยูกับ
สถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษาจํานวน 3 รายการ ไดแก งานดานเอกสาร E-mail และ Facebook
ความสัมพันธระหวางลักษณะการใชงานในดานการติดตอสื่อสารกับสถานภาพดานอายุ จํานวน 3 รายการ
ไดแก Facebook, Line, E-mail และขึ้นอยูกับสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา จํานวน 2 รายการ
ไดแก Line, E-mail
ขอเสนอแนะทัว่ ไป ควรมีการออกแบบตัวหนังสือ โดยการใชสที เี่ ขม หรือตัดกับพืน้ หลังทีม่ คี วามสวาง
หลีกเลี่ยงการใชชนิดสีที่ใกลเคียงกัน หรือสีสันแสบตาเพราะทําใหผูสูงอายุเมื่อยสายตาได และออกแบบ
ไอคอนตาง ๆ ใหมีขนาดใหญ และแตกตางจากสีพื้นหลัง สวนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิธกี ารออกแบบตัวอักษร สีพนื้ หลัง และไอคอนตาง ๆ ใหกบั ผูส งู อายุ เพือ่ ใหผสู งู อายุสามารถ
อานขอมูลและใชงานแอปพลิเคชันไดงายขึ้นตลอดจนควรออกแบบการสรางเนื้อหาบนเว็บไซตใหเหมาะสม
กับกลุมผูสูงอายุ
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วางแผนดําเนินงานกลยุทธการตลาดและการลงทุนโดยมุงเนนการดําเนินงานดานกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนอันดับแรก เพือ่ สรางคุณคาการรับรูแ ละความภักดีของผูบ ริโภคในสินคาปศุสตั วอนิ ทรียอ นั นํามา
ซึ่งการไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาด

คําสําคัญ
ความภักดีของผูบริโภค ความรับผิดชอบตอสังคม คุณคาการรับรู สินคาปศุสัตวอินทรีย

Abstract
The purpose of the study aims to investigate external or internal factors such as CSR in
process practices and consumer perceived value, which affect to consumer loyalty toward
organic livestock commodity in Bangkok. Quantitative data was collected by survey method with
structured questions which only targeted to organic consumers in organic shops. Data were
analyzed based on validated 400 set of questionnaires and analyzed by mean and standard
deviation analysis method using SPPS 13 for Windows statistical data package. The multiple
regressions were used to examine the postulated hypotheses. The findings indicate that external
or internal factors components affect the consumer loyalty toward Thai organic livestock commodity
in Bangkok. CSR in process practices and consumers perceived value variable that affected the
most. The companies of Thai organic livestock commodity should consider consumer loyalty toward
organic livestock commodity. In addition, Entrepreneur should plan marketing strategies, allocate
marketing investment and focus on CSR-in- process practices and consumer perceived value first
and give the highest priority to build the consumer loyalty try to promote an effective marketing
strategy to make the differentiation from their competitor in terms of CSR in process practices and
consumers perceived value and then get more advantage in the market competition of organic
livestock commodity.

Keywords
Consumer Loyalty, Corporate Social Responsibility, Consumers Perceived Value,
Organic Livestock Commodity

Introduction
In the twentieth century, the agricultural industry has become one of the most important
industries in the Thailand and changed in a more mechanical and yield orientated way. Also,
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chemical adherence and intensive farming techniques have cause food safety and environment
problems (Phairuang, Hata & Furuuchi, 2017). As a result, many countries start to search for new
methods in agriculture and organic farming has got the challenge to develop all over the world,
sustainable food production became more and more vital after facing with social and economic
impacts of industrialized agriculture (Udomkun et al., 2017). Whereas, consumers of industrialized
countries have shown a great attention towards organic products. Nowadays, Willer & Kilcher (2012)
reported that organic livestock commodity is one of the fastest-growing segments of the healthy
food market and sales volume have gained 10.5% in compound annual growth rate, organic
product sales in 2009 grew by 5.3 percent overall, to reach 26.6 billion US dollars. Sundrum (2001)
stated that organic livestock farming assigned itself the goal of establishing environmentally
friendly production, sustaining animals in good health, and producing products of high quality,
factors such as environmental sustainability, health issues and consumer satisfaction with
conventional food and pressures from various stakeholders have imposed serious considerations
towards the organic livestock commodity. As a support, Kotler (1997) reported that consumer
loyalty is the key objective of consumer relationship management and describes the loyalty which
is established between a consumer and products or brands. If the result from product or service
is opposite to their expectations they ignore it immediately but if it is beyond their expectation it
surely that they prefer to repurchase toward the same product or service again.
One of the approaches to enhance business survives and become sustainable is corporate
social responsibility practices, this approach refers to practices of business reflecting the
fundamental responsibility of business to the society and the environment. As a support,
Mandhachitara & Poolthong (2011) found that corporate social responsibility has a significantly
strong and positive association with attitudinal loyalty and also reported that perceived service
quality mediated the relationship between CSR and repeat patronage intentions. As mentioned
above, CSR is an important and essential issue for business to examine and look for a way to
incorporate CSR approach into its business policy for actual implementation.
In this study, the researcher intends to investigate the effects of corporate social
responsibility perception on consumer loyalty in Thai organic livestock commodity in Bangkok.
It is expected that the findings would be indicative of the need for changes in business operation
to include CSR-in-process practices in preparation for competitive pressure based on CSR in
process practices, and to call for the development of CSR approach for Thai society be adopted
by Thai businesses conducting business domestically or internationally as a concrete way to
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demonstrate genuinely their social responsibility within their own country and to their trade partners.
Due to the lack of consumer researches in Thai organic livestock commodity, this study can help
market actors and policy makers to follow up the update buying behavior and attitude. Moreover,
this comparison research can give an idea about organic livestock commodity studies to other
scientist. Additionally, it can be an evidence of how organic livestock market changes on consumers
sides in Thailand.

Research Objective
To investigate the extent of relationships between these CSR-in-process practices,
consumers perceived value, and consumer loyalty of organic livestock commodity in Bangkok.

Literature Review
1. Consumer loyalty and CSR-in-process practices
Consumer loyalty is an important and essential issue for business. It may increase the
life-time value of consumers and a strong relationship with consumer’s loyalty; also there are some
other variables that can impact upon consumer loyalty (Ostrowski, O'Brien & Gordon, 1993). Despite
the importance of corporate social responsibility as an important construct in academia and a
pressing item on corporate agenda, some contradictory results suggesting that CSR is far away
from being the most dominant criteria in purchase behavior call for further research on the topic
(Arıkan & Güner, 2013). Kotler & Lee (2005) reported CSR-in-process practices consisted of 9
issues include: good corporate governance, fair business operations, anticorruption, respect of
human rights, fair labor relations, responsibility to consumer, social and community development,
environmental management, and innovativeness and openness. Jacoby & Kyner (1973) defined
consumer loyalty as a function of both behavior and attitudes, consumer loyalty includes some
degrees of commitment toward the quality of a goods that is a function of both positive attitudes
and repetitive purchases. As a support, Mandhachitara & Poolthong (2011) in A model of
consumer loyalty and corporate social responsibility reported that corporate social responsibility
has a significantly strong and positive association with attitudinal loyalty and also reported that
perceived service quality mediated the relationship between CSR and repeat patronage intentions
(behavioral loyalty). Kaur & Soch (2013) defined consumer loyalty as action which the consumers
tend to purchase more goods than other people, and willing to spend more and are less sensitive
to price increases. In addition, Aaker & Biel (1992) stated that when consumers were loyal to the
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particular product or service, it gave the benefits to those product or service by reducing the
marketing costs, trade leverage, attracting more consumers and competitor’s threats. According
to literature review, the hypotheses in this research are as follows:
H1 : CSR-in-process practices has a direct impact on consumer perceived value.
H3 : CSR-in-process practices has a direct impact on consumer loyalty.
2. Consumers perceived value and consumer loyalty
Consumers perceived value is one of the approaches to enhance business survives
and become sustainable like corporate social responsibility practices strategy. Akinci, Kiymalioglu
& Inana (2015) defined perceived value is the worth that a product or service has in the mind of the
consumer. For the most part, consumers are unaware of the true cost of production for the products
they buy; instead, they simply have an internal feeling for how much certain products are worth to
them. In the research of consumer loyalty in the context of environmentally-friendly products in
Thailand, Marakanon & Panjakajornsak (2016) found that perceived value and perceived risk had
direct effect on consumer loyalty while perceived quality had no direct effect on consumer loyalty.
Furthermore, perceived quality had direct effects on perceived value and perceived risk.
As a support, Mustonen, Karjaluoto & Jayawardhena (2016) that both green image and perceived
value are is one of the antecedents of consumer loyalty that a direct positive link with consumer
loyalty and that environmental values are positively linked to the green image of the company.
According to the research in Malaysia, Suki (2017) reported that product quality followed by
corporate image, store image, and product price jointly affected consumer satisfaction in using
green products. And they recommend marketers should aggressively promote the identification
of green products and overcome the problem of just noticeable difference between green product
and non-green product among consumers for business sustainability. Extant studies (Harris &
Goode, 2004) define consumer loyalty as the ultimate aim of company in business relationships
and also stated that consumer’s loyalty is evidenced by the consumer’s positive evaluation of the
company, intention to continue the demonstration of positive evaluations through further actions,
such as repurchasing and a willingness to recommend the company to others. According to
literature review, the hypotheses in this research are as follows:
H2: Consumer perceived value has a direct impact on consumer loyalty.
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Conceptual Framework

(1)
(2)
(3)
(4)

CSR-in-processpractices
Environmentalmanagement (CR1)
FairBusinessoperations (CR2)
Responsibilitytoconsumer (CR3)
Socialand communitydevelopment
(CR4)
(Kotler Lee, 2005)

H1

(1)
(2)
(3)
(4)

ConsumerSHUFHLYHGYDOXH
Reasonable price (PV1)
Product quality (PV2)
Functional value (PV3)
Social value (PV4)
H2

H3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Consumer loyalty
Cognitive (LOY1)
Effective (LOY2)
Active (LOY3)
Word of mouth (LOY4)
Identification (LOY5)

Figure 1: Conceptual framework of the study of corporate social responsibility perception
on consumer loyalty in organic livestock commodity

Based on the concept of Songsom (2014) and Keller (2008), this study aims to explore
the relationship between (1) CSR-in-process practices and consumer perceived value, (2) CSRin-process practices and consumer loyalty, (3)consumer perceived value and consumer loyalty.
Moreover, this study combined these relationships and proposed a framework to apply in the
Thai organic livestock commodity. The conceptual framework of this study was presented the
relationship of CSR-in-process and its direct and indirect antecedents as presented in figure 1.

Research Methodology
1. Research Design
Quantitative research will be used in this study. The questionnaire will be designed to
examine the components of factors affecting consumer loyalty toward Thai organic livestock
commodity in Bangkok include CSR-in-process and consumer perceived value which are independent
variables. The consumer loyalty toward Thai organic livestock commodity in Bangkok was the
dependent variable. This study will be used to identify and clarify the independent variable that
affects to the dependent variable in explainable and quantitative method.
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2. Research Instrument
In order to achieve the purpose of the study, a quantitative research method was
conducted in the process of research, so questionnaire is necessary. Therefore, this study
established a questionnaire base on former literatures' questionnaire, and then modifies it in order
to fit this research. The questionnaire in this study has two sections: Section 1 was about
demographics and the section 2 was the question about the five measurement items in this study:
CSR-in-process and consumer perceived value and consumer loyalty. The section 2 of
questionnaire was used method of summated ratings: Likert scale. The criteria used to determine
a mean range are as follows:
Strongly agree = 4.21 to 5.00
………………………………….(5)
Agree = 3.41 to 4.20
………………………………….(4)
Neutral = 2.61 to 3.40
………………………………….(3)
Disagree = 1.81 to 2.60
………………………………….(2)
Strongly disagree = 1.00 to 1.80 ………………………………….(1)
3. Population and Sample
In this study, the research objects is the consumer of organic stores in Bangkok,
every person who live in Bangkok having the potential to be the consumer of organic stores.
The sample's selection was used convenience sampling, because the population in this study was
very big, and the consumer has a high liquidity, this kind of sampling technique was suitable for
large populations, and the scope includes the major district in Bangkok. Regarding to researcher
focus on consumer who buy Thai organic livestock commodity in organic store in Bangkok.
The researcher don’t know the exact number. Therefore, the sample size calculates according to
the way of population is unknown determined standardized score is 95% and level of acceptable
error is 5% according to the method described by Sangren (1999) as follow:
n = Z² ⁄ 4e²
n = sample size
Z = standardized score (descriptive statistics) or Z-statistic 95 %
E = level of acceptable error ± 5%
After conclude this formula the sample size is approximately equal to 400 samples. So, the
sample size is 400 of consumer who buy Thai organic livestock commodity in organic store in
Bangkok. Therefore, we collected 400 valid samples in order to complete the research.
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4. Reliability analysis
For the reliability test, this study was used the coefficient alpha to measure the
consistency, Cronbach (1951) stated that reliability is defined as the extent to which a questionnaire,
test, observation or any measurement procedure produces the same results on repeated trials.
Therefore, this study was used the coefficient alpha to measure the consistency, the value of
coefficient alpha should exceed 0.7. In addition, the researchers found 50 questionnaires for
pre-testing and discovered a reliability result of 99 percent; typically an alpha should be at least
70 percent. In the Table 1, which was show the reliability of pre-test and actual test, the pre-test
included 50 questionnaires, and actual test included 400 questionnaires. The result shows all of
the Cronbach's alpha value in the above is higher than 0.7, thus the question of these variable in
questionnaire is good reliable.
Table 1
Reliability test using Cronbach’s Alpha
Variable
CSR-in- processpractices
1. Environmentalmanagement (CR1)
2. Fair operation practices (CR2)
3. Consumer issues (CR3)
4. Community involvement and development (CR4)
Consumer perceived value
1. Reasonable price (PV1)
2. Product quality (PV2)
3. Functional value (PV3)
4. Social value (PV4)
Consumer loyalty
1. Cognitive (LOY1)
2. Effective (LOY2)
3. Active (LOY3)
4. Word of mouth (LOY4)
5. Identification (LOY5)

Pre-test

Actual

0.716
0.822
0.794
0.716

0.746
0.832
0.727
0.745

0.844
0.870
0.737
0.805

0.720
0.840
0.710
0.722

0.791
0.736
0.808
0.824
0.808

0.722
0.750
0.820
0.730
0.810
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5. Data Collection
In order to meet the objectives of this research, a survey was designed to examine the
hypotheses state in the previous chapter. Based on previous studies, Bangkok is separated into
six zones, 50 districts (khet), where include twenty nine organic stores. Data for this research was
collected from Thai people who had consumption experience at Thai organic livestock commodity
in twenty nine organic stores. 400 questionnaires were collected through questionnaires by quota
sampling from customer of organic stores from May 2015 to June 2015.The questionnaire was
filling by the consumers in organic stores from an intercept survey by face to face, this method
can make sure the respondents are the consumer of organic stores, and during the interview with
respondents, researcher can clearly explain the meaning of each question and let respondents
more understand the topic, then filling the questionnaire with earnest.
6. Data Analysis
In this study, data were analyzed for statistical outputs of frequencies, percentages,
standard deviations, and correlations between independent variables and dependent variables
using Chi-square test and Spearman rank correlation coefficient for statistical significant level
of 0.05. In the other hand, descriptive statistics are used to describe the basic features of the data
collected from the questionnaire include percentage and frequency which used for analysis of part 1
demographic data such as gender, age and education. Means and standard deviation are used
for analysis of parts 2. Inferential statistics are used to test the hypothesis. Multiple regressions is
used for test hypothesis 1 (H1): CSR-in-process practices has a direct impact on consumer
perceived value, hypothesis 2 (H2): Consumer perceived value has a direct impact on consumer
loyalty, and hypothesis 3 (H3): CSR-in-process practices has a direct impact on consumer loyalty.

