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ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม และ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ
– เดือนเมษายน และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน ในป พ.ศ. 2559 จึงไดเปลี่ยน
กําหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิน้ สุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทศั น (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
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กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วิสยั ทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 มีเปาหมายเพือ่ พัฒนาจากประเทศทีม่ รี ายได
ขนาดปานกลางเปนประเทศทีม่ รี ายไดสงู ปรับเปลีย่ นโครงสรางเศรษฐกิจจากเดิมทีข่ บั เคลือ่ นดวยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation
Drive Economy) โดยปรับเปลีย่ นการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูส นิ คาเชิงนวัตกรรม ปรับเปลีย่ นการขับเคลือ่ น
ประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูก ารขับเคลือ่ นดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และปรับเปลีย่ น
จากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้ มีบทความที่นําเสนอเนื้อหาซึ่งผูอานสามารถ
นําไปปรับประยุกตหรือพัฒนาตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การขับเคลือ่ นประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูก ารขับเคลือ่ นดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
และปรั บ เปลี่ ย นจากการเน น ภาคการผลิ ต สิ น ค า ไปสู  ก ารเน น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น อาทิ บ ทความ เรื่ อ ง
“การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับ
การเขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” บทความ เรื่อง “ปจจัยการสรางความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรม
สรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” และบทความ เรื่อง “การศึกษาปญหา อุปสรรคและ
รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร” ทั้งนี้ วารสารฉบับนี้
ยังมีบทความทีน่ าํ เสนอองคความรูเ ชิงสหวิทยาการดานนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพือ่ หาแนวทางพัฒนา
และแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ เชน บทความ เรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอหนังสือพิมพทองถิ่น
เชียงใหมและการพัฒนาไปสูค วามเปนสือ่ พลเมือง” และ บทความ เรือ่ ง “การถายทอดทางสังคมในการทํางาน
และการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม”
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้
และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
ทีก่ รุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร และขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ
และนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยสามารถ
ศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และ
จากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
รวมทั้งสามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน
บรรณาธิการ
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แนวคิดการทําใหอับอายทางออนไลนและ
แนวทางเพื่อลดปญหาการตีตราทางสังคม

เปรมฤดี เพ็ชรกูล1*
Premruedee Petgoon1*
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1
Faculty of Social Science, Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
1

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การกล า วถึ ง แนวคิ ด การควบคุ ม ทางสั ง คมในบริ บ ท “การทํ า ให อั บ อาย
ทางออนไลน ” ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการควบคุ ม ทางสั ง คมเพื่ อ ลงโทษบุ ค คลผู  ก ระทํ า ผิ ด จะเป น หน า ที่ ข อง
กระบวนการยุติธรรมในการตัดสิน ลงโทษและแกไขบําบัดฟนฟู แตตรงกันขามกับรูปแบบในสังคมออนไลน
ทีใ่ ชการควบคุมทางสังคมแบบไมเปนทางการ โดยมีลกั ษณะการลงโทษบุคคลผูล ะเมิดบรรทัดฐานทางสังคม
ออนไลนใหบุคคลเกิดความอับอายและถูกผูคนในสังคมประทับตราทั้งๆ ที่บุคคลนั้นยังไมไดถูกตัดสิน
โดยหน ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เป น การศึ ก ษานิ ย ามที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิด
ของการทําใหอับอายทางออนไลน การควบคุมทางสังคม การตอตานทางสังคม และเปรียบเทียบระหวาง
แนวคิดการตีตราและการใหอภัย โดยมองวาแนวคิดการใหอภัยตามทฤษฎี Reintegrative Shaming
เป น แนวคิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง จะนํ า ไปสู  แ นวทางในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให บุ ค คลเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ
ในการเคารพสิทธิสวนบุคคล ไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรง หรือเปนการกระทําที่ตําหนิบุคคลอื่น
แตเปนการสรางสังคมในรูปแบบของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูกระทําผิดมีโอกาสสํานึกในการกระทําและ
กลับตัวเปนคนดี รวมถึงสนับสนุนใหเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลนไดรับความเปนธรรมและ
อยู  ร  ว มกั บ ผู  ค นในชุ ม ชนออนไลน ไ ด อ ย า งปกติ สุ ข โดยในป จ จุ บั น ได มี ก ารจั ด ทํ า โครงการเพื่ อ รณรงค
สรางจิตสํานึกตอผูใ ชสงั คมออนไลนในแนวคิด “เช็คกอนแชร” เพือ่ สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่ วกับขอมูล
ของบุคคลหรือเรื่องราวตางๆ กอนที่จะมีการสงตอขอมูลออกสูสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล รวมไปถึงผลกระทบจากการถูกตีตราและการทําใหบุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง
*ผูเขียนหลัก

อีเมล: fsocpdbu@ku.ac.th
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คําสําคัญ
การทําใหอับอายทางออนไลน การควบคุมทางสังคม การใหอภัย การตีตรา
Abstract
This study focuses the concept of social control in context of “online shaming”. In general,
the formal social control, most closely associated with the criminal justice system was judge,
punishment and rehabilitation. In contrast the social online was the informal social control, public
shaming to sanction the individual transgressed social norms via internet, purposing of humiliation
and social labeling while it’s not been judged. This paper explores the narrative of online shaming,
identifying definition of shaming, social control, vigilantism and comparing between concept
of Stigmatization and Reintegrative shaming. Finally, this study focus Reintegrative shaming which’s
contribute to approach the behavior modification in respect of individual rights, non-violent
behavior, don’t blame others and creating the social communitarian, including to provide the
opportunity to be a good person and support the online victim become the individual’s reintegration
into the online community. Currently, there has been an awareness campaign on the social
networking concept "Check before share" in order to examine the fact of the individual before
forwarding information to the public and preventing the violation of the rights and liberty of
individuals, including the impact of stigma and reputation of individuals.
Keywords
Online Shaming, Social Control, Reintegrative Shaming, Stigmatization

บทนํา
บทบาทของสื่อออนไลนที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนในยุค 4.0 ทําใหเกิดกระบวนการรับรูขอมูล
ขาวสารในมิติทางสังคมที่มีรูปแบบของพฤติกรรมแตกตางออกไปจากเดิม ซึ่งการรับรูขาวสารในปจจุบัน
ไมไดจํากัดอยูเพียงสื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตสามารถกระจายขาวสาร
ไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ต (Euamornvanich, 2017, 12) และ
ยังพบวาประชาชนทั่วไปมีบทบาทในการเปนผูเผยแพรและสงตอขาวสารมากขึ้นผานการใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการแบงปนขอมูล แสดงอารมณความรูสึก และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทั้งในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปดโอกาสใหผูใชสามารถแสดงออกผานทางขอความ
รวมถึงการใชสัญลักษณในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการใหความหมายตอสิ่งของหรือบุคคลทั้งทางภาพถาย
ภาพเคลื่อนไหว หรือเหตุการณที่ถูกเผยแพรทางสื่อออนไลนประเภทตางๆ ไมวาจะเปน Facebook Twitter
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หรือ Instragram เปนตน (Hou, Jiang & Wang, 2017, 19 ; Huffman, 2016, 5) พฤติกรรมการติดตามขาวสาร
อยางตอเนื่องของผูคนในโลกออนไลนที่เปลี่ยนไปเชนนี้ทําใหเกิดการรวมกลุมของคนที่มีแนวคิดเดียวกัน
เกิดการสรางคานิยมใหมและกําหนดวัฒนธรรมกลุมจนนําไปสูการขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถือเปนพื้นที่หนึ่งที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลายเพื่อชวยพัฒนา
สังคมก็จริงแตในอีกแงมุมหนึ่งพบวา พื้นที่นี้กลับกลายเปนพื้นที่ที่ใชรังแกผูอื่นผานโลกออนไลน (Cowie,
2013, 2) ซึ่งการจัดทําสํารวจความคิดเห็นโดย จส.100 ตอกลุมตัวอยางจํานวน 34,000 คน พบวา คนใน
สังคมออนไลน รอยละ 80 รูจ กั การรังแกผูอ นื่ ผานทางออนไลนและมองวาเปนปญหารุนแรงตอสังคม รอยละ 54
เคยเปนสวนหนึ่งของการกลั่นแกลงผูอื่นทางอินเทอรเน็ต รอยละ 20 มีการสงตอขอมูลโดยรูเทาไมถึงการณ
รอยละ 19 นํารูปผูอื่นไปตัดตอลอเลียน ในขณะที่ รอยละ 26 มองวาพฤติกรรมดังกลาวเปนแคการเลนสนุก
(JS100, 2016) รูปแบบพฤติกรรมดังกลาวถือเปนการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นในสังคมออนไลน ไมวาจะเปน
การขมขูคุกคามผูอื่น การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบผานทางการโพสตขอความ รูปภาพ หรือการแสดง
สัญลักษณตา งๆ โดยกลุม คนในสังคมออนไลนจะกระทําพฤติกรรมดังกลาวตอบุคคลซึง่ กําลังถูกตัดสินวาเปน
ผูมีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม หรือเปนการสรางกลุมเพื่อโจมตีบุคคลที่ตนไมชอบ เชน เพื่อน
ดารานักแสดง หรือนักการเมือง เปนตน (Samoh et al, 2013, 356) วิธีการเชนนี้ถูกเรียกวา “การทําใหอับอาย
ทางออนไลน” (Online Shaming) (Skoric, Chua, Liew, Wong & Yeo, 2010, 182 ; Klonick, 2015, 1034)
ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม (Social Control) ทําใหเหยื่อ
บางคนไดรับผลกระทบจากการถูกสมาชิกในสังคมออนไลนดาทอหยามเหยียดโดยตัดสินจากการรับรู
ขอมูลเพียงบางแงมุมหรือจากสื่อบางสํานักที่มีรูปแบบการนําเสนอจูงใจใหผูใชสื่อออนไลนคลอยตาม
บางคนถูกสังคมตีตราเพียงแคการอานความคิดเห็นที่ถูกสงตอกันผานชองทางการโพสตขอความ (Laidlaw,
2017, 5) และการระดมขอความโจมตีที่เสียดสี รุนแรง พฤติกรรมเหลานี้เปนการเพิ่มอารมณความรูสึกโกรธ
เกลียดชังทีม่ ตี อ บุคคลในขาว จนกลายมาเปนขบวนการลาแมมด (Vigilantism)1 โดยกลุม ผูใ ชสงั คมออนไลน
(Internet Mob) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อกําจัดคนที่ละเมิดบรรทัดฐานออกจากสังคมโดยการทําใหคนผูนั้นเกิด
ความอับอายตอการดํารงอยูในสังคม (Cheung, 2014, 39 ; Laidlaw, 2017, 9 ; Klonick, 2015, 1032)
จากพฤติ ก รรมการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด เป น วงจรทางสั ง คมในมิ ติ ใ หม
ซึ่งผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับโลกออนไลนมีโอกาสที่จะเผชิญไดตลอดเวลา เริ่มดวยประเด็นการถกเถียง
ในวงแคบและอาจขยายประเด็นออกไปเมือ่ มีการถูกนําไปเผยแพรในรูปแบบสาธารณะ หากไมมกี ารกลัน่ กรอง
ขอมูลอยางครบถวนก็อาจเปนการทํารายบุคคลบางกลุมโดยไมเจตนา จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษาถึง
แนวความคิดที่นํามาสูการเกิดพฤติกรรม รูปแบบและวิธีการ รวมไปถึงแนวทางเพื่อใหเกิดมาตรการในการ
ปองกันพฤติกรรมการถูกทําใหอับอายทางออนไลน
1

ขบวนการลาแมมด (Vigilantism) หมายถึง กลุมทางสังคมออนไลนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคม แสดงออก
โดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพื่อใหบุคคลนั้นเปนที่อับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความที่สื่อถึงการใชความรุนแรง
ตอผูเสียหาย การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน โดยกลุมสมาชิกมองวากระทําไปเพื่อเปนการควบคุมทางสังคมและพิทักษ
ความยุตธิ รรม ในขณะทีก่ ลุม คนทีถ่ กู คุกคามเกิดความรูส กึ ถึงความไมปลอดภัยจากพฤติกรรมดังกลาว (Klonick, 2015, 1031 ; Laidlaw,
2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16)
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การทําใหอับอายทางออนไลน
การทําใหไดรบั ความอับอายหรือการทําใหเสือ่ มเสียชือ่ เสียง อธิบายไดวา เปนกระบวนการทีค่ นทัว่ ไป
ใหความสนใจทีก่ ารกระทําของบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมการกระทําผิดเพือ่ เปนการลงโทษใหผนู นั้ เกิดความอับอาย
รวมไปถึงเปนพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้น (Kohm, 2009, 189 ; Klonick,
2015; 1033) โดยกระบวนการทําใหอับอาย (Shaming) เริ่มตนที่ การกลาวถึงความเปนตัวตนของบุคคล
ตัง้ แตรปู ราง หนาตา เชือ้ ชาติ ศาสนา พฤติกรรม เปนตน ขัน้ ตอนที่ 2 คือการแสดงคําพูดตําหนิความเปนตัวตน
ของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางไปจากสิ่งที่สังคมสวนใหญยอมรับ เชน การมีพฤติกรรมการกระทําผิด
มีความผิดปกติทางดานรางกาย พฤติกรรมรักรวมเพศ เปนตน จนนําไปสูข นั้ ตอนสุดทายคือ เมือ่ การตําหนินนั้
กลายมาเปนการตีตราจากสังคมทั่วไป ผลที่บุคคลผูถูกตีตราจะไดรับคือความรูสึกอับอาย และการสูญเสีย
การเคารพนับถือในตัวเอง (Self-Respect) จนทําใหเกิดความพยายามทีจ่ ะหลีกหนีออกจากสังคม (Goffman,
1963, 27) สําหรับ “การทําใหอับอายทางออนไลน” (Online Shaming) มีแนวคิดจากการควบคุมทางสังคม
แบบไมเปนทางการ (Johnston, 1996, 229) เกิดจากการที่บุคคลมีพฤติกรรมซึ่งไมเพียงแตเปนการทําผิด
กฎหมายเทานั้นแตยังเปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม รูปแบบของ Online Shaming จะคลายคลึง
กับพฤติกรรมการถูกรังแกทางอินเตอรเน็ต (Cyberbullying) กลาวคือ เปนพฤติกรรมทีม่ กี ารใชคาํ พูดทีร่ นุ แรง
ใชถอยคําที่ดูถูกเหยียดหยาม รุกลํ้าพื้นที่สวนตัว และอาจมีการใชความรุนแรงทางดานรางกาย รวมไปถึง
การใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือเพือ่ กอใหเกิดความรุนแรงตอบุคคลแตมคี วามแตกตางกันคือ Online Shaming
จะเกิดการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมากอน (Cowie, 2013, 2 ; Klonick, 2015, 1034) ดังรูปที่ 1

trangress
social norm
Online
discussion
cyberbullying
by anonymous

Persuasion
online
shaming

ภาพที่ 1: แสดงกระบวนการทําใหอับอายทางออนไลน
ที่มา: ปรับจาก Cowie, 2013 ; Klonick, 2015 ; Cheung, 2014 ; Wehmhoener, 2010
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จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการ “การทําใหอับอายในโลกออนไลน” (Online Shaming) เริ่มจาก
การเกิดเหตุการณละเมิดบรรทัดฐานจากบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่ง จากนั้นเมื่อเหตุการณดังกลาวถูก
กลาวถึงในสังคมออนไลนและมีการสงตอเรือ่ งราวออกสูส าธารณะ กอใหเกิดกระแสการรวมกลุม กันของบุคคล
ที่มีความคิดเห็นไมพึงพอใจตอเหตุการณดังกลาวไปในทิศทางเดียวกันและรวมกันแสดงออกในรูปแบบ
ที่คลายคลึงกัน ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญจะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล พฤติกรรมการใชความรุนแรง
หรือการรังแกผูอื่นผานทางออนไลน เปนตน พฤติกรรมตอตานสังคม (Social Sanction) เชนนี้จะถูกกระทํา
โดยคนในสังคมออนไลนที่อยูในฐานะของผูระบุตัวตนหรือไมระบุตัวตน (Anonymous) โดยมีเปาหมาย
เพื่อเปนการลงโทษบุคคลนั้นใหเกิดความอับอาย (Cheung, 2014, 40 ; Wehmhoener, 2010, 2-3)
การควบคุมทางสังคม
การควบคุ ม ทางสั ง คม เป น ส ว นหนึ่ ง ของกลไกทางสั ง คมในการควบคุ ม ให บุ ค คลปฏิ บั ติ ต าม
ทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม จารีตประเพณี วิถีประชา รวมไปถึงการควบคุม
ทางสั ง คมที่ มี รู ป แบบเป น ทางการคื อ มาตรการบั ง คั บ ใช ท างกฎหมายซึ่ ง ถื อ เป น บทบาทหนึ่ ง ของ
กระบวนการยุติธรรมที่มีเปาหมายเพื่อทําใหสังคมเกิดความสงบสุข การควบคุมทางสังคมโดยใชกฎหมายนี้
ใหความสําคัญตอแนวคิดการลงโทษ (Punishment) เพื่อทําใหบุคคลเกรงกลัวตอการกระทําความผิด
Beccaria (1963) ไดกลาวถึงปรัชญาของการลงโทษไววา “การลงโทษจําเปนตองพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย
และผูที่มีอํานาจในการตัดสินความถูกผิดนี้ตองเปนบุคคลที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายนั้นแลวเทานั้น”
ในขณะที่การควบคุมทางสังคมในโลกออนไลนเปนกระบวนการตัดสินลงโทษอยางไมเปนทางการโดย
กลุม บุคคลซึง่ ไมไดมอี าํ นาจในกระบวนการทางกฎหมายแตอยางใด ซึง่ ในบางกรณีอาจเกิดความไมเปนธรรม
ตอบุคคลทีถ่ กู สังคมนัน้ ทําใหอบั อายเนือ่ งจากยังไมไดผา นกระบวนการพิสจู นความผิด กระบวนการดังกลาว
จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมทางสังคมตามแนวคิดการปองกัน
(Deterrence) ในกลุมทฤษฎี Classical School โดยไดกลาวถึงการที่จะยับยั้งพฤติกรรมการกระทําผิดของ
บุคคลไดนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย
ความรุนแรง รวดเร็ว และแนนอน (Cullen & Agnew, 2003, 264 ; Skoric et al, 2010, 184) ถึงแมวา
การทําใหอับอายทางออนไลนจะเกิดผลทําใหบุคคลนั้นเกิดความอับอายในทันที แตกระบวนการดังกลาว
ก็ไมไดเกิดจากกระบวนการตัดสินโดยผูมีอํานาจในกระบวนการยุติธรรม หากแตเปนการตอตาน (Sanction)
จากกลุมคนที่ไมเห็นดวยตอพฤติกรรมการละเมิดนั้นแลวแสดงออกโดยใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
เพื่อปกปองบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของ Hou, Jiang & Wang (2017, 19)
ที่ไดศึกษาพบวา การทําใหอับอายบนโลกออนไลน ถือวาเปนรูปแบบของการลงโทษที่ผูคนใชลงโทษโดย
ความประสงคหรือตองการทีจ่ ะเสริมสรางบรรทัดฐานของสังคม และปองกันสังคมใหดาํ เนินไปอยางมีระเบียบ
แตอยางไรก็ตามในอีกแงมุมหนึ่งการทําใหอับอายบนโลกออนไลนเปนการเพิ่มภาวะความวุนวายใหกับ
สังคม กลายเปนสภาวะที่ไมมีกฎหมาย (Wehmhoener, 2010, 40) ยิ่งไปกวานั้นอินเทอรเน็ตยังเปนชองทาง
ที่ขอมูลขาวสารจะถูกเผยแพรออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว (Hou, Jiang & Wang, 2017, 1)
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โดยไมมีขอจํากัดทั้งทางดานภูมิศาสตรหรือสถานที่ ดังนั้นหากมีการรับรูขอเท็จจริงในภายหลังวาบุคคล
ผูซึ่งถูกประจานทางอินเทอรเน็ตไมไดเปนผูกระทําผิดก็จะทําใหเกิดผลกระทบตอบุคคลผูนั้นในหลายๆ
ดาน อยางในกรณีของ นายจิรวุฒิ ลิมปนาทไพศาล ชายหนุมที่ถูกสังคมออนไลนกลาวหาวาเปนโรคจิต
หลังจากที่ใสรองเทาที่ขาดเปนรูขึ้นรถไฟฟา แตกลับมีผูถายภาพไปเผยแพรบนสังคมออนไลนพรอม
กลาวหาวา เขามีการติดกลองไวที่รองเทาเพื่อแอบถายใตกระโปรงหญิงสาว ซึ่งในความเปนจริงคือ เขาไมได
มีการติดกลองไวที่รองเทาแตอยางใดแตเปนเพียงรองเทาซึ่งขาดเปนรูเทานั้น (Posttoday, 2016) ผลจาก
การตกเป น เหยื่ อ จากการถู ก ทํ า ให อั บ อายในครั้ ง นั้ น ทํ า ให เ ขาถู ก สายตาจากคนรอบข า งมองด ว ย
ความหยามเหยียดจากการที่ผูคนไดรับรูขอมูลที่แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว เขาไมสามารถใชชีวิต
ไดตามปกติ รูสึกเครียด วิตกกังวล (Matos, Pinto-Gouviea, Gilbert, Duante & Figueiredo, 2015, 3)
และสงผลกระทบนั้นไปยังคนในครอบครัวดวย (Klonick, 2015, 1041)
“ผมไมไดติดกลอง ภาพรองเทาขาดเกิดจากการไปชวยพี่คนหนึ่งซอมแอร ตอนเห็นรูปนั้นตกใจมาก
ไมไดกิน ไมไดนอน หลังจากวันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยน เจอสายตาเเตละคนที่มองดู...เฮย โรคจิต ความรูสึก
ชวงเวลานั้นเครียดไมกลาออกไปไหน”
“คุณไมเปนผม คุณไมรหู รอกวาชวงเวลานัน้ มันแยแคไหน” จากคําใหสมั ภาษณของจิรวุฒิ (Posttoday,
2016)
นอกจากนีก้ ารประจานบนอินเทอรเน็ตยังมาพรอมกับการพยายามเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูก ระทํา
ผิดสูส าธารณะ มีการวิพากษวจิ ารณอยางรุนแรง ทําใหเกิดการเสือ่ มเสียชือ่ เสียง และเมือ่ อินเทอรเน็ตมีอทิ ธิพล
ตอผูคนมากขึ้นสงผลทําใหบุคคลในสังคมมีนิสัยที่กาวราวรุนแรงทําใหเกิดการขมขูคุกคามและกลายมาเปน
ขอพิพาทที่ยากตอการหาทางออก อยางในกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ใชกําลังทํารายรางกาย
พรอมบังคับใหนายกิตติศักดิ์ สิงโต คูกรณียกมือกราบรถยนตของตนเองหลังถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชน
โดยผูท อี่ ยูใ นเหตุการณไดอดั คลิปวิดโี อและนํามาเผยแพรใน Facebook จนทําใหคนในสังคมออนไลนวพิ ากษ
วิจารณถึงพฤติกรรมดังกลาว มีการคนหาประวัติสวนตัวและบุคคลใกลชิด (Klonick, 2015, 1041)
จนทําใหสงผลกระทบตอชีวิตในหลายๆ ดาน ทั้งหนาที่การงาน ความปลอดภัยในชีวิต ทั้งที่ยังไมไดรับ
การตัดสินจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
“ผมขอร อ งนะครั บ การพิ ม พ ข  อ ความของพวกคุ ณ มั น บั่ น ทอนจิ ต ใจของผม แต ไ ม เ ป น ไร
แตอยาทํารายคนอื่น เพราะพวกเขาไมเกี่ยว อยาตัดสินผมแค 1 นาทีครึ่งแลวมาทํารายครอบครัวผม”
คํากลาวจาก อัครณัฐอริยฤทธิ์วิกุล (Khoasod, 2016)
จากทัง้ สองกรณีขา งตน ในแงมมุ ทางกฎหมายจะเห็นไดวา กระบวนการดังกลาวยังอยูใ นขัน้ ตอนกอน
การพิจารณาคดี คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด ดังนั้นจึงถือวาทั้งสองคนยังเปนผูบริสุทธิ์
และไมวา บุคคลใดก็ไมสามารถตัดสินวาเขาเปนผูก ระทําผิดได อยางในกรณีแรกของนายจิรวุฒิ ลิมปนาทไพศาล
ซึ่งถูกบุคคลอื่นอัดคลิปวิดีโอและเผยแพรสูสาธารณะถึงพฤติกรรมที่ผูเผยแพรคาดเดาเอาวานายจิรวุฒิ
มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนจนในภายหลังไดมกี ารพิสจู นขอ เท็จจริงแลวนัน้ ยิง่ เปนการตอกยํา้ ใหเห็นวาการพิพากษา
โดยสังคมออนไลนทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอสภาพการใชชีวิต หนาที่การงาน รวมไปถึงความเดือดรอน
ตอบุคคลใกลชิดของผูเสียหายซึ่งไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดกลายเปน “เหยื่อ” ที่ถูกสังคมเขาใจผิด