Result
1. Characteristics of respondents
This study collected total of 400 questionnaires. According to statistical analysis, most
of the respondents (21.5%) were males and 78.5% were females. Most of them were in the age
group of 43 - 48 years (41.3%). More than half were married (72.2%), and the majority (58.8%)
had education at the Master degree level. The respondents came from different occupations,
for example, 50.2% were business owner, 26.0% were state enterprise, 12.0% were government
officer and 6.5% were company employee. Approximately 53.8% had monthly income in the range
of THB 25,001 - 30,000 while 1.8% had income in the range of THB 10,001 - 15,000. Most of them
(57.5%) were consumed meat, while 34.0 % were consumed milk and 8.5% were consumed pork.
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2. Correlations result
In this study, this chapter presented the analysis results of the primary data collected
from 400 qualified questionnaires which based on the conceptual framework of the research.
The result of a correlation matrix for hypothesis testing indicates the relationship of CSR-in-process,
perceived value and consumer loyalty shown in Table 2, 3 and 4. All the value was positive, and
the range of the value was form 0.188 to 0.983, which means that all the variables in this study were
positive correlated. According to the sig value to consider the hypothesis: If sig value is larger than
0.05, then accept the Ho; otherwise if the sig value is less than 0.05, then reject Ho. The details
were show in following:
2.1 Correlations Result for CSR-in-process practices and consumer loyalty
The correlation analysis of the independent (CSR-in-process practices) and
dependent variable (consumer loyalty) showing significant values shown Table 2 as follows:
Inter-relationships reveal significant relationship between environmental management (CR1)
and cognitive (LOY1) (r = 0.304), environmental management (CR1) and effective (LOY2)
(r = 0.330), environmental management (CR1) and active (LOY3) (r = 0.352), environmental
management (CR1) and word of mouth (LOY4) (r = 0.336), environmental management (CR1)
and identification (LOY5) (r = 0.344). Interrelationships reveal significant relationship between fair
operation practices (CR2) and cognitive (LOY1) (r = 0.376), fair operation practices (CR2)
and effective (LOY2) (r = 0.408), fair operation practices (CR2) and active (LOY3) (r = 0.419), fair
operation practices (CR2) and word of mouth (LOY4) (r = 0.411), fair operation practices (CR2) and
identification (LOY5) (r = 0.417).
Table 2
Correlations result for CSR-in-process practices and consumer loyalty
CSR-inprocess
practices

Consumer loyalty
LOY1
Sig.

LOY2

LOY3
Sig.

Result

LOY4

LOY5

Result

Sig.

Result

Sig.

Result

Sig.

CR1

.304** accept

.330**

accept .352** accept .336**

accept

.344** accept

CR2

.376** accept

.408**

accept .419** accept .411**

accept

.417** accept

CR3

.365** accept

.355**

accept .369** accept .366**

accept

.363** accept

CR4

.314** accept

.294**

accept .318** accept .305**

accept

.312** accept

Note: r=correlationcoefficient, **p<.01=highly significant levelof0.01

Result
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Inter-relationships reveal significant relationship between consumer issues (CR3) and
cognitive (LOY1) (r = 0.365), consumer issues (CR3) and effective (LOY2) (r = 0.355), consumer
issues (CR3) and active (LOY3) (r = 0.369), consumer issues (CR3) and word of mouth (LOY4)
(r = 0.366), consumer issues (CR3) and identification (LOY5) (r = 0.363). Inter-relationships reveal
significant relationship between community involvement and development (CR4) and cognitive
(LOY1) (r = 0.314), community involvement and development (CR4) and effective (LOY2)
(r = 0.294), community involvement and development (CR4) and active (LOY3) (r = 0.318),
community involvement and development (CR4) and word of mouth (LOY4) (r = 0.305), community
involvement and development (CR4) and identification (LOY5) (r = 0.312).
2.2 Correlations result for CSR-in-process practices and consumer perceived value
The correlation analysis of the independent (CSR-in-process practices) and
dependent variable (consumer perceived value) showing significant values shown Table 3 as follows:
Inter-relationships reveal significant relationship between environmental management (CR1)
and reasonable price (PV1) (r = 0.399), environmental management (CR1) and product Quality (PV2)
(r = 0.326), environmental management (CR 1) and functional value (PV 3) (r = 0.376),
environmental management (CR1) and social value (PV4) (r = 0.399). Inter-relationships reveal
significant relationship between fair operation practices (CR2) and reasonable price (PV1)
(r = 0.327), fair operation practices (CR2) and product quality (PV2) (r = 0.375), fair operation
practices (CR2) and functional value (PV3) (r = 0.340), fair operation practices (CR2) and social value
(PV4) (r = 0.363).
Table 3
Correlations result for CSR-in-process practices and consumer perceived value
CSR-inprocesspractices

Consumer perceived value

PV1

PV2

PV3

PV4

Sig.

Result

Sig.

Result

Sig.

Result

Sig.

Result

CR1

.399**

accept

.326**

accept

.376**

accept

.399**

accept

CR2

.327**

accept

.375**

accept

.340**

accept

.363**

accept

CR3

.356**

accept

.314**

accept

.373**

accept

.409**

accept

CR4

.363**

accept

.292**

accept

.350**

accept

.387**

accept

Note: r=CorrelationCoefficient, **p<.01=highly significant levelof.01
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Inter-relationships reveal significant relationship between consumer issues (CR3)
and reasonable price (PV1) (r = 0.356), consumer issues (CR3) and product quality (PV2)
(r = 0.314), consumer issues (CR3) and functional value (PV3) (r = 0.373), consumer issues (CR3)
and social value (PV4) (r = 0.409). Inter-relationships reveal significant relationship between
community involvement and development (CR4) and reasonable Price (PV1) (r = 0.363),
community involvement and development (CR4) and product quality ( PV2) (r = 0.292), community
involvement and development (CR4) and functional value (PV3) (r = 0.350), community involvement
and development (CR4) and social value (PV4) (r = 0.380).
2.3 Correlations result for consumer perceived value and consumer loyalty
The correlation analysis of the independent (consumer perceived value) and dependent
variable (consumer loyalty) showing significant values shown Table 4 as follows:
Inter-relationships reveal significant relationship between reasonable price (PV1)
and cognitive (LOY1) (r = 0.381), reasonable price (PV1) and effective (LOY2) (r = 0.389),
reasonable price (PV1) and active (LOY3) (r = 0.430), reasonable price (PV1) and word of mouth
(LOY4) (r = 0.397), reasonable price (PV1) and identification (LOY5) (r = 0.417). Inter-relationships
reveal significant relationship between product quality (PV2) and cognitive (LOY1) (r = 0.378),
product quality (PV2) and effective (LOY2) (r = 0.381), product quality (PV2) and active (LOY3)
(r = 0.423), product quality (PV2) and word of mouth (LOY4) (r = 0.389), product quality (PV2)
and identification (LOY5)(r = 0.414).
Inter-relationships reveal significant relationship between functional value (PV3)
and cognitive (LOY1) (r = 0.410), functional value (PV3) and effective (LOY2) (r = 0.415), functional
value (PV3) and active (LOY3) (r = 0.453), functional value (PV3) and word of mouth (LOY4) (r = 0.420),
functional value (PV3) and identification (LOY5) (r = 0.446). Inter-relationships reveal significant
relationship between social value (PV4) and cognitive (LOY1) (r = 0.374), social value (PV4)
and effective (LOY2) (r = 0.371), social value (PV4) and active (LOY3) (r = 0.410), social value (PV4)
and word of mouth (LOY4) (r = 0.375), social value (PV4) and identification (LOY5) (r = 0.401).
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Table 4
Correlations result for consumer perceived value and consumer loyalty
Consumer
perceived
value

Consumer loyalty
LOY1
Sig.

Result

LOY2
Sig.

Result

LOY3
Sig.

Result

LOY4
Sig.

Result

LOY5
Sig.

Result

PV1

.381** accept .389** accept .430** accept .397** accept .417** accept

PV2

.378** accept .381** accept .423** accept .389** accept .414** accept

PV3

.410** accept .415** accept .453** accept .420** accept .446** accept

PV4

.374** accept .371** accept .410** accept .375** accept .401** accept

Note: r=CorrelationCoefficient, ** p<.01=highly significant level of 0.01

This study shows the mean score ranking of score of CSR-in-process practices affecting
consumer’s loyalty toward Thai organic livestock commodity in Bangkok. In independent variables,
the highest score of CSR-in-process practices dimension was fair operation practices (CR2)
(3.71 ± 0.22) followed environmental management (CR1) (3.70 ± 0.23), 3.64 ± 0.22 was functional
value (PV3) followed by 3.63 ± 0.22 of product quality (PV2) of perceived value dimension.
In dependent variable, the highest score of consumer loyalty dimension was cognitive (LOY1)
(3.75 ± 0.24) followed 3.69 ± 0.23, 3.68 ± 0.22, 3.62 ± 0.23, and 3.62 ± 0.22 of identification (LOY5)
active (LOY3) word of mouth (LOY4) and effective (LOY2), respectively.
In this study, author used multiple regressions as the analysis method in order to do the
hypothesis testing. From the hypothesis testing, there was highly significant (p <0.01) in correlation
analysis result of CSR-in-process practices and consumer loyalty, CSR-in-process practices and
consumer perceived value, consumer perceived value and consumer loyalty. In addition, it can be
said that CSR-in-process practices and consumer perceived value were impacted of consumer
loyalty in this study. The details were show in following: hypothesis 1 (H1): CSR-in-process
practices has a direct impact on consumer perceived value was accepted H1, hypothesis 2 (H2):
Consumer perceived value has a direct impact on consumer loyalty was accepted H2, and
hypothesis 3 (H3): CSR-in-process practices has a direct impact on consumer loyalty was
accepted H3.
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Discussion
This study had the objective to investigate the impact of CSR-in-process practices on
consumer loyalty toward organic livestock commodity in Bangkok. The finding of the study
contributes to gaining a better understanding on consumer’s loyalty toward the organic livestock
industry of Thailand. According to the results, CSR-in-process practices of companies and
consumer perceived value were found to have the significant impacts on consumer’s loyalty in a
positive direction. This result is similar to previous studies (Kim, Song, ChoongKi & Jin Young, 2017)
indicating that CSR-in-process practices such as environmental management, fair operation
practices consumer issues, and community involvement and development play an important role
in consumer’s loyalty toward firm performance. As a support, Mustonen, Karjaluoto & Jayawardhena
(2016) that both green image and perceived value are is one of the antecedents of consumer
loyalty which a direct positive link with consumer loyalty and that environmental values are
positively linked to the green image of the company. Earlier work Intayos, Wingwon & Mongkonvisut
(2017) research on the influence of service quality, trust and word-of-mouth toward revisit in
physiotherapy clinic: a case study of eastern lanna culture, found that service quality had the direct
effect toward consumer trust and consumer revisit, and word-of-mouth.
In the research of consumer loyalty in the context of environmentally-friendly products
in Thailand, Marakanon & Panjakajornsak (2016) found that perceived value and perceived risk
had direct effect on consumer loyalty while perceived quality had no direct effect on consumer
loyalty. Furthermore, perceived quality had direct effects on perceived value and perceived risk.
In particular, scholar also were found to have the influence consumer loyalty, both directly and
indirectly, through both negative and positive emotional arousals (Tung, Chen & Schuckert, 2017).
Ruangkalapawongse & Ruangkalapawongse (2017) reported that an antecedents affecting the
intention to come to revisit the market are tourist activities include Thai tradition, materiality ensuring
understanding, compassion activities travel destinations, and physical products (tourism and services).
In this research, the researcher found that CSR-in-process practices can influence
consumer perceived value. In the research of how does corporate social responsibility create
value for consumers?, Green & Peloza (2011) found that CSR can provide three forms of value to
consumers: emotional, social, and functional. Each of these enhances or diminishes the overall
value proposition for consumers. Further, value created by one form of CSR can either enhance or
diminish other product attributes. The result consisted the research of Jung, Lee, Kim & Yang (2014)
that concluded perceived quality and brand loyalty were positively related which if brand loyalty
increase it will affect to increasing perceived quality too. These results agreed with literature
reported by Yungyoo & Bunjongmanee (2017) on factors influencing consumer behaviors in buying
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whey protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Phetchaburi province.
The results indicated that the factors influencing consumer behaviors include source choose, the
type of whey protein supplements buy, price to buy, the reasons for choosing, the frequency of
purchase and the time of purchase. In the other hand, the result of this study found marketing
campaign in term of promotion was not important variable for the relationship of perceived quality
and brand association. Furthermore, the result of the multiple regression analysis showed the
relationship of perceived value had a positive relation to consumer loyalty. While in previous studies,
consumer perceived value is one of the most important factors to influence consumer loyalty.

Conclusion
According to the 400 qualified questionnaires to this research, the researcher found that
CSR-in- process practices play an important role in consumer loyalty toward Thai organic livestock
commodity in Bangkok. From this study, we can develop a consumer loyalty in Thai organic livestock
commodity in Bangkok. We concluded that CSR-in-process practices dimensions include
environmental management, fair operation practices, consumer issues and community involvement
and development was the most significant dimension for creating consumer loyalty in organic
livestock commodity in Bangkok, followed by consumer perceived value dimensions such as
reasonable price, product quality, functional value, and social value.
Recommendations
Thai organic livestock companies should plan marketing strategies and allocate marketing
investments and focusing on CSR-in- process practices and consumer perceived value first and
has the highest priority to build the consumer loyalty which, it will affect to increase the profit and
market share. Further research, should focus on other variables such as CSR-after-process,
CSR-as-process, brand performance and brand preference as well as brand identity because they
might have a significant influence on Thai organic livestock commodity market share in Thailand.
Recommendation for future research
Future research could consider adding customer trust to the conceptual framework to study
the relationship between customer trust and customer loyalty, customer trust and consumer
perceived value. And also consider adding location to the conceptual framework, to study
whether location affects consumer perceived value and consumer loyalty.
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Determinants on Creativity of Modern Cost Management
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Abstract
This study attempts to investigate the determinants on creativity of modern cost
management and corporate sustainability through mediating effect of cost utilization fitness and
organizational productivity excellence. Organizational learning culture is a moderating variable
on the relationship among creativity of modern cost management and consequence variables.
The key research question is how creativity of modern cost management has an influence on
corporate sustainability. Questionnaire is used as an instrument for data collection. Here, 136
managing directors or accounting executive from the furniture exporting businesses in Thailand
were selected as key informant. The Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis is employed
to examine all hypotheses. The results indicate that some dimensions of creativity of modern cost
management, namely activity-based costing implementation, target cost method emphases and
integration quality cost awareness has a partial significant positive effect on cost utilization fitness
and organizational productivity excellence. Moreover, cost utilization fitness and organizational
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productivity excellence has a significant positive effect on corporate sustainability. Likewise,
cost utilization fitness has a significant positive on organizational productivity excellence.
Finally, the moderating shows some partial support for hypotheses derived from the conceptual
model. The findings can help to clarify and understand below the creativity of modern cost
management from proposing three newly-dominant. Moreover, top management and executives
should be support with administration is powerful source of competitive advantage and corporate
sustainability. A suggestion, researchers consider re-investigation other business to compare and
gains for the greater than generalizability of next research. Besides, Future research may use to
other research methodology, other manufacturing contexts or in other countries should be taken
into a consideration.

Keywords
Creativity of Modern Cost Management, Corporate Sustainability, Organizational Learning
Culture

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจยั เพือ่ ตองการศึกษาถึงปจจัยทีม่ ผี ลตอความคิดสรางสรรคในการบริหารตนทุน
สมัยใหมที่สงผลตอความยั่งยืนของบริษัท โดยมีตัวแปรคั่นกลางประกอบดวย การใชประโยชนตนทุน
อยางคุม คาและความเปนเลิศในการผลิตขององคกร สวนตัวแปรวัฒนธรรมการเรียนรูข ององคกรเปนตัวแปร
แทรกเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรความคิดสรางสรรคในการบริหารตนทุนสมัยใหมกับตัวแปร
คั่นกลาง การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกรรมการผูจัดการหรือผูบริหาร
ฝายบัญชีของธุรกิจสงออกเฟอรนเิ จอรจํานวน 136 ราย โดยใชสถิติในการวิเคราะหการถดถอยและทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรการใชตน ทุนตามกิจกรรม วิธตี น ทุนตามเปาหมาย และการบูรณาการ
กับการใสใจในเรื่องตนทุนคุณภาพ สงผลกระทบเชิงบวกบางสวนตอการใชประโยชนตนทุนอยางคุมคาและ
ความเปนเลิศในผลผลิตขององคกร นอกจากนี้ ตัวแปรคั่นกลางทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอความยั่งยืน
ขององคกร ในทํานองเดียวกัน ตัวแปรการใชประโยชนตนทุนอยางคุมคาก็มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปร
ความเปนเลิศในการผลิตขององคกร สวนตัวแปรแทรกสงผลกระทบเชิงบวกบางสวนจากสมมติฐานที่ตั้งไว
จากกรอบแนวคิด ผลการวิจัยสามารถอธิบายและทําความเขาใจถึงความคิดสรางสรรคในการบริหารตนทุน
สมัยใหมจากตัวแปรที่โดดเดนสามตัว นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงควรใหการสนับสนุนการบริหารงาน
เพือ่ ความไดเปรียบในการแขงขันและความยัง่ ยืนขององคกร ขอเสนอแนะ นักวิจยั ควรทําการศึกษาธุรกิจอืน่
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บและนํ า ผลของการวิ จั ย ไปใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป การวิ จั ย ในอนาคตอาจพิ จ ารณา
ใชวิธีการวิจยั อื่น ๆ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น หรือประเทศอื่น ๆ
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คําสําคัญ
ความคิดสรางสรรคในการบริหารตนทุนสมัยใหม ความยั่งยืนของบริษัท วัฒนธรรมการเรียนรู
ขององคกร

Introduction
The rapidly changing of extremely competitive markets has created opportunities and
challenges for firms. Therefore, the firm typically attempts to create and maintain the firm success
and business competitiveness. Creativity to generate new approaches in business is an important
requirement for existing resources implementation due to creativity is the core driver of the
organization effectiveness (Amabile & Khaire, 2008).
A number of researchers has pointed out that creativity of modern cost management has
played an important role in managing organizations in the current situation. The method has
introduced new innovation and has increased working value for organizations. Hence, creativity
cost management has become one of the key factors in dynamic working improvement by integrating
in various fields of knowledge within the organizations.
Creativity of modern cost management is a new techniques and complex system in
organization relate with activities and processes. A number of businesses adopt creativity of
modern cost management to enhance product cost quality, reduce cost, increase output, eliminate
delays in responding to customers and ultimately increase profits (Garrison & Noreen, 2003)
leading to goal achievement and businesses success. Thus, aim of guide creativity of modern cost
management method results in significant changes to businesses cost and managerial accounting
system in that product cost accumulation is more accurate, organization can measure performance
more effectively. These changes lead to higher quality information, resulting in a better decision
making.
Thai Furniture Export businesses are one of those manufacturing sectors, which generate
great national revenue. To be competitive and growing in a new challenging industrial environment,
Thai furniture export businesses must pay closer attention to cost management and utilize it more
effectively. Cost management accounting is a critical tool for businesses because it is a process
that provides financial and non-financial information for managers’ planning and decision-making
(Talha, Raja & Seetharaman, 2010). Businesses with good managerial accounting system tend to
have higher degree of competence and proficiency in practice, leading to greater firm performance
and success (Chenhall, 2003).
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The population of this study is the business from furniture exporting in Thailand because
Thailand has become one of the major economic resources to grow and contribute to economic
growth of the country. This demonstrates the benefits of resource utilization in production which
reflects the country’s economic development. A growing number of exports affect national income,
which has meaning for the economic development of a country (Ministry of Commerce in Thailand,
Department of International Trade Promotion, 2016). Managing director or accounting executive is
selected as participant.
Specifically, this study proposes that when firms fully utilize modern cost management,
it can help increase organizational productivity, organizational innovation, organizational excellence,
business competitiveness and firm success that lead to corporate sustainability. Moreover,
resource-advantage theory is focused on creating a competitive advantage by using administrative
resources that are worth the cost and are for efficiency (Hunt & Morgan, 1995). The contingency
theory declares that a firm’s performance is attributable to the match between its creativity of
modern cost management behaviors and its internal and external environmental situations.