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

15

สวนกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ถึงแมวาจะมีความผิดจริงแตกระบวนการทางกฎหมายก็ยังไมเสร็จ
สมบูรณทจี่ ะกลาวหาวาเปนผูก ระทําผิดอยางแทจริงแตกไ็ ดถกู ผูค นในสังคมออนไลนโจมตีดว ยถอยคํารุนแรง
และทําใหไมสามารถใชชีวิตปกติได ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตอบุคคลอืน่ ซึง่ ผิดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรวมไปถึงผิดตอขอกําหนดในปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน
สังคมออนไลนกลายมาเปน “นักลาแมมด”
จากการรวมกลุมกันของคนในสังคมออนไลนเพื่อตัดสินความผิดใหกับบุคลคลที่พวกเขาอางวา
มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม อาจไมใชกลไกการควบคุมทางสังคมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ
เสมอไป เนื่องจากพฤติกรรมที่อางวาเปนการลงโทษบุคคลเชนนั้นเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพและทําลาย
ชือ่ เสียงบุคคล ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Johnston (1996, 220) ทีไ่ ดกลาวถึงพฤติกรรมของกลุม ลาแมมด
(Vigilantism) วาเปนหนึ่งในพฤติกรรมเบี่ยงเบนของกลุมที่ตั้งขึ้นมาดวยความสมัครใจของสมาชิกซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคมหรือมีพฤติกรรมกระทําผิด โดยสมาชิกในกลุมจะมี
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดที่เกิดขึ้นและแสดงออกโดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพื่อใหบุคคล
นั้นเปนที่อับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความที่สื่อถึงการใชความรุนแรงตอผูเสียหาย
การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน (Klonick, 2015, 1031) โดยสมาชิกมองวากระทําไปเพื่อเปน
การควบคุมทางสังคมและพิทักษความยุติธรรม การที่บุคคลมีพฤติกรรมเชนนี้ในสังคมออนไลนไดงายขึ้น
เนือ่ งจากการแสดงออกในสังคมออนไลนไมจาํ เปนตองมีการแสดงตัวตนทีแ่ ทจริง (Anonymous) ทําใหสามารถ
แสดงออกในรูปแบบตางๆ ไดงา ยกวาในโลกความเปนจริง เพราะไมตอ งกลัวผูค นจดจําหรือรับรูว า เปนบุคคล
ใด เกิดความรูสึกถึงความปลอดภัยมากกวาการระบุตัวตน (Laidlaw, 2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16)
นอกจากนี้การปดบังตัวตนบนโลกออนไลน อาจทําใหคนรูสึกเปนอิสระปราศจากแรงกดดันจากบรรทัดฐาน
ทางสังคมรวมไปถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี ศีลธรรมจริยธรรม หรือในการที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ
ดังนั้นการตอบโตกันไปมาบนโลกออนไลนจึงมีอัตราความคงอยูยาวนานกวาและขยายประเด็นไดอยาง
กวางขวางกวาในโลกความเปนจริงขึ้นอยูกับการสมัครใจของผูเขารวมวาจะยังเปนสวนหนึ่งของพื้นที่นี้
ตอไปหรือไม (Wehmhoener, 2010, 30)
การแสดงออกที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคม จะเห็นพลังของสังคมออนไลนที่เขมแข็งมากใน
การตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิดานตางๆ หรือความไมเปนธรรมของสังคม เพราะผูคนเหลานี้เชื่อวาความสามัคคี
ภายในกลุมจะเปนกลไกหนึ่งที่สามารถควบคุมสังคมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย รวมไปถึงความเชื่อ
ทีว่ า จะชวยเสริมสรางบรรทัดฐานทางสังคมและสงเสริมความยุตธิ รรมใหดขี นึ้ ได (Hou, Jiang & Wang, 2017,
21) งานวิจยั กอนหนานีย้ งั ระบุวา การรวมตัวของกลุม Vigilantism เกิดจากการทีผ่ คู นทีม่ แี นวความคิดเดียวกัน
มีพฤติกรรมเลียนแบบสมาชิกในกลุม ซึ่งอาจทําใหความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลลดลงแลวทําให
เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีการตัดสินใจในการเขารวมกับกลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม การทําตาม
คนอื่นอาจทําใหคนตอบสนองอารมณของตัวเองมากขึ้นและลดระดับการรับรูถึงความรูสึกของผูอื่นลงได
(Huffman, 2016, 13 ; Wehmhoener, 2010, 10) ซึ่งรูปแบบดังกลาวยังรวมถึงการเผยแพรรายการของ
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สํานักขาวตางๆ ทีม่ กี ารเชิญผูเ ชีย่ วชาญมาใหความเห็นเมือ่ เกิดประเด็นทางสังคมทีน่ า สนใจ โดยขอมูลจากการแสดง
ความคิดเห็นดังกลาวสามารถชักนําใหผูคนเชื่อหรือไมเชื่อและอาจมีพฤติกรรมตอตานบุคคลในขาวตามมา
นอกจากนี้ยังพบวา ปรากฏการณที่คนบริโภคสื่อออนไลนชื่นชอบที่จะติดตามเรื่องราวของบุคคล
ทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนหรือพฤติกรรมกระทําผิดทีถ่ กู กลาวถึงในโลกออนไลน อันเนือ่ งมาจากมีการนําเสนอขาว
ที่มีการสรางเรื่องราวใหชวนติดตาม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตนขณะรับรูเรื่องราวอาชญากรรม ยิ่งหาก
ผูต กเปนขาวมีความนาสนใจ เชน ผูห ญิงเปนฆาตกร มีหนาตาดี มีการศึกษา มีบคุ คลหลายฝายเขามาเกีย่ วของ
เรือ่ งราวมีความซับซอน เปนตน ก็จะยิง่ ทําใหกลายเปนกระแสสังคมทีม่ ผี ตู ดิ ตามเปนจํานวนมาก อีกแรงจูงใจ
หนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดการติดตามอยางตอเนือ่ ง เปนเพราะวาประชาชนอยากเห็นการทํางานของกระบวนการยุตธิ รรม
ทีค่ วรจะเปน โดยเฉพาะหากผลลัพธของกระบวนการยุตธิ รรมจบลงทีผ่ กู ระทําผิดไดรบั การลงโทษทีเ่ หมาะสม
(Bonn, 2017) ยกตัวอยาง การนําเสนอของสือ่ ทีส่ รางความตืน่ เตนใหกบั ผูบ ริโภคขาวในกรณีทนี่ างสาวปรียานุช
โนนวังชัย หรือ “เปรี้ยว” รวมกับเพื่อนกอเหตุฆาหั่นศพเหยื่อ และหลบหนีไปทางดานพรมแดนแมสาย
จ. เชียงราย จนกระทั่งถูกตํารวจจับได เวปไซตชื่อดังในสื่อออนไลนไดใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวนี้
เปนอยางมากและเลือกทีจ่ ะนําเสนอในมุมมองทีป่ ระชาชนใหความสนใจจนบางครัง้ ละเลยความเปนจริยธรรม
สื่อมวลชนทําใหผูเสียหายถูกทําใหอับอายและถูกตีตราในสังคม (Prachachat, 2017) ถึงแมวาการนําเสนอ
เรือ่ งราวของเปรีย้ วผานสือ่ ตางๆ จะไมไดเปนการสะทอนผลจากการถูกทําใหอบั อายทางออนไลนอยางชัดเจน
แตในอีกแงมุมหนึ่งรูปแบบการโจมตีทางสื่อออนไลนกลับกลายเปนการสรางความโดดเดนของผูกระทําผิด
ซึ่งอาจทําใหสังคมเขาใจผิดในตัวบุคคลที่ตกอยูในฐานะของ “ผูกระทําผิด” วากลายเปนเน็ตไอดอลที่สังคม
สามารถเอาเปนแบบอยางได เชน การชื่นชอบสไตลการแตงตัว ของใชสวนตัว รูปแบบการใชชีวิต หรือ
แมแตการไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ถึงแมจะไมไดเปนการตีตราไปในเชิงลบแตก็ถือวาพฤติกรรมดังกลาว
เปนการละเมิดสิทธิสว นบุคคลของผูอ นื่ อีกทัง้ ยังเปนการสรางชุดความคิดทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากบรรทัดฐานเดิม
ทีส่ งั คมเคยมี อาจสงผลกระทบตอการคิดวิเคราะหของเด็กและเยาวชนหากมีการไดรับรูขอมูลดังกลาว
การตีตรากับการใหอภัย
กระบวนการทําใหเกิดความอับอายทางออนไลนทเี่ กิดจากการรวมกลุม กันของบุคคลในสังคมออนไลน
ที่มีจํานวนมากขึ้นเพื่อตอตานบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมมีผลตอการรับรู
ของผูที่ตกเปนเหยื่อทั้งทางดานจิตใจที่ทําใหบุคคลเกิดอาการกลัวหรือหวาดผวาตอผูคนในสังคมและ
ผลกระทบตอการใชชีวิตและหนาที่การงานรวมไปถึงความรูสึกของบุคคลในครอบครัว เปนสิ่งที่ตองทบทวน
ถึ ง แนวทางที่ จ ะช ว ยลดพฤติ ก รรมของคนในสั ง คมออนไลน ใ ห เ กิ ด ความตระหนั ก ต อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลที่ ต น
กลาวโทษกําลังจะไดรับ ในที่นี้ไดนําเอาแนวคิดการตีตราและการใหอภัยมาศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นถึง
ความแตกตางและแนวทางในการปรับใชเพื่อลดพฤติกรรมการใชขอความที่รุนแรงในการโจมตีบุคคล
ในสังคมออนไลน ตามแนวคิดของ Braithwaite (1989, 81-83) ไดใหความหมายของคําวา การทําใหเกิด
ความละอาย (Shaming) คือ กระบวนการทีส่ งั คมแสดงออกซึง่ การไมยอมรับในพฤติกรรมทีบ่ คุ คลกระทําผิดและ
ทําใหบคุ คลนัน้ เกิดความละอาย ซึง่ เมือ่ บุคคลเกิดความละอายแลว สังคมจะมีปฏิกริ ยิ าตอบกลับ 2 รูปแบบ คือ
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1. การตีตรา (Stigmatic Shaming)
เปนการแสดงออกตอผูกระทําผิดดวยการตีตรา (Labeling) เพราะเชื่อวาตัวผูกระทําผิด
ทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนไมสามารถแกไขพฤติกรรมได สมาชิกในสังคมจึงมีการแสดงออกโดยใชคาํ พูดทีก่ า วราว
การลงโทษทีใ่ ชความรุนแรง ทําใหผกู ระทําผิดรูส กึ ถูกกีดกันออกจากสังคม มีโอกาสเขารวมกับกลุม ผูก ระทําผิด
ดวยกันและมีแนวโนมเปนผูกระทําผิดซํ้าในอนาคต
2. การใหอภัย (Reintegrative Shaming)
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีกระบวนการทําใหผูกระทําผิดเกิดความละอาย
หรือสํานึกผิด มีเปาหมายเพื่อดึงใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนพลเมืองที่ดี โดยการใชคําพูดเกลี้ยกลอม
การให อ ภั ย เป น วิ ธี ก ารที่ ทํ า ให เ ห็ น ว า ผู  ก ระทํ า ผิ ด ไม ใ ช ผู  แ ปลกแยก แต ไ ม ไ ด ทํ า ให รู  สึ ก ด อ ยศั ก ดิ์ ศ รี
ไมไดกลาวโทษที่ตัวบุคคลแตเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้จะไมมีการประทับตรา และไมให
ผูกระทําผิดคิดวาสังคมไดตัดสินและทําใหตนเองตองออกหางจากสังคม
จากแนวคิดของการตีตราและการทําใหเกิดการละอายดังกลาวสามารถนํามาปรับใชกับพฤติกรรม
การสนองตอบตอบุคคลผูมีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานในสังคมออนไลนไดเปน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบแนวคิดการตีตรา (Stigmatic Shaming) กับแนวคิดการใหอภัย (Reintegrative Shaming)
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ที่มา: ปรับจาก The essence of Braithwaite’s Shaming Theory (Kao, Huang & Wang, 2009, 468)
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จากตารางที่ 1 แสดงการเปรี ย บเที ย บระหว า งพฤติ ก รรมการตี ต รา (Stigmatic Shaming)
ซึง่ เปนรูปแบบพฤติกรรมทีป่ รากฏอยูใ นสังคมออนไลนในปจจุบนั ตามแนวคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน
(Restitution) และพฤติกรรมตามแนวคิด Reintegrative Shaming ที่ใชหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(Restorative Justice) มาอธิบายพบวา รูปแบบของการทําใหอับอายในปจจุบันจะกระทําโดยเปดเผย
ใหสาธารณชนรับรูผ า นสือ่ สังคมออนไลน ในขณะทีร่ ปู แบบตาม Reintegrative Shaming เปนรูปแบบทีก่ ระทํา
โดยสวนตัวคือ มีการพูดคุยหรือตักเตือนแบบเผชิญหนาที่ไมเปนการเปดเผยตอสาธารณะ ยกตัวอยาง
การที่คนในสังคมออนไลนทักขอความไปทางแชทไลนสวนตัวของผูกระทําผิดเพื่อเปนการตักเตือนใหรูถึง
การกระทําที่เปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมแทนที่จะมีการโพสตขอความเพื่อใหคนทั่วไปไดรับรู หรือ
การแจงเจาหนาทีต่ าํ รวจเมือ่ พบการกระทําผิดแทนทีจ่ ะเปนการโพสตผา นสือ่ ออนไลนแลวทําใหเกิดการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพแกบุคคลดังกลาว นอกจากนี้การใหความสําคัญระหวางสองแนวคิดก็มีความแตกตางกัน
โดยแนวคิดการตีตราจะเปนการกลาวโทษไปยังบุคคลผูกระทําผิด ซึ่งจะทําใหผูกระทําผิดเกิดความรูสึก
ตอตานและเกลียดชังตอการถูกลงโทษ ในขณะทีแ่ นวคิด Reintegrative Shaming ใหความสําคัญตอพฤติกรรม
การกระทําผิดมากกวาตัวบุคคลโดยมองวาบุคคลสามารถทีจ่ ะปรับปรุงแกไขได วิธกี ารตามแนวคิดการตีตรา
(Stigmatization Shaming) สอดคลองกับพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน พบวา
เปนการปลดปลอยความโกรธผานการใชขอ ความทีม่ คี วามรุนแรงถึงขัน้ เหยียดหยามและขมขู ขาดการสือ่ สาร
ที่เขาใจกันทั้งสองฝาย รวมไปถึงการรุกลํ้าพื้นที่สวนบุคคลของผูกระทําผิด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวทําให
ผูตกเปนเหยื่อเกิดความอับอายและเสียชื่อเสียง ลักษณะดังกลาวจึงเปนเหมือนการตอกยํ้าพฤติกรรม
การกระทําผิด ทําใหเกิดความเกลียดชังในใจของผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรม
การกระทําผิดซํ้าอยางตอเนื่อง ในขณะที่แนวคิด Reintegrative Shaming ใชวิธีการพูดแบบคอยเปนคอยไป
อยางมีเหตุมผี ล ไมใชความรุนแรง และพยายามเขาถึงจิตใจของผูก ระทําผิด ทําใหผกู ระทําผิดเกิดความเต็มใจ
ที่จะรับฟงและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรม เปนการสรางกําลังใจและโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี
ไดมากกวาใชวิธีการตีตรา และนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางคนในสังคมและผูกระทําผิด
จากแนวคิดการตีตราและการใหอภัยขางตนทําใหเห็นถึงกลไกการควบคุมทางสังคมซึ่งทําใหเกิด
ผลกระทบจากการทําใหเกิดการอับอายในสังคมออนไลนในรูปแบบที่ตางกัน ในที่นี้จะขอนําเสนอแผนภาพ
“กลไกการควบคุมทางสังคมออนไลน เปรียบเทียบระหวางการตีตราและการใหอภัย” เพือ่ แสดงถึงกระบวนการ
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชวิธีการทั้งสองตามแผนภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 2: เปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคม การตีตรา – การใหอภัย
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นกลไกการควบคุมทางสังคมเปรียบเทียบระหวางการใชวิธีการตีตรา
และการใหอภัยตอบุคคลผูถูกทําใหอับอายทางออนไลน เริ่มจากเมื่อมีบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
หรือมีพฤติกรรมตอตานทางสังคมเกิดขึ้น รูปแบบการแสดงออกของคนในสังคมออนไลนที่ใชวิธีการตีตรา
จะมีการสงตอขอมูลดังกลาวในทันที ในขณะทีว่ ธิ กี ารใหอภัยจะมีการกลัน่ กรองขอมูลกอนวามีความนาเชือ่ ถือ
หรือไม และเมือ่ ขอมูลถูกสงตอไปยังกลุม สังคมออนไลนตา งๆ เพิม่ มากขึน้ ทําใหเกิดกระแสทางสังคมออนไลน
ที่มีการวิพากษวิจารณถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีการแสดงออกโดยใชขอความที่รุนแรงในการกลาวโทษ
ผูกระทําผิดจนกระทั่งมีการรวมกลุมกันเพื่อตอบโตบุคคลนั้นอยางกวางขวาง (Public) ในขณะที่กลุมผูใช
วิธีการใหอภัยจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากพบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะไมมีการแสดงออก
ตอสาธารณะแตจะปลอยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมเปนผูทําหนาที่ดําเนินการตอไป
หรื อ หากเป น การว า กล า วตั ก เตื อ นก็ จ ะแสดงออกในลั ก ษณะเป น การส ว นตั ว (Privacy) เพื่ อ ป อ งกั น
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ทําใหผลที่เกิดขึ้นตอบุคคลที่ถูกทําใหอับอายทางออนไลน
จากวิธีการทั้งสองแตกตางกัน โดยกลุมที่ถูกกระทําโดยใชวิธีการตีตราไมมีโอกาสไดกลับเขามาในสังคม
ไดอีกเนื่องจากเกิดความอับอายจากการถูกตอบโตดวยการใชความรุนแรงจากกลุมบุคคลและถูกสังคม

20

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ตัดสินความผิดไปแลว ในขณะที่กลุมที่ถูกกระทําโดยใชวิธีการใหอภัยจะเกิดความสํานึกผิดและมีโอกาส
ที่จะกลับเขามาอยูในสังคมไดอีกครั้ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งมีความสอดคลองกับกระบวนการดังกลาว ไดแก โครงการที่จัดทําขึ้น
ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) หรือ ETDA ICT
Law Center รวมกับ ThaiCERT ภายใตชื่อโครงการ Check กอน Share: ขอมูลบนโซเชียลมีเดีย
ซึ่งมีวัตถุประสงครณรงคใหสังคมไทยเปลี่ยนแนวคิดการใชสื่อออนไลนเปน “เช็คกอนแชร” โดยมีการ
ตรวจสอบขอมูล เรื่องราว ภาพถาย คลิปวิดีโอ ที่ตนไดรับจากการแชรขอมูลบนสื่อทางอินเทอรเน็ตผานทาง
Search Engine ใหชัดเจนกอนที่จะมีการสงตอขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริง (Viral Message) ซึ่งอาจทําให
เกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม (Etda, 2015) นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ
ที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยใชแนวคิดเดียวกันนี้ในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงใหผูคน
ในสังคมออนไลนสามารถศึกษาขอมูลกอนเพือ่ ปองกันความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ นจนอาจนําไปสูก ารแสดงออก
ซึง่ พฤติกรรมอันไมเหมาะสมตามมา อยางเชน รายการ ชัวรกอ นแชร ของสํานักขาวไทย อสมท ทีม่ วี ตั ถุประสงค
เพื่ อ ตรวจสอบความจริ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวที่ ส  ง ต อ กั น ทางสั ง คมออนไลน เ พื่ อ ป อ งกั น การตกเป น เหยื่ อ
จากกระแสขาวลือตางๆ (Thailand’s Fact-Checking Site, 2015) โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ถือเปนเครื่องมือ
ที่มีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชสังคมออนไลนใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางถี่ถวน
มากขึน้ เกีย่ วกับขอมูลขาวสารทีไ่ ดรบั มากอนสงตอออกสูส าธารณะ รวมถึงสรางจิตสํานึกเพือ่ ปองกันพฤติกรรม
อันจะทําใหบุคคลอื่นเกิดการเสียชื่อเสียงตามมา
นอกจากนี้การเอาผิดบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมการแชรขอความอันเปนเท็จผานทางสังคมออนไลน
ถึ ง แม ไ ด มี ก ารลบข อ ความนั้ น แล ว ทางกฎหมายก็ ยั ง ถื อ ว า มี ค วามผิ ด เนื่ อ งจากความผิ ด สํ า เร็ จ แล ว
ตามมาตรา 142 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ซึ่งไดกลาวถึงการเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จหรือมีขอมูลบิดเบือนทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลถือวาเปน
ความผิด สวนการตัดตอหรือดัดแปลงภาพผูอื่นอันทําใหบุคคลนั้นเกิดการถูกดูหมิ่นชื่อเสียงก็ถือวาเขาขาย
มีความผิดตาม มาตรา 163 (Ratchkitcha, 2018) ซึง่ จากขอกฎหมายดังกลาวเปนกลไกและมาตรการสําคัญ
ที่จะชวยปองกันการสงตอขอมูลหรือกลั่นแกลงบุคคลอื่นในสังคมออนไลนไดอีกทางหนึ่ง
2

มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรทบี่ ดิ เบือนหรือปลอมไมวา ทัง้ หมดหรือบางสวน
หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประกานที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทําผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(5) เผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอ ยูแ ลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ถาการกระทําความผิด
ตามวรรค หนึง่ (1) มิไดกระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึง่ ผูก ระทําผูเ ผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอร ดังกลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได
3
มาตรา 16 ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฎเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้น
เปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็ครอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่จะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสีย ถูกดูหมื่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริตอันเปนการติชมดวยความเปนธรรม
ซึ่งบุคคลหรือสิง่ ใดอันเปนวิสยั ของประชาชนยอมกระทํา
ผูก ระทําไมมคี วามผิด ความผิดตามวรรคหนึง่ และวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได
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เมื่อเปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคมระหวางการตีตราและการใหอภัยสําหรับการวิเคราะห
พฤติกรรมการแสดงออกตอบุคคลในสังคมออนไลนของสังคมไทยในปจจุบนั มีรปู แบบเปนไปตามแนวคิดการ
ตีตราทีม่ ลี กั ษณะการรวมกลุม ตอตานบุคคลทีก่ ระทําผิดหรือละเมิดบรรทัดฐานของสังคมมากกวาการใหอภัย
ซึ่งผลที่ไดคือทําใหบุคคลนั้นถูกตีตราและไมสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ผูเขียนเห็นวาสังคม
ออนไลนควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแสดงออกที่มีตอบุคคลในมิติใหมตามแนวคิด Reintegrative
Shaming เพือ่ ทําใหพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในสังคมออนไลนเปนไปแบบถอยทีถอ ยอาศัยและไมเปนการตัดสิน
การกระทําของบุคคลจากคนกลุมหนึ่งกลุมใดกอนที่นําเขาสูกระบวนการพิสูจนความผิดตามขั้นตอน
ของกฎหมาย

สรุป
การทํ า ให บุ ค คลเกิ ด การอั บ อายในสั ง คมออนไลน เป น กระบวนการควบคุ ม ทางสั ง คม
แบบไมเปนทางการทีผ่ คู นในโลกออนไลนกาํ หนดขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองทีม่ ตี อ ปรากฏการณ
การสื่ อ สารทางอิ น เทอร เ น็ ต เนื่ อ งจากกลุ  ม คนในสั ง คมออนไลน ไ ม ไ ด มี ห น า ที่ โ ดยตรงในการตั ด สิ น
การกระทําผิดของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ ควรเปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม
ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ใ นการสื บ สวนสอบสวนหาข อ เท็ จ จริ ง และตั ด สิ น การกระทํ า ผิ ด ดั ง นั้ น การใช พ ฤติ ก รรม
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ โดยกลุมคนทั้งที่ระบุและไมระบุตัวตนในโลกออนไลน ซึ่งอางเหตุผลวา
เปนการตอตานผูที่มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมใหไดรับการลงโทษเพื่อใหคนเหลานั้นเกิด
ความอับอายในสังคม การแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกลาว ไมเพียงแตเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอบุคคลที่ตกเปนผูถูกกระทําเทานั้น แตยังเปนการเพิ่มความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคม
ออนไลนทําใหบุคคลถูกตีตราและเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกดวย ดังนั้นการนําเสนอแนวคิด Reintegrative
Shaming จึ ง เป น ทางเลื อ กหนึ่ ง ซึ่ ง ให เ ห็ น ถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการที่ สั ง คมออนไลน มี ก ารให เ กี ย รติ แ ละ
เคารพสิทธิสวนบุคคล ที่จะไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เพื่อตําหนิบุคคลอื่น
เปนการสรางสังคมในแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Communitarianism) เพื่อใหโอกาสผูกระทําผิดไดสํานึก
ในการกระทําและกลับตัวเปนคนดี สงเสริมใหสมาชิกมีความผูกพันกับชุมชนของตนเอง และกลายเปน
สังคมที่มีความเขมแข็ง (Braithwaite, 1989, 100 ; Kao et al., 2009, 467) โดยเครื่องมือสําคัญที่จะชวยให
บุคคลในสังคมเกิดจิตสํานึกดังกลาวไดคือ การสรางโครงการเพื่อรณรงคและการสนับสนุนเผยแพรความรู
และข อ เท็ จ จริ ง สู  พื้ น ที่ ใ นสั ง คมออนไลน ใ ห ม ากขึ้ น เพื่ อ ป อ งกั น การเข า ใจข อ มู ล ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและ
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอบุคคลผูตกเปนเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลน
ซึ่งหากสามารถขยายแนวคิดใหเปนเชิงประจักษในรูปแบบของโครงการตางๆ ไดมากขึ้น จะทําใหสามารถ
ปองกันการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
เรื่อง ระบบนิเวศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช แ นวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศของนั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3/1
โรงเรี ย นนาทรายวิ ท ยาคม อํ า เภอลี้ จั ง หวั ด ลํ า พู น จํ า นวน 30 คน โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า ง
แบบตามสะดวก เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
วิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง ระบบนิเวศ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและหาคา t-test แบบสองกลุม
สัมพันธกัน
ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง
ระบบนิเวศ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน
และ 2) นักเรียนทีไ่ ดรบั การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห
หลังการจัดการเรียนรู มีคะแนนเฉลีย่ กอนเรียน เทากับ 26.53 และมีคา เฉลีย่ หลังเรียน เทากับ 36.87 ผลคะแนน
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เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
การคิดวิเคราะห

Abstract
The purpose of this research were 1) to develop the instruction management through
constructivism theory method in the title of ecosystem for Mathayom Suksa 3 students, and 2)
to compare the analytical thinking ability of Mathayom Suksa 3 students before and after learning
through constructivism theory method. The sample consisted of 30 students of Mathayom Suksa
3/1 section in Nasaiwittayakom School, Li District, Lamphun Province by Convenience Sampling
methods. The research instruments were 1) the science lesson plans based on Constructivism
theory method in the subject of Science titled “ecosystem” and 2) the analytical thinking ability
test using as a pre-test and post-test, based on the results of descriptive statistics including
arithmetic mean and standard deviation (S.D), and paired t-test.
The findings revealed that 1) Achieving in a well design of lesson plans based on
constructivism in the title of Ecosystem can be designed to contain 7 study plans 2) the ‘before’
and ‘after’ average analytical thinking ability scores of the sampled students who received science
learning through constructivism theory method are 26.53 and 36.87 respectively, and that their
development in analytical thinking ability is statistically significant at .05 level.

Keywords
Constructivism, Science Learning through Constructivism Theory Method, Analytical
Thinking

บทนํา
ในโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและไมหยุดยั้ง
วิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน ทั้งในดานการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช เ พื่ อ อํ า นวยความสะดวกในชี วิ ต ประจํ า วั น ตลอดจนเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ลวนเปนผลมาจากความรูทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคของมนุษย การเรียนวิชาวิทยาศาสตร
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จึงมีความสําคัญ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิชาวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนมีการคิดแบบ
มีเหตุผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวัน ตลอดจนสามารถนําความรู
ไปใชในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
หลังจากการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรศึกษาของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดังปรากฏ
ในหลักสูตรหรือเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินการผลการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับ
นานาชาติ เชน PISA และ TIMSS เปนตน จากผลการประเมิน PISA ในป ค.ศ. 2012 พบวาประเทศไทย
อยูในลําดับที่ 50 และมีคะแนนดานวิทยาศาสตร 444 คะแนนจากคาเฉลี่ย 501 คะแนน ผลการประเมิน
ดังกลาวพบวามีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของเด็กไทยคอนขางนอยเมื่อนําไปเทียบกับกลุมประเทศตางๆ ซึ่งสงผลใหเด็กไทยในอนาคตขาดทักษะ
การคิดและการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได (PISA Thailand The Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology, 2012)
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลในทั้ ง การดํ า รงชี วิ ต
ในสภาพสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสว นรวมกับประเด็นทางสังคม
และสงผลไปยังสังคมในภาพรวม เพื่อใหเกิดสังคมที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน ซึ่งเปนสังคม
ที่เปนเปาหมายที่หลายประเทศทั่วโลกตองการใหเกิดขึ้น เพื่อใหแตละประเทศมีศักยภาพในการแขงขัน
และการพัฒนาของประเทศในอนาคต
จากการรายงานผลของสถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด ศึ ก ษาและ
คนคิดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาแนะนําใหครูใชในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร และนําเสนอเปนคูมือครูเพื่อใชเปนแนวทางใหครูนําไปใช และผลจากการวิจัยที่ผานมา
พบว า มี ก ารใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนในลั ก ษณะที่ เ สนอดั ง กล า วค อ นข า งน อ ย การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตรในประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงทั้งดานเนื้อหา ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เนือ่ งจากสวนใหญครูผสู อนใชการสอนโดยการบรรยาย และจัดกิจกรรมทีฝ่ ก ปฏิบตั ดิ า นการทดลองทีค่ อ นขางนอย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังมีการเนนเนื้อหาสาระและความจําที่คอนขางมาก และปญหาที่พบจากนักเรียน
สวนมากมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรยาก มีเจตคติทางวิทยาศาสตรและความพึงพอใจ
ในการเรียนนอย (Seedumnin, 2007, 3) ดังนั้นครูวิทยาศาสตรจึงจําเปนที่จะตองรูเกี่ยวกับการเรียนรู
ที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู มีทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร โดยเนนใหผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง อันจะนําไปสูความมีนิสัยใฝรู ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่จะพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะดังกลาว ตองอาศัยการดําเนินการสอนอยางเปนระบบ ตลอดจนใชเทคนิคการสอนของ
ครูเปนสําคัญ โดยนําเอาวิธกี ารทางวิทยาศาสตรมาใชในการเรียนการสอน (Sawathanapaiboon, 1992, 134
as cited in Jetsadarom, 2008, 37)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

27

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
คอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนซึง่ ครูผสู อนตองมีการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่สังคมตองการ
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เปนรากฐานสําคัญซึ่งปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยา
และนักการศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ
Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ในวงการการศึกษา ทฤษฎีการสรางความรู
(Constructivism) มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรูที่ตางไปจากเดิม ซึ่งสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
วิ ท ยาศาสตร จากกระบวนการเรี ย นรู  ที่ เ น น ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การสอนที่ มุ  ง จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ ง
กับชีวิตประจําวัน เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใหได
มากที่สุดและลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควา
หาความรูใ หผเู รียนสรางความรูด ว ยตนเอง โดยความรูน นั้ จะพัฒนาขึน้ ก็ตอ เมือ่ นักเรียนมีปฏิสมั พันธกบั เพือ่ น
ผูสอนและสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได อธิบายได และ
เขาใจไดวา สิง่ ทีเ่ รียนคืออะไร หมายถึงสิง่ ใด (Sintapanon, Sukying Weerakiatsuthon & Naparat, 2011, 123)
รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ นับเปนการเรียนรูวิทยาศาสตรอีกแขนงหนึ่งที่มี
ความสําคัญ แสดงถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ
ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น
ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรู
เพื่อนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน การจัดการเรียน
การสอนในเนื้อหาดังกลาว ควรสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติตอเนื้อหาเรื่องที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น วิธีการจัด
การเรียนการสอนจึงตองเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายและสรางใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอนควรมีวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงแกผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง
เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
(Moonkam, 2002 as cited in Pancharoen, 2011, 2) ดังนัน้ การใชทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ จึงเปนวิธีที่นาสนใจ มีความเหมาะสมกับกระบวนการ
สร า งมโนทั ศ น ให ผู  เ รี ย นจั ด กระทํ า ศึ ก ษา วิ เ คราะห นั ก เรี ย นมี ก ารเรี ย นรู  จ ากการปฏิ บั ติ ด  ว ยตนเอง
จนเกิดเปนความรูความเขาใจมีปฏิสัมพันธทางสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่กวางและหลากหลายขึ้น (Sanpan, 2010, 56)
ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมานี้ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากเนื้อหา
ในวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ ในสาระการเรียนรู ชีวิตและสิ่งแวดลอม
เป น สาระการเรี ย นรู  ที่ มี เ นื้ อ หาค อ นข า งมาก นั ก เรี ย นส ว นใหญ จ ะอาศั ย การท อ งจํ า เพี ย งอย า งเดี ย ว
และเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน และทําใหผลสัมฤทธิ์ตางๆ ในสาระการเรียนรูนี้อยูในระดับตํ่า
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ผูศ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะนําแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึง่ มีความเหมาะสม
กับนักเรียนในระดับชัน้ นีเ้ ปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ มีลาํ ดับขัน้ ตอน
ที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง สงเสริมใหเกิดประสบการณตรงในการปฏิบัติกิจกรรม
ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูโดยไมเกิดความเบื่อหนายและเนนกระบวนการทํางาน
แบบกลุม สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดและความสามารถในการแกปญหาได เพื่อใหนักเรียน
ไดนําความรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ
ที่หลากหลายในชีวิตจริง ตลอดจนนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
ซึ่งผูศึกษาคาดวาผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเปนแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงค
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถสรุปวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช แ นวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ผู  วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ เป น
กรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)
แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายทั้งใน
เชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอวา การเรียนรูของเด็ก
เปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotsky ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคล
วาเกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สําหรับดานสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะเชื่อวา
สภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใ หม (Khammani, 2011, 90) กระบวนการจัดการเรียนรู
ตามตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) มีขั้นตอนหลักอยูทั้งหมด 5 ขั้นตอน (Driver and
Oldham, 1986 as cited in Tancharoen, 2007) ดังนี้
1.1 ขั้นนํา (Orientation) เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรียนและทําการสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู
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1.2 ขั้นทบทวนความรูเดิม (Elicitation of The Prior Knowledge) เปนขั้นที่ผูเรียนแสดงออก
ถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูในเรื่องที่กําลังจะเรียนรู วิธีใหผูเรียนแสดงออกอาจทําไดโดยการอภิปราย
กลุม หรือเขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่เปนความรูเดิมดวยแผนผังกราฟก ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยง
ทางปญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไมสมดุล (Unequillibrium)
1.3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) เปนขั้นตอนที่สําคัญของการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอยดังนี้
1.3.1 ทําความกระจาง และแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกัน (Clarification and Exchange
of Ideas) เปนการกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดเพื่อใหเกิดองคความรู ผูเรียนจะเขาใจดีขึ้นเมื่อได
พิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอื่น ผูสอนจะมีหนาที่
อํานวยความสะดวก เชนกําหนดประเด็นและกระตุนใหผูเรียนคิด
1.3.2 การสรางความคิดใหม (Constructivism of New Ideas) จากการอภิปรายรวมกัน
และสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางหรือวิธีการที่หลากหลายทําใหผูเรียนสามารถกําหนดความคิดใหมหรือ
ความรูใหมขึ้นไดจากการตีความปรากฏการณหรือเหตุการณแลวกําหนดความรูใหมหรือความคิดใหม
1.3.3 ประเมินความคิดใหม (Evaluation of the New Ideas) เปนขั้นที่ผูเรียนนํา
ความคิดใหมมาประเมินโดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ้ง ผูเรียนควรหาแนวคิดที่ดีที่สุดในการทดสอบ
ความคิดหรือความรูในขั้นตอน
1.4 ขั้นนําความคิดไปใช (Application of Ideas) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือ
ความรูความเขาใจมาพัฒนาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายในสถานการณตางๆ
1.5 ขั้นทบทวน (Review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวน ความคิด ความเขาใจ
โดยการเปรียบเทียบความคิดระหวางความคิดเดิมกับความคิดใหม ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นดวยตนเองนั้น
จะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา ปรากฏในชวงความจําระยะยาวสามารถนําไปประยุกตใชได
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห มีผูศึกษาวิธีและเทคนิคการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดอธิบายไวหลายประเด็นดังนี้
Moonkam (2004, 9) ไดใหความหมายของการวิเคราะหและการคิดวิเคราะหวาการวิเคราะห
(Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปนสวน ๆ เพื่อคนหาวามี
องคประกอบยอย ๆ อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางไร การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบ
ตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหา สภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให
Gagne (as cited in Khammani et al., 2011, 16) กลาวถึง การเรียนรูที่เปนทักษะทางปญญา
ประกอบดวย 4 ทักษะยอยซึ่งแตละระดับเปนพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรู
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ที่เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองและความตอเนื่องของการเรียนรูตางๆ เปนลูกโซซึ่งทักษะยอย
แตละระดับ ไดแก 1) การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัตถุตา ง ๆ ทีร่ บั รูเ ขามาวาเหมือนหรือไมเหมือนกัน 2) การสรางความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหกลุมวัตถุ
หรือสิง่ ตางๆ เหลานัน้ ตางจากกลุม วัตถุหรือสิง่ อืน่ ๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมทีก่ าํ หนดขึน้ ในสังคม
หรือวัฒนธรรมตางๆ 3) การสรางกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวม
เปนกลุม ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เพื่อใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และ
4) การสรางกระบวนการหรือกฎขัน้ สูง หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ ขอทีส่ มั พันธกนั มาประมวล
เขาดวยกัน ซึ่งนําไปสูความรูความเขาใจที่ซับซอนยิ่งขึ้น
Sudsang (2007, 26-28) ไดกลาวไววา วิธีการคิดสามารถฝกสมองใหมีทักษะการคิดวิเคราะห
ใหพัฒนาขึ้น สามารถฝกตามขั้นตอนไดดังนี้ 1) กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ สิ่งของ
เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห 2) กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค
เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาหรือสิง่ ทีว่ เิ คราะห อาจจะกําหนดเปนคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงค
การวิเคราะห เพื่อคนหาความจริงสาเหตุหรือความสําคัญ 3) กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เพื่อใชแยกสวน
ประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน 4) กําหนดการ
พิจารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินจิ พิเคราะห แยกแยะ และกระจายสิง่ ทีก่ าํ หนดใหออกเปนสวนยอย ๆ
โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม)
Who (ใคร) และ How (อยางไร) และ 5) สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาขอสรุป
เปนคําตอบหรือตอบปญหาของสิ่งที่กําหนดให
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยแนวคิด ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา (Orientation) 2) ขั้นลวงความคิด (Elicitation)
3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Tunning Restructuring of Ideas) 4) ขั้นนําความคิดไปใช (Application of
Ideas ) และ 5) ขัน้ ทบทวน (Review) มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
(Constructivism) เพื่อใหเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Seedumnin (2007) ไดทําการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ด ว ยการจั ด การเรี ย นรู  ต ามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม ผลการศึ ก ษาพบว า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกอ นและหลังการจัดการเรียนรูแ ตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยคะแนน
หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากที่สุดและทักษะ
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปนอยที่สุด ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมชวยใหมีบรรยากาศการเรียนรูที่ดี นักเรียนมีบรรยากาศการเรียน
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ที่ตื่นเตน อยากรูอยากเรียน ดานกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นวาไดแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละดานประโยชนทไี่ ดรบั จากการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา ชวยใหไดความรู
ที่นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Juntip (2009) ไดทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
เรือ่ งสารอาหารสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังออกแบบและสรางบทเรียนการสอนบนเว็บไดนาํ ไป
ใหผเู ชีย่ วชาญ 9 ทาน และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 30 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน ผลการศึกษาพบวา บทเรียนการสอนบนเว็บแนว
คอนสตรัคติวิสตเรื่องสารอาหาร เปนบทเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Phumirawi (2011) ไดทาํ การศึกษาเรือ่ ง ผลการใชชดุ ฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรทมี่ ตี อ การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชดุ ฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรทเี่ นนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสงู กวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และคะแนนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชดุ ฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรสงู กวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามกรอบแนวคิด
5 ขั้นตอน ของ Driver and Oldham คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นลวงความคิด 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4)
ขั้นนําความคิดไปใช และ 5) ขั้นทบทวน

วิธีการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร ต ามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เพื่ อ พั ฒ นาการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เรือ่ ง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทราย
วิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 80 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 30 คน
การเลือกกลุม ตัวอยาง โดยใชวธิ กี ารเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่ ผูว จิ ยั เลือกนักเรียน
ที่อยูในชั้นที่ตนเองเปนผูสอนเปนกลุมทดลอง
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม ผู  วิ จั ย ได นํ า มาสู  ก ารสร า งเป น แผนการจั ด การเรี ย นรู 
ตามกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 7 แผนการเรียนรู โดยในแตละ
แผนการเรียนรู จะประกอบดวยขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ 5 ขัน้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
ดังตอไปนี้ 1) ขั้นนํา เปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ผูวิจัยจะมีการกระตุนความสนใจ
ของนักเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การสรางสถานการณ ยกตัวอยาง ใชคําถาม เปนตน 2) ขั้นทบทวน
ความรูเดิม เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะระลึกถึงประสบการณเดิมที่เกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหาใหม ผูวิจัยจะมี
การคนหาความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน โดยการใหนักเรียนแสดงออกมาวาแตละคนมีความรู
พื้นฐานเดิมในเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด เพื่อเปนการทดสอบความคิดรวบยอดความรูเดิมที่สัมพันธ
กับเนื้อหาใหม 3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เปนขั้นตอนที่ผูเรียนจะไดทดลองและปฏิบัติใหเห็นจริง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติ
 หา
4) ขัน้ นําความคิดไปใช เปนขัน้ ตอนทีผ่ วู จิ ยั ไดออกแบบกิจกรรมใหผเู รียนเลือกวิธที เี่ หมาะสมเพือ่ ใชในการแกปญ
โดยใหเพื่อนในกลุมชวยกันตรวจสอบคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนทุกคนจะมีสวนรวมในการอภิปรายและ
ตรวจสอบถึงความถูกตองและเหมาะสมในแนวทางการแกปญหา และ 5) ขั้นทบทวน เปนขั้นที่ใหนักเรียน
ฝกทักษะจากใบงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่มีสถานการณที่หลากหลาย ซึ่งการฝกทักษะจะชวยใหนักเรียน
มีความคงทนในการจดจําและเกิดการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาประกอบดวย
7 แผนการเรียน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูค ดิ วิเคราะหกอ นเรียนและหลังเรียน วิเคราะหขอ มูล
โดยหาคาเฉลีย่ ของคะแนน (x̅ ) ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) และหาคา t-test แบบสองกลุม
สัมพันธกัน (Paired t-test)

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปไดวา
1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ
คือ ไดแผนการจัดการเรียนรูรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน ไดแก แผนที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบนิเวศ
แผนที่ 2 เรื่อง บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนที่ 3 เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ แผนที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนที่ 5 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ แผนที่ 6
เรื่อง ประชากร แผนที่ 7 เรื่อง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูวิจัยมีแนวทางการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู คือ เริม่ จากการวิเคราะหสภาพทัว่ ไปของผูเ รียน วิเคราะหหลักสูตร เพือ่ พัฒนานวัตกรรม
โดยเนนดานความรูและดานกระบวนการ จากนั้นจึงออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอนสรางนวัตกรรม
และกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายโดยสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม โดยทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู 
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จะประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้น ตามแนวคิดแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
คือ ขัน้ นํา ขัน้ ทบทวนความรูเ ดิม ขัน้ ปรับเปลีย่ นความคิด ขัน้ นําความคิดไปใช และขัน้ ทบทวน แลวจึงออกแบบ
การวัดประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในแตละแผนจะประกอบไปดวย 1) มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สาระการเรียนรู 4) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
ทัง้ 5 ขัน้ ตอน 5) สือ่ /อุปกรณ/แหลงการเรียนรู 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 7) แบบบันทึกหลังการสอน
8) ใบกิจกรรม 9) ใบงาน 10) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน
11) แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน จากนั้นผูวิจัยไดนํา
แผนการจัดการเรียนรู สงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม รวม 5 ทาน ตรวจสอบ
เห็นวา แผนการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร เรือ่ ง ระบบนิเวศ มีความสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู และ
เนื้อหาเรื่องระบบนิเวศ
2. ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ตารางที่ 1
ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
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จากตารางที่ 1 พบว า ผลการวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ก  อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ที่ ไ ด รั บ การสอนตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิซึม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู
มีคาเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน เทากับ 26.53 และมีคาเฉลี่ยของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เทากับ 36.87 ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา สามารถอธิปรายผลไดดังนี้
1. การจัดทําแผนการเรียนรูตามตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากกระบวนการคิดดวยตัวผูเรียนเอง โดยผูเรียนเปนผูสราง
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ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นและไดปฏิบัติ มาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม
มาสรางเปนองคความรูใหม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู มีการดําเนินการอยางเปนระบบ
โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร ปญหาสภาพจริงจากการจัดการเรียนการสอนและปญหาจาก
ตัวผูเรียน และนําหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมมาบูรณาการเขากับ
เนื้อหาตามหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนําขอเสนอแนะ
ของผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข จากนัน้ นําแผนการจัดการเรียนรูม าปรับปรุงแกไขใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นกอนการนําไปใชในสถานการณจริง
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ผูว จิ ยั ศึกษาจากแนวคิดการบูรณาการ
ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาวา การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม ให ผู  เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ซึ่งเปนปจจัยที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน สอดคลองกับ Somaburt (2013) กลาวถึง แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
วาการเรียนรู หรือการสรางความรู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยที่ผูเรียนเปนผูสราง
ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดลอมหรือสารสนเทศใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยง
กับความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิม มาสรางเปนความเขาใจของตนเอง ผูเรียนมีโอกาสใชการคิดวิเคราะห
คิดเชื่อมโยงเหตุการณ ที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจในความรูเดิม สําหรับนําไปใชสรางสรรคความรูใหม
และนําความรูใหมไปปรับใชและแนวคิดของ Shapiro (2006, 113 as cited in Jantharajit, 2010, 297)
ทีเ่ ห็นวา กระบวนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ จะมุง เนนใหผเู รียนไดเรียนรูผ า นการเชือ่ มโยง
ความรูพ นื้ ฐานกับสถานการณการเรียนรูใ หม เปนกิจกรรมทีส่ นับสนุนใหผเู รียนไดเรียนรู เปนรายบุคคล ควบคู
กับการเรียนรูเปนกลุมยอย สงผลใหมีความสามารถในการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดตามเกณฑทกี่ าํ หนด รวมทัง้ เห็นวาผูเ รียนใหความสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีความกลา
แสดงความคิ ด เห็ น ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู  อื่ น รวมถึ ง ได แ ลกเปลี่ ย นความรู  ซึ่ ง กั น และกั น มากขึ้ น
จากการศึกษาแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
จํานวน 7 แผน และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ
2. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ที่มีตอความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ปการศึกษา 2560 ผลการวัดความสามารถในการรูคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบมีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู
และเนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนจะตองใชความรูทางวิทยาศาสตรและการคิดขั้นสูง
ในการแกปญหา (Broman & Parchmann, 2014) ซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบการทดสอบของ PISA
ซึ่ ง จะอยู  ใ นรู ป แบบของสถานการณ ที่ มี ค วามหลากหลายในชี วิ ต จริ ง และเกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว เอง ท อ งถิ่ น
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ประเทศ หรือสถานการณของโลก โดยนักเรียนตองใชสมรรถนะทางวิทยาศาสตรเพือ่ แกปญ
 หาหรือตอบคําถาม
อยางสมเหตุสมผล (OECD, 2013 ; Kuhn & Muller, 2014 as cited in Jukkaew, 2016)
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ยังชวยใหนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรม
การเรี ย นรู  ม ากขึ้ น นั ก เรี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร น มี ค วามร ว มมื อ และตั้ ง ใจในการทํ า กิ จ กรรมกลุ  ม
มีความสามัคคีกนั และเปนการจัดการเรียนรูท สี่ ามารถชวยกระตุน แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม เรื่อง การสํารวจระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Andrew (1995) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึมกับการสอนแบบปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตดิ า นคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมทําใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียนเนื่องจาก
การเรียนมีปฏิสัมพันธ รวมมือกัน ไดลงมือปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนการทบทวนความรูเดิม
ยังเปนการสงเสริมการระดมความคิด การรวมมือกันทํางาน การรวมมือกันเรียนรู (Collaboration) จะทําให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก และเปนสิ่งสําคัญ ผูเรียนจะแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เปนการสรางสังคม
การแลกเปลี่ยนความรู เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ชวยใหนักเรียนอยากเรียน ไมเบื่อหนาย และมีความสุข
ในการเรียน เกิดแนวคิดใหมจากการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี ในการเรียนวิทยาศาสตร ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การสํารวจอาหารของสัตว
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กิจกรรมนีส้ อดคลองกับงานวิจยั ของ Kungkapradit (2001) ทีไ่ ดศกึ ษาการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนเพือ่ ใหเกิดแนวคิดเรือ่ งพันธะเคมี ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ และศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอ วิชาเคมี พบวา การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ
เปนการพัฒนาใหนักเรียนเกิดแนวคิดเรื่องพันธะเคมี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติตอ
วิชาเคมีดีขึ้นกวาเดิม
Jonassen (1999) ไดนําเสนอลักษณะของสิ่งแวดลอมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
เพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย จะตองมีคุณลักษณะ (Characteristics of Meaning Learning Provide
Guidelines for Design) คือการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) โดยธรรมชาติ แลวผูเรียนจะมีการสราง
สังคมแหงการเรียนรู และความรูอยูแลว มนุษยโดยธรรมชาติแลวก็มักจะคนหาวิธีการ ที่จะใหคนอื่น
ชวยเหลือในการแกปญหาและการปฏิบัติภารกิจ และ Jonassen (1999) กลาววา แกนแทความสําคัญของ
คอนสตรัคติวิสตก็คือ ผูเรียนตองเปนผูลงมือทําดวยตนเอง หรือ ที่เรียกกันวา “Active Learner” ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Student Centered) การเรียนรูจะสนับสนุนใหผูเรียนมีประสบการณมากที่สุด
นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ทําใหมีการนําความรู
ไปใชกอใหเกิดความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียน และมีความสามารถดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: กิจกรรมการนําเสนอผลงาน เรื่อง การแกปญหาสิ่งแวดลอม

กิจกรรมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Bednar et. al. (1995 as cited in Somaburt, 2013)
ไดเสนอแนะเกีย่ วกับเงือ่ นไขการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามแนวคิดของกลุม คอนสตรัคติวซิ มึ (Constructivism)
เกิดจากการสรางการเรียนรู (Learning Constructed) โดยการเรียนรูเ กิดจากการลงมือกระทํา (Active Learning)
การที่ผูเรียน ไดลงมือกระทําจะชวยใหผูเรียนไดสรางความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู ที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน
จากประสบการณตนเอง การเรียนรูท เี่ กิดจากการรวมมือ (Collaborative Learning) ความหมายในการเรียนรู
เปนการตอรองจากแนวคิดทีห่ ลากหลาย หรืออาจกลาวไดวา ในขณะทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูโ ดยการอภิปราย
เสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของแตละคน ผูเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางความรูของตนดวย
และสรางความหมายของตนเองขึน้ มาใหม การเรียนรูท เี่ หมาะสม (Situated Learning) การเรียนรูค วรเกิดขึน้
ในสภาพจริง หรือตองเหมาะสม สะทอนบริบทของสภาพจริงนําไปสูก ารเชือ่ มโยงความรูไ ปใชในชีวติ ประจําวัน
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สรุป
ในการวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปไดวา ผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม และดานผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม พบวา
นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม มี ค ะแนนหลั ง การจั ด การเรี ย นรู  มี ค  า เฉลี่ ย ของ
ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหสงู กวากอนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิม่ ขึน้
ทําใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการใชสอื่ ประกอบกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลายเหมาะสมกับผูเ รียน เนนการเรียนรู
ที่ผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง และเสริมสรางความรวมมือภายในกลุม
1.2 ครูผูสอนจะตองกระตุนใหคิดโดยการใชคําถาม สงเสริมและคอยแนะนําหากนักเรียนมี
ความสงสัยในบทเรียน สรางบรรยากาศการเรียนรูและใหกําลังใจแกผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในรายวิชาอื่นๆ
และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนทุกระดับชั้น
2.2 ควรมีการศึกษาการบูรณาการ การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมไปประยุกต
กับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อใหไดรูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรของผูบริหารงานธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชเทคนิคเดลฟาย มีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดกลุม
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และมีประสบการณในดานการพัฒนาภาวะผูนําไมตํ่ากวา 3 ป จํานวน 17 คน 2)
สรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงกอนนําไปใช 3) สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 รอบ
เครื่องมือรอบที่ 1 ใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน รอบที่ 2
และรอบที่ 3 ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
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และนอยทีส่ ดุ โดยใชเกณฑการตัดสินระดับฉันทามติทมี่ คี า มัธยฐานระหวาง 3.50 - 5.00 แสดงวาผูเ ชีย่ วชาญ
แสดงความเห็นดวยเปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ และคาพิสัยระหวางควอไทล 0 - 1.50 แสดงวา
ผู  เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั น ผลการศึ ก ษารอบที่ 1 พบว า ตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู  นํ า
เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร มีจํานวน 47 ตัวบงชี้ ผลการศึกษารอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญ
ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร แสดงคามัธยฐานระหวาง 4.00 - 5.00
จํานวน 47 ตัวบงชี้ แสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 2.00 จํานวน 3 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา ดังนี้
1) เปนผูที่มีการดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาโดยคํานึงถึงความตองการ และความแตกตางของบุคคล
2) เปนผูที่เขาใจบทบาทหนาที่ อํานาจ และมีความรับผิดชอบในตําแหนงของตน และ 3) เปนผูที่แสดงออก
ถึงตัวตนอยางแทจริง และแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 1.00 จํานวน 44 ตัวบงชี้ ผลการศึกษา
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

คําสําคัญ
ตัวบงชี้ คุณลักษณะภาวะผูนํา ผูบริหารงานธุรการ วัฒนธรรมองคกร

Abstract
This research aimed to develop indicators of leadership towards corporate culture for
executive administration Office of the Attorney General. The researcher uses Delphi technical
process of 3 steps: Step 1) Define 17 experts who have knowledge and experience in leadership
development for at least 3 years. Step 2) Experts examine the content validity of the research tool
before use. Step 3) The researcher interview by using Delphi technique for 3 times. The first round
of interview will be hold by in-depth expert with the open-ended questions. Second and third round
will be by a five-point rating scale levels which arrange from highest, high, average, less, and least.
Data was analyzed with a median 3.50 - 5.00, that the majorities most agree or agree.
The interquartile range was 0 – 1.50, that consistent comment. The results of the first data
collection included leadership indicators towards corporate culture consists of 47 indicators.
The second data collection showed that the experts focused on 47 leadership indicators that
displayed median 4.00 – 5.00. There were 3 indicators showed the interquartile range equal 2.00
as follows: 1) Take care of subordinates, 2) Responsible for their duties, and 3) True Leadership.
There were 44 indicators showed the interquartile range equal 1.00. The results of the second and
third data collection were consistent comment.
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บทนํา
องคกรอัยการมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยใหแกสังคมดวยการดําเนินคดีอาญา
กับผูกระทําความผิด และอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน การคุมครองผลประโยชนของแผนดิน
การคุม ครองสิทธิมนุษยชน การคุม ครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน รวมทัง้ ใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย การเผยแพรความรูท างดานสิทธิมนุษยชน และดานกฎหมายแกประชาชน (Constitution of the
Kingdom of Thailand, B.E. 2550, 2007, 81) ปจจุบันหนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
ใชแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนาองคการทีค่ รอบคลุมภารกิจทุกดานทีส่ อดคลองกับสถานการณ
ของประเทศไทย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร โดยใหความสําคัญในดาน
การพัฒนาภาวะผูนําที่กําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ และกําหนดตัวชี้วัด
เปนรอยละของระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นในดานภาวะผูนําของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด (Office of the Attorney General, 2016, 69)
สําหรับขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 1) ขาราชการอัยการ
คือ ขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ ตามกฎหมายวาดวยองคกรอัยการ และ
2) ขาราชการธุรการ ซึง่ มีสาํ นักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานธุรการทําหนาทีเ่ กีย่ วกับงานธุรการ งานวิชาการ
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการ แลวยังมีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชน
ในการดําเนินการทางกฎหมาย (Public Prosecution Organ and Public Prosecutors Act, B.E. 2553,
2010, 3) ซึง่ ขาราชการธุรการเปนบุคลากรฝายสนับสนุนขาราชการอัยการ จึงมีความสําคัญตอการบริหารงาน
ขององคกรอัยการ ทําใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวอยางดีที่สุด
ปจจุบันองคการตาง ๆ มีการกําหนดคานิยม หรือวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติ
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากองคการอื่น ซึ่งในอดีตสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีหลักความประพฤติ
เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรอยางเปนรูปธรรมมีแตการใชระเบียบราชการเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เทานั้น จนป พ.ศ. 2556 จึงมีการศึกษาเรื่อง “การสรางวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด”
ผลการศึกษาพบวา ตัวแบบวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุดที่พึงประสงค คือ วัฒนธรรมองคกร
แบบเกื้อกูลเปนตัวนําที่มีลักษณะความเปนพี่เปนนอง มีการเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสเพื่อถายทอดการทํางาน
ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบปรับเปลี่ยนที่มีลักษณะการปรับตัวใชความยืดหยุน ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และการสรางนวัตกรรม ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบแขงขันเพือ่ การพัฒนาใหเกิดความชํานาญในวิชาชีพ
และวัฒนธรรมองคกรแบบบังคับบัญชาที่มุงเนนการบริหารจัดการภายในตามแผนงานใหสอดคลองกับ
เป า หมาย จึ ง กํ า หนดเป น คํ า ขวั ญ /หลั ก ความประพฤติ ที่ ยึ ด ถื อ ร ว มกั น คื อ “LOYALTY” หมายถึ ง
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“ความจงรักภักดีตอองคกร” ประกอบดวย 1) มีคุณธรรม 2) ผูนําเปนแบบอยางที่ดี 3) ความรวมมือรวมใจ
4) ใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 5) มุงมั่นสูความเปนเลิศ โดยสํานักงานพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด มีการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรใหมีภาวะผูนําที่เหมาะสม
ในการขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรอยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั (Academic Service Center Srinakharinwirot
University, 2013, 7)
ผูบริหารองคการถือเปนกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
เพราะผูนําที่เกงสามารถสราง และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรได (Schein, 2010, 18) คุณลักษณะ
ภาวะผูนําที่เหมาะสมนั้น ผูนําตองเปนผูริเริ่ม และกระตุนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ
เปนอยางดี มีความสามารถโนมนาวบุคลากรใหเกิดความเชื่อรวมกันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับคานิยม และบรรทัดฐาน ทําใหเกิดวัฒนธรรมองคกรเดียวกันสงผลใหองคการบรรลุเปาหมาย
สูงสุดได (Mills, 2005 cited in Promsri, 2014, 13)
จากประเด็นความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากผูบริหารงานธุรการ
เปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนองคการใหพัฒนาสูความเปนเลิศ ผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟายเพื่อพัฒนา
ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของ
สํานักงานอัยการสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด

ทบทวนวรรณกรรม
1. วัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของคนในองคการรวมกันเพื่อ
ใชเปนแนวทางในกําหนดพฤติกรรมของคน หรือแนวทางการดําเนินงานขององคการ (Gordon, Mondy,
Sharplin & Premeaux, 1990, 621; Daft, 2004, 361; Robbins, 2009, 585 & Schermerhorn, Hunt &
Osborn, 1997, 267) ทําใหองคการมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางจากองคการอื่น (Chaiyaseth,
2009, 8; Cameron, 2008, 431 & Robbins, 2009, 585) ซึ่งมีรูปแบบเปนนามธรรมแตสามารถสังเกตเห็น
ไดจากภาษา ขนมธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรม รวมถึงนโยบายที่เปนทางการ หรือกฎในการปฏิบัติ
ที่ไมไดเขียนไวแตคนในองคการยอมรับรวมกัน ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ
ก็มีสวนตอวัฒนธรรมองคกรดวย (Schein, 2010, 18)
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2. ภาวะผูนํา
ภาวะผูน าํ หมายถึง กระบวนการความสัมพันธระหวางบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลตอบุคคลอืน่ ในการจูงใจ
และโนมนาวเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (DuBrin, 1998, 344 & Northouse, 2007,
3) รวมถึงคุณลักษณะ และความสามารถของผูนําในการสรางแรงบันดาลใจ (Yukl, 2010, 491-498)
ตั้งแตชวงกลางทศวรรษที่ 1970 มีการเปลี่ยนแปลงสูกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงบูรณาการ (Integrative Leadership Theory Paradigm) ซึง่ พยายามรวมทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงคุณลักษณะ
(Trait Leadership Theory) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory) และทฤษฎี
ภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Theory) เขาดวยกัน เนื่องจากปจจุบันการบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ
(Yukl, 2010, 491 - 498 & DuBrin, 2010, 203) การแสดงออกในการนําผูอื่น การสรางแรงจูงใจใหผูตาม
นําไปพัฒนา และแกไขปญหาขององคการเพือ่ ใหการบริหารเปนไปตามวิสยั ทัศน และเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
(Lussier & Achua, 2001, 81 & DuBrin, 2010, 413-419) ทั้งนี้ภาวะผูนําเชิงบูรณาการ (Integrative
Leadership) มีดังนี้ (Lussier & Achua, 2001, 81 & Yukl, 2010, 491-498)
2.1 ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) เปนผูนําที่มีความนาเชื่อถือ
นาเคารพ และศรัทธา ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาจึงเกิดความผูกพัน (House, 1977 cited in
Muckinsky, 1997, 374 & Yulk, 2010, 491-498) และมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหคน
ในองคการปฏิบตั ติ าม รวมถึงการสรางภาพลักษณของตนเองใหมบี คุ ลิกภาพทีด่ ี (Lussier & Achua, 2001, 376)
2.2 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) เปนผูนําที่ใชกระบวนการวางแผน
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ (Maghroori & Rolland,
1997, 69-81 ; Hitt & Ireland, 1999, 43-57 & Gill, 2006, 41-43) มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ และเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน การกําหนดทิศทางขององคการ และ
การมอบอํานาจใหแกผูปฏิบัติงาน จึงตองเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทํางาน และ
มีความละเอียดรอบคอบ (DuBrin, 1998, 344) รวมถึงการเปนผูนําที่มีการสื่อสารที่ดี มีการเจรจาตอรอง
แกปญหา และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว (Floyd, 2011, 67) สิ่งสําคัญผูนําตองมีความสามารถในการ
สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปนทีม (Mintzberg, 1979, 343-357) และเปนผูนํา
ที่มีความสามารถ ในการบริหารการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพดวย (Feldman (Ed.), 2008, 201)
2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนผูนําที่มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณตนเองได เปนที่เคารพ ยกยอง ศรัทธา ไววางใจ มีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง (Burns,
1978, 19-32 ; Marquis & Huston, 2006, 694) รวมทั้งเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สนับสนุน และ
สงเสริมใหผูตามไดพัฒนาศักยภาพ (Bass, 1997, 130-139)
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2.4 ภาวะผูน าํ แบบแลกเปลีย่ น (Transactional Leadership) เปนผูน าํ ทีใ่ หการยกยอง ชมเชย
และใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา โดยสรางแรงจูงใจใหทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินการ
ขององคการเปนไปอยางราบรื่นปกติ (Burns, 1978, 19-32)
2.5 ภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง (Authentic Leadership) เปนผูนํา
ที่มีความตระหนักในตนเองสูงเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อารมณ และเอกลักษณของตนเอง (Yukl, 2010,
491-498) รวมถึงการเปนผูนําที่มีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย (George, 2000, 35-39)
2.6 ภาวะผูนําแบบใฝบริการ หรือภาวะผูนําแบบผูรับใช (Servant Leadership) เปนผูนํา
ที่มีคุณธรรมสูงสุด มีลักษณะเดนดานการออนนอมถอมตน การใชอํานาจในการสรางความสัมพันธ และ
การพัฒนาผูตามใหมีภาวะผูนํา (Yukl, 2010, 491-498) รวมถึงเปนผูนําที่มีความซื่อสัตย มีความเอื้อเฟอ
เผือ่ แผ เห็นแกประโยชนของผูอ นื่ เอาใจเขามาใสใจเรา และมีใจรักงานบริการ (Greenleaf, 1970/1977 cited
in Northouse, 2007, 3 ; Yukl, 2010, 491-498 & Spears, 2004, 7-11) เปนผูสรางสันติ เปนผูผอนปรน และ
ยืดหยุนตอผูอื่น การโนมนาวใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา ใหการฝกฝน และพัฒนาความสามารถของ
ปจเจกบุคคล รักความยุติธรรม ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชาใหสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ
และเหมาะสมกับสถานการณ (Yukl, 2010, 491- 498 & Spears, 2004, 7-11) รวมถึงมีทักษะในการสื่อสาร
และการเปนผูฟงที่ดี (Greenleaf, 2002, 105-109) ตลอดจนมีการตัดสินใจในการแกปญหาอยางเปนระบบ
(Spears, 2004, 7-11)
2.7 ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เปนผูน าํ ทีม่ คี วามเสียสละ ยึดมัน่ ในจริยธรรม
ทําใหคนเชื่อถือ และปฏิบัติตาม (Phra Phaisan Visalo, 2007, 4) จึงเปนผูสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม
ศีลธรรม มีความเมตตากรุณา ความซื่อสัตยสุจริต ความยุติธรรม เคารพใหเกียรติผูตาม และเห็นแก
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก (Northouse, 2007, 3)
2.8 ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) เปนผูนําที่แสดงออกทางพฤติกรรม
ในการสรางแรงจูงใจผูต ามทีเ่ กิดจากภายในจิตใจ กระตุน ความหวัง หรือความเชือ่ ความไววางใจ ความจงรักภักดี
การยึดหลักคุณธรรม และมีความกลาหาญ (Fry, 2003, 693-727 & Yukl, 2010, 491-498)
2.9 ภาวะผูนํายอดเยี่ยม (Transcendental Leadership) เปนผูนําที่มีสติปญญาโดยพัฒนา
ทางจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย มีความเขมงวด
ตอตนเองในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในเรื่องการแบงเวลาอยางเหมาะสม มีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา และรูจักวางตัวไดอยางเหมาะสม
กับกาลเทศะ (Danah, 2005, 53) รวมถึงเปนผูส นับสนุนผูใ ตบงั คับบัญชาในการทํางาน และสรางความสามัคคี
เพื่อใหเกิดทีมงานที่แข็งแกรงจนเกิดความผูกพันกันในองคการมากยิ่งขึ้น (Dariush, 2010 cited in
Sanrattana, 2014, 167-187)
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3. ภาวะผูนํากับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
ภาวะผูน าํ กับวัฒนธรรมองคกรมีปฏิสมั พันธระหวางกัน เนือ่ งจากผูน าํ เปนผูส รางพฤติกรรม และ
ปทัสถานกลุมเพื่อเปนแบบอยางที่ดี สามารถโนมนาวใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน รวมถึงการ
ใชอํานาจในการตัดสินใจของผูนําที่สะทอนใหเห็นคานิยมขององคการ โดยผูนําใสใจเรื่องความเชื่อ พิธีกรรม
คานิยม และฐานคติที่ฝงรากลึกอยูในวัฒนธรรมองคกรเพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวชวย หรือตัวขวางไมให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการได (Bass & Riggio, 2006, 21-25) ผูนําที่เกงจะสามารถเขาใจ และ
มีแนวปฏิบัติที่เขากับวัฒนธรรมองคกรได สรางคานิยม บรรทัดฐาน และความเชื่อของบุคลากรรวมกัน
ทําใหพฤติกรรมของบุคลากรเปลี่ยนแปลง และนําไปสูแนวทางการปฏิบัติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
ดังนั้น ภาวะผูนํากับวัฒนธรรมองคกรจึงเปนแนวคิดที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Schein, 2010, 18)
4. วัฒนธรรมองคกร สํานักงานอัยการสูงสุด
ั นธรรมองคกรแบบเกือ้ กูลเปนตัวนํา
สํานักงานอัยการสูงสุดใชรปู แบบวัฒนธรรมองคกรโดยมีวฒ
ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองคกรแบบแขงขัน และวัฒนธรรมองคกรแบบ
บังคับบัญชา (Academic Service Center Srinakharinwirot University, 2013, 7) การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรจึงตองการผูนําที่มีคุณลักษณะภาวะผูนําที่เหมาะสม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของ
บุคลากรรวมกันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ทําใหองคการบรรลุเปาหมายสูงสุดได (Mills, 2005 cited
in Promsri, 2014, 13) เนื่องจากผูนําที่ประสบความสําเร็จตองมีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ประกอบดวย
ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง ภาวะผูนําแบบใฝบริการ หรือภาวะผูนําแบบผูรับใช
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูนํายอดเยี่ยม (Lussier & Achua, 2001, 81
& Yukl, 2010, 491-498) โดยผูวิจัยคนหาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม
เพื่ อ นํ า ไปวางแผนการพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู  นํ า ของผู  บ ริ ห ารงานธุ ร การ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
วัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชเทคนิคเดลฟาย โดยสอบถามจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน
(Thomas, 1971 & Ludwig, 1997 cited in Hsu & Sandford, 2007, 8) เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 รอบ
เพือ่ หาฉันทามติความคิดเห็นของขอมูลทีส่ อดคลองกัน (Agarwal, Prabuddha De, Sinha & Tanniru, 2000, 83)
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การวางกรอบการเก็บขอมูล ผูว จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับเรือ่ งคุณลักษณะภาวะผูน าํ เพือ่ กําหนดคําถามสําหรับวางกรอบการเก็บขอมูลสรางเปนแบบสอบถามปลายเปด
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ขอคําถาม คือ “ผูบริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีลักษณะภาวะผูนําอยางไรบาง”
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดังนี้ 1) ผูชวยศาสตราจารยพัชนีย ธระเสนา
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย 2) ศาสตราจารย ดร. ทินพันธ นาคะตะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 3) รองศาสตราจารย ดร. สมาน งามสนิท รองผูอํานวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดผูใหขอมูล ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และมีประสบการณในดานการพัฒนาภาวะผูนําไมตํ่ากวา 3 ป จํานวน 17 คน ไดแก
ขาราชการอัยการ ผูที่เคยดํารงตําแหนงระดับผูบริหารสํานักงาน สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 3 คน
ขาราชการธุรการ ทีด่ าํ รงตําแหนงผูอ าํ นวยการระดับสูง สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 5 คน ขาราชการ
หรือนักวิชาการจากหนวยราชการอืน่ ๆ จํานวน 5 คน และทีป่ รึกษา หรือวิทยากรในดานการพัฒนาภาวะผูน าํ
จากหนวยงานเอกชน จํานวน 4 คน
3. ขัน้ ตอนที่ 3 การสรางตัวบงชีด้ ว ยเทคนิคเดลฟาย ซึง่ มีการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 รอบ
การเก็บขอมูลในรอบที่ 1 ใชแบบสอบถามปลายเปดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน
การเก็บขอมูลในรอบที่ 2 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในรอบที่ 1 พบวามีตัวบงชี้
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ 47 ตัวบงชี้ นํามากําหนดเปนแบบสอบถามปลายปด
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เพื่อสอบถาม
ผู  เ ชี่ ย วชาญชุ ด เดิ ม จํ า นวน 17 คน โดยให ผู  เ ชี่ ย วชาญแสดงความคิ ด เห็ น ว า ผู  บ ริ ห ารงานธุ ร การของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีคุณลักษณะภาวะผูนําในแตละตัวบงชี้รายดานอยูในระดับใดบางใน 5 ระดับ
การเก็บขอมูลในรอบที่ 3 เปนการตรวจสอบขอมูลซํ้า ซึ่งแบบสอบถามในรอบนี้จะมีขอคําถาม
และแสดงคําตอบเดิมในรอบที่ 2 ไวดวย เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณายืนยันคําตอบของตนวามีความคิดเห็น
แตกต า ง หรื อ ไม แ ตกต า งจากความคิ ด เห็ น ของกลุ  ม แล ว พิ จ ารณาว า จะเห็ น ด ว ย หรื อ ไม เ ห็ น ด ว ย
(Wongwanich, 2005, 230)
เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ระดั บ ฉั น ทามติ ที่ เ หมาะสม คื อ
ระดับความสอดคลองกันทางความคิดของผูใ หขอ มูล ซึง่ กระบวนการเทคนิคเดลฟายนัน้ ไมมกี ารเผชิญหนากัน
ระหวางผูใหขอมูล ผูใหขอมูลแตละคนจะไดรับขอมูลยอนกลับในลักษณะที่เปนภาพรวมของกลุม คํานวณ
คามัธยฐานตัง้ แต 1.00 – 5.00 การแสดงคามัธยฐานระหวาง 3.50 – 5.00 หมายถึง ผูเ ชีย่ วชาญมีความเห็นดวย
เปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ การแสดงคาพิสัยระหวางควอไทล 0 – 1.50 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน และการแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลตั้งแต 1.51 ขึ้นไป หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน (Wongwanich, 2005, 230)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

49

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ผลการวิจัย
ผลการเก็บขอมูลในรอบที่ 1 ผูว จิ ยั สัมภาษณผเู ชีย่ วชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน ใชแบบสอบถาม
ปลายเปด ขอคําถาม “ผูบ ริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีคณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ อยางไรบาง”
พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 47 ตัวบงชี้ ซึ่งผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวบงชี้คุณลักษณะผูนําสอดคลองกันมากที่สุด จํานวน 14 คน คือ เปนนักประสานงาน และนักเจรจา
ตอรองที่ดี รองลงมามีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ เปนนักแกปญหา
ทีต่ ดั สินใจไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และมีผเู ชีย่ วชาญแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันนอยทีส่ ดุ จํานวน 2 คน
คือ เปนผูมีทักษะในการดําเนินชีวิต (แบงเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน
และนั่งสมาธิ) ดังตารางที่ 1 ซึ่งผูวิจัยนําตัวบงชี้รายดานไปเก็บขอมูลในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตอไป
ผลการเก็บขอมูลในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 สามารถจําแนกตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของ
ผูบริหารงานธุรการ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด
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ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ตารางที่ 1
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด (ตอ)
´ªn ¸¦Ê µ¥o µ»¨´¬³£µª³¼oÎµ

13. ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo¦´¡¥µ¦°¥nµ¦³®¥´ Â¨³»o¤nµ
14. Á}´Âo{®µ¸É´·ÄÅo°¥nµ¼o° Â¨³¦ªÁ¦Èª
15. Á}¼o¸Éµ¤µ¦°·µ¥µ Â¨³°µÄ®oÂn
¼oÄo´´´µÅo¸
16. Á}¼o´» nÁ¦·¤ Â¨³¡´µ«´¥£µ¡ °
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17. ¤¸ªµ¤·¦·Á¦·É¤¦oµ¦¦r
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21. Á}¼o¸ÉÁ oµÄµ®oµ¸É°Îµµ Â¨³¤¸ªµ¤¦´·°
ÄÎµÂ®n °
22. ¤¸ªµ¤¤»n¤´É»¤n ÁÄµ¦¡´µÁ°oª¥µ¦«¹¬µ
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ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ตารางที่ 1
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด (ตอ)
´ªn ¸¦Ê µ¥o µ»¨´¬³£µª³¼oÎµ

37. Á}¼o¸É¤¸´³ªµµ ¦´¬µÎµ¡¼ Â¨³·´·µ¤·É¸É¡¼
38. ¤¸ªµ¤¨oµ®µ (¨oµ¡¼ ¨oµÎµ Â¨³¨oµ¦´·°)
39. ¤¸ªµ¤°°¨´Ên°µ¸É¥µ¨Îµµ °»¦¦ Â¨³
µµ¦r¸É¸´´Åo
40. ¤¸¡§·¦¦¤¸ÉÂ°°¹ªµ¤¦´£´¸n°µ· «µr
Â¨³¡¦³¤®µ¬´¦·¥r
41. Á}¼o¸É¦´¬µ¦³Á¸¥ª·´¥
42. Á}¼o¸É¤¸ªµ¤Á o¤ªn°Á°Äµ¦·´·µ
43. Á}¼o¸É¤¸´¬³Äµ¦ÎµÁ·¸ª· (ÂnÁª¨µÁ¡ºÉ°¼Â¨» £µ¡
°°µ´¤ ¼Â¨¦°¦´ª ¡´n° Â¨³´É¤µ·)
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค ก รของสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จํ า นวน 47 ตั ว บ ง ชี้ พบว า มี ผู  เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 14 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด คือ เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองที่ดี
รองลงมามีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ เปนนักแกปญหาที่ตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และมีผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันนอยที่สุด จํานวน 2 คน คือ
เปนผูม ที กั ษะในการดําเนินชีวติ (แบงเวลาเพือ่ ดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน และนัง่ สมาธิ)
ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ เพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 47 ตัวบงชี้ แสดงคามัธยฐาน 4.00 – 5.00 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญแสดงความเห็นดวยเปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ แสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ
2.00 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 3 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา คือ
1) มีการดูแลเอาใจใสผใู ตบงั คับบัญชาโดยคํานึงถึงความตองการ และความแตกตางของบุคคล 2) เปนผูท เี่ ขาใจ
บทบาทหนาที่อํานาจ และมีความรับผิดชอบในตําแหนงของตน และ 3) คุณลักษณะภาวะผูนําที่เปน
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ผูแสดงออกถึงตัวตนอยางแทจริง และแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 1.00 แสดงวาผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 44 ตัวบงชี้ และผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 3 เปนการพิจารณา
ความเห็นของตนวามีความสอดคลองกับคําตอบของกลุม พบวามีผลสอดคลองกับรอบที่ 2

อภิปรายผลการวิจัย
ผูว จิ ยั วิเคราะห และสังเคราะหขอ มูลพบวา ผูเ ชีย่ วชาญใหความสําคัญตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ
ของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม จํานวน 44 ตัวบงชี้ แบงออกเปนรายดาน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญสูงที่สุดไปหาความสําคัญนอยที่สุด ดังตอไปนี้
อันดับที่ 1 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ เชิงกลยุทธมคี วามสําคัญมากทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 11 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูมีวิสัยทัศน 2) เปนผูที่มีความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มุงปฏิบัติงาน
เพื่อเปาหมายขององคการอยางชัดเจน 4) มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมานาน
5) มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเพือ่ ไมใหเกิดความผิดพลาด 6) มีความสามารถในการมอบอํานาจ
และมอบหมายงานไดเปนอยางดี 7) เปนผูที่แสดงออกถึงการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานเปนทีม 8) เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองที่ดี 9) มีความสามารถในการใชทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา 10) เปนนักแกปญหาที่ตัดสินใจไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และ 11) เปนผูที่
สามารถอธิบายงาน และสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาไดดี สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธ เปนผูนําที่ใชกระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อบรรลุ
เปาหมายขององคการ (Maghroori & Rolland, 1997, 69-81; Hitt & Ireland, 1999, 43-57 & Gill, 2006,
41-43) มีความสามารถในการคิดเชิงระบบเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ จึงตองเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญ
มี ป ระสบการณใ นการทํางาน และมีค วามละเอียดรอบคอบ (DuBrin, 1998, 344) รวมถึงเปนผู นํา
ที่มีการสื่อสารที่ดี มีการเจรจาตอรอง แกปญหา และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว (Floyd, 2011, 67)
สิ่งสําคัญผูนําตองมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปนทีม
(Mintzberg, 1979, 343-357) และเปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพดวย (Feldman (Ed.), 2008, 201)
อันดับที่ 2 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ ยอดเยีย่ ม ประกอบดวย 7 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูท รี่ กั ษาระเบียบวินยั
2) เปนผูที่มีความเขมงวดตอตนเองในการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มีทักษะในการดําเนินชีวิต (แบงเวลา
เพื่อดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน และนั่งสมาธิ) 4) เปนผูที่แสดงออกทางพฤติกรรม
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา และทีมงาน 5) เปนผูที่รูจักวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
เหมาะสมกับเวลา และสถานที่ 6) มีความสามารถในการสรางความสามัคคี เพื่อใหเกิดทีมงานที่แข็งแกรงได
และ 7) เปนคนตรงตอเวลา สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนํายอดเยี่ยม เปนผูนําที่มีสติปญญา
โดยพัฒนาทางจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย
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มีความเขมงวดตอตนเองในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในเรื่องการแบงเวลาอยางเหมาะสม
มีความรูส กึ วาตนเองเปนสวนหนึง่ ของสังคมเพือ่ เปนแบบอยางทีด่ แี กผใู ตบงั คับบัญชา และรูจ กั วางตัวไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ (Danah, 2005, 53) รวมถึงเปนผูสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา และ
สรางความสามัคคีเพือ่ ใหเกิดทีมงานทีแ่ ข็งแกรงจนเกิดความผูกพันกันในองคการมากยิง่ ขึน้ (Dariush, 2010
cited Sanrattana, 2014, 167-187)
อันดับที่ 3 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ แบบใฝบริการ หรือภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช ประกอบดวย 6 คุณลักษณะ
คือ 1) เปนผูฟงที่ดี มีทักษะในการฟง 2) เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ 3) มีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม 4) มีความออนนอมถอมตน ใหเกียรติผูอื่นเสมอ
5) มีใจรักในงานบริการ และ 6) เปนผูท ผี่ อ นปรน และมีความยึดหยุน ตอผูอ นื่ สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะ
ภาวะผูน าํ แบบใฝบริการ หรือภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช เปนผูน าํ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมสูงสุด มีลกั ษณะเดนดานการออนนอม
ถอมตน การใชอาํ นาจในการสรางความสัมพันธ และการพัฒนาผูต ามใหมภี าวะผูน าํ (Yukl, 2010, 491-498)
รวมถึงเปนผูนําที่มีความซื่อสัตย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นแกประโยชนของผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา
และมีใจรักงานบริการ (Greenleaf, 1970/1977 cited in Northouse, 2007, 3 ; Yukl, 2010, 491-498
& Spears, 2004, 7-11) เปนผูสรางสันติ เปนผูผอนปรน และยืดหยุนตอผูอื่น การโนมนาว ใหกําลังใจ
ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา ให ก ารฝ ก ฝน และพั ฒ นาความสามารถของป จ เจกบุ ค คล รั ก ความยุ ติ ธ รรม
ให ค วามไว ว างใจผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ส ามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งอิ ส ระ และเหมาะสมกั บ สถานการณ
(Yukl, 2010, 491-498 & Spears, 2004, 7-11) รวมถึงมีทักษะในการสื่อสาร และการเปนผูฟงที่ดี
(Greenleaf, 2002, 105-109) ตลอดจนมีการตัดสินใจในการแกปญหาที่เปนระบบ (Spears, 2004, 7-11)
สํ า หรั บ อั น ดั บ ที่ 3 มี ตั ว บ ง ชี้ ด  า นภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรม ประกอบด ว ย 6 คุ ณ ลั ก ษณะ คื อ
1) มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต 2) มี ค วามเสี ย สละ เห็ น แก ป ระโยชน ส  ว นรวมมากกว า ประโยชน ส  ว นตั ว
3) มีความเมตา กรุณา มีความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขในการทํางาน 4) มีความยุติธรรม เที่ยงตรง
และไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 5) เปนผูที่ใหความไววางใจ เชื่อมั่นในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
ในการทํางาน 6) เปนผูที่มีสัจจะวาจา รักษาคําพูด และปฏิบัติตามสิ่งที่พูด สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนผูนําที่มีความเสียสละ ยึดมั่นในจริยธรรม ทําใหคนเชื่อถือ และปฏิบัติตาม
(Phra Phaisan Visalo, 2007, 4) จึงเปนผูสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม มีความเมตตากรุณา
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม เคารพใหเกียรติผูตาม และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก
(Northouse, 2007, 3) หากจะเปลี่ยนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยางแทจริง
ไดนั้นตองยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูนํา และผูตามใหสูงขึ้นจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงรวมกัน เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความรูสึกถึงความตองการอยางแรงกลาที่สูงกวา
ระดับความตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว (Burns, 1978, 19-20) ตามแนวคิดของอริสโตเติล เนนวาควรให
ความสําคัญกับการพัฒนา และการฝกอบรม ผูมีคุณธรรมจะมีความกลาหาญสามารถควบคุมอารมณได
ไมเห็นแกตัว มีความซื่อสัตย มีความถอมตัว มีความยุติธรรม
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และมีความเชื่อวาศีลธรรมจะชวยทําใหคนในชุมชนมีชีวิตที่ดี (Northouse, 2007, 3) มีการวิจัยของ
Karnjanapun (2017, 16-25) พบวาพฤติกรรมของผูบริหารที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
มุงมั่นตั้งใจทํางานดวยความพากเพียร ชื่อสัตย มีเหตุผล กตัญูกตเวที มีการรักษาระเบียบวินัย เสียสละ
สามัคคี ประหยัด ยุติธรรม อุตสาหะ เมตตากรุณา และปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข และการวิจัยของ
Rukbanglaem (2016, 189-192) พบวาผูนําเชิงจริยธรรมตองมีความซื่อสัตย มีกฎเกณฑที่กอใหเกิด
ความยุติธรรม และเปนแบบอยางที่ดีดานพฤติกรรมในทางจริยธรรมดวย
อันดับที่ 4 ตัวบงชี้ดานภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ประกอบดวย 4 คุณลักษณะ คือ 1) มีความมั่นใจ
ตนเองสูง 2) มีบคุ ลิกภาพดี 3) มีความสามารถสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคการ และ 4) มีความนาเชือ่ ถือ
นาเคารพ และศรัทธา สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูน าํ เชิงศรัทธาบารมี เปนผูน าํ ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ
นาเคารพ และศรัทธา ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาจึงเกิดความผูกพัน (House, 1977 cited in
Muckinsky, 1997, 374 & Yulk, 2010, 491-498) และการสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคการปฏิบัติตาม
รวมถึงการสรางภาพลักษณของตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี (Lussier & Achua, 2001, 376)
อันดับที่ 5 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูท สี่ ง เสริม
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผูใ ตบงั คับบัญชา 2) มีความคิดริเริม่ สรางสรรค และ 3) มีความสามารถควบคุม
อารมณตนเองไดดี สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําที่มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณตนเองได เปนที่เคารพ ยกยอง ศรัทธา ไววางใจ มีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง (Burns,
1978, 19-32 ; Marquis & Huston, 2006, 694) รวมทั้งเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สงเสริม และ
สนับสนุนใหผูตามไดพัฒนาศักยภาพ (Bass, 1997, 130-139)
สําหรับอันดับที่ 5 มีตัวบงชี้ดานภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ
1) มีความกลาหาญ (กลาพูด กลาทํา และกลารับผิด) 2) มีความอดทนอดกลั้นตองานที่ยากลําบาก อุปสรรค
และสถานการณที่บีบบังคับได และ 3) มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน และ
พระมหากษัตริย สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ เปนผูนําที่แสดงออกทาง
พฤติกรรมในการสรางแรงจูงใจผูตามที่เกิดจากภายในจิตใจ กระตุนความหวัง หรือความเชื่อ ความไววางใจ
ความจงรักภักดี การยึดหลักคุณธรรม และมีความกลาหาญ (Fry, 2003, 693-727 & Yukl, 2010, 491-498)
ในขณะที่ภาวะผูนําแบบผูรับใชมีลักษณะคลายกับภาวะผูนําที่แทจริง และภาวะผูนําเชิงจิตวิญญาณ นั่นคือ
หลักการทางศีลธรรม และความใสใจของผูนําตอผูใตบังคับบัญชา โดยเพิ่มความไววางใจ ความจงรักภักดี
ความพึ ง พอใจของผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ผู  นํ า ที่ ช  ว ยเพิ่ ม ความสั ม พั น ธ ที่ ดี การเพิ่ ม อํ า นาจ ทํ า ให เ กิ ด
การมอบหมายงาน และการปฏิบัติไดงายขึ้น การรักษาความยุติธรรม และความเสมอภาคมีอิทธิพล
ตอการรับรูข องผูใ ตบงั คับบัญชาจึงชวยเพิม่ ความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคการ (Yukl, 2010, 491-498)
สําหรับอันดับที่ 5 มีตัวบงชี้ดานภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง ประกอบดวย 3
คุณลักษณะ คือ 1) มีความมุง มัน่ ทุม เทในการพัฒนาตนเองเพือ่ ศึกษาเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา 2) เปนผูท ปี่ ฏิบตั ติ น
อยางเสมอตนเสมอปลาย และ 3) มีความคิดในแงบวก สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําที่แทจริง
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หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง เปนผูนําที่มีความตระหนักในตนเองสูงเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อารมณ และ
เอกลักษณของตนเอง (Yukl, 2010, 491-498) รวมถึงการเปนผูนําที่มีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย
(George, 2000, 35-39) อั น ดั บ ที่ 6 ตั ว บ ง ชี้ ด  า นภาวะผู  นํ า แบบแลกเปลี่ ย นมี ค วามสํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 1 คุณลักษณะ คือ มีการยกยอง
ชมเชย และใหรางวัลผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนเปนผูนําที่ใหการยกยอง ชมเชย และใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา โดยสรางแรงจูงใจใหทํางาน
จนบรรลุวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นปกติ (Burns, 1978, 19-32) แตกตางจาก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงแกพนักงาน และองคการมากกวาภาวะผูนําแบบ
แลกเปลีย่ นทีม่ งุ สนับสนุนความมัน่ คงขององคการเปนสําคัญ (Promsri, 2005b, cited in Promsri, 2014, 100)