Research Objectives
The main purpose of this study is to examine the effects of creativity of modern cost
management on corporate sustainability via cost utilization fitness and organizational productivity
excellence. Also, this study examines the moderating effects of organizational learning culture.
In addition, the specific research purposes are as follows:
1. To investigate the effects of each dimension creativity of modern cost management
on cost utilization fitness, organizational productivity excellence, and corporate sustainability.
2. To examine the effects of cost utilization fitness on organizational productivity
excellence.
3. To scrutinize the moderating effects of organizational learning culture on creativity of
modern cost management and consequences.
Literature Review and Research Hypotheses Development
Under the conditions of the new economy, creativity of modern cost management is an
ability of businesses to implement competency, capability, function, and cost accounting used for
operational setting and lead to corporate sustainability. This construct consist of three dimensions:
activity–based costing implementation, target cost method emphases and integration quality cost
awareness. Then, a conceptual model of this study is presented as shown in Figure 1 below:
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1. Creativity of Modern Cost Management is implied in the usefulness of cost information
to develop and implement strategies to acquire or sustain competitive advantage. Moreover,
creativity of modern cost management is important to firms because it is more than focusing
on costs. At this point, this study defines creativity of modern cost management as a philosophy,
an attitude, and a set of techniques to provide in create at cost effectiveness.
1.1 Activity-based Costing Implementation refers to the applying activity-based cost,
classification activity, calculation accurate costing, cost allocation of product and services.
A review of the literature, Majid & Sulaiman (2008) found that activity-based costing contributes
significantly to companies’ manufacturing process and enables firms to differentiate to value
added and non-value added activities. Joesph & Vetrivel (2012) stated that activity-based costing
significant profitability to a firm by reducing cost and the high quality of a product. Hence, this study
proposed the following hypotheses below:
Hypothesis 1a-1b: The greater activity-based costing implementation is, the more
likely that corporate will achieve higher (a) cost utilization fitness; and (b) organizational productivity
excellence.
1.2 Target Cost Method Emphases refers to firm ability to classify cost which is
consistency with situation and cost objective for an effective technique in accurately assigning
product costs and identifying the relationship between indirect resource and the activity that
consumes it. In addition, Pohlen & Londe (1994) stated that target cost method emphases is the
most powerful cost assignment method to organizational units, product, and customers. Hence,
this study proposed the following hypotheses below:
Hypothesis 2a-2b: The greater target cost method emphases is, the more likely
that corporate will achieve higher (a) cost utilization fitness; and (b) organizational productivity
excellence.
1.3 Integration Quality Cost Awareness refers to firm apply the process of using
activity analysis for cost management, understanding costs and managing business process.
Robles (2011) explained that integration quality cost is tools for improve products and processes
by correctly identifying product cost, reducing cycle time, improving overall profitability of the
companies and the more accurate cost information. Hence, this study proposed the following
hypotheses below:
Hypothesis 3a-3b: The greater integration quality cost awareness is, the more likely
that corporate will achieve higher (a) cost utilization fitness; and (b) organizational productivity
excellence.
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H7a-b (+)
H8a-b (+)
H9a-b (+)

Organizational
Learning Culture

Creativity of Modern Cost Management

Cost Utilization
Fitneass

* Activity-Based Costing Implementation
* Target Cost Method Emphases
* Integration Quality Cost Awareness

H6 (+)

Control Variables
x Firm Size
x Firm Age

Figure 1:

H1a-b (+)
H2a-b (+)
H3a-b (+)

Organizational
Productivity
Excellence

H4 (+)

Corporate
Sustainability

H5 (+)

Conceptual Model Creativity of Modern Cost Management and Corporate
Sustainability: An Empirical Evidence from Furniture Exporting Business in Thailand

2. Mediating Effects of Consequences
2.1 Cost Utilization Fitness refers as an ability of firms to learn about identify
opportunities for superior value and improve cost outcome better than competitor. Likewise,
John (2014) suggests that a strategy process enables higher commitment and achievement of
strategic goals is operations planning and control is concerned with the effect to optimize the
distribution of scare resource. Hence, this study proposed the following hypotheses below:
Hypothesis 4: The higher cost utilization fitness is, the more likely that the
businesses will gain greater corporate sustainability.
Hypothesis 6: The cost utilization fitness is positively related to organizational
productivity excellence.
2.2 Organizational Productivity Excellence is defined as the working systems,
which are outstanding and modern to help improve process efficiency and response to customer
need and superior value. Increasing organizational productivity excellence is formed by talent,
skills and knowledge, which are the important assets of the organization to improve performance
(Richard & Agwor, 2015). Hence, this study proposed the following hypothesis below:
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Hypothesis 5: The higher organizational productivity excellence is, the more likely that
the businesses will gain greater corporate sustainability.
3. Moderating Effects of Organizational Learning Culture
Organizational learning culture was defined by generating the values, norms,
and beliefs for the employees in the organization, encouraging behavior and the common sense
of learning, obtaining continual learning, and creating new knowledge and knowledge utilization
for the benefit of the organization. Creating a learning culture has a significant positive relationship
with technical an administrative innovation, which originate from creativity within organizations
(Shian & Vo, 2010). Hence, this study proposed the following hypotheses below:
Hypotheses 7-9: The higher the organizational learning culture is, the more likely that
corporate will moderate the relationship among creativity of modern cost management and (a)
cost utilization fitness, and (b) organizational productivity excellence.

Research Methods
1. Sample Selection and Data Collection Procedure
Furniture exporting businesses in this study were 760 samples drawn from the database
of the Ministry of Commerce in Thailand, Department of International Trade Promotion (2016). Steps
to mail survey questionnaires used to collect data, key participants are managing directors or
accounting executive of each furniture exporting businesses. The valid mailing was 637 surveys,
from which 136 responses were received of the questionnaires completed and usable.
The effective response rate was approximately 21.35%.
2. Questionnaire Development
In this study, a questionnaire consists of six parts. Part one asks for personal information.
Part two is about general information furniture exporting businesses in Thailand. Part three was
related evaluating each of constructs in the conceptual model. The questions in the fourth part
measure consequence of creativity of modern cost management and corporate sustainability.
In the fifth part, the moderator variable was detailed. Finally, an open-ended question is included
in part sixth.
In this conceptual model, all variables measured on the five point Likert scale, ranging
from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) excluding control variables. In addition, all constructs
are developed for measuring form definition of each constructs and examine the relationship from
theoretical framework and prior literature reviews.
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3. Reliability and Validity
Factor analysis was implemented to assess the underlying relationships of a large
number of items and to determine whether they can be reduced to a smaller set of factors.
The factor analysis conducted was done separately on each set of items representing a particular
scale due to limited observations. With respect to the confirmatory factor analysis, this analysis has
a high potential to inflate the component loadings. Thus, a higher rule-of-thumb, a cut-off value of
0.40, was adopted. All factors loading are greater than the 0.40 cut-off and are statistically
significant. The reliability of the measurements was secondly evaluated by Cronbach alpha
coefficients. In the scale reliability, Cronbach alpha coefficients are greater than 0.70. This scale of
all measures appears to produce internally consistent results. Thus, these measures are deemed
appropriate for further analysis because they express an accepted validity and reliability in this
study.
Table 1
The results of measure validation
VariablesFactor Loadings
Activity-Based Costing Implementation (ABCI)
.765 - .815
Target Cost Method Emphases (TCME)
.846 - .871
Integration Quality Cost Awareness (IQCA)
.752 - .781
Cost Utilization Fitness (CUF)
.788 - .812
Organizational Productivity Excellence (OPE)
.847 - .904
Corporate Sustainability (CS)
.730 - .827
Organizational Learning Culture (OLC)
.792 - .829

Cronbach’s Alpha
.832
.926
.665
.857
.862
.784
.825

4. Statistical Techniques
The Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis was used to test and examine
the hypotheses following the conceptual model. All variables were neither nominal data nor
categorical date; OLS is an appropriate method for examining the hypotheses relationships.
The equation models of the aforementioned relationships are shown as follows:
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Equation 1: CUF = D1 + E1ABCI + E2TCME + E3IQCA + E4OLC +E5(ABCI*OLC)+
E6(TCME*OLC)+ E7(IQCA*OLC) +E8FS+ E9FA+İ
Equation 2: OPE = D2 ++ E10ABCI + E11TCME + E12IQCA + E13OLC +E14(ABCI*OLC)+
E15(TCME*OLC)+ E16(IQCA*OLC) +E17FS+ E18FA+İ
Equation 3: CS = D3 +E19 CUF + E20 OPE + E21FS+ E22FA + H
Equation 4: OPE = D4 +E23 CUF + E24FS+ E25FA+İ

Results
A bivariate correlation analysis of Pearson’s correlation is employed to explore the
relationships among variables and detect multicollinearity in multiple regression assumption.
Multicollinearity might occur when inter-correlation in each predict variable is more than 0.80, which
is a high relationship (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) In this study, the bivariat correlation
procedure is scaled to a two-tailed test of statistical significance at p<0.01 and p<0.05, of which
the result was shown in table 2.
Table 2
Descriptive statistics and correlation matrix
Variables
ABCI
TCME
IQCA
CUF
OPE
CS
OLC
Mean
4.152
4.138
4.112
4.148
4.116
4.166
4.026
SD
.427
.415
.492
.443
.478
.426
.431
ABCI
1
TCME
.541**
1
IQCA
.436**
.683**
1
CUF
.518**
.561***
.658**
1
OPE
.434**
.624**
.591**
.716***
1
CS
.540**
.551**
.505**
.578**
.593**
1
OLC
.574**
.543**
.515**
.628**
.453**
.443**
1
*** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), ** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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Table 3
The results of OLS Regression analysisa

Independent Variables
Activity-based costing implementation (ABCI)
Target Cost
Target
Cost Method
Method Emphases
Emphases (TCME)
(TCME)
Integration Quality Cost Awareness (IQCA)
Organizational Learning Culture (OLC)
ABCI x OLC
ABCI x OLC
TCME x OLC
TCME x OLC
IQCA x OLC
IQCA x OLC
Cost Utilization Fitness (CUF)
Organizational Productivity Excellence (OPE)
Firm Size (FS)
Firm Age (FA)
Adjusted R square
Maximum VIF

Dependent Variables
Equation 1: Cost Equation 2, 4:
Equation 3:
Utilization Fitness Organizational
Corporate
Productivity
Sustainability
Excellence
0.36**
0.33**
(0.14)
(0.16)
0.42**
0.34**
(0.22)
(0.21)
0.12
0.13
(0.17)
(0.19)
0.21
(0.14)
0.12
0.15
(0.14)
(0.14)
0.26**
0.28**
(0.19)
(0.18)
-0.15
-0.17
(0.20)
(0.20)
0.36**
0.31**
(0.14)
(0.15)
0.28**
(0.15)
-0.14
-0.29
-0.25
(0.24)
(0.26)
(0.25)
0.15
0.13
0.12
(0.23)
(0.25)
(0.24)
0.34
0.42
0.36
2.027
2.156
2.156

Note: The value of the beta coefficients are in the first row.
Below are the values of standard error in the parenthesis.
***p  0.01 **p  0.05
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Interestingly, as shown in table 3, variance inflation factors (VIF) were used to provide
information on the extent to which non-orthogonality among independent variables inflates standards
errors. The VIFs range from 2.027 - 2.156 are well below the cut-off value of 10 meaning the
independent variables are not correlated with each other. Therefore, there are no substantial
multicollinearity problems encountered in this study.

Discussion
The results of OLS regression analysis that affects three dimensions of creativity of modern
cost management on cost utilization fitness and organizational productivity excellence (Table 3).
The hypotheses predicted positive relationships. The results show that activity–based costing
implementation has significant positive impact on cost utilization fitness (β1) = 0.36, p <0.05),
and organizational productivity excellence (β18= 0.33, p <0.05). Hence, hypotheses 1a-1b was
supported.
Consequently, target cost method emphases has significant positive impact on cost
utilization fitness (β3 0.42, p < 0.05) and organizational productivity excellence (β20 0.34, p<0.05),
Thus, hypotheses 2a - 2b were supported. Surprising, in Table 3, integration quality cost
awareness has no significant positive impact on cost utilization fitness (β4= 0.12, p> 0.05),
and organizational productivity excellence (β2= 0.13, p> 0.05) Thus, hypotheses 3a-3b were not
supported. If firm integrate cost awareness method do not suitable for actual product process due
to firm do not expertise and understand nature of each cost assignment method, cot information
distorts, which effects on cost effectiveness respectively.
Table 3, also tested the moderating effect of organizational learning culture on the
relationships between creativity of modern cost management and its consequences. The findings
indicated that the interaction between organizational learning culture and activity-based costing
implementation has no significant and positive effect on cost utilization fitness (β12= 0.12, p> 0.05),
and organizational productivity excellence (β12= 0.15, p> 0.05). Therefore, hypotheses 7a - 7b
was not supported. Organizational learning culture is a creating, transferring knowledge and attitude
of the company that reflects learning outcomes of the company.
The interaction between organizational learning culture and target cost method emphases
has a positive significant effect on cost utilization fitness (β48= 0.26, p< 0.05), and organizational
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productivity excellence (β 15= 0.28, p<0.05). Hence, hypotheses 8a-8b was supported.
Organizational learning culture is related to norm and values that organizational member recognize
and realize the importance of learning which uses knowledge to enhance competitive advantage
and development for work efficiency.
According, the interaction among organizational learning culture and integration quality
cost awareness has a negative and insignificant effect on cost utilization fitness (β13= -0.15, p>
0.05), and organizational productivity excellence (β13= -0.17, p> 0.05). Therefore, hypotheses
9a - 9b was not supported.
Table 3 presents of OLS regression analysis, that cost utilization fitness and organizational
productivity excellence have an effects on corporate sustainability. The results show that cost
utilization fitness has a significant positive influence on organizational productivity excellence and
corporate sustainability (β52= 0.31, p<0.05; β58= 0.36, p<0.05). Therefore, hypotheses H4 and H6
were supported. Prior research demonstrated that developing of corporate sustainability is a prime
tool in reducing the cost of production, risk management process, and new product development
for a corporation to enjoy sustained, above-normal returns in the long term. Besides,
organizational productivity excellence has a significant positive effect on corporate sustainability
(β55= 0.28, p<0.05). Thus, hypotheses H5 was supported.
This study also provides more contribution to accounting managers, and managing
directors that are responsible for strategic activity based costing capability. The results provide an
important approach for dealing with different situations, for example, in rapidly changing
economics, highly competition and business complexity situations. In addition, the findings will
usefulness firm decides and consider how to appreciate their developments to succeed in firm
purpose. Moreover, creativity of modern cost management that leads to enhance cost accuracy,
cost reduction, cost effectiveness and cost competitiveness for goal achievement. Finally, in order
to achieve and sustain success in today’s turbulent markets, business excellence apply best
practices, implement innovative thinking, learn how to use difference patterns, approaches and
managing the value drivers for corporate sustainability.
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Conclusion
The findings show the evidence overall of creativity of modern cost management with each
dimension is tools for understanding cost systems, managing business process and improve
product profitability. It implies that furniture exporting businesses have the strength implementation
of creativity of modern cost management helps to create a sustainable business originates from
enhancing corporate reputation and market presence and add value to an organization.
Recommendation and Limitations
Recommendations for this research are as the following. The intensity of competitive
rivalry is strong in the furniture exporting business and can reduce a firm’s profit potential. Therefore,
a firm’s launch change initiative on improvement and development of its capability can achieve
greater business competitiveness and corporate sustainability. Firstly, top management and
executives must respond and adapt to uncontrollable factors which are the external environment
affecting organization performance. Secondly, organizational learning culture is regarded as the
prerequisite for employee creativity of modern cost management due to the concepts of
organizational learning that are creating, retaining, and transferring knowledge. Finally, top
management and executives should think about how to enhance employee creativity management
capability in features that bring benefit to an organization by responding to consumer demand,
supporting and promoting the capabilities of the individual worker in the organization.
The limitations of this study were tested separately to find out the effect on corporate
sustainability. However, future research may use other sampling populations are different in style
and characteristics to compare the results. In order to gain credibility more research and confirmed
the generalizabiltiy of research.
Future research should employ strategic cost management as a whole or research other
consequences. Not only were there the limitations stated earlier, there is also other limitation.
First, attempt to study on other potential moderating variables. Collection of the data was used by
questionnaires and the self administration may lead to bias and halo effect, other methods may
apply in the future such as in-depth interviews, case studies.
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภูมิหลังและความสามารถดานการแปลของนักศึกษา และ
เพือ่ พัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย
1 ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน โดยใชแบบสอบถาม แผนการสอนและแบบทดสอบทักษะ
การแปลกอนและหลังเรียน เปนเครื่องมือในการวิจัยและสรุปผลวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัย
พบวาผูเรียนประกอบดวยผูที่มีพื้นฐานและไมมีพื้นฐานภาษาจีน สําหรับภูมิหลังความสามารถดานการแปล
พบปญหา 3 ดาน คือ ปญหาดานภาษา ปญหาดานวัฒนธรรม และปญหาสวนตัว ซึ่งปญหาดานภาษา
เปนปญหาหลักของผูเรียน สําหรับปจจัยที่สงผลตอความสามารถของผูเรียน คือ ไวยากรณจีนยาก การขาด
ความรูทางดานวัฒนธรรมจีน และการไมเขาใจวัฒนธรรมแฝงในเนื้อหา หลังจากที่ผูวิจัยใชวิธีการสอน
แบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน โดยผานรูปแบบของกิจกรรมซึ่งประกอบดวย กระบวนการกลุม
กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้า พบวาผูเรียนมีพัฒนาการแปลสูงขึ้นกวากอนเรียน
มีความสนใจในการหาคําแปลที่ถูกตอง สามารถคิดหาคําตอบที่ถูกตองดวยตนเอง และสามารถแปล
ความไดสละสลวย การแปลภาษาจีน-ไทยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*บทความนี้เรียบเรียงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง การพัฒนาทักษะการแปลดวยวิธีการสอนแบบ Activity Based Learning

ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยการเรียนรูเชิงรุก
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
*ผูเขียนหลัก
อีเมล:katematu.du@wu.ac.th

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

278

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

คําสําคัญ
ทักษะการแปล วิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน

Abstract
The aim of the research was to study the background and translation aptitude of 42
students majoring in Chinese at Walailak University who took the Chinese-Thai Translation I course
in the third semester of the 2016 academic year and to subsequently develop their translation skills.
Three types of research tools were used to collect the course-related data: first, a questionnaire;
second, teaching plan; and third, identical tests before and after the course to assess their
improvement. A descriptive analysis of the data was also carried out.This study showed that the
students fell into two groups: those who had a basic knowledge of Chinese, and those who did not.
There were three main sets of problems with their Chinese-Thai translations: language problems;
cultural problems; and personal problems. Language problems were the main set of issues facing
learners. The main factors affecting the students' ability are the difficulty of Chinese grammar,
a lack of cultural knowledge; and not understanding the culture encoded in the content.
The course involved using activity-based learning, which focused on learners as a way of involving
them fully in teaching activities consisting of three types of processing, namely group work, analytical
thinking, and practical activities. It was found that students had improved their translation
proficiency and were interested in working out the appropriate translation by themselves.
After completion this course, it was found that students had improved their translation proficiency
at a level of significance at .01 of statistical testing.

Keywords
Translation Skills, Activity-Based Learning Method, Students Majoring in Chinese

บทนํา
สังคมโลกในยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในดานการติดตอสื่อสาร กลาวไดวาเปนสังคมแหง
การเรียนรูในศตรวรรษที่ 21 เพื่อใหการเรียนรูเปนการผสมผสานองคความรูทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญ
ความรอบรู และใหเกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ประเทศไทยจึงไดมีการนําทักษะในศตรวรรษที่ 21
ทุ ก ทั ก ษะไปใช กั บ ผู  เ รี ย นเพื่ อ ช ว ยให ผู  เ รี ย นได มี ค วามรู  มี ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าการ มี ก ารคิ ด
อยางมีวจิ ารณญาณและสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนกี้ ารศึกษาจึงตองเปลีย่ นไปสูก ระบวนทัศนใหม
โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ตลอดทั้งความสามารถในการใช
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ความรูอยางสรางสรรค ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญในการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ไดอยางมีความสุขซึ่ง Panit (2012, 19) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังของชาติ
วาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต
คือ 3R x 7C ซึง่ 3 R ประกอบดวย (1) (R)eading (อานออก) (2) (W) Riting (เขียนได) และ (3) (A) Rithmetics
(คิดเลขเปน) สําหรับ 7C ไดแก (1) Critical thinking & problem solving (ทักษะดานการคิด อยางมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) (2) Creativity & innovation (ทักษะดานการสรางสรรค
และนวัตกรรม) (3) Cross-cultural understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมและตางกระบวนทัศน)
(4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
(5) Communications, information & media literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)
(6) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร) และ
(7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
ทักษะทางภาษา เปนทักษะหนึ่งในการพัฒนา และภาษาจีนถือเปนภาษาหนึ่งที่ผูเรียนจําเปนตองรู
เนือ่ งจากเปนหนึง่ ในภาษาสําคัญของโลก การสือ่ สารกับคนจีนใหสมั ฤทธิผ์ ลนัน้ จําเปนตองใชการถายทอดภาษา
ซึง่ การแปลเปนทักษะหนึง่ ทีไ่ มสามารถแยกออกจากทักษะอืน่ ได อีกทัง้ ยังเปนทักษะทีจ่ าํ เปนในชีวติ ประจําวัน
เพื่อแสวงหาความรู ความบันเทิงจากสิ่งพิมพเผยแพร หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ ตลอดทั้งสิ่งพิมพตาง ๆ
ดังที่ Intakosum (2013, ก) ไดใหขอมูลวา การตระหนักวาการแปลเปนกระบวนการสื่อสารเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
และการทํ า ความเข า ใจและถ า ยทอดความหมายอย า งถู ก ต อ ง ผ า นการค น คว า และการใช ต รรกะใน
การตรวจสอบขอบกพรองดานสมรรถนะของผูแ ปล ตลอดทัง้ ตองเชือ่ มโยงความรูภ าษาและความรูน อกเหนือภาษา
ทัง้ ในและนอกตัวบทเขาดวยกัน เพือ่ เขาถึงและถายทอดความหมายของตนฉบับไดอยางครบถวนในการแปล
นอกจากนี้ Harden, Harden & Witte (2009, 56) ไดกลาววา การสอนและการเรียนภาษาที่สอง จําเปนตอง
เรียนการแปล ซึ่งการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาแมนั้น พบวาประโยชนของการแปลอยูที่
การสามารถนําไปสูก ระบวนการเรียนรู การศึกษาภาษาทีส่ องและบริบททางวัฒนธรรมจึงมีความจําเปนการแปล
แบบฝกหัดเปนกระบวนการของการถายทอดความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี ตลอดทั้งวาทกรรมของ
ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ การประสบผลสําเร็จของการแปลจึงขึ้นอยูกับการฝกฝนเชนกัน
จากการสังเกตของผูวิจัยเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พบวา นักศึกษายังขาดความกลาในการใชภาษาผานการสือ่ สารดวยการแปล อีกทัง้ ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ดานภาษา โดยเฉพาะดานการใชคํา และไวยากรณที่ถูกตอง เนื่องจากนักศึกษายังยึดติดกับภาษาไทย
ซึ่งเปนภาษาแม ดังนั้นการถายทอดภาษาจึงเกิดปญหา ซึ่งนอกจากความรูทางดานภาษาแลว นักศึกษา
ยังจําเปนตองมีความรูดานวัฒนธรรมและความหมายแฝงที่ปรากฏในตนฉบับดวย แตประเด็นดังกลาวกลับ
ไมปรากฏกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแปลจีน-ไทย เนื่องจากผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู ผูเรียนจึงผานระบบการเรียนมาดวยวิธีการทองจํา วิธีการทําตามคําสั่งของผูสอน วิธีการอาน
จากตําราหรือหนังสือเปนหลัก โดยปราศจากการคิดวิเคราะหหรือการหาเหตุผลพรอมแนวทางแกปญหา
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ในประเด็นที่เปนขอผิดพลาดหรือขอบกพรองจากการเรียน นอกจากนี้ระบบการสอนยังขาดซึ่งการทํางาน
รวมกับผูอื่น ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงทําใหผูเรียนมีโลกทัศนที่แคบ ซึ่ง Simpson (2017, 611)
ไดกลาววา การเนนดานภาษา ความสัมพันธ และความสามารถทางภาษา โดยเนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน
เพื่อใหรูถึงความเชื่อมโยงระหวางภาษา ความสัมพันธ และทักษะดาน Meta-Cognitive จะทําใหผูเรียนมี
ความสามารถทางภาษามากขึน้
ดวยเหตุผลขางตนทําใหเห็นวาปญหาทีป่ รากฏจากผูเ รียนรายวิชาการแปลนัน้ จําเปนตองใชกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่ ผู  เ รี ย นได ล งมื อ กระทํ า และได ใ ช ก ระบวนการคิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนจึงไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๆ คือ การเรียนรูจากตํารา
เพียงอยางเดียว จําเปนตองมีองคประกอบอืน่ ๆ เขามา เพราะกระบวนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเปนสวนหนึง่
ที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน และเนื่องจากศาสตรดานการแปลเปนศาสตรชั้นสูง
การฝกฝนทักษะดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียนภาษา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงนําการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานหรือการจัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูผานกิจกรรมและ
การปฏิบัติ มาใชในการพัฒนาทักษะดานการแปลของผูเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและความสามารถดานการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ งนีม้ งุ เนนการใชการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐานเพือ่ พัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษา
โดยแบงการทบทวนวรรณกรรมเปน 2 ประเด็นใหญ คือ การพัฒนาผูเรียน และลักษณะทั่วไปของการแปล
1. การพัฒนาผูเรียน
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 จําเปนตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูก ารเรียนรู “ทักษะเพือ่ การดํารงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอนไมไดเปนศูนยกลางผูเรียนตองเรียนเอง เพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง Boonkrob (2012, 86) ไดกลาวถึงการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนซึ่งมีทั้งหมด 5 ดานไววา
1. ทักษะดานการสื่อสารสถานศึกษาตองพัฒนาการสื่อสารทั้งดาน ฟง พูด อานและเขียน
2. ทักษะการคิด ประกอบดวยการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรคและ
คิดสรางองคความรูอยางเหมาะสม
3. ทักษะการแกปญหา สถานศึกษาตองเตรียมการสอนที่มุงใหความรู การแสวงหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อใชเปนประสบการณในการแกปญหา
4. ทักษะชีวิต สถานศึกษาควรสนับสนุนความสามารถของบุคคลที่ใชในการปรับตัว ใชชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุข
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5. ทักษะเทคโนโลยี นําความรูทางดานเทคโนโลยีหรือความรูดานอื่น ๆ มาชวยใหเกิด
การทํางานที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
Panit (2012, 18) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน โดยเนนทักษะใหญ ๆ ดังนี้
1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ประกอบดวย ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม
การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ
2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวยความรูดา นสารสนเทศ ความรู
เกี่ยวกับสื่อความรูดานเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุนและปรับตัว และการริเริ่มสรางสรรค
และเปนตัวของตัวเอง
3. ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม ประกอบดวยการเปนผูสรางหรือผลิต (Productivity)
และความรับผิดรับชอบเชื่อถือได (Accountability) และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)
นอกจากนี้ Office of the Higher Education Commission (2009, 52) ไดใหขอ มูลวา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกาํ หนดคุณลักษณะของผูเ รียนแรกเขา หลังจากสําเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไวเพราะเปนพื้นฐานความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่ สามารถเขาศึกษาตอในระดับทีส่ งู ขึน้ แตทงั้ นีข้ นึ้ อยูก บั หลักเกณฑการเขาศึกษา
ตอของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเงื่อนไขอื่น เพื่อใหมั่นใจวาผูสมัคร
เขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงและซับซอนยิ่งขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผวู จิ ยั ตองหาเครือ่ งมือและวิธกี ารสอนใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ของผูเรียนและใหสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรูด า นความรู ดานปญญา และดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เนือ่ งจากผลการเรียนรูท ง้ั 3 ดานเกีย่ วเนือ่ งกับรายวิชาการแปลขัน้ พืน้ ฐาน
เปนอยางมาก
2. ลักษณะทั่วไปของการแปล ผูวิจัยขอเสนอเอกสารที่เกี่ยวของกับการแปล ดังนี้
Boonyakiat (1997,68) ใหความหมายวา การแปลไมใชการถายภาษา แตเปนกระบวนการของ
การทําความเขาใจและการถายทอดความหมาย ดังนั้นอาจกลาวไดวาการแปลเปนการถายทอดความหมาย
จากตนฉบับไปเปนภาษาแปล โดยมีใจความครบถวนตามตนฉบับ และไมมีการตัดตอหรือแตงเติมใดๆ
2.1 กระบวนการแปล
การแปลถือไดวาเปนการถายทอดภาษา วัฒนธรรม และสื่อสารความคิดจากภาษาหนึ่ง
ไปยังอีกภาษาหนึ่ง ผูแปลจึงตองมีความรูทั้งสองภาษา คือทั้งตนฉบับและภาษาฉบับแปลเปนอยางดี
ซึง่ Supon (1998, 93) ไดแบงการแปลเปน 3 ลักษณะ คือ Intralingual translation เปนการแปลในภาษาเดียวกัน
คือเปนการทําใหเนื้อความในภาษานั้นเองกระจางชัดและเขาใจไดงายขึ้น หรือแปลจากโครงสรางลึก
เปนโครงสรางผิว Interlingual Translation คือการแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง และ Intersemiotic
Translation คือการแปลโดยใชสัญญาณสื่อความหมาย
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นอกจากนี้ Saibua (2002, 42-43) ไดสรุปขัน้ ตอนกระบวนการแปลไว 4 ขัน้ ตอน คือ ประการที่ 1
การศึกษาตนฉบับ การวิเคราะหตนฉบับ การหาขอมูลเกี่ยวกับตนฉบับ และการศึกษางานเขียนอื่น ๆ ทั้งนี้
เพื่อใหไดสารที่ผูเขียนตองการถายทอด ประการที่ 2 การตีความและจับสารของตนฉบับ และรับมาเปนของ
ผูแปล ซึ่งจะสื่อไปยังผูอานอีกทีหนึ่ง เปนการถายทอดความหมายของผูเขียนตนฉบับมาเปนความหมาย
ของผูแปล ประการที่ 3 การประเมินผูอาน การตัดสินใจวาจะแปลแบบใด เชนแปลแบบตรงตัวเพื่อรักษา
รูปแบบการเสนอความหมายหรือแปลแบบเอาความและการถายทอดลงเปนฉบับแปล และสุดทาย คือ
การทดสอบงานแปล สิง่ ทีต่ อ งทดสอบคือ ความถูกตองในดานความหมาย ความยากงายของระดับภาษาและ
ทํานองการเขียนเพือ่ จะทดสอบวา ทํานองการเขียนของฉบับแปลเทียบเคียงไปกับฉบับตนฉบับหรือไมอยางไร
และลักษณะของภาษาซึ่งหมายถึง การใชภาษาใหเหมาะกับบริบทนั้นเทียบเคียงไดกับลักษณะภาษาที่ใชใน
ตนฉบับหรือไม
จากตัวอยางขางตนสรุปไดวากระบวนการแปลไมใชการถายทอดความหมายประจําคําจาก
ภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง แตเปนการสื่อสารตามเจตนาของผูสงสารในภาษาหนึ่ง เพื่อใหผูรับสารใน
อีกภาษาหนึ่งเกิดความเขาใจตรงกัน ดวยวิธีการที่เหมาะสมในภาษาของผูรับสารทฤษฎีความหมายจึงเปน
สิ่งที่ทําใหการศึกษาวาดวยกระบวนการแปลหลุดพนจากขอบขายอิทธิพลของภาษาศาสตรมาเปนอีก
ภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ
2.2 ปญหาและขอผิดพลาดในการแปล
กระบวนการสื่อสารยอมประกอบดวยปจจัยอื่น อาทิบริบทนอกคํา ความรูเดิม เปนตน ดังนั้น
ผูเ รียนจึงมักเจอปญหาในกระบวนการสือ่ สาร การสรางคําและไวยากรณ Supon (1998, 116) กลาววาปญหา
ในการแปลแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับวัฒนธรรม (Culture) ระดับความหมายของคํา (Language Structure)
และระดับโครงสรางของภาษา (Semantics) ในสวนของระดับวัฒนธรรมเนื่องจากแตละชาติ แตละภาษา
มีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาในการแปลขึ้น ปญหาของผูแปลแยกเปน 2 ดานคือ ผูแปลไมรู
วัฒนธรรมของภาษาตนฉบับและผูแปลรูแตไมสามารถถายทอดใหผูอานฉบับแปลรูเรื่องและเขาใจตามได
ดังนัน้ ผูแ ปลตองคนควาจนเขาใจวัฒนธรรมนัน้ ๆ อยางถองแทเสียกอนจึงแปลออกมา และเมือ่ แปลแลวตอง
ใหสละสลวย คงความเปนภาษาฉบับแปลทีค่ นอานอานแลวรูเ รือ่ ง เขาใจไดตามจุดประสงคของผูเ ขียนตนฉบับ
การศึกษาคนควาหาขอมูล หรือทําการวิจยั ลวนตองอาศัยการแปลเขาชวยทัง้ นัน้ อาจกลาวไดวา
ผูเรียนภาษาจีนตองเกี่ยวของกับการแปลไมทางตรงก็ทางออม ดังนั้นผูสอนภาษาจีนไดพยายามปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดีขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากยิ่งขึ้น
โดยเนนการเรียนการสอนการใชคําและโครงสรางทางภาษาที่เปนประโยชนในการแปล ผูวิจัยไดใช
ทฤษฎีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบการสอนแบบเนนกระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแปลมากขึ้น โดยมีผลงานที่เกี่ยวของไดแก ผลงานของ Chanwaiwit (2015, 25)
ที่ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการแปล”
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เปนงานที่ไดเปรียบเทียบทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยของนักศึกษาที่เรียนวิชาการแปล 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบทําใหทราบวาผูเรียนมีทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยสูงขึ้น และมีขอผิดพลาดในเรื่องโครงการไวยากรณและดานศัพทและสํานวน และผลงานของ
Panich (2016, 75) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองโดยวิธีการสอนไวยากรณ - แปล” ซึ่งไดกลาว
ถึงขอดีและขอเสียของวิธีการสอนไวยากรณ-แปล ใหกับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง อิทธิพล
การถายโอนของภาษาแม และการบูรณาการวิธกี ารสอนไวยากรณ-แปล กับวิธกี ารสอนอืน่ โดยมีใจความสรุป
ไดวาวิธีการสอนแบบไวยากรณ-แปล เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับผูสอนที่ไมไดใชภาษาที่สอง
เปนภาษาแม และเหมาะสําหรับใชสอนผูเรียนที่มีกลุมใหญ ประสิทธิผลของวิธีการสอนนี้ ขึ้นอยูกับความถี่
ของการฝกปฏิบัติและระดับอายุของผูเรียน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนกลุม ผูเ รียนระดับอุดมศึกษาทีม่ พี นื้ ความรูภ าษาจีนมาอยาง
นอยเปนเวลา 1 ป จํานวน 89 คน
2. กลุมตัวอยาง นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปลภาษาจีน-ไทย
1 ในภาคเรียนที่ 3ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน
3. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 อยาง ดังนี้ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาภูมิหลังและ
ความสามารถดานการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ขอมูลดานการเรียน และตอนที่ 3 ขอมูลความรูในการแปล 2) แผนการสอนที่ใชประกอบการสอน
และ 3) แบบทดสอบทักษะการแปลกอนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ
ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร
ที่จะทําการศึกษา (Try Out) จํานวน 30 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งไดคาแอลฟาเทากับ 0.88 ซึ่งหมายถึง เครื่องมือมีระดับ
คาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้
4.1 ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเพื่อหาขอมูลภูมิหลังและความสามารถ
ดานการแปล ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ขอ
4.2 นําขอมูลทีไ่ ดจากแบบสอบถามขอมูลพืน้ ฐานมาวิเคราะหในประเด็นปญหา ความเกีย่ วของ
และสอดคลองกับความสามารถดานการแปล เพื่อสรุปเปนขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
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4.3 ศึ ก ษาการออกแบบแบบทดสอบความสามารถในการแปล และทํ า การออกแบบ
แบบทดสอบ จากนัน้ สงใหผ เู ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นําแบบทดสอบไปทําการศึกษา
(Try Out) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น
4.4 ทําการทดสอบความสามารถในการแปลกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการแปล
ที่สรางขึ้นซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญพรอมทั้งทดสอบคาความเที่ยงตรงเปนที่เรียบรอยแลว
จํานวน 20 ขอ เพื่อวัดความรูดานการแปลของผูเรียน
4.5 ผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนกลุ  ม เป า หมายด ว ยตนเอง ด ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบการเรี ย นรู 
โดยใชกิจกรรมเปนฐานในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการมี
สวนรวมในกิจกรรมการสอนโดยผานรูปแบบของกิจกรรมซึ่งประกอบดวย กระบวนการกลุม กระบวนการคิด
วิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้าโดยเริ่มจากการนําเนื้อหาของรายวิชามาตั้งเปนคําถามปลายเปด
(Open-Ended Questions) เพื่อทําเปนกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควา สืบคนหาความรูดวยการคนหาความรู
ดวยตัวของผูเรียนเอง (Self-Inquiry) แลวนํามาปรึกษาหารือในกระบวนการกลุมที่เรียกวา Collaborative
ผานกระบวนการคิดวิเคราะห หาขอสรุปของกลุม เพื่อนําเสนอผลงานตอไป โดยผูสอนเนนการกระตุน
ใหผูเรียนมีความเขาใจ และฉุกคิดเองตามเนื้อหาสาระระหวางทํากิจกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดเฉพาะตนขึ้นมา นอกจากนี้กิจกรรมกลุมยังทําใหผูเรียนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ นื่ อีกดวย ซึง่ ผูส อนใชกระบวนการดังกลาวเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา สัปดาหละ
5 คาบ คาบละ 60 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 20 คาบตอสัปดาห
4.6 หลังจากผูสอนใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานแลวไดทําการ
ทดสอบทักษะการแปลหลังเรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดิมจํานวน 20 ขอ และนําผลจากการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการแปลของผูเรียน
4.7 ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลภูมิหลังของผูเรียนและผลความสามารถดานการแปลเพื่อทํา
การวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวของ ประเด็นที่ยังเปนปญหา และประเด็นที่ไดมีการพัฒนาหลังจาก
ผานกระบวนการเรียนการสอน
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยวิธี
พรรณนาวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลจากแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เรื่องขอมูลทั่วไปของผูเรียน ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานเพศ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ในครอบครัว อาชีพของผูปกครอง เปนตน
สวนที่ 2 เรื่องขอมูลดานการเรียน ประกอบดวย ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีน สถาบันที่จบ
ปจจัยที่สงผลใหชอบ/ไมชอบภาษาจีน ทักษะที่ถนัดมากที่สุด ปญหาที่เกิดจากการเรียนภาษาจีน
สวนที่ 3 เรื่องขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแปล นอกจากนี้ยังวิเคราะหขอมูลจาก
แบบทดสอบทักษะการแปลที่ใชกับผูเรียนกอนและหลังเรียน