สรุป
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํามี 9 ดาน จํานวน 44 ตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้
ดานคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสําคัญสูงที่สุด เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงาน
อัยการสูงสุด จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เปนผูมีวิสัยทัศน 2) เปนผูที่มีความสามารถในการ
คิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มุงปฏิบัติงาน
เพื่อเปาหมายขององคการอยางชัดเจน 4) มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมานาน
5) มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง เพือ่ ไมใหเกิดความผิดพลาด 6) มีความสามารถในการมอบอํานาจ
และมอบหมายงานไดเปนอยางดี 7) เปนผูที่แสดงออกถึงการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานเปนทีม 8) เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองทีด่ ี 9) มีความสามารถในการใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด และคุ  ม ค า 10) เป น นั ก แก ป  ญ หาที่ ตั ด สิ น ใจได อ ย า งถู ก ต อ ง และรวดเร็ ว และ 11)
เปนผูที่สามารถอธิบายงาน และสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาไดดี
ผูว จิ ยั ไดบทสรุปจากการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน าํ เพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกร พบวาวัฒนธรรม
องคกรตองมีความสอดคลองกับคานิยม และวิสยั ทัศนขององคการ ซึง่ การทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรไดนนั้
สิง่ สําคัญคือผูบ ริหารงานธุรการทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ จากผลการวิจยั แสดงใหเห็นวาควรมุง เนนการพัฒนา
ดานคุณลักษณะภาวะผูน าํ เชิงกลยุทธเปนอันดับแรก โดยใชความสามารถในการสือ่ สารทีด่ ี ถายทอดวิสยั ทัศน
พันธกิจ เปาหมาย และคานิยมแสดงออกมาเปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมที่สามารถ
วัดผลได ผูบริหารงานธุรการในฐานะผูนําตองเปนผูสนับสนุน สงเสริม และผลักดันใหบุคลากรมีความคิด
ความเชื่อรวมกัน มีการทํางานเปนทีม จึงจะสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อใหองคการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได
1. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งนี้
ควรนําตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม จํานวน 44 ตัวบงชี้
ที่เปนผลการวิจัยในครั้งนี้สรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ
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ในปจจุบันโดยนํามาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ถาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา
ของผูบริหาร งานธุรการในปจจุบันนอยกวาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม
แสดงใหเห็นวาชองวางของคุณลักษณะภาวะผูนําที่แตกตางกันนั้นเปนสวนที่จะตองนําไปกําหนดแผน
การฝกอบรม และพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการตอไป
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป
ควรนําตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด กําหนด
รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู  นํ า นํ า ไปทดลองใช จ ริ ง กั บ ผู  บ ริ ห ารงานธุ ร การของสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ กับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน าํ โดยนํามาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด วาสามารถ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด
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การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regressions) การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการวิเคราะหเนือ้ หา
(Content Analysis) กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการที่เปนสมาชิกของศูนยสรางสรรค
งานออกแบบเชียงใหม สมาคมผูผลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ และสํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 235 ราย และสัมภาษณผูประกอบการ 17 ราย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสกัดความรู และสิ่งแวดลอมในการทํางาน
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยแบงเปนสามมิติ ไดแก
มิตนิ วัตกรรม มิตเิ ทคนิคการผลิตใหม และ มิตริ างวัลหัตถกรรมสรางสรรค สวนผลการวิจยั เชิงคุณภาพยืนยัน
วาการผนึกความรู เชน การเรียนรูจากการลงมือทํา และการแสวงหาความรูจากภายนอกมาบูรณาการ
รวมกับความรูของกิจการทําใหเกิดความรูใหมในรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑหัตถกรรมสรางสรรค
ไดเชนเดียวกัน

คําสําคัญ
การสรางความรู สินคาหัตถกรรมสรางสรรค ภาคเหนือตอนบน

Abstract
The objective of this research was to study the effects of knowledge creation factors
on the production of creative handicrafts in upper northern Thailand. This research used convergent
parallel design, a methodology which quantitative and qualitative method were applied
independently and simultaneously. Data collection were done by using questionnaires,
semi-structured interviews and observations. Quantitative analysis used multiple regression
analysis, while qualitative analysis used content analysis. Research samples were 235
entrepreneurs who were members of Chiangmai’s Thailand Creative and Design Center, Northern
Handicrafts Manufacturers and Exporters Association, and Chiangmai’s International Trade
Promotion Center. Separately 17 entrepreneurs were also interviewed.
Quantitative indicated that socialization (knowledge sharing), externalization (converting
tacit knowledge to explicit knowledge) and working environment have significant relationship with
3 dimensions of knowledge for the production of creative handicrafts including, innovation
dimension, new knowledge dimension, and creative product dimension. The results of qualitative
research confirmed that the internalization (learning by doing) and bringing knowledge from outside
to integrate with knowledge inside will also create innovation in the production of creative handicraft.
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บทนํา
กระแสการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก และสภาวะการแขงขันทีเ่ พิม่ ความรุนแรงขึน้
ทําใหประเทศตางๆ ตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเทศไทยมีการทบทวนกลยุทธการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เคยมุงเนนการผลิตภาคอุตสาหกรรม มาเปนเศรษฐกิจที่เนนการเกษตร
การบริการ และภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ความหลากหลาย และความยัง่ ยืนใหกบั เศรษฐกิจของประเทศ
(Thailand Creative & Design Center , 2009) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
มีประเด็นหลักการพัฒนาที่สําคัญขอหนึ่งเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตัง้ ใหม
(Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพื่อตอยอดฐานการผลิตและบริการ
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเศรษฐกิจสรางสรรคอันมีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมที่ใชความรูเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในการตัดสินใจ
ซึ่งมีทั้งการผลิตสินคาที่จับตองไดเปนรูปธรรม และการบริการเชิงปญญาหรือ เชิงศิลปะที่จับตองไมไดแตมี
เนือ้ หาสาระ (Content) ทีส่ รางสรรค มีมลู คาทางเศรษฐกิจและมุง ตอบสนองตลาด อุตสาหกรรมนีจ้ ะเกีย่ วของ
กับภาคสวนตางๆ ที่มีความหลากหลายซึ่งมีการดําเนินกิจกรรม ที่สรางสรรคแตกตางกันไปไมวาจะเปน
ดานศิลปะและหัตถกรรมตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ดานดนตรีคีตศิลป ดานการตีพิมพ ดานทัศนศิลป
ดานศิลปะการแสดง ไปจนถึงกลุมกิจกรรมที่มุงเนนการบริการและกิจกรรมที่ใชเทคโนโลยีอยางเขมขน เชน
ดานภาพยนตร ดานโทรทัศนและการกระจายเสียงวิทยุ สือ่ ใหมๆ และการออกแบบ (Kusumawadee, 2010)
มรดกทางวัฒนธรรมกลายเปนสินคาของประเทศไทยที่จะมาควบคูกับรายไดจากการทองเที่ยว อุตสาหกรรม
ทางดานหัตถกรรมทองถิน่ การทองเทีย่ ว และศิลปะ สามารถดึงเม็ดเงินใหกบั ประเทศไทยไดถงึ 30,000 ลานบาท
ตอป (Creative Chiang Mai, 2014) ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีศักยภาพแข็งแกรงในการผลิต
งานหัตถกรรม จํานวนของผูประกอบการ SMEs มีความหนาแนนสูงในภูมิภาคนี้ (Office of Small and
Medium Enterprise Promotion, 2014)
ปจจุบันสินคาหัตถกรรมตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ปญหาหลายอยางเกิดจาก
การขาดการใชเทคโนโลยีและการคิดคนนวัตกรรม เนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัด และขาดการถายโอนความรู
ความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณคาในการสรางสรรคงานหัตถกรรมไปสูรุนตอไปดวยรูปแบบที่ชัดเจน และความรู
สวนใหญยังไมไดมีการถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร (Chimplee, 2012) งานวิจัยบางสวน
(Baptista Nunes, Annansingh, Eaglestone & Wakefield, 2006 ; Durst & Runar Edvardsson, 2012)
ระบุวาธุรกิจขนาดเล็กนั้นความรูสวนใหญ ถูกเก็บไวในใจของเจาของและพนักงานที่สําคัญบางคน มากกวา
ที่จะเก็บไวในเชิงกายภาพ ที่สามารถจับตอง มองเห็นได หรือใชประโยชนรวมกันผานการแบงปนความรู
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ซึ่งปญหาเหลานี้เปนประเด็นที่นาสนใจเพราะจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรขนาดใหญ
พบวา ความรูที่อยูในตัวคนสามารถแบงปนกันไดผานการพูดคุย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสงผล
ให เ กิ ด ความคิ ด ใหม ๆ และนํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก ารให มี ค วามแตกต า ง สร า งสรรค หรื อ
เปนนวัตกรรมใหม ได (Darroch & McNaughton, 2002 ; Easa, 2012 ; Gurteen, 1998 ; Lee & Choi, 2003 ;
Yeh, Huang & Yeh, 2011) นอกจากการแลกเปลี่ยน และแบงปนกันในลักษณะการปฏิสัมพันธกัน
ทางสังคมแลว การทําใหความรที่มีอยู มีความชัดแจง สามารถเขาใจไดงาย ผานเอกสาร คูมือ หรือระบบ
ฐานขอมูลตางๆ ก็เปนแหลงที่มาที่สําคัญของการนําขอมูล ความรูแหลานี้ มาตอยอดกับความรูเดิมของ
แตละคนและนํามาใชพัฒนาจนกลายเปนสินคาและบริการใหมๆ ได ซึ่งทั้งหมดนี้ ทําใหธุรกิจตางๆ
พยายามหาทรัพยากรทีจ่ ะทําใหตนเองอยูร อด ไมวา จะเปนความสามารถในการจัดการ และการใชประโยชน
จากความรูที่จะเปนแหลงที่มาหลักของความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูอาจจะชวยให
ผูประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเองตอไปไดในอนาคตและมีความยั่งยืน
ดังนัน้ จากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันทีร่ นุ แรง การสรางความรูเ พือ่ พัฒนา
สิ น ค า หั ต ถกรรมสร า งสรรค จะเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ในการสร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น
ใหกับผูประกอบการไดในอนาคต จึงเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อใหทราบปจจัยการสรางความรู
ที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผลของการวิจัย
จะเปนประโยชนตอผูประกอบการที่ผลิตสินคาหัตถกรรมอาจนําไปประยุกต หรือเปนแนวทางสําหรับกิจการ
ของตนเพื่ อ ให ก ารผลิ ต อยู  บ นพื้ น ฐานของการใช ค วามรู  อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต ที่ มี
ความสรางสรรคตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจและวิเคราะหปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชทฤษฏีการสรางความรูขององคกร (Nonaka & Takeuchi, 1995, 71-72)
เปนพื้นฐานในการศึกษา โดยใชกระบวนการการแปลงเปลี่ยนความรูในเกลียวความรู (Knowledge Spiral)
หรือ SECI (เซกิ) ไดแก การแลกเปลีย่ นเรียนรู (Socialization) เปนกระบวนการของการสรางความรูข องบุคคล
ผานการปฏิสมั พันธทางตรงระหวางบุคคล และระหวางสิง่ แวดลอม การศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008)
และ Lwoga, Ngulube, & Stilwell (2010) พบวาการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ ายในเครือขายทําใหเกิดความรูใ หม
และความแปลกใหมของไอเดียผลิตภัณฑ การสกัดความรู (Externalization) เปนการทําใหความรูฝงลึก
ของแตละคนและของกลุมใหอยูในรูปแบบที่มีความชัดแจง การศึกษาของ Samuel, Goury, Gunasekaran
& Spalanzani (2011) พบวาการสกัดความรูมีความสําคัญในการสรางความรูในโซอุปทาน (Supply Chain)
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เนือ่ งจากหากมีการจัดทําโครงสรางเอกสารทีเ่ ปนทางการจะสามารถชวยใหการทํางานรวมกันในเครือขายงายขึน้
การจัดระบบความรู (Combination) เปนการรวบรวมความรูจากหลายสวนใหเกิดความรูใหมในองคกร
โดยความรูใหมขององคกรเกิดขึ้นจากการจัดองคประกอบของสารสนเทศที่มีอยูดวยการแยก การเพิ่มเติม
การประกอบเขาดวยกัน และการจัดหมวดหมูท ไี่ มตอ เนือ่ งกันเขาดวยกัน (Lee & Choi, 2003) การผนึกความรู
(Internalization) เปนกระบวนการของการเปลีย่ นความรูช ดั แจงใหเปนความรูฝ ง ลึกอีกครัง้ หนึง่ ผานการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง การศึกษาของ Chang, Hung & Lin (2014) และ Schulze & Hoegl (2008) พบวา
การผนึกความรูมีความสัมพันธทางบวกกับการสรางสิ่งใหม ซึ่งสิ่งใหมหมายถึงระดับของผลิตภัณฑใหม
ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ซึ่งการสรางความรูในเซกิโมเดลจะเปลี่ยนความรูเปนมูลคา
ทางธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหเกิดขึน้ ในองคกร (Lee & Choi, 2003 ; Nonaka, Toyama & Konno, 2000)
นอกจากกระบวนการสร า งความรู  ผ  า นกระบวนการเซกิ ทั้ ง สี่ ข  า งต น แล ว จากการทบทวนวรรณกรรม
ยั ง พบว า มี ป  จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการสร า งความรู  ที่ สํ า คั ญ ได แ ก วั ฒ นธรรมองค ก ร มี ส  ว นช ว ย
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การแขงขันที่ไดเปรียบจะตองมีวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือเขามาเกี่ยวของ
ในกระบวนของการทํางานในองคกรของคนในองคกรดวย (Forcadell & Guadamillas, 2002) วัฒนธรรม
องคกรในลักษณะตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธกับการจัดการความรูในบริบทของกิจการขนาดใหญ เชน
การทํางานรวมกัน (Collaboration) ความไววางใจ (Trust) การเปดกวาง (Openness) การทํางานเปนทีม
(Teamwork) และความเปนกันเอง (Informality) (Iglesias, Sauquet, & Montaña, 2011; Mitchell,
Nicholas & Boyle, 2009 ; Von Krogh, 1998) บทบาทของผูนํา (Leadership) การศึกษาเชิงประจักษ
จํานวนมากพบวาบทบาทผูน าํ มีผลตอการสรางความรูใ นองคกร (Lee & Choi, 2003 ; Nonaka et al., 2000)
ผลที่ไดสรุปวา ผูนํา มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสรางความรู ทั้งในดานกระบวนการแบงปน การสราง
และการสกัดความรู และทําใหการดําเนินการดานการจัดการความรูป ระสบผลสําเร็จ (Von Krogh, Nonaka,
& Rechsteiner, 2012) นอกจากนีผ้ นู าํ ยังเปนปจจัยเสริมในการสนับสนุนดานตางๆ เชน โปรแกรมทีส่ นับสนุน
อยางตอเนื่อง และสรางเงื่อนไขที่จําเปนในการจัดการความรู และอาจจะมีการใหรางวัล คําชมเชย
หรือประกาศนียบัตร เพื่อเปนการแสดงออกถึงการใหความสําคัญกับความรู และการเปดโอกาสใหพนักงาน
ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูจากแหลงความรูตางๆ เพื่อนํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น สิ่งแวดลอม
ในการทํ า งาน เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส  ง เสริ ม การสร า งความรู  ใ ห กั บ คนในองค ก รได เ ป น อย า งดี แบ ง ออก
เปนสองประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ (Physical Environment) เชน หองประชุม โตะ เกาอี้
อุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตางๆ คอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน และ
สิ่งแวดลอมเสมือน (Virtual Environment) เปนการพบปะกันผานเครือขายทางสังคม เชน โซเซียลมีเดีย
ไลนกลุม และ เฟสบุค การใชเทคโนโลยีการสื่อสารก็เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหการสรางความรูและ
นวัตกรรมรวมกันได (Hijazi & Kelly, 2003)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

64

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ผลิตภัณฑสรางสรรค เปนผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสรางสรรคของคน ซึ่งอาจจับตองได หรือ
จับตองไมได (Besemer & O'Quin, 1999) ผลลัพธที่จับตองได ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งมีความใหม
(Novelty) ระดับของการรับรูถ งึ ผลของความใหมและความแตกตางจากคูแ ขงทีอ่ ยูใ นขอบเขตเดียวกับกิจการ
(Amabile,1983) การใชความรูสรางสรรคผลิตสินคาโดยการบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางเอกลักษณใหกับสินคาของตน Bunsin (2014) การศึกษาของ Popadiuk &
Choo (2006) ทีก่ ลาววาจํานวนของนวัตกรรมขึน้ อยูก บั การสรางความรู โดยนวัตกรรมจะประกอบดวยแนวคิดใหม
ที่ ถู ก แปลงเปลี่ ย นให เ ป น สิ น ค า หรื อ บริ ก ารใหม ที่ ส ร า งคุ ณ ค า ให กั บ องค ก ร โดยที่ แ นวคิ ด ใหม เ กิ ด
จากการที่คนในองคกรมีโอกาสปฏิสัมพันธกันในสภาพแวดลอมที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการสรางความรู
จากแนวคิดขางตนผูวิจัยวัดการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยวัดจากผลลัพธที่ไดจากการผลิต ไดแก
สิ่งที่จับตองได วัดจากผลิตภัณฑใหมที่กิจการผลิตออกมาโดยมีความแตกตางจากคูแขงในตลาดเดียวกัน
หรือในการศึกษาครั้งนี้เรียกวานวัตกรรมผลิตภัณฑ ในสวนของผลลัพธการสรางสรรคที่จับตองไมได
ใชการวัดจากจํานวนการใชความรูในการผลิตสินคาใหม และจากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการสงเสริมผูประกอบการหัตถกรรมสรางสรรค จึงเพิ่มการวัดจํานวนการไดรับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค
เปนการสะทอนจากมุมมองภายนอกของกิจการ เพือ่ ใหมติ ขิ องการวัดมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ การศึกษาของ
นักวิจยั กอนหนานี้ ยังไมมขี อ สรุปทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับปจจัยการสรางความรูใ นการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
โดยตรง (Schulze & Hoegl, 2008 ; Suzianti & Anisah, 2014) ดังนั้นผูวิจัยจึงทําทดสอบปจจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (SOC) การสกัดความรู (EXT) การจัดระบบความรู (COM) การผนึกความรู (INT)
วัฒนธรรมองคกร (CUL) บทบาทผูน าํ (LEAD) และสิง่ แวดลอมในการทํางาน (Envir) และวัดการผลิตสินคา
หัตถกรรมสรางสรรค ออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Y1) เทคนิคการผลิตใหม (Y2) รางวัล
หัตถกรรมสรางสรรค (Y3) เขียนเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้
ปจจัยการสรางความรู
µ¦Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o (SOC)
µ¦´ªµ¤¦¼o (EXT)
µ¦´¦³ªµ¤¦¼o (COM)

ª´¦¦¤¨·£´r (Y1)

µ¦¹ªµ¤¦¼o (INT)

Á·µ¦¨·Ä®¤n (Y2)

ª´¦¦¤°r¦ (CUL)

¦µª´¨®´¦¦¤¦oµ¦¦r (Y3)