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

285

จากนัน้ นําขอมูลทีไ่ ดจากการเก็บรวบรวมทัง้ หมด มาวิเคราะหในภาพรวม เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอน
ในรายวิชาแลว ก็นําขอมูลมาตรวจสอบ ตีความ และสรุปเพื่อประเมินพฤติกรรม และผลที่เกิดขึ้น ตลอด
ทั้งปญหาที่พบจากการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ภูมิหลังของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปล
ภาษาจีน-ไทย 1 ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน สวนใหญเปนเพศหญิง และจํานวนผูเ รียน
ที่นับถือศาสนาพุทธมีจํานวนมากที่สุด โดยมี 7 คนที่นับถือศาสนาอิสลาม ผูเรียนสวนใหญใชภาษาไทย
ในการสือ่ สารในครอบครัวมีเพียง 2 คนทีใ่ ชภาษาจีนในการสือ่ สาร ประเด็นดังกลาวชีใ้ หเห็นวามี 2 คนทีค่ นุ เคย
กับภาษาจีนตัง้ แตเด็ก จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาผูเ รียนสวนใหญเปนชาวไทยทีไ่ มไดคนุ เคยกับภาษาจีน
มาตัง้ แตเด็กและมีผเู รียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามไดใหความสําคัญกับการเรียนภาษาจีน โดยเลือกเรียนภาษาจีน
เปนวิชาเอก สําหรับขอมูลการประกอบอาชีพของผูป กครองพบวาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจาง
สําหรับขอมูลทีไ่ ดจากการเรียนของผูเ รียน ทําใหทราบวาผูเ รียนสวนใหญเปนผูท มี่ พี นื้ ฐานภาษาจีน
ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนนอยกวา 3 ป (เฉพาะครอบครัวที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
รับราชการและคาขาย) โดยสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล ซึง่ มีเพียง 1 คนทีส่ าํ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนจีน
ขอมูลขางตนสงผลใหจํานวนการชอบเรียนภาษาจีนมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 83.33
การศึกษาภูมิหลังความสามารถดานการแปลของนักศึกษาพบปญหา ซึ่งจําแนกได 3 ดาน คือ
ปญหาดานภาษา ปญหาดานวัฒนธรรม และปญหาสวนตัว ซึ่งปญหาดานภาษาเปนปญหาหลักของผูเรียน
โดยเฉพาะเรือ่ งไวยากรณและคํา สําหรับปจจัยทีส่ ง ผลตอการเรียนภาษาจีน พบวาเรือ่ งความยากของไวยากรณ
จีนเปนปจจัยหลัก คิดเปนรอยละ 42.85 ปจจัยถัดมา คือ เรื่องความยากในการเขียนตัวอักษรจีน พฤติกรรม
ของผูสอน สภาพแวดลอม และระยะเวลาการเรียน ตามลําดับ สําหรับทักษะที่ผูเรียนชอบเรียนมากที่สุด คือ
ทักษะการพูด โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 52.38 ทักษะการฟง ตามดวยทักษะการแปล ซึ่งมีรอยละ 11.9
โดยปญหาที่เกิดจากการเรียนวิชาการแปลของผูเรียน คือ ปญหาดานไวยากรณจีนที่มีความซับซอน คิดเปน
รอยละ 33.33 ปญหาดานความรูทางวัฒนธรรมจีน คิดเปนรอยละ 23.8 ปญหาดานตัวอักษรจีนซึ่งมี
ความยากในการเขียน คิดเปนรอยละ 21.42 ปญหาเรื่องความไมกลาในการแปลภาษา คิดเปนรอยละ 9.52
ปญหาการไมเขาใจเนื้อความของตนฉบับ คิดเปนรอยละ 7.14 และปญหาการเปดพจนานุกรมซึ่งเปนปญหา
นอยสุด คิดเปนรอยละ 4.79 จะเห็นไดวา ปจจัยทีส่ ง ผลตอการเรียนภาษาจีน และปญหาในการเรียนวิชาการแปล
ลวนเกี่ยวของกับไวยากรณทั้งสิ้น ดังนั้นเรื่องไวยากรณจึงเปนประเด็นและปญหาหลักที่ผูเรียนภาษาจีนและ
เรียนวิชาการแปลตองใหความสําคัญ ซึ่งปญหาไวยากรณที่พบจะเปนในเรื่องของโครงสราง และการใชคํา
เนื่องจากผูเรียนยังไมสามารถแยกแยะไดวาคําศัพทภาษาจีนนั้นเปนคําชนิดใด และควรวางในตําแหนงใด
ของประโยค

286

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

2. นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชัน้ ปที่ 2 ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปลภาษาจีน-ไทย 1
มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการแปลดี ขึ้ น เมื่ อ ผ า นกระบวนการสอนแบบการเรี ย นรู  โ ดยใช กิ จ กรรมเป น ฐาน
เนื่องจากมีผูทําแบบฝกหัดไดถูกตองมากขึ้น แตยังมีขอผิดพลาดบางประเด็นที่พบจากการแปล โดยพบวา
ในการแปลประโยค ผูเรียนมีขอผิดพลาดดานไวยากรณและดานตัวอักษรจีน เนื่องจากผูแปลบางคนยัง
ไมเขาใจโครงสรางทางไวยากรณ ความไมเขาใจวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบปญหาเรื่องการแปลเกิน โดยใสความคิดเห็นของตนเองลงไปในตัวบท หรือแปล
ตามความเขาใจของตนเอง ดังเชน
2.1 ตัวอยางที่ 1 姐姐的爱好是游泳。ประโยคแปลทีถ่ กู ตองคือ งานอดิเรกของพีส่ าว
คือวายนํ้า
2.1.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) งานยามวางของพี่คือวายนํ้า
2) งานของพี่สาวคือวายนํ้า
3) การเลนวายนํ้าเปนงานของนองสาว
4) ความชอบของพี่สาวไดแกวายนํ้า
สาเหตุขอ ผิดพลาดจากการแปลแบบทักษะการแปลกอนเรียน คือ ผูเ รียนไมเขาใจคําศัพท“
爱好”เนื่องจากมีการแปลตรงตัวตามคําศัพท และมีการใชคําไมถูกตอง นอกจากนี้ยังปรากฏความสับสน
การแปลระหวางคําศัพท “พี่สาว” และ “นองสาว”
2.1.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
1) การวายนํ้าเปนงานถนัดของพี่สาว
2) งานอดิเรกที่ชอบของพี่สาวคือวายนํ้า
ผลการพัฒนาจากการแปลแบบทักษะการแปลหลังเรียน พบวา “爱好” ยังมีขอ ผิดพลาดอยู
แตมผี เู รียนบางกลุม สามารถแปลไดถกู ตอง และสามารถเขาใจการใชคาํ ศัพทเครือญาติ “พีส่ าว” และ “นองสาว”
2.2 ตัวอยางที่ 2 学生没有中泰杂志。 ประโยคแปลที่ถูกตองคือนักเรียนไมมี
วารสารจีน –ไทย
2.2.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) นักเรียนไมมีหนังสือจีน
2) นักศึกษาไมมีจีนไทยวารสาร
3) พวกนักเรียนไมมีเอกสารไทยจีน
4) พวกนักเรียนตองมีหนังสือเรียนจีนไทย
5) พวกนักเรียนไมมีจีนไทย ไทยจีน
6) จีน-ไทยของนักเรียนไมมีการพัฒนา
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สาเหตุขอผิดพลาดจากการแปลของผูเรียนกอนเรียน คือ ผูเรียนไมทราบความหมายของ
คําศัพท “杂志” มีปญหาการแปลไวยากรณ ในเรื่องของคําขยายคํานาม และมีการแปลเกินจากตนฉบับ
2.2.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
1) นักเรียนไมมีนิตยสารที่เปนทั้งภาษาไทยและจีน
2) นักเรียนไมมีนิตยสารไทยจีน
ผลการพัฒนาจากการแปลแบบทักษะการแปลหลังเรียน พบวาผูเรียนสามารถแปล
คําศัพท “นิตยสาร” ไดถูกตองขึ้น
2.3 ตัวอยางที่ 3 昨天是我妈妈一生中最难忘记的日子。ประโยคแปลทีถ่ กู ตอง
คือ เมื่อวานเปนวันที่แมของฉันยากที่จะลืมไดในชีวิต
2.3.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) เมื่อวานเปนหนึ่งวันในชีวิตที่แมฉันยากจะลืม
2) เมื่อวานคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแมฉันเปนวันหนึ่งยากที่จะลืม
3) เมื่อวานเปนวันเกิดของแม เปนวันหนึ่งที่ยากจะลืม
4) เมื่อวานเปนอีกวันเหตุการณสําคัญที่สุดแมฉันยากที่จะลืม
5) เมื่อวานคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแมฉัน เปนวันที่ยากจะลืมเลือน
6) เมื่อวานเปนวันที่ยุงยากที่สุดในชีวิตของแมฉัน
7) เมื่อวานเปนวันของแมฉันที่ยากจะลืม
8) เมื่อวานเปนวันที่ตลอดทั้งชีวิตของแมฉันยากที่จะลืมมันที่สุด
สาเหตุขอผิดพลาดจากการแปลของผูเรียนกอนเรียน คือโครงสรางประโยคขยายนาม
เปนโครงสรางทีผ่ เู รียนยังไมสามารถเขาใจการนําไปใช และรูปแบบโครงสรางทีช่ ดั เจน ซึง่ เห็นไดจากการแปล
ที่ไมมีการใชโครงสรางดังกลาว และมีความสับสนของคําวา “พรุงนี้” และ “เมื่อวาน”
2.3.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
1) เมื่อวานเปนอีกหนึ่งวันที่แมของฉันลืมยากที่สุดในชีวิต
2) เมื่อวานเปนวันหนึ่งที่ลืมยากที่สุดในชีวิตของแม
2.4 ตัวอยางที่ 4 今天我的同事被炒鱿鱼。ประโยคแปลทีถ่ กู ตองคือวันนีเ้ พือ่ นรวมงาน
ของฉันถูกไลออก
2.4.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) วันนี้เพื่อนฉันถูกปลาหมึกตัวโตกิน
2) เพื่อนของฉันไปผัดปลาหมึกวันนี้
3) เพื่อนรวมงานฉันไปทํากับขาวปลาหมึก
4) วันนี้เพื่อนรวมงานของฉันถูกปลาหมึก
5) เพื่อนรวมงานของฉันเพิ่งเปนเพื่อนกับคนชื่อปลาหมึกวันนี้
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สาเหตุขอ ผิดพลาดจากการแปลของผูเ รียนกอนเรียน คือผูเ รียนยังไมทราบคําศัพททเี่ กีย่ วของ
กั บ วั ฒ นธรรมการทํ า งาน ผู  เ รี ย นส ว นใหญ จ ะแปลตามคํ า ศั พ ท โดยคํ า ดั ง กล า วมั ก สื่ อ ถึ ง การทํ า งาน
ซึง่ ในสมัยกอน สังคมจีนยังเปนสังคมปด เจานายหรือผูบ งั คับบัญชามีการกดขีข่ ม เหงลูกนอง ถาเจานายไมพอใจ
ก็สามารถไลออกไดลูกนองก็ตองเก็บของกลับบาน โดยตองเก็บหมอน และเสื่อดวยการมวนซึ่งสมัยกอนใช
คําวา "卷铺盖 (juànpùgài)" ตอมาคนจีนมีการใชเสือ่ ก็นอ ยลง ทําใหคาํ วา “卷铺盖”ไมคอ ยเปนทีน่ ยิ ม
จึงมีคําศัพทใหมคือ "ผัดปลาหมึก" เพราะเมื่อปลาหมึกสุก จะคอยๆ มวนเขา ซึ่งเหมือนกับการมวนเสื่อ
ดวยเหตุนี้คําวา “炒鱿鱼” จึงหมายถึง "ไลออก"
2.4.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
ประโยคดังกลาวในขอ 4 ไมพบวาผูเ รียนแปลผิดหลังจากทีไ่ ดทาํ การสอน และใหทดสอบ
หลังเรียนอีกครัง้ เห็นไดวา ในการทดสอบหลังเรียน โดยใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐาน
ผูเ รียนมีพฒ
ั นาการดานการใชโครงสรางประโยคขยายนามไดอยางถูกตอง หลังจากผานการเรียน ไมพบปญหา
การแปลคําขยายคํานาม สําหรับการแปลเกินพบนอยลง คิดเปนจํานวนรอยละ 80

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการแปลดวยวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีนชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากขอมูลพื้นฐานของผูเรียน ประเด็นศาสนา โดยมีผูเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกเรียน
ภาษาจีนเพราะความชอบ ประเด็นดังกลาวนีอ้ าจเปนจุดเดนทีท่ าํ ใหผเู รียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามสามารถพูด
ได 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาจีน และถือเปนขอไดเปรียบทางภาษามากกวาผูเรียน
คนอื่น ประเด็นดานการมีพื้นฐานนั้น พบวาผูเรียนที่ไมมีพื้นฐาน สามารถแปลไดเทาเทียมกับผูมีพื้นฐาน
ซึ่งผูเรียนกลุมนี้จะมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียน เนื่องจากผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรและรับจาง ดวยเหตุผลทางฐานะการเงินของครอบครัว สงผลใหผเู รียนภาษาจีนไมสามารถเขาเรียน
หลักสูตรกวดวิชาระยะสั้นของสถาบันกวดวิชา หรือเรียนพิเศษภาษาจีนได จําเปนตองมีความตั้งใจและ
สนใจเรียนมากกวาผูเรียนที่มีพื้นฐานมากอน สําหรับปญหาที่พบจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานนั้น ผูเรียน
ทัง้ กลุม มีพนื้ ฐานและไมมพี นื้ ฐานตางมีปญ
 หาดานภาษา ในเรือ่ งของไวยากรณเชนเดียวกัน ผูเ รียนทีม่ พี นื้ ฐาน
มากอนสามารถเปดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําศัพทไดรวดเร็วกวาผูไมมีพี้นฐาน
2. ผลการทดสอบทักษะการแปลกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผูเรียนสามารถแปลแบบทดสอบ
ทักษะหลังเรียนไดถูกตองขึ้น คิดเปนรอยละ 80 ที่ผูเรียนทุกคนแปลไดอยางถูกตอง จึงทําใหทราบวา
วิธกี ารสอนแบบการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐาน สามารถพัฒนาการแปลของผูเ รียนได สอดคลองกับ Li & Wu
(2015, 115) ที่พบวาวิธีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) กับผูเรียนภาษาจีนสะทอนใหเห็นชัดวาเปน
การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถนําไปใชงานไดจริง ซึ่งไมเพียงแตชวยใหผูเรียน
ภาษาจีนสามารถเรียนรูไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งใจไว แตยังสามารถพัฒนาทัศนคติความรูและทักษะ
ในการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย
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3. เนื่องจากผูวิจัยใชวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ผานกระบวนการกลุม
กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้าในสวนของกระบวนการฝกหัดทําซํ้าไดเนนพัฒนา
ความสามารถในการแปลคําและไวยากรณของผูเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหเห็น
การพัฒนาดานการแปลในการใชคําและไวยากรณที่ถูกตอง จากผลจากการสอนที่ผูวิจัยเนนเรื่องการสอน
โดยใชแบบฝก และกระบวนการทําซํา้ พบวาการใหผเู รียนทําแบบฝกซํา้ ๆ และบอย ๆ จะทําใหผเู รียนสามารถ
คนพบขอปญหาการแปลของตัวเองได และสามารถหาคําตอบดวยกระบวนการคิดวิเคราะหดวยตนเอง
และผานกระบวนการกลุม จนพัฒนาสูระดับการแปลที่ถูกตอง สงผลใหเกิดทักษะในการใชคําและไวยากรณ
ที่ถูกตองตอไป โดยวิธีการดังกลาวไดสอดคลองกับ Panich (2016, 68) ที่วาการบูรณาการวิธีการสอน
ไวยากรณ-แปล กับวิธีการสอนอื่น เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับผูสอนที่ไมไดใชภาษาที่สอง
เปนภาษาแม และเหมาะสําหรับใชสอนผูเรียนที่มีกลุมใหญ ประสิทธิผลของวิธีการสอนนี้ ขึ้นอยูกับความถี่
ของการฝกปฏิบตั แิ ละยังสอดคลองกับ Shen & Xu (2015, 96) ทีว่ า การสอนแบบการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐาน
เปนกลยุทธที่จะสงเสริมการเรียนรูใหผูเริ่มเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการเรียน สามารถดึงดูดใหผูเรียนเรียนรูมากยิ่งขึ้น

สรุป
การทดสอบการแปลของผู  เ รี ย นทั้ ง ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นจากแบบทดสอบทั ก ษะการแปล
ของนักศึกษาพบวาขอผิดพลาดตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีสาเหตุสาํ คัญ 3 ประการคือ ประการแรก ผูเ รียนขาดความรู
ดานไวยากรณ บางครัง้ ยังติดยึดกับความเคยชินในไวยากรณภาษาไทยซึง่ เปนภาษาแมมาใชในการแปลภาษาจีน
ประการทีส่ อง ผูเ รียนไมเขาใจความหมายของคําศัพทไดอยางถองแท จึงไมสามารถเลือกใชคาํ ไดอยางถูกตอง
และประการสุดทายคือ ผูเรียนขาดความรูทางดานวัฒนธรรมทําใหบางครั้งแปลเกินหรือแปลขาดตาม
ความเขาใจของตนเอง การพัฒนาผูเรียนโดยการใชการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานมาเปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน
โดยผานรูปแบบของกิจกรรมซึ่งประกอบดวย กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการ
ฝกหัดทําซํ้า ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการแปลสูงขึ้นกวากอนเรียน มีความสนใจในการหาคําแปลที่ถูกตอง
สามารถคิดหาคําตอบที่ถูกตองดวยตนเอง และแปลไดถูกตองสละสลวย จึงอาจกลาวไดวาวิธีการนี้เปน
สวนชวยพัฒนาผูเรียนดานการแปลใหสามารถกาวสูโลกแหงการเรียนรูในศตรวรรษที่ 21 ได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ผูสอนภาษาจีนสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเรียนรูผูเรียน และพัฒนา
พฤติกรรมการสอนของตนเอง โดยใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน เพื่อทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบพัฒนาการการแปลกับผูเรียนตางมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนารายวิชาการแปลตอไป
2. ควรมีการสรางสื่ออิเล็คทรอนิกส เพื่อใชเปนสื่อเรียนรูเรื่องการแปล
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนากลยุทธและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
รวบรวมขอมูลในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดนาน แบงการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนากลยุทธ
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือ
ตอนบน โดยจัดทํารางกลยุทธดว ยวิธกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวางแผนแบบมีสว นรวม (A-I-C: Appreciation
Influence Control) ของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน และใชกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario

** ผูเขียนหลัก
อีเมล: piset.chai@gmail.com
*** อาจารยที่ปรึกษาหลัก (อาจารย ดร. ประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
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Planning) ในการกําหนดกลยุทธ ตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธโดยใชแบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 15 คน วิเคราะหขอ มูลดวยการวิเคราะหเนือ้ หา คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติโดยทดลองใชกับโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
ดวยผูท รงคุณวุฒคิ นกลาง (Third Party) จํานวน 5 คน วิเคราะหขอ มูลโดยการประชุมหาขอสรุปทีเ่ ปนเอกฉันท
ตามเกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) 5 ระดับ และประเมินความพึงพอใจของผูม สี ว นไดสว นเสีย
ตอกลยุทธ จํานวน 44 คน วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวากลยุทธ
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 กลยุทธ 19 มาตรการ สําหรับการศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
พบว า ภาพรวมมี ผ ลการดํ า เนิ น งานผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไป ยกเว น มาตรการที่ 2.4
ทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ นระดับปรับปรุง สวนการประเมินความพึงพอใจพบวาผูม สี ว นไดสว นเสีย มีความพึงพอใจ
ตอกลยุทธในระดับมาก

คําสําคัญ
กลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ การบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ

Abstract
The research objectives were to develop the strategies and study the results of Performance
of the collaborative network management strategies for educational management of small-sized
schools in specific upper northern areas. Data were collected from Mae Hong Son and Nan
provinces. There are two stages of the research process: 1) Developing the collaborative network
management strategies for educational management of small-sized schools in specific upper
northern areas. A draft of the strategy was prepared by a participatory planning workshop of 18
experts. And Strategic planning from scenarios planning. Quality evaluate of the strategies using
the questionnaire by 15 experts. Data were analyzed by content analysis mean and standard
deviation. 2) Implementing strategies for experimentation with 5 small-sized schools. Evaluate the
performance of the strategy by Third Party of 5 experts. Analyze empirical data based on Holistic
Rubric (5 levels) Summarize with a consensus of experts and Satisfaction assessment by
stakeholder inquiries on strategy. Analyze data by mean and standard deviation. The research
results were found that: Collaborative network management strategies for educational management
of small-sized schools in specific upper northern areas, There are 4 strategies and 19 Measures.
For the study of the performance of the strategy, it was found that Overall, the performance was
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better than the evaluation criterion. Except in the measure 2.4, the assessment is at an improvement
level. In terms of satisfaction, the stakeholders were highly satisfied with their strategy.

Keywords
Collaborative Network Management Strategies, Educational Management, Small-Sized
Schools in Specific Area