µ¼oÎµ (LEAD)
·ÉÂª¨o°¤Äµ¦Îµµ (Envir)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยแบบพรอมกัน (Convergent Parallel Design) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยวิธีการวิจัยทั้งสองเปนอิสระตอกัน โดยใหความสําคัญกับการวิจัยทั้งสอง
แบบเทาเทียมกัน และเพื่อตรวจสอบความถูกตองหรือทําใหผลการวิจัยสมบูรณมากขึ้น (Ngamwichaikit,
2015) โดยเริ่มพัฒนากรอบแนวคิด จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากขอมูลทุติยภูมิ
และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินคาหัตถกรรม เพื่อสังเกตประเด็นที่อาจจะเพิ่มเติมไดในกรอบแนวคิด และ
ในขั้นตอไปเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื ผูป ระกอบการหัตถกรรมทีเ่ ปนสมาชิกของศูนยสรางสรรค
งานออกแบบเชียงใหม สมาคมผูผ ลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 426 ราย คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของเครซี่
และมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน Yotongyos & Swasdison, 2014) คือ 201 ราย ผูวิจัย
จึงสงแบบสอบถามไปทัง้ หมดเพือ่ ใหไดแบบสอบถามกลับคืนมามากทีส่ ดุ และไดรบั การตอบกลับทัง้ สิน้ 287 ราย
คิดเปนรอยละ 67.37 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวาเหลือเพียง 235 ราย คิดเปนรอยละ 55.16
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของกิจการ ตอนที่ 3 ปจจัยการสรางความรู ตอนที่ 4 ความรู โดยตอนที่ 3 เปนคําถามปลายปด
ใชแบบมาตรประมาณคา Likert-scale จํานวน 5 ระดับ โดยระดับ 1 เทากับ ดําเนินการนอยที่สุด ถึงระดับ 5
เทากับดําเนินการมากที่สุด สวนตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยทดสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหา
คาความเชื่อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามกอนเก็บรวบรวมขอมูลจริง จํานวน 30 ราย แลวนําขอมูลที่ได
มาวิเคราะหความเชื่อถือไดของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง (n = 30) วัดความสอดคลองภายใน
(Internal Consistency) โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)
วาอยูใ นระดับทีย่ อมรับไดหรือไม โดยควรมีคา มากกวา 0.7 ขึน้ ไป (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham,
1998) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามแตละดาน คาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับมากกวา 0.7
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สถิติรอยละ และคาเฉลี่ย การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
โดยใชเกณฑของ Burns & Grove (1993) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมเกิน 0.65 (Kaiyawan, 2012)
การตรวจสอบตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ดวยคา Variance Inflation
Factor (VIF) ตองมีคาไมเกิน 10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) และวิเคราะหปจจัยการสราง
ความรูดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับสัมภาษณเชิงลึก และแบบ Check list ขณะสังเกต
โดยกรอบของขอคําถามในการสัมภาษณใชแนวคิดเกลียวความรู (Knowledge Spiral) หรือ SECI (เซกิ)
(Nonaka, 1994 ; Nonaka, & Toyama, 2003 ; Lee & Choi, 2003) และปจจัยอืน่ จากการทบทวนวรรณกรรม
ขางตน และเมื่อไดกรอบคําถามแลว นําเครื่องมือนี้ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา ตลอดจนความถูกตองของภาษาในการสื่อความหมาย นําแบบสัมภาษณเขาสัมภาษณกิจการ
ทีผ่ ลิตสินคาหัตถกรรมโดยผูใ หขอ มูลทีส่ าํ คัญ (Key Informants) ทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดแก เจาของกิจการ
ที่เปนตัวแทนกลุมผลิตภัณฑที่ไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงไว จํานวน 20 ราย ใหครอบคลุมประเภท
การผลิตสินคาหัตถกรรม 10 ประเภท ประเภทละ 2 กิจการ (เกณฑการแบงจากสมาคมผูผลิตและ
สงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ) โดยมีเงื่อนไขเบื้องตนวาผูที่ถูกคัดเลือกใหความรวมมือในการสัมภาษณ
อยางดี การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามและขอมูลทัว่ ไปของกิจการ พบวา ผูต อบแบบสอบถาม
มีจํานวนทั้งสิ้น 235 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-60 ป ระดับการศึกษาสวนใหญตํ่ากวา
ปริญญาตรี ระยะเวลาในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจเฉลี่ย 10.46 ป และเมื่อแบงประเภทของกิจการพบวา
เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวนั้น
เมื่ อ นํ า ข อ มู ล จํ า นวนพนั ก งานมาจั ด กลุ  ม ตามเกณฑ ก ารจั ด ขนาดวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ของสํานักการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา กิจการสวนใหญเปนกิจการขนาดยอม
คิดเปนรอยละ 92.35 และการผลิตสินคาหัตถกรรมเกือบครึ่งหนึ่งเลือกกลยุทธการผลิตและสรางแบรนด
เปนของตนเอง หรือรอยละ 49.02 ประเภทของสินคาหัตถกรรมที่กิจการผลิตเปนหลัก พบวา ประเภทผา
และสิ่ ง ทอมี ก ารผลิ ต มากที่ สุ ด และรายได ข องกิ จ การที่ ต อบแบบสอบถามมี ร ายได จ ากการขายเฉลี่ ย
ไมเกิน 1,000,000 บาทตอป
1.2 การทดสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั
(Pearson Correlation) พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.199 ถึง 0.612 ซึ่งไมเกินเกณฑ 0.65
(Kaiyawan, 2012) และเมื่อพิจารณาคา Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวาคา Tolerance ของสมการที่ 1 อยูระหวาง .430 ถึง .855
สมการที่ 2 อยูระหวาง .410 ถึง .865 และสมการที่ 3 อยูระหวาง .473 ถึง .876 ทั้งนี้คา Tolerance
หากมีคามากกวา 0.2 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันนอยไมเกิดปญหา Multicollinearity และ
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จากตารางที่ 1 คา VIF ของสมการที่มีคาตั้งแต 1.107 ถึง 2.326 สมการที่ 2 มีคาตั้งแต 1.156 ถึง 2.442
และสมการที่ 3 มีคาตั้งแต 1.142 ถึง 2.113 ซึ่งคา VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีคาไมเกิน 10 ดังนั้นจึงไมเกิด
ปญหา Multicollinearity เชนกัน สามารถวิเคราะหการถดถอยพหุคุณได ดังผลการวิเคราะหลําดับตอไป
1.3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ
ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุของปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
´ªÂ¦

´ªÂ¦°·¦³
(nµ¸)
µ¦Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o (SOC)
µ¦´ªµ¤¦¼o (EXT)
µ¦´¦³ªµ¤¦¼o (COM)
µ¦¹ªµ¤¦¼o (INT)
ª´¦¦¤°r¦ (CUL)
µ¼oÎµ (LEAD)
·ÉÂª¨o°¤² (Envir)

´ªÂ¦µ¤
¤µ¦¸É 2
Á·µ¦¨·Ä®¤n
B
T
p
E

¤µ¦¸É 1
ª´¦¦¤¨·£´r
B
T
p
E
-38.379

-2.921

.004

-29.476

.507
12.506

.014
.178
.400 3.866**

.859
.000

5.546
5.975

¤µ¦¸É 3
¦µª´¨®´¦¦¤¦o µ¦¦r
B
t
p
E

-2.732

.007

.085

.211
.252

2.259*
2.156*

.025 .106
.033 -.079

-.863

.389

.147
.206

2.025*
2.218*

.044
.028

-1.793
-.950
.583

.074
.343
.560

-.087

.931

1.299

.195

-4.548 -.158
2.226 .063
-5.023 -.150

1.498
.671
-1.567

.136
.503
.119

-4.019 -.185
.230 .009
-.831 -.033

-1.505
.085
-.273

.135 -.049 -.168
.933 .030 -.082
.785 -.005 .053

6.522

.163

1.763

.080

3.539

.121

1.068

.287

1.444

.173

2.324*

.021

.085

.014

.168

2

2

R=.426 R =.182 R adj=.149 F=5.463
P=.000

2

2

.012 -.008

.867 -.173

R=.341 R =.116 R adj=.073 F=2.693
P=.012

.089
2

2

R=.244 R =.060 R adj=.031 F=2.057
P=.049

*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05 **¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรม
สรางสรรค โดยวัดทั้ง 3 มิติ ผลการวิเคราะหดวยวิธี Enter ไดดังนี้
1.3.1 สมการที่ 1 มิตินวัตกรรมผลิตภัณฑ: สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย
การสรางความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิตินวัตกรรม
ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=5.463 P=.000) และมีอํานาจในการพยากรณ
รอยละ 18.2 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอนวัตกรรมผลิตภัณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และสิง่ แวดลอมในการทํางาน (Envir) มีคา สัมประสิทธิ์
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.400 และ 0.173 ตามลําดับ ความหมายคือ เมือ่ มีการดําเนินการ
ในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหจํานวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 0.40 หนวย และ
เมือ่ มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานเพิม่ ขึน้ หนึง่ หนวย จะทําใหจาํ นวนนวัตกรรมผลิตภัณฑเพิม่ ขึน้ 0.17
โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â·
ܻ 1 ൌ െ͵ͺǤ͵ͻ  ͲǤͷͲ  ͳʹǤͷͲ כെ ͶǤͷͶͺ  ʹǤʹʹ  െ ͷǤͲʹ͵  Ǥͷʹʹ  ͳǤͶͶכ

¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â¤µ¦µ
 ͳ ൌ ͲǤͲͳͶܱܵ ܥ ͲǤͶͲͲ כ ܶܺܧെ ͲǤͳͷͺ ܯܱܥ ͲǤͲ͵ ܶܰܫെ ͲǤͳͷͲܮܷܥͲǤͳ͵ ܦܣܧܮ ͲǤͳ͵כ ݎ݅ݒ݊ܧ
ܼ

1.3.2 สมการที่ 2 มิติเทคนิคการผลิตใหม : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัยการสราง
ความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิติเทคนิคการผลิตใหม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=2.693 P=0.012) และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 11.6
เมือ่ พิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกตอเทคนิคการผลิตใหม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (SOC) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เทากับ 0.252 และ 0.211 ตามลําดับ อธิบายไดวา เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรู
เพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพิ่มขึ้น 0.252 หนวย และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้น
หนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพิ่มขึ้น 0.211 โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ไดดังนี้
¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â·
ʹ ൌ െʹͻǤͶ  ͷǤͷͶ כ ͷǤͻͷ  כെ ͶͲͳͻ  ͲǤʹ͵Ͳ  െ ͲǤͺ͵ͳ  ͵Ǥͷ͵ͻ  ͲǤͲͺͷ


¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â¤µ¦µ
 ʹ ൌ ͲǤʹͳͳܱܵ כ ܥ ͲǤʹͷʹ כ ܶܺܧെ ͲǤͳͺͷ ܯܱܥ ͲǤͲͲͻ ܶܰܫെ ͲǤͲ͵͵ ܮܷܥ ͲǤͳʹͳ ܦܣܧܮ ͲǤͲͳͶݎ݅ݒ݊ܧ


1.3.3 สมการที่ 3 มิติรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย
การสรางความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิตริ างวัลหัตถกรรม
สรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F = 2.057 P = 0.049) และมีอํานาจในการพยากรณ
รอยละ 6 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก ป จ จั ย การสกั ด ความรู  (EXT) และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  (SOC)
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.206 และ 0.147 ตามลําดับ อธิบายไดวา
เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพิ่มขึ้น 0.206 หนวย
และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพิ่มขึ้น 0.147 ตามลําดับ
โดยสามารถสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â·
͵ ൌ െǤͳ͵  ͲǤͲͺͷܱܵ כ ܥͲǤͳͲ כ ܶܺܧെͲǤͲͻ ܯܱܥെ ͲǤͲͶͻ ܶܰܫ ͲǤͲ͵Ͳ ܮܷܥെ ͲǤͲͲͷ ܦܣܧܮ ͲǤͲͳʹݎ݅ݒ݊ܧ


¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â¤µ¦µ
 ͵ ൌ ͲǤͳͶܱܵ כ ܥ ͲǤʹͲ כ ܶܺܧെ ͲǤͳͺ ܯܱܥെ ͲǤͲͺʹ ܶܰܫ ͲǤͲͷ͵ ܮܷܥെ ͲǤͲͲͺ ܦܣܧܮ ͲǤͲͺͻݎ݅ݒ݊ܧ
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูป ระกอบการทีใ่ หความรวมมือในการสัมภาษณจาํ นวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 85 ผูป ระกอบการ
สวนใหญที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณมีสถานประกอบการตั้งอยูจังหวัดเชียงใหมเปนสวนมาก
จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 70.58 และทีเ่ หลือจังหวัดละ 1 ราย ไดแก ลําพูน เชียงราย แพร นาน แมฮอ งสอน
และลําปาง คิดเปนรอยละ 29.42 ผลการสัมภาษณพบวา การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคมี 2 รูปแบบ
ทีส่ าํ คัญ ไดแก การผลิตตามความตองการของลูกคา หรือตามคําสัง่ ซือ้ ดังนัน้ การคิดสินคาใหมจะรอรับโจทย
จากลูกคาแลวเปรียบเทียบกับศักยภาพและความชํานาญของกิจการทีม่ แี ละพัฒนาสินคาใหมนาํ เสนอลูกคา
สวนรูปแบบที่สองคือ การผลิตสินคาโดยกิจการพัฒนาขึ้นมาเองตามทรัพยากรที่ตนมีอยู และอาศัยความรู
จากเจาของกิจการ พนักงาน ฝายออกแบบ และดีไซเนอร ทํางานรวมกัน โดยมีเจาของกิจการเปนคียหลัก
เพื่อผลิตสินคาออกมาจําหนาย สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคนั้น
ผูว จิ ยั ใชกรอบคําถามตามการวิจยั เชิงปริมาณ พบวากิจการสวนใหญมงุ เนนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ภายนอก
กิจการ โดยเฉพาะการไดพูดคุยกับลูกคา ทําใหกิจการทราบถึงความตองการและรสนิยมของลูกคา สามารถ
นํามาเปนขอมูลในการออกแบบและผลิตสินคาใหตรงกับความตองการได และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เชน
การออกงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ทีเ่ ปนประโยชนตอ การผลิต เปนตน
สวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรนั้นจะเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกันระหวางพนักงาน
ในระหวางพัก หรือในระหวางทํางาน เนื่องจากสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก จึงไมมีการจัดกิจกรรม
ที่มีลักษณะเปนทางการ แตมีผูประกอบการบางรายเทานั้นที่เชิญผูเชี่ยวชาญในการผลิตมาใหความรู
กับพนักงาน สวนปจจัยที่ผูใหสัมภาษณตอบรองลงมาคือ การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความเปน
รูปธรรมทําใหคนอื่นเขาใจไดงาย ไดแก การเขียนแนวคิดผลิตภัณฑออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper)
การแจกแจงรายละเอียดของงานผลิตผานเอกสาร เชน ใบสั่งทํา ใบแสดงขั้นตอนการผลิต การผลิตสินคา
ตัวอยางและใหฝายที่เกี่ยวของดูเพื่อใชเปนมาตรฐานในการเทียบชิ้นงานระหวางการผลิต การทําสมุดบันทึก
ความผิดพลาดและแนวทางแกไขระหวางการผลิต การถอดลายผาทอออกมาเปนกราฟ เปนตน ซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมเหลานีอ้ ยูใ นกลุม ของตัวแปรการสกัดความรู รายละเอียดของกิจกรรมแตกตางกันไป
ตามประเภทของการผลิตสินคา อีกปจจัยหนึง่ ทีพ่ บในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคนนั้ กิจการจะเกิด
ความรูใ หมและผลิตสินคาใหมตอ งผานกระบวนการลองผิดลองถูก และเรียนรูจ ากการลงมือทํา และพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ ง เนือ่ งจากงานหัตถกรรมเปนงานทีต่ อ งใชแรงงานและฝมอื ของคน ดังนัน้ การเรียนรูแ ละความรูจ ะเกิดขึน้
ในระหวางผลิตชิ้นงานนั้นจึงเปนความรูที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในระหวางการผลิตนอกจากนั้นยังพบบทบาท
ของผูนําซึ่งไดแก เจาของกิจการมีความสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการผลิตสินคาหัตถกรรม
ขึ้นในกิจการ เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก และปจจัยเกื้อหนุนที่ผูประกอบการเห็นวา
มีสว นชวยสงเสริมใหเกิดหัตถกรรมสรางสรรคขนึ้ ในกิจการคือ บรรยากาศการทํางาน ทีเ่ ปนกันเอง ทําใหพนักงาน
กลาที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูขึ้นในกิจการ
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3. ภาพรวมของผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาปจจัยการสรางความรูมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในบริบทของ
การผลิตสินคาหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ไดแกปจจัยดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปจจัยดานการสกัดความรู
และปจจัยสิง่ แวดลอมในการทํางาน โดยปจจัยเหลานีส้ ามารถพยากรณไดวา เมือ่ กิจการเพิม่ ระดับการดําเนินการ
ในปจจัยดังกลาวจะสงผลใหผลลัพธการผลิตเชิงสรางสรรคไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ เทคนิคการผลิตใหม
และรางวัลหัตถกรรมเชิงสรางสรรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามไปดวย เชนเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทีผ่ ลการวิจยั พบวาสวนใหญผปู ระกอบการใหความสําคัญกับการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกับลูกคาในการพัฒนา
สินคาใหม และการรวมงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เปนประโยชน
ตอการผลิตและพัฒนาสินคาใหม และยังสังเกตพบวาในกระบวนการผลิตมีวิธีการถายทอดความรูที่ฝงลึก
ในตัวพนักงานออกมาในรูปเอกสารในการผลิต เชน การเขียนอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑโดยสื่อความหมาย
ออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper) การแจกแจงรายละเอียดของวิธีการผลิตผานเอกสาร เชน ใบสั่งทํา
ใบแสดงขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการถอดลายผาทอในรูปแบบกราฟ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมภายใน
กิจการที่เอื้อใหเกิดการสรางความรูตามศักยภาพและความเหมาะสมของกิจการ โดยรูปแบบการพูดคุย
ที่ไมเปนทางการในสถานที่ที่มีบรรยากาศผอนคลาย จะชวยทําใหไดความรูหรือแนวคิดใหมได

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคใน
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบปจจัยดังนี้
1. ป จ จั ย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  คื อ การพบปะทางสั ง คมในลั ก ษณะที่ เ ป น ทางการและ
ไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันผานการปฏิสัมพันธหรือการพูดคุย เพื่อแบงปน
ความรูฝงลึกที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลไปยังคนอื่นๆ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับผลลัพธเชิงสรางสรรค 2 ตัวแปร ไดแก รอยละของการใชความรูใหม
และจํานวนของการไดรับรางวัลเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาเกือบทุกกิจการมักจะไดความรู
และแนวคิดในการผลิตสินคาใหมๆ มาจากลูกคาเปนหลักและนํามาตอยอดในการพัฒนาสินคาใหม แตมี
สองกิจการจากผูท ไี่ ปสัมภาษณทงั้ หมด 17 ราย ทีใ่ หความสําคัญกับการสงผลิตภัณฑเขาประกวดในเวทีตา งๆ
เพราะเปนการทําการตลาดอยางหนึ่ง และไดออกสื่อหลากหลายประเภท รวมทั้งยังไดขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมทีต่ ดั สินการประกวดนัน้ ๆ ซึง่ ถือไดวา เปนการแลกเปลีย่ นทีไ่ ดประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาสินคา
ทั้งในแงการตลาดและในแงของการผลิต กิจการที่มีสินคาใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่องจะมีการแบงปน
ความรูกับนักออกแบบทั้งที่จางประจํา และจางงานเฉพาะกิจ กิจการที่มีการสงออกใหความสําคัญกับ
การทํางานรวมกับดีไซเนอรชาวตางชาติเพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม และมีหลายกิจการไดกลาววา
ความรูและเทคนิคเฉพาะทางในการผลิตไดมาจาก Supplier (ผูรับจางผลิตภายนอกที่ไมใชพนักงานประจํา)
ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทางของตนและมีเทคนิคเฉพาะตัว การไดพูดคุย แลกเปลี่ยนจะทําใหไดความรูใหม
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ในเชิงเทคนิคการผลิตเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) พบวากระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีความสัมพันธทางเดียวกันกับความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Novelty of
Product Ideas) และ Klonthongijaroen (2017) พบวากลุม หัตถกรรมเรือใบไดรบั ความรูใ หมจากการสงเสริม
และพั ฒ นาจากหน ว ยงานภายนอก ทั้ ง นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า ในบริ บ ทของการผลิ ต สิ น ค า หั ต ถกรรมนั้ น
ความรูใหมถูกสรางขึ้นผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในและภายนอกองคกร
2. ปจจัยการสกัดความรู คือ การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความชัดเจนขึ้น เปนการดึง
ความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร ภาพวาด ภาพราง หรือการเปรียบเทียบและ
ใชตัวอยาง ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การสกัดความรู มีอิทธิพลตอนวัตกรรมผลิตภัณฑ ความรูใหม
และสินคาสรางสรรค ทั้งสามสมการ ซึ่งหมายความวาหากกิจการมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้น
ก็จะทําใหผลลัพธการผลิตทั้งสามเพิ่มขึ้นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยนี้มีความสัมพันธกับ
การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค โดยลักษณะของการสกัดความรูที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต คือ
การสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑใหมโดยใชเอกสาร (Concept Paper) เพื่อแสดงแนวคิดที่อยูในใจออกมา
ใหพนักงานเกี่ยวของไดชัดเจนที่สุด และนําแนวคิดที่สมบูรณแลว มาแจกแจงรายละเอียดของงาน
เพือ่ ใหฝา ยผลิตทีเ่ กีย่ วของสามารถปฏิบตั งิ านไดตรงตามแบบทีก่ าํ หนดไว แตละกิจการอาจมีชอื่ เรียกแตกตาง
กันไป เชน เอกสารลําดับขั้นตอนการทํางาน (Procedure Sheet) ใบสั่งซื้อ ใบสั่งทํา เปนตน มีการถอด
ความรู หรือภูมิปญญาในกระบวนการผลิตออกมาเปนเอกสารที่ชัดเจน เพื่อใหคนอื่นๆ ทําตามไดงาย เชน
การถอดลายผาทอ ออกมาเปนแผนผัง ทําใหงายตอการทํางาน และยังเปนการทําใหภูมิปญญาที่ฝงลึก
ในตัวผูเ ชีย่ วชาญนัน้ ไดรบั การถายทอด จากพนักงานคนหนึง่ ไปสูพ นักงานอีกคนหนึง่ ได กิจการทีม่ กี ารขยาย
กําลังการผลิต และเพิ่มจํานวนพนักงาน มักจะมีการรวบรวมความชอบและรสนิยมของลูกคาในรูปแบบ
ของเอกสาร เพื่อเก็บขอมูลความชอบของลูกคาและนําขอมูลเหลานี้ไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
ออกแบบสินคาใหมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Semeon, Garfield, Meshesha & David (2013)
แตก็ขัดแยงกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) ที่พบวากระบวนการสกัดความรู ไมมีความสัมพันธ
ตอความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3. ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน คือ สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ สิ่งแวดลอมระบบออนไลน
และกิจกรรมสงเสริมการสรางความรู ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวาสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธ
ในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลลัพธการผลิตที่มีความสรางสรรค แสดงใหเห็นวาการจัด
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจะสงผลใหกระบวนการสรางความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทําใหสินคาที่มี
ความสรางสรรคเพิ่มขึ้นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา เจาของกิจการสวนใหญมีการจัดสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูภายในกิจการ เชน การมีโตะนั่งพักผอน จุดทานนํ้า โรงอาหาร รวมทั้ง
หองประชุม ซึง่ สิง่ แวดลอมเหลานีท้ าํ ใหพนักงานไดมโี อกาสพบปะพูดคุยกัน นอกเหนือจากเวลาทํางาน ทําให
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกันได ซึง่ ผลการศึกษานีส้ อดคลองกับการศึกษาของ Magnier-Watanabe,
Benton & Senoo (2011) ทีศ่ กึ ษากลุม ตัวอยางประเทศญีป่ นุ ทีพ่ บวา สถานทีท่ ไี่ มเปนทางการ (Informal Ba)
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มีความสัมพันธกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนั้นการที่องคกรจัดสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพที่เหมาะสม
ลวนแตมีความสัมพันธตอกระบวนการสรางความรูทําใหพนักงานมีพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการแลกเปลี่ยน
และสรางประสิทธิภาพในการสรางความรูใหม สอดคลองกับการศึกษาของ Nonaka & Konno (1998)
ที่ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “Ba” เปนภาษาญี่ปุน “Ba-บะ” ซึ่งหมายถึงสถานที่หรือพื้นที่ที่ใหกลุมคน
มาอยูรวมกันและแลกเปลี่ยนความรู โดย Ba จะทําหนาที่เปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการสรางความรูได
4. ปจจัยการผนึกความรู คือ การเปลี่ยนความรูชัดแจงที่อยูในรูปแบบตางๆ ไปสูความรูฝงลึก
ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง หรือเรียนรูจากการกระทํา ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดจากการทดสอบ
ทัง้ สามสมการพบวา ปจจัยการผนึกความรูไ มสามารถพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคซงึ่ แตกตาง
กับผลการวิจยั เชิงคุณภาพทีพ่ บวา ปจจัยการผนึกความรู เปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญตอการผลิตสินคาหัตถกรรม
สรางสรรค เพราะงานหัตถกรรมจําเปนที่ตองลงมือทํา เรียนรูจากการผลิต และพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง
โดยอาศัยฝมอื และทักษะความชํานาญเดิม ผนวกกับความรูแ ละเทคนิคใหมจากภายนอกมาบูรณาการรวมกัน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมสอดคลองกับการศึกษาของ Purcarea, del Mar Benavides Espinosa & Apetrei
(2013) และ Patluang (2009) ที่พบวา ในการผลิตสินคาหัตถกรรมจะมีรูปแบบของการผนึกความรูที่พบ
คือ การทดลองทํา เชนเจาของกิจการอาจไดโจทยการผลิตใหมมาจากลูกคา และใหพนักงานฝายที่เกี่ยวของ
การทดลองทํา โดยใชความรูและความชํานาญเดิมของพนักงานที่มีผนวกกับการคนหาความรูเพิ่มเติม
เพือ่ ผลิตชิน้ งานตามโจทยทไี่ ดรบั โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑของกิจการมักจะเกิดขึน้ จากรูปแบบนี้ อีกรูปแบบหนึง่
คือการเรียนรูรวมกับที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก คูคา และเครือขายที่ธุรกิจ โดยเจาของกิจการ
มักจะเปนคนที่มีบทบาทในรูปแบบนี้มากกวาพนักงาน เพราะมีโอกาสไดไปพบปะกับกลุมคนเหลานี้ และ
ดึงความรูจากภายนอกเหลานี้มาประยุกตใหเกิดความรูใหมใหกับกิจการ