บทนํา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นปจจุบันพบวายังประสบ
กับอุปสรรคปญหาหลายดาน ซึ่งแปรผันตรงกับจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปเนื่องมา
จากการกระจายตัวของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ดังนั้นเพื่อสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหเปนไปอยางทั่วถึง ภาครัฐจึงตองจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในแตละชุมชน แตจากอัตราการเกิดของ
ประชากรที่ลดลงอยางตอเนื่องสงผลใหโรงเรียนมีขนาดเล็กลงดวย ซึ่งจากขอมูลจํานวนโรงเรียนจําแนก
ตามขนาดจํานวนนักเรียนปการศึกษา 2559 ของ Office of Basic Education Policy and Planning (2016)
พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งสิ้น 30,717 โรงเรียน ในจํานวน
ดังกลาวเปนโรงเรียนขนาดเล็กถึง 15,705 โรงเรียน ขณะที่ขอสรุปของ Office of Basic Education Policy
and Planning (2015) พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีสภาพปญหาในการจัดการศึกษาที่เหมือนกัน คือ
มีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาคอนขางตํา่ โดยโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึง่ ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีล่ กั ษณะพิเศษหางไกล
ความเจริญ เกิดความยากลําบากทั้งการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น
ครูยา ยบอย ประชากรมีฐานะยากจนไมมศี กั ยภาพในการระดมทรัพยากรเพือ่ นํามาสนับสนุนการจัดการศึกษา
สอดคลองกับ Surakitbowon (2011) ที่ระบุโรงเรียนขนาดเล็กมีหลายปญหาที่อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
สําคัญคือโรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่จํากัดและไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กกลายเปนวิกฤตปญหาสําคัญทั้งในแงการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ที่ควรไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง จริงจัง ซึ่งในป พ.ศ. 2549 Office of the Basic Education Commission.
(2006) ไดสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา มีนวัตกรรม 4 รูปแบบ คือ 1) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
2) การจัดการเรียนรูด ว ยคอมพิวเตอร 3) การจัดการเรียนรูร ะบบทางไกลผานดาวเทียม และ 4) การสรางเครือขาย
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ขอสรุปดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น สามารถดําเนินการ
ไดหลายรูปแบบ การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาเปนแนวทางหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพปญหาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูใน
เขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทุรกันดาร หางไกล ดังที่ The Comptroller General's Department (2013) ไดประกาศกําหนด
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สํานักงานในพื้นที่พิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไว ทั้งนี้การสรางเครือขายจะเปนการเสริมพลัง
แกสถานศึกษาในการระดมสรรพกําลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู พึ่งพาอาศัยชวยเหลือกันภายใตทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ดัง KrueThep (2007, 39) ที่ระบุปญหาสาธารณะหลายประการ
ที่อาจเกินกวาขีความสามารถของหนวยงานภาครัฐที่จะดูแลจัดการไดอยางทั่วถึงแตเพียงลําพัง การสราง
เครือขายเพื่อจัดการกับปญหาจึงเปรียบเสมือนการขยายเสนทางใหแกองคกรภาครัฐในการเขาถึงและ
ลงมือแกไขปญหาดังกลาวไดอยางลุลวงโดยอาศัยความรวมมือและความชวยเหลือจากองคกรอื่นๆ ภายใน
เครือขาย สอดคลองกับ Kaewdang (2003, 177) ซึ่งระบุการจัดการโรงเรียนแนวใหมในมิติของโรงเรียน
ขนาดเล็กวาจําเปนตองออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะของการมีสว นรวมจากฝายตางๆ ซึง่ การจัดองคการ
ที่ดีที่สุดจึงนาจะเปนระบบเครือขาย
ที่ผานมา แมวานโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) Office of the Basic Education Commission (2011, 5-8) จะระบุ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยการสรางเครือขายไวดวยแต
ในทางปฏิบัติกลับไมปรากฏภาพความสําเร็จเปนไปอยางกวางขวางนัก ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจาก
เครือขายสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของ
การใชยุทธศาสตรเปนเครื่องนําทางในการบริหารจัดการเครือขาย สอดคลองกับ Akaraborworn, Sinlarat &
Srihaset (2010, 36) ทีร่ ะบุวา การวางแผนยุทธศาสตรเปนองคประกอบแรกทีส่ าํ คัญในการบริหารจัดการเครือขาย
และการที่สถานศึกษาใชระบบเครือขายแลวเกิดความลมเหลว สวนหนึ่ง เกิดจากที่ไมมีการใชยุทธศาสตร
มาเป น แนวทางในการสร า งเครื อ ข า ยและองค ป ระกอบของเครื อ ข า ย เช น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Phuvipadawat, Chiengchee, Puthaprasert, Govittayangkul & Moya (2010, 96) ซึ่งระบุวา ควรมีการ
จัดทําแผนกลยุทธรวมกันใหชัดเจนทั้งระดับองคกรและระดับแผนงาน โครงการ ตลอดจนเนนการมีสวนรวม
ระหวางเครือขายอยางแทจริง
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญหาและขอจํากัดของโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พิเศษ หางไกล
ทุรกันดาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมสามารถดําเนินตามมาตรการเคลื่อนยายนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นได
ขณะที่การจัดการศึกษากลับมีความสําคัญและจําเปน โดยเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐโดยตรงที่จะตอง
จัดการศึกษาใหเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทปญหาดังกลาว ซึ่งผูมี่สวนเกี่ยวของโดยตรง
ทัง้ ภาคนโยบายและภาคปฏิบตั ิ จะตองมีสว นรวมในการสรางกลยุทธทสี่ ามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกอใหเกิดการรวมพลังความรวมมือเปนเครือขายการทํางานชวยเหลือ เกื้อกูลระหวางกัน นําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบนไดอยางยัง่ ยืนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก จากการศึกษาของ Office of the Basic Education
Commission (2015) Office of the Basic Education Commission (2013) และ Office of the Education
Council (2012) พบวาในภาพรวมสถานศึกษาขนาดเล็กมีปญ
 หาอยางมากทัง้ ในแงคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ ทุรกันดาร หางไกล นั้น
มีความจําเปนมากขึ้นที่ผูมีบทบาทเกี่ยวของตองใหความสนใจในการแกไขปญหาเปนพิเศษ
ทั้งนี้ Office of the Basic Education Commission (2011, 5-8) ระบุสาระสําคัญเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สวนหนึง่ คือ ใหเพิม่ ประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยมาตรการทีเ่ หมาะสม ไดแก
การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสรางเครือขาย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ขณะที่ Bureau of Academic Affairs and Educational Standards (2008, 18-26)
ระบุโดยสรุปรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในลักษณะหนึง่ คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเครือขายเรียนรวม และการบริหารจัดการดวยศูนยเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจะเปนการรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็กเขาดวยกันโดยแตละศูนยเครือขายโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโรงเรียนในเครือขาย
ตั้งแต 2-6 โรงเรียน ผูบริหารและคณะครูในเครือขายจะรวมกันในการดําเนินงานการบริหารดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ใหเกิดประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเครือขาย Goldsmith & William, 2004 (cited in Akaraborworn, C. &
Akaraborworn, P., 2009, 39-66) ระบุวา การจะทําใหเครือขายภาครัฐประสบความสําเร็จประกอบดวย
5 องคประกอบ ไดแก 1) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร ถือวาเปนองคประกอบแรกที่สําคัญในการบริหาร
เครือขาย 2) การออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมาย 3) การบูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินการ
และการวัดผล 4) การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขาย 5) การพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่
ขณะที่ Pramaha Sutith Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ไดเสนอไวสอดคลองกันถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเครือขายที่กลยุทธสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา คือ กระบวนการจัดการ
ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของเครือขาย ได 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตระหนักและการกอรูปเครือขาย 2) ขั้นสราง
พันธกรณีและจัดระบบบริหารเครือขาย 3) ขั้นพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชนของเครือขาย
และ 4) ขั้นการธํารงรักษาความตอเนื่องของเครือขาย
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แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปเปนเครือ่ งมือในการจัดการเครือขายนัน้
Khageranant (2009) Kesonpat (2000) และ Phakkaphasviwat (1999) ระบุสอดคลองกันโดยสรุปไดวา
การกําหนดกลยุทธตอ งคํานึงถึงกลยุทธทแ่ี ตกตางกัน 3 ระดับ 1) การวางแผนกลยุทธระดับองคการเปนกลยุทธ
ทีอ่ งคการตองพิจารณาปจจัยสําคัญ คือ ทิศทางองคกร 2) กลยุทธระดับธุรกิจ จะเนนการปรับปรุงสถานการณ
แขงขันขององคกร และ 3) กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ในระดับองคกรและระดับธุรกิจ โดยสรุปในกระบวนการวางแผนกลยุทธนนั้ จะมีสว นประกอบสําคัญทีส่ มั พันธ
กันคือ สวนที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ (Strategic Objective) โดยจะเปนการพิจารณาถึงทิศทางเชิง
กลยุทธ ซึ่งไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสวนที่เปนแนวทางหรือกลไกการดําเนินงานเชิงกลยุทธ
(Strategic Means) ไดแก กลยุทธ และมาตรการ ตามลําดับ
จากองคความรูดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดสําหรับการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคดการวจย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธกี ารวิจยั
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน และ
ระยะที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั แิ ละศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน มีกระบวนการดังนี้
1.1 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปองคความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
1.1.2 จัดทํารางกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบ
มีสว นรวม (A-I-C: Appreciation Influence Control) ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒกิ ลุม ตางๆ ทีม่ บี ทบาทเกีย่ วของ
กับการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
ภาคเหนือตอนบน ไดแกผูบริหารการศึกษา นักวิชาการนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และครูผูสอน ทั้งสิ้นจํานวน 18 คน เพื่อรวมกันวิเคราะหบริบทปญหาและกําหนดกลยุทธ
ดวยกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning)
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก ประเด็นวาระการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ดวยกระบวนการวางแผนแบบมีสวน (AIC) (Chatakan, 2014 & Puthaprasert, 2003) เพื่อกําหนดกลยุทธ
ดวยกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) (Noonkliang, 2013)
1.2.3 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของกลยุ ท ธ ได นํ า ร า งกลยุ ท ธ ก ารจั ด การเครื อ ข า ย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ดานการวิจยั และพัฒนา ผูท รงคุณวุฒดิ า นการบริหารการศึกษา ผูท รงคุณวุฒดิ า นนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิดานบริหารสถานศึกษา
ทั้งสิ้นจํานวน 15 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามปลายปดชนิดประมาณ
ประมาณคา 5 ระดับ เพื่อการประเมินคุณภาพของกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน หาคุณภาพเครื่องมือโดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ระหวาง 0.80 – 1.00
1.2 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา สรางขอสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) และวิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ
ดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาวากลยุทธที่มีคุณภาพสามารถนําไป
ใชไดนั้นจะตองมีคาเฉลี่ยผานเกณฑตั้งแต 3.50 ขึ้นไปทุกดานทั้งดานอรรถประโยชน ดานความเปนไปได
ดานความเหมาะสม และดานความถูกตองครอบคลุม
2. ระยะที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั แิ ละศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
มีกระบวนการ ดังนี้
2.1 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.1 การนํากลยุทธไปปฏิบัติและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่เปาหมายที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกกลยุทธที่จะนําไปทดลองใชและศึกษาผล คือ กลยุทธที่ 1
การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน และกลยุทธที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย สวนกลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของ
เครือขายอยางตอเนือ่ ง ไมนาํ ไปทดลองใชและศึกษาผล เนือ่ งจากมีขอ จํากัดดานระยะเวลาการรวบรวมขอมูล
การวิจัย
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2.1.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยการประชุมหาขอเอกฉันทของ
ผูทรงคุณวุฒิคนกลาง (Third Party) จํานวน 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคนกลาง (Third Party)
ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายการจัดการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเครือขายสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาองคกรไมสังกัดภาครัฐ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
ภาคเหนือตอนบน
2.1.3 การศึกษาความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียตอการขับเคลื่อนกลยุทธ ไดแก
ผู  บ ริ ห ารสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บุ ค ลากรผู  รั บ ผิ ด ชอบงานการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผสู อน บุคลากรอืน่ ในสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้นจํานวน 44 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสียตอกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน หาคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60-1.00
2.2 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหผลการดําเนินงานตามกลยุทธโดยดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ
ตามเกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) 5 ระดับ สรุปดวยการประชุมหาขอเอกฉันทของ
ผูทรงคุณวุฒิ สวนดานความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
ผลการพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และ
มาตรการ ทุกขอรายการมีคา เฉลีย่ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานอรรถประโยชน ดานความเปนไปได
ดานความเหมาะสม และดานความถูกตองครอบคลุม สูงกวาเกณฑทตี่ งั้ ไว คือ 3.50 ซึง่ เปนกลยุทธทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถนําไปใชได ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนมีการรวมพลังเปนเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา สามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.2 พันธกิจ
1.2.1 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนดวยการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา
1.2.2 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ใน
เขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนดวยพลังเครือขาย
1.2.3 เสริมสรางศักยภาพและความตอเนื่องของเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
1.3 เปาประสงค
1.3.1 ผูบ ริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรอืน่ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน มีความตระหนักถึงสภาพปญหา
และความจําเปนของการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
1.3.2 สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน มีการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมกลุมกอรูปเปนเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
1.3.3 การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทัว่ ไปของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนใหเกิดประสิทธิภาพ
1.3.4 สมาชิกมีทกั ษะและคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพของเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนให
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน
1.4 กลยุทธ
1.4.1 กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 3 มาตรการ
มาตรการที่ 1.1 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการ แกไขปญหา
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชเครือขายเปนฐานการพัฒนา
มาตรการที่ 1.2 การแสวงหากลุมแกนนําที่มีวิสัยทัศนรวมในการทํางานและ
การกอรูปเครือขาย
มาตรการที่ 1.3 การเสริมสรางความตระหนักในการแกปญหาและแสวงหา
แนวรวมสนับสนุนการกอรูปเครือขายจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
1.4.2 กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 มาตรการ
มาตรการที่ 2.1 จัดใหมีองคคณะบุคคลในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพเครือขาย
ภายใตหลักการมีสวนรวม
มาตรการที่ 2.2 การกําหนดระเบียบ/วัตถุประสงครว มของเครือขายความรวมมือ
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มาตรการที่ 2.3 การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มาตรการที่ 2.4 การทําเครือขายใหอยูในระบบราชการ
1.4.3 กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย
ประกอบดวย 9 มาตรการ
มาตรการที่ 3.1 การจัดทําแผนพัฒนางานเครือขายตามกรอบภารกิจการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
มาตรการที่ 3.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาเครือขาย
มาตรการที่ 3.3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
มาตรการที่ 3.4 การพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
มาตรการที่ 3.5 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
มาตรการที่ 3.6 การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีหรือแหลงเรียนรูรวมกัน
มาตรการที่ 3.7 การสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
มาตรการที่ 3.8 การประสานระดมทรัพยากรและการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
มาตรการที่ 3.9 การเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.4.4 กลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนือ่ ง ประกอบดวย
3 มาตรการ ไดแก
มาตรการที่ 4.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย
มาตรการที่ 4.2 การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานของเครือขาย
มาตรการที่ 4.3 การเสริมสรางปฏิสัมพันธ และการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง แก
สมาชิก
3. ผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ซึ่งสรุปโดยการประชุมหาขอเอกฉันทรวมกันของ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พบวา
3.1.1 กลยุทธที่ 1 มาตรการที่ 1.1-1.3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีมากขึ้นไป
3.1.2 กลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.1-2.3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีมากขึ้นไป ยกเวนในมาตรการที่ 2.4 ซึ่งพบวา ผลการดําเนินงานไมผานเกณฑการประเมินในระดับ
ปรับปรุง
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3.1.3 กลยุทธที่ 3 มาตรการที่ 3.1-3.9 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
อยูในระดับดีมากขึ้นไป
สําหรับความพึงพอใจของผูม สี ว นไดสว นเสียตอกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน โดยสอบถามจาก
ผูม สี ว นไดสว นเสียโดยตรงกับการทดลองใชกลยุทธ จํานวน 44 คน พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
(μ = 4.27) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (μ = 4.38) รองลงมา คือ มาตรการการดําเนินงานตามกลยุทธ
(μ = 4.25) และเนื้อหากลยุทธ (μ = 4.24) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารจั ด การเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ทีป่ ระกอบดวย 4 กลยุทธนนั้ จะเห็นไดวา แตละกลยุทธ
ทีป่ รากฏไดมกี ารจัดลําดับความสําคัญ โดยสอดคลอง เชือ่ มโยงกับแนวคิดและหลักการพืน้ ฐานของการจัดการ
เครือขาย ดังที่ Pramaha Sutith Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ระบุโดยสรุปวาการจัดการ
เครือขายเปนกระบวนการที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของเครือขาย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนักและการกอรูป
เครือขาย ขั้นสรางพันธกรณีและจัดระบบบริหารเครือขาย ขั้นพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน
ของเครื อ ข า ย และขั้ น การธํ า รงรั ก ษาความต อ เนื่ อ งของเครื อ ข า ยตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น การมี ก ลยุ ท ธ เ ป น
เครื่องนําทางในการจัดการเครือขาย โดยมีกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธกับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต
เครือขายดังกลาวนั้น นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการสรางและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนใหเกิดประสิทธิภาพยั่งยืนไดอยางแทจริง
ดัง Goldsmith & Eggers, 2004 (cited in Akaraborworn, C. & Akaraborworn, P., 2009) ที่ระบุการพัฒนา
กลยุทธหรือการมีแผนยุทธศาสตรถอื วาเปนองคประกอบแรกทีส่ าํ คัญในการบริหารจัดการเครือขายภาครัฐให
ประสบความสําเร็จ ทํานองเดียวกันกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการสงเสริมเครือขายการเรียนรูข องครู
และบุคลากทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่ง Phuvipadawat et al. (2010, 96) ไดระบุไวดวย
เชนกันวาควรมีการจัดทําแผนกลยุทธรวมกันใหชัดเจนทั้งระดับองคกร และระดับแผนงาน โครงการ
เนนการมีสว นรวมระหวางเครือขายอยางแทจริงทัง้ การบริหารจัดการและการดําเนินงาน ใหเกิดเปนเปาหมาย
เดียวกันที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละกลยุทธ พบวา
กลยุ ท ธ ที่ 1 การเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการก อ รู ป เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการบริ ห าร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยมาตรการสําคัญ ไดแก
1) การสรางความตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการแกไขปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชเครือขาย
เปนฐานการพัฒนา 2) การแสวงหากลุมแกนนําที่มีวิสัยทัศนรวมในการทํางานและการกอรูปเครือขาย และ
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3) การเสริมสรางความตระหนักในการแกปญหาและแสวงหาแนวรวมสนับสนุนการกอรูปเครือขายจาก
ผูม สี ว นไดสว นเสียในพืน้ ที่ จากมาตรการรองรับดังกลาวจะเห็นวาการสรางความตระหนักแกผมู สี ว นเกีย่ วของ
ใหเห็นถึงโอกาสและความสําคัญของความรวมมือแบบเครือขายในการแกปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น
เปนกระบวนการที่มีความสําคัญจําเปนอันดับแรกของการทํางานภายใตหลักความรวมมือแบบเครือขาย
สําหรับการวางรากฐานที่เขมแข็งนําไปสูการแสวงหาแกนนําที่เหมาะสม กระทั่งขยายผลไปสูการเสริมสราง
แนวรวมสนับสนุนการทํางานไปยังผูม สี ว นไดสว นเสียทุกระดับใหเขามามีสว นรวมอยางสรางสรรคและจริงจัง
ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้ Lucus (1998) ไดระบุเกี่ยวกับความรวมมือในการทํางานขององคการวาการที่จะ
เสริมสรางความรวมมือระหวางบุคลากรใหไดผลนัน้ การกระตุน ความตระหนักถึงคุณคาของพลังเครือขายความรวมมือ
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองคกรทุกระดับเชนเดียวกับ Kaewjomnong (2009)
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประสานความรวมมือวา องคการใดสามารถกระตุนใหเกิดความรวมมือหรือ
สามารถประสานใหเกิดการทํางานที่ดีรวมกันได องคการนั้นยอมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนตน
กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยมาตรการสําคัญ คือ 1) การจัดใหมอี งคคณะบุคคล
ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพเครือขายภายใตหลักการมีสวนรวม 2) การกําหนดระเบียบ/วัตถุประสงครวม
ของเครือขายความรวมมือ 3) การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ 4) การทําเครือขายใหอยูในระบบ
ราชการ จะเห็นวาการออกแบบเครือขายซึ่งขับเคลื่อนผานมาตรการตางๆ ที่ระบุนับวามีความสําคัญยิ่ง
ตอการเสริมสรางความรวมมือทั้งระดับบุคคลและระหวางองคกรในเครือขายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับ Inthajak & Sakdasirorat (2015, 11) ระบุวาการจัดกิจกรรมระหวางเครือขายองคกรนั้นจํา
ตองอาศัยการปฏิสมั พันธและกําหนดขอตกลงรวมกันซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เชนเดียวกับ Lipnack &
Stamps (1993) ไดระบุองคประกอบ 4 ประการของเครือขายที่ประสบความสําเร็จ คือ 1) มีจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน 2) มีความตองการที่เกี่ยวของสัมพันธกันในกลุม 3) มีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง
มีการสือ่ สารเชือ่ มโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลุม ผูน าํ ทีม่ คี วามสามารถ และ 4) มีการติดตอประสานกัน
ระหวางระดับบริหารกับระดับอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป สอดคลองกับ Akaraborworn et al. (2010) และ
Pramukkool (2004) ซึ่งระบุในทํานองเดียวกันถึงองคประกอบของการสรางเครือขายและการมีสวนรวม
ทางการศึกษาวาตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายอันเปนวิสัยทัศนที่สนองความตองการหรือ
แกปญหาได มีสมาชิกแกนหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลงานตามเปาหมายเครือขายและสมาชิกเสริมที่
เปนฝายสนับสนุน มีกรรมการผูประสานงาน มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค สมาชิกรวมคิด
รวมตัดสินใจและรวมทรัพยากรกันเพื่อดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพของเครือขายสถานศึกษา ทั้งนี้สําหรับ
ประเด็นของทรัพยากรนัน้ นอกจากการระดมความรวมมือจากสมาชิกดวยกันแลว อีกแนวทางหนึง่ คือ การทําให
เครื อ ข า ยนั้ น มี ค วามเกี่ ย วข อ งหรื อ เข า ไปอยู  ใ นระบบราชการเพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณหรื อ ทรั พ ยากร
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการโดยใชพื้นที่เปนฐาน ดัง karnchanarungseenone (2004)
ที่ไดเสนอแนวทางในการสรางเครือขาย โดยสรุปวาควรทําเครือขายใหมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมาย
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เพื่อใหเครือขายและผูนําเครือขายไดรับการสนับสนุนและเกิดความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย
อีกทั้งยังทําใหสามารถดําเนินงานไดกวางขวางในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย ประกอบดวยมาตรการ
สําคัญ ดังนี้ 1) การจัดทําแผนพัฒนางานเครือขายตามกรอบภารกิจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ 2) ระบบบริหารและสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย
3) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4) การพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
5) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 6) การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของบุคลากรและการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแหลงเรียนรูร ว มกัน 7) การสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 8) การประสานระดมทรัพยากรและการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา และ 9) การเสริมสราง
ศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเห็นวาทั้ง 9 มาตรการมีความสอดคลอง
อยางชัดเจนกับภารกิจการบริหารงาน 4 ดาน ของสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คล และการบริ ห ารงานบริ ห ารทั่ ว ไป รวมถึ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ของ Office of the Basic Education
Commission (2015, 49-56) โดยในยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดระบุโครงการ
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมใหปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู ปรับวิธีการวัดประเมินผล
ใหสอดคลองกับสภาพจริง สรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน ผลิต พัฒนาและใชสอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู วิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรม ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT เรงรัดการอานออก เขียนได การคิดวิเคราะห สงเสริมความเปนครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูค วามเปนมืออาชีพ ขณะทีย่ ทุ ธศาสตรที่ 5 สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษา ระบุถึงการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมรับผิดชอบ มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา การสรางเครือขายโรงเรียนชุมชน และการเสริมบทบาทภาคีเครือขาย เปนตน
กลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3
มาตรการสําคัญคือ 1) การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 2) การทบทวนและปรับปรุง
ผลการดําเนินงานของเครือขาย และ 3) การเสริมสรางปฏิสมั พันธและการมีสว นรวมอยางตอเนือ่ งแกสมาชิก
จะเห็นวาสองมาตรการแรกนั้น ระบุไวสอดคลองกับระบบวงจรคุณภาพซึ่งเปนที่ยอมรับสําหรับการพัฒนา
องคกรโดยทั่วไปอยูแลว แตในมิติของความเปนเครือขายนั้นการเสริมสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม
อยางตอเนื่องแกสมาชิก เปนอีกมาตรการที่จําเปนเพราะจะชวยสรางสรรคบรรยากาศการทํางานใหเปนไป
อยางราบรื่นบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของสมาชิกทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับ Pramaha Sutith
Arpakaro (2004) และ Office of the National Education Commission (2001) ที่ระบุโดยสรุปวา
สวนประกอบสําคัญประการหนึ่งของระบบการบริหารจัดการเครือขายที่ดีคือ การประสานสัมพันธและ
การสื่อสารระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ
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2. ผลการดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ ก ารจั ด การเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการบริ ห าร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
ผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน พบวา กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 และกลยุทธ
ที่ 3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ยกเวนในกลยุทธที่ 2
มาตรการที่ 2.4 เพียงมาตรการเดียวที่อยูในระดับปรับปรุง สวนการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียตอกลยุทธพบวาภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ขอคนพบดังกลาวนัน้ สะทอนใหเห็นวากลยุทธ
ที่พัฒนาขึ้นมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม และเปนไปไดอยางชัดเจนในการนําไปใชใหเกิดประโยชน ขณะที่เมื่อผนวก
กับสภาพปจจุบันปญหาดานคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษเองซึ่งสวนใหญยังอยูใน
สภาวะวิกฤติ รวมถึงแนวนโยบายภาครัฐเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพือ่ รองรับการปฏิรปู
การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) ที่ Office of the Basic Education Commission (2013,
5-8) ไดระบุมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยการสรางเครือขาย
และสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการที่ Office of the Basic
Education Commission (2013) ไดเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่นาสนใจ
โดยเผยแพรแนะนําใหสถานศึกษาขนาดเล็กตางๆ นําแนวคิดการทํางานแบบเครือขายไปใชในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เชน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเครือขายแกงจันทรโมเดล และเครือขาย
สามเกลอโมเดล เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ ที่กลาวมาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกระตุน ผลักดันใหสถานศึกษา
ขนาดเล็กตางเห็นพองที่จะรวมมือรวมใจกันดวยความมุงมั่น เขมแข็ง และจริงจังเพื่อยกระดับคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาของตนเองใหดีขึ้น
สําหรับผลการดําเนินงานในกลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.4 การทําเครือขายใหอยูในระบบราชการ
พบวา มีผลการดําเนินไมผานเกณฑการประเมิน โดยอยูในระดับปรับปรุงนั้น อาจมาจากพื้นฐานของการกอ
รูปเครือขายซึง่ รูปแบบนีเ้ กิดจากตนสังกัดเปนฝายสงเสริมสนับสนุนโดยกระตุน ใหสถานศึกษากอรูปเครือขาย
ขึ้นเอง จึงมีความแตกตางจากการกอรูปเครือขายที่ภาครัฐหรือตนสังกัดเปนผูริเริ่ม ดัง Pramaha Sutith
Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ที่ระบุสอดคลองกันวาการกอรูปขึ้นเครือขายอาจเกิดขึ้น
ไดโดยภาครัฐเปนผูริเริ่ม (State Initiative) การริเริ่มของประชาชนเอง (Citizen Initiative) หรือเกิดจากทั้งสอง
แนวทางรวมกัน ทัง้ นีห้ ากเปนเครือขายทีเ่ กิดจากภาครัฐเปนผูร เิ ริม่ ก็ยอ มมีโอกาสสูงทีเ่ ครือขายจะเขาไปอยูใ น
ระบบราชการไดโดยงาย ดังนั้นในสวนของเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนที่ศึกษานี้ตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการดานเอกสาร
ไปยั ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ เ ป น ต น สั ง กั ด ประกอบกั บ ช ว งเวลาของการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ไ ด เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรทางการศึกษาตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที่มีผลใหยุบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาประกาศจัดตั้งเครือขายสถานศึกษาดังกลาวในพื้นที่
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และแมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขึ้นแตเนื่องจากเปนชวงรอยตอระยะเริ่มตนของ
การทํางานในโครงสรางใหมจึงยังไมชัดเจนของการดําเนินงานในบทบาทหนาที่ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.4 ไมสามารถดําเนินการใหเปน
ไปตามเกณฑที่ตั้งไวในระยะเวลาที่จํากัดของการวิจัยนี้

สรุป
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่
พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 กลยุทธที่ใชในการขับเคลื่อน คือ กลยุทธที่ 1 การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ที่
พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของเครือขาย และกลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง
จากการนํากลยุทธไปใชและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธพบวา สามารถกระตุนใหเกิดการกอรูป
และพัฒนาเครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนไดอยางเหมาะสม
กับบริบทพื้นที่ ซึ่งภาพรวมการดําเนินงานตามกลยุทธดวยมาตรการตางๆ มีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
การประเมินในระดับดีมากขึ้นไป และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในระดับมากตอกลยุทธการจัดการ
เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะซึ่งไดจากผลการวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนที่รวมตัวและมีกิจกรรมรวมกัน
อยูแ ลวควรนํากลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3 และกลยุทธที่ 4 ไปปรับใชในการจัดการเครือขายใหสอดคลองกับบริบท
ของแตละพื้นที่
1.2 เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่
พิเศษภาคเหนือตอนบนแตละเครือขาย ควรนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใตรูปแบบเครือขาย
ความรวมมือดังกลาวตอตนสังกัดเพื่อผลักดันใหความเปนเครือขายถูกกําหนดไวในระบบราชการ ซึ่งจะเปน
ผลดีตอการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือในกิจกรรมของเครือขายไดถูกตอง ชัดเจน มากขึ้น
1.3 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาขนาดเล็กทีต่ งั้ อยูใ นเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือ
ตอนบน ควรศึกษาสภาพปญหาและทบทวนสถานภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ จัดทําแผนที่
สถานศึกษาขนาดเล็ก และนํากลยุทธการเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนไปใชในการกระตุนใหเกิดพลัง
ความรวมมือแบบเครือขายเพื่อแกปญหาหรือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนระหวางกลุมที่นํากลยุทธการจัดการเครือขายทั้ง 4 กลยุทธไปใชกับ
สถานศึกษากลุมที่ไมไดนํากลยุทธนี้ไปใช
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ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง ประโยชน ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี เ พื่ อ ให นั ก วิ จั ย สามารถนํ า ไปพั ฒ นาหรื อ
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1) บริหารธุรกิจและการจัดการ
2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
3) นิเทศศาสตร
4) ศิลปศาสตร
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
2.1 คําแนะนําทั่วไป
1) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมเคยตีพมิ พเผยแพรในวารสาร หรือสิง่ พิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
2) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมอยูใ นระหวางการพิจารณารอตีพมิ พในวารสารหรือสิง่ ตีพมิ พอนื่ ใด
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3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกี ารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) บทความวิชาการ (Academic Article)
2) บทความวิจัย (Research Article)
3) บทความปริทัศน (Review Article)
4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
1) บทความทีจ่ ะไดรบั พิจารณาตีพมิ พ ตองเปนบทความทีแ่ สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน
ในเชิงปฎิบตั ทิ นี่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชทงั้ ในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) บทความทีจ่ ะไดรบั การตีพมิ พตอ งผานกระบวนการกลัน่ กรองจากผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
2.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
1) กองบรรณาธิการจะแจงใหผเู ขียนทราบเมือ่ กองบรรณาธิการไดรบั บทความเรียบรอยสมบูรณ
2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
3) ในกรณีทกี่ องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพจิ ารณาตีพมิ พ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการสงบทความเพือ่ กลัน่ กรองตอไป โดยจะสงใหผทู รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ จํานวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3. ขอกําหนดตนฉบับ
3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
1) บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพบทความ
โดยใช Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
2) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
3) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
4) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5) ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
6) บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
7) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1
คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
9) หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร
14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
10) หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ
ชือ่ แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point ใหพมิ พไวใตภาพหรือแผนภูมิ บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงทีม่ า จัดกึง่ กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
11) เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
13) กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพือ่ พิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่ และนามสกุลของผูเ ขียน
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
3.2 สวนประกอบของบทความ
1) บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมี
ลําดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้ หาทีน่ าํ เสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้ หานัน้ การนําเสนอเนือ้ หาควรมีความตอเนือ่ งเพือ่ ชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
2) บทความวิจยั ควรมีการนําเสนอผลการวิจยั ทีไ่ ดรบั อยางเปนระบบ และมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ
ผลการวิจัย)
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง
(5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
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(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิ จั ย ที่ ต รงประเด็ น ตามลํ า ดั บ ขั้ น ของการวิ จั ย การใช ต ารางหรื อ แผนภู มิ
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
(11) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
3.3 การอางอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ APA (American
Psychological Association)
1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
ตัวอยาง
(เกียรติศกั ดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
ตัวอยาง
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ
ชือ่ ผูแ ตง. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ วิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต ชือ่ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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(4) เว็บเพจ
ชือ่ ผูแ ตงหรือ่ หนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปทจี่ ดั ทํา). ชือ่ เรือ่ ง. สืบคนเมือ่ วันที่ เดือน ป,
จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สืบคนเมือ่ 25 ธันวาคม
2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion.
American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats
recommended by the American Psychological Association.
Retrieved July 18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html.
4. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
ตีพิมพผานทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/
online_submissions
5. การติดตามอานผลงานทีร่ บั การพิจารณาตีพมิ พในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.
php/FEU) สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อสั่งจอง
วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ
จะคิ ด ราคาต อ เล ม ตามที่ โ รงพิ ม พ เ สนอมายั ง กองบรรณาธิ ก าร และค า จั ด ส ง วารสารจะคิ ด ค า จั ด ส ง
ทางไปรษณี ย แ บบลงทะเบียนในราคาเลม ละ 30 บาท
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ผูเขียนรวมที่ปรากฎชื่อในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อในบทความ (ถามี)
รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ
ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ
ตรวจแกตนฉบับ ตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิเ์ กีย่ วกับภาพ แผนภูมิ ขอความสวนใดสวนหนึง่ และ/
หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว

ลงชื่อผูเขียนคนที่ 1............................................ ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 1 ..........................................
(
)
(
)
............/............../..............
............./............./............
ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................
(
)
............../............../..............
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¦³ª´¥· n °¼oÁ ¸¥ªµ¤
¼oÁ ¸¥

¼oÁ ¸¥
®¨´

¦³ª´¥· n °

¦³ª´¥· n °£µ¬µÅ¥
ºÉ°-µ¤»¨: ………………………………………………………...……
ª»·µ¦«¹¬µ¼»:…………………………………………….…………
¤®µª·¥µ¨´¥¸Éµ¦«¹¬µ¼»:………………………….……..……..
ÎµÂ®nµª·µµ¦:………………………………………………...……
®nª¥µ¸É´´:…………………………………………………...…….
µ µª·µ¸ÉÁ¸É¥ªµ: ……………………………………………....…….
¦³ª´¥· n °£µ¬µ°´§¬
Name and Surname: ………………………………………………...…
Highest Education: ……………………………………………..…....…
University or Agency: ………………………………………………......
Academic Rank/Title:…………………………………………………...
Affiliation:………………………………………………………………....
Field of Expertise: ……………………………………………..….........

ºÉ° File £µ¡¼oÁ ¸¥
¸ÉÂ¤µ
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ºÉ° File £µ¡¼oÁ ¸¥¸É
Â¤µ

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

¼oÁ ¸¥

ผูเ ¼ขีo Áยนร
¸¥วม ¦³ª´¥· n °£µ¬µÅ¥
ทา¦nนที
ª¤่ 1 ºÉ°-µ¤»¨: …………………………………………..……….…………
n µ¸É 1
ª»·µ¦«¹¬µ¼»:…………………………………………….…………
¤®µª·¥µ¨´¥¸Éµ¦«¹¬µ¼»:………………………………………
ÎµÂ®nµª·µµ¦:……………………………………………………
®nª¥µ¸É´´:………………………………………………….……
µ µª·µ¸ÉÁ¸É¥ªµ: …………………………………………….…….
¦³ª´¥· n °£µ¬µ°´§¬
Name and Surname: ……………………………………………………
Highest Education: ……………………………………………………
University or Agency: ………………………………………….……..
Academic5DQN7LWOHhhhhhhhhhhhhhhhh
Affiliation:…………………………………………………………………
Field of Expertise: …………………………………………………….
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¼oÁ ¸¥

¦³ª´¥· n °

¸¥วม ¦³ª´¥· n °£µ¬µÅ¥
ผูเ ¼ขีo Áยนร
ทา¦nนที
ª¤่ 2 ºÉ°-µ¤»¨: ……………………………………………………….……..
n µ¸É 2
ª»·µ¦«¹¬µ¼»:………………………………………………….……
¤®µª·¥µ¨´¥¸Éµ¦«¹¬µ¼»:…………………………………...…..
ÎµÂ®nµª·µµ¦:………………………………….……….….…..….
®nª¥µ¸É´´:………………………………………….…..….…....…
µ µª·µ¸ÉÁ¸É¥ªµ: ……………………………………………….……
¦³ª´¥· n °£µ¬µ°´§¬
Name and Surname: ………………………………………………...…
Highest Education: …………………………………………………..…
University or Agency: ………………………………………………..…
Academic Rank/Title:……………………………………………...........
Affiliation:……………………………………………………………….…
Field of Expertise: …………………………………………………….…

ºÉ° File £µ¡¼oÁ ¸¥¸É
Â¤µ