สรุป
ปจจัยการสรางความรูท สี่ ง ผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก
การสกัดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู การผนึกความรู และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยผลการวิจัย
เชิงปริมาณไดทําการทดสอบการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เทคนิคการผลิตใหม ซึ่งเปนการวัดจากมุมมองภายในกิจการ สวนรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค เปนการวัด
จากมุมมองภายนอกกิจการ ตัวแปรการสรางความรูที่คนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณคือ การสกัดความรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสิ่งแวดลอมการทํางาน โดยผลการคนพบในเชิงปริมาณที่สําคัญคือ ปจจัย
การสกัดความรูเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคทั้งสามมิติ เปนขอคนพบ
ที่สําคัญที่ชวยใหผูประกอบการที่ผลิตสินคาหัตถกรรมไดเห็นถึงความสําคัญของการสกัดความรู การศึกษา
ครั้งนี้ไดทดสอบการผลิตหัตถกรรมสรางสรรคโดยใชมุมมองจากภายนอกกิจการ คือจํานวนรางวัลหัตถกรรม
สรางสรรค ซึ่งยังไมมีผลการวิจัยเชิงประจักษกอนหนานี้ พบวาการสกัดความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีความสัมพันธกับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค ซึ่งเปนองคความรูใหมในบริบทของการผลิตสินคาหัตถกรรม
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สรางสรรค สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบตัวแปรการสรางความรูสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
และพบปจจัยเพิ่มเติม คือ การผนึกความรู การไดเรียนรูจากการลงมือทํา และการแสวงหาความรูจาก
แหลงภายนอกและนํามาบูรณาการรวมกับความรูข องกิจการจะทําใหเกิดการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 หากกิจการเพิม่ ระดับการดําเนินการในการทําใหความรูท ฝี่ ง ลึกในตัวคนมีความชัดเจนขึน้
โดยการดึงความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบตางๆ จะทําใหการผลิต
สินคาหัตถกรรมสรางสรรคเพิ่มขึ้นตามไปดวย
1.2 การจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ เชน
โตะนั่งพักผอน จุดทานนํ้า โรงอาหาร หองประชุม และสิ่งแวดลอมออนไลน เชน เครือขายอินเตอรเน็ต
สังคมออนไลน คอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดพื้นที่ในการแบงปนความรูในระหวางการทํางาน โดยสิ่งแวดลอม
เหลานี้มีความสัมพันธในทางบวกกับผลลัพธการผลิตที่มีความสรางสรรค เพิ่มโอกาสในการไดแนวคิดใหม
ใหเกิดขึ้นได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในภาพรวมของผูผลิตสินคาหัตถกรรมทุกประเภททั้ง
การศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ปจจัยการสรางความรูมีความหลากหลายและความซับซอน
เมือ่ มีการผลิตสินคาทีแ่ ตกตางกันกระบวนการอาจมีปจ จัยทีต่ า งกันดวย การศึกษาในอนาคตควรเลือกศึกษา
เชิงลึกในการผลิตสินคาหัตถกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งจะไดตัวแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับสินคาหัตถกรรมประเภทนั้นไดโดยตรง และอาจจะทําใหทราบเทคนิคเฉพาะที่จะเปนประโยชน
โดยตรงกับผูผลิตสินคาหัตถกรรมที่เปนสตารทอัพ หรือผูที่ตองการพัฒนาธุรกิจของตนเอง
2.2 การศึกษาในครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาในภาพรวมของประเทศ หรือเปรียบเทียบระหวางภาค
เพื่ อ ให เ ห็ น ความแตกต า งของกระบวนการสร า งความรู  ใ นการผลิ ต สิ น ค า หั ต ถกรรมของประเทศไทย
เพื่อเปนแนวทางไปสูการสรางแผนพัฒนางานหัตถกรรมของไทยในอนาคตตอไป
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the effects of Mindfulness Reading
Strategy (MORS) on Thai university students’ reading comprehension. This study was designed
based on the prominent reading problems of Thai students’ reading habits which was the lack of
concentration while studying and reading. The samples were 27 students in the second year.
The research instruments were the TOEFL’s reading comprehension test, MORS worksheet and
self-report, MORS interview questions, and MORS Self-observation Checklist. The data were
analyzed by t-test, frequency and per cent, and content analysis. The analysis of the data showed
that the students who practiced mindfulness concentration by sitting meditation could improve their
reading comprehension as shown in their English reading comprehension Post-test (M = 16.14,
SD = 3.57) with a small effect size (0.37) at the confidence level of 0.01.

Keywords
Concentration Strategy, Enhancement, Reading Comprehension

Introduction
Reading is an essential tool for all students for academic and professional achievement.
According to Alderson & Urquhart (1984), English reading skills are important to academic studies,
professional success, and personal development. Besides, Anderson (2003) noted that, with
strengthened reading skills, students of English tended to make greater progress in other areas of
language learning and other disciplines. This means that if students are proficient in reading,
they will be able to utilize this skill in acquiring knowledge and in developing themselves. However,
most Thai students in all educational levels do not possess good reading skills. Thai educators
investigated the reading ability of Thai university students and found that most students,
especially those who were not English majors, had low to medium English reading proficiency
(Sucompa, 1998 ; Rattanawanitpun, 1999 ; Chinwonno, 2001 ; Anusornnarakarn, 2002). This finding
is consistent with the results of the 7th edition of EF English Proficiency Index (EPI) in 2017.
Thailand was ranked 53 from 80 with an average score of 49.78 which was categorized under
“low proficiency” (EF English Proficiency Index, 2017). In addition, the data obtained from the
TOEFL iBT test between January 2017 and December 2017 revealed that the English language
skills’ score of Thai students were as follows: reading and speaking (19/30), listening and writing
(20/30), respectively (Educational Testing Service, 2018).
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One of the problems which makes Thai students are low proficiency in English language
may be because students’ lack of concentration which is a result of the use of the social network,
especially among teenage students. Students tend to spend most of their time being engaged in
online socializing rather than reading. This online communication can distract students’ attention
while they are studying in the classroom. It results in students’ lack of concentration or having a
short attention span in tasks that require long engagement. Moreover, Maierbrugger (2016)
said that Thailand is one of the most Smartphone-crazy countries in Asia, if not in the world,
with statistics saying that Thais are spending an average of 2.5 hours a day on their device, with
the most heavy use of social media platforms such as Facebook, Google+, Twitter, Instagram,
Facebook Messenger and Line. This is consistent with what Luangphor Viriyang Sirintharo (1999)
stated, globalization with boundless communication and the telephones and television stations
operate 24 hours a day are the causes of people’s lacking concentration on other matters.
Therefore, concentration is a prior condition for doing all daily activities. Luangphor Viriyang
Sirintharo (1999) also insisted that concentration can be practiced and it is the means of building
up mind power. This is consistent with the teaching of Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto, 2012)
in that concentration leads to the intellect because doing the meditation makes the mind calm,
clear, and more powerful, ready for doing tasks.
Even though concentration is the primary requirement for reading activity, there are few
studies about the effects of concentration on reading comprehension. Most of the concentration
research is in the field of science and psychology, medical science, and neuroscience. As Shapiro,
Brown & Astin (2008) found that the applications of meditation in higher education were
potentially broad, affecting cognitive, and emotional state of mind. Meditation can have a positive
impact on academic performance and psychological well-being. In addition, Luders, Toga, Lepore
& Gaser (2009) and La Zar et al. (2005) revealed that meditation on a regular basis could develop
the brain in the sections which are important for conception, understanding, and emotion
management and happiness.
According to the above issues, technology and distractions can interfere with learning and
cause a loss of focus on activities. Therefore, practice of concentration can have a potential to
promote one’s ability to focus on a task at a time because concentration can be learnt and
constructed as learners’ behavior. It also directly affects students’ capability to improve their
reading comprehension to be better in the long term. Therefore, this MORS model might be
another tool for teachers to use or apply in classroom in order to help students have a better
reading skill.
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Research Objective
To investigate the effects of Mind Oneself Reading Strategies (MORS) on Thai university
students’ reading comprehension

Literature Review
1. Components of reading development
Reading as one of the four language skills is considered as a sophisticated mental
process since it is an interaction between readers, text, and author. Comprehension in reading
mostly depends on the readers’ previous knowledge and at the same time the readers should have
knowledge to choose appropriate reading strategies in order to help them comprehend the text
and to link old and new knowledge of what they have read. Anderson & Pearson (1984) explained
the mental process of reading as the interaction with the reader’s schemata, which is regarded as
old knowledge interacting with new knowledge in a text. Nuttal (1996) stated that schema theory
is the basis for the three reading models: top-down model, bottom-up model, and interactive
model. The “top-down reading model” explains that the reader uses his experiences or knowledge
of the world to interpret the text whereas, when the reader builds up his interpretation of the text by
recognizing the letters, words and sentences, he is applying a “bottom-up reading model” which
can be described that the reader begins with the smallest units in language and builds up to the
largest unit until the overall meaning is comprehensible. The “Interactive reading model” is the
strategy that allows the reader to incorporate both Top-down and Bottom-up models to comprehend
the text.
2. Reading process
An effective reading process works on both cognition and metacognition. Cognition
refers to the thinking skills, the intellectual skills which allow one to perceive, acquire, understand
and respond to information, respectively, while metacognition includes the abilities to pay attention,
remember, process information, solve problems, organize and reorganize information, communicate
and act upon information. All these abilities work in a close relationship, and interdependent style
to empower oneself to function in each environment (Medalia & Revheim, 2012).
3. Mindfulness Concentration in reading
Concentration plays a crucial role in doing all daily life activities from the simple to the
difficult. In addition, doing tasks with concentration will bring success and great impact on quality
of life. Rusbult (1989) describes concentration as a “master skill” that affects learners’ activities
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and if they have good concentration, they will learn more while studying and perform better on
exams. Gonzalez (2014) stated that concentration is the skill of being present and aware, moment
by moment, regardless of circumstances.
4. Advantages of concentration on general and physical development
4.1 Child development as a whole
Concentration is an important and a basic element in doing activities because
when a child has powerful concentration, he / she will not easily be disturbed by the surroundings
such as noises, or mobile phones. Williams, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn (2007) explain that
practicing mindfulness concentration can promote all activities in one’s life. It brings out the active,
developmental, and educational features of such practice. In addition, Montessori (1936) mentioned
that the first essential for the child’s development is concentration. The child who concentrates is
immensely happy. Also, she added that a child concentrates when he focuses his attention and
his energy on a single exercise, or a single task as a reading activity.
4.2 Brain development
Besides developing a child as a whole, concentration also affects brain
development. Recently, Congleton, HÖlzel & Lazar (2015) revealed a study on the power of
mindfulness that can literally change the brain. They conducted the study in 2011 with participants
who completed an eight-week mindfulness program. The results found, in a scientific method, that
there was a significant increase in the density of the gray matter which is the brain’s area of
perception and memorization. Even though this finding is just the beginning of the story,
neuroscientists have also shown that practicing mindfulness affects brain areas related to
perception, body awareness, pain tolerance, emotion regulation, introspection, complex thinking,
and sense of self. Moreover, Congleton, HÖlzel & Lazar (2015, 34) asserted that mindfulness should
no longer be considered as ‘a nice-to-have’, but it is ‘a must-have’. Therefore, it is quite obvious
with the scientific result that mindfulness is literally important for everyone, especially students.
5. How to Practice Mindfulness Concentration
There are various ways to practice mindfulness concentration to make the mind calm
and ready to do activities. Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn (2007) categorized concentration
practice into three types which are (1) intentional which is concerned with cultivating an awareness
and mindfulness of present moment reality and the choices available to oneself, (2) experiential
which is focused directly on present moment experience rather than being preoccupied by
abstractions, and (3) non-judgmental which allows oneself to see things as he or she is without a
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mental assignment of critical labels to his or her thought, feeling, and perception. In the Buddhist
way, there are 40 ways of doing concentration practice. The Lord Buddha commended one of the
tranquility meditation practices, Anapanasati, focusing on breath, which everyone should have and
should practice because it is very useful, easy, and comfortable. Furthermore, Luangphor Viriyang
Sirintharo (1999) said that a person should keep in mind that each time when doing concentration,
it gives an advantage to the mind even though it may only be a few minutes at a time. He said, only
3 or 5 minutes at a time should be sufficient. According to the Buddha’s way of practicing
mindfulness concentration (Anapanasati), His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Late
Supreme Patriarch (2008) created a way to practice mindfulness concentration by focusing
on inhaling and exhaling their breath by counting the pair of breathing from one to 10 as inhale
(1) – exhale (1), inhale (2) - exhale (2), until inhale (10) - exhale (10). The steps are as follows:
Round 1: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5
Round 2: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6
Round 3: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7
Round 4: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8
Round 5: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9
Round 6: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10
To conclude, concentration is very essential for doing things in daily life, reading also is
not excepted. Therefore, according to different scholars, mindfulness concentration can be
promoted through various types of concentration practices. However, all the practices have the
similar goal which is to promote the students’ concentration on doing tasks while studying which
may result in helping students’ English reading comprehension more improve.

Research Methodology
1. Participants
The participants of this study were an intact group of twenty-seven students, nineteen
females and eight males with an average age between 18 to 20 years old. They were all
second-year students majoring in Retailing Business Management at a private university in the
North of Thailand. These students had taken two English courses; one on Listening and Speaking
English for Daily-Life Communication (011101) and the other, Reading and Writing English for
Daily-Life Communication (011102) during the first semester of the 2016 academic year at the
university under the study.
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2. Instruments
2.1 The MORS instructional model is a guideline for MORS implementation.
On the basis of mindfulness concentration, multiple strategy instruction and relevant, just-right
reading materials, MORS instructional model was developed to motivate learners’ abilities in
reading comprehension, self-control, autonomous learning, and critical thinking. It was also used
as a tool for learners to increase concentration in completing their tasks. The activities were
divided into three parts according to the reading process: Pre-reading, While-reading, and
Post-reading. Each part showed the steps in reading activities and the roles of the teacher and
students in each activity.
MORS Instructional Model

Pre-reading
Concentration strategy:
1. Turn-off electronic devices and
deposit all the devices in the box
2. Five minute Meditation: Prepare
to Read
Metacognitive reading strategies:
3. Select reading Materials by
using the “Goldilocks strategy’s
card” as a guideline and use
- Supervising strategies: set small
and manageable goals to finish
the reading task
Cognitive reading strategies:
- Comprehending strategies:
preview the text and identify
the author’s purpose
- Retrieval strategies: predict
the story by connecting with
students’ background knowledge

While-reading
Concentration strategy:
1. Five minute meditation: Calm one’s mind
Cognitive reading strategies:
2. First round of reading: 20 minutes
- Getting general idea
- Exchanging idea (Teacher and students
discussion)
Cognitive reading strategies:
3. Second round of reading: one hour by using
these strategies:
- Supporting strategies: get detail of the
reading passage both skimming and scanning
- Comprehending strategies: write and find
the meaning of the unknown vocabulary and
take notes, write the main idea of the reading
passage
Metacognitive reading strategies:
- Performing strategies: to monitor reading
comprehension
- Process ending strategies: to evaluate
reading by self-questioning (Note: Individual
silent reading)

Post-reading
Concentration strategy:
1. Five minute meditation: Recall
comprehension
Cognitive reading strategies:
2. Write a summary
- Comprehending Strategies: to
summarize the reading passage
Metacognitive reading strategies:
3. Write a self-reflection
- Process ending strategies: to
help in writing a self –reflection on
the reading strategies use
4. Assessment of effectiveness of the
reading strategies use
- Process ending Strategies: to
help in assessing the effectiveness
of cognitive reading strategies use
while reading
5. Students reward themselves with
drinking a beverage, listen to songs

Increase in Reading Motivation and Engagement and Reading Comprehension

Figure 1.1 MORS Instructional Model
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2.2 The MORS reading materials employed in this study consisted of passages that
represented 3 sources of cultural content (Cortazzi & Jin, 1999). The first is source cultural
material, which drew on the students’ own culture (Thai culture) as content to help students become
aware of their own cultural identity. The second source of materials concerned the target culture.
This set of materials consists of reading passages about the culture of native English speaking
countries namely the United States, the Great Britain, and New Zealand. The third type of materials
is international culture material, which includes a wide range of materials from a variety of cultures
of ESL and EFL countries around the world, for example Japan, Brazil, or China. There were
altogether twenty-four narrative and informational reading passages used in this study, and all
reading tasks related to the three types of cultural contents (eight passages for each culture type).
2.3 MORS Instructional Procedure was implemented in 10 weeks. The overall
teaching procedures were divided into three sections. First, Pre-reading stage, students turn-off
electronic devices and deposit all the devices in the box (5 minutes). Next, to get ready for reading,
students do sitting meditation by focusing on their breath both inhale and exhale and at the same
time they have to count for their breath as 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, and 5-5, Then, they have to begin again
by counting 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, and 6-6 until to 10-10 (5 minutes). After that teacher assigns
students to select a reading passage according to their interest and gives students MORS
worksheet and students select reading materials by using “Goldilocks strategy” as a guideline
(10 minutes). Then students set small and manageable goals to finish the reading task (10 minutes),
preview the text and identify author’s purpose (15 minutes), and predict the story by connecting
with students’ background knowledge (15 minutes).
Next, While-reading stage, to calm the mind, students do concentration sitting
meditation by focusing on their breath both inhale and exhale and at the same time they have to
count for their breath as 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, and 5-5, Then, they have to begin again by counting 1-1,
2-2, 3-3, 4-4, 5-5, and 6-6 until to 10-10, for 5 minutes. After that students read the passage that
they choose for 20 minutes to get the general idea and exchange the idea between teacher
and students. Then, students read the passage for the second time for one hour to get the details
of the reading passage, write and find the meaning of the unknown vocabulary and take notes,
write the main idea of the reading passage, and make self-questioning to monitor reading
comprehension and write answers. At this stage teacher facilitates learning by providing some
guidelines or some advices about the reading passages when students had any problems or
questions.
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Finally, Post-reading stage, to recall comprehension, students do concentration
sitting meditation by focusing on their breath both inhale and exhale and as the same time they
have to count for their breath as 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, and 5-5, Then, they have to begin again by
counting 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, and 6-6 until to 10-10, for 5 minutes. For reading task, students
reward themselves with drinking beverage or listening to songs. Next, students complete activities
of reading task as assigned and explained in MORS worksheet: answer questions about reading,
draw a mind mapping, write a summary of the reading passage about 50-60 words, write a
reflection on reading strategies use, and assess effectiveness of reading strategies use. Students
submit MORS worksheet and self-report to teacher in class. Teacher rates the students’ mind map
and summary writing based on rubrics.
2.4 The MORS Evaluation Materials: MORS worksheet and self-report and Rubrics
for Mind Mapping and Summary Writing. The MORS worksheet and self-report were specifically
designed for this study to help students to monitor their reading performance and understanding
of reading passages, to identify their weaknesses and strengths in each reading by answering
questions in order to be clues to improve reading skills for the next reading, and to assess the
effectiveness of reading strategies both cognitive and metacognitive strategies that students chose
while reading. The Worksheet includes tasks that correspond to the three reading sections
indicated in the MORS Instructional Model: Pre-reading, While-reading, and Post-reading, and each
part consists of mindfulness concentration component and multiple reading and language learning
strategies component.
2.5 A Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’s Reading Module was used
as a pre - and post-test to measure the students’ reading comprehension after studying MORS.
This study utilized only the reading comprehension section in order to use the testing scores to
identify students reading comprehension. The TOFEL reading comprehension test consists of 50
items in multiple choice format. The total of 50 points is calculated by assigning one point to each
correct answer. In the test, the reading part takes 55 minutes, and students read six passages,
followed by 9-12 multiple-choice questions of each passage. The passages are considerably
similar to MORS reading passages in terms of grade levels and reading ease.
2.6 The MORS Interview Questions were aimed to gather information about students’
impressions towards MORS. This interview was an individual interview with the students whose
Post-test score increased more than five scores and the students whose Post-test score decreased
more than one score. The duration of the interview for each student was ten minutes.
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2.7 The MORS Self-observation Checklist was constructed based on Montessori’s
approach (Montessori, 1936), mindfulness concentration practice (Williams, Teasdale, Segal,
& Kabat-Zinn, 2007), and strengthening attention exercises (Brett & Kate, 2014). The Checklist
consisted of eight items of Mindfulness Concentration. Each item required a binary response,
yes or no, format. The students responded ‘yes’ or ‘no’ to the questions. Then, the ‘yes’/ ‘no’
nominal scale was converted to numeric scale (yes = 1, no = 0). The frequency of the students
who answered ‘yes’ and ‘no’ were later calculated into percentages.
3. Instrument Validity and Reliability
The validation of the instruments: MORS worksheet and self-report, interview questions,
and MORS self-observation checklist were obtained from an expert validation and a pilot study.
4. Research procedure
The data were collected from the reading class, which met three hours per week for
14 weeks during the designated period as follows:
On the 1st week, the TOEFL’s Reading comprehension Test was given to students in
the first class as a Pre-test.
From the 2nd week to the 10th week, the data from MORS worksheet and self-report
were collected from the students in order to see the progress of students’ reading ability from their
tasks regarding finding the main idea, identifying the purpose of reading, writing a summary,
and identifying the cognitive and metacognitive reading strategies that they used while reading.
On the 11th week, the TOEFL’s Reading comprehension Test was administered as
a Post-test.
On the 12th week, the data from the MORS Self-observation Checklist were collected
from the students.
On the 13th and 14th weeks, the semi-structured interview was conducted with 13
students; 8 students who got Post-test scores higher than the Pre-test (5 score increase), and 5
students who got Post-test scores lower than the Pre-test (1 score decrease).
5. Data collection
In order to be corresponded to the research objective “To investigate the effects of
Mind Oneself Reading Strategies (MORS) on Thai university students’ reading comprehension.”
The instruments used to collect the data were TOEFL’s Reading Test, the MORS worksheet and
self-report, the MORS Self-observation Checklist, and Interview Questions. The data obtained were
analyzed by t-test, frequency and percentage, and content analysis was used as a method of
analyzing the data from the interview.
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Results
The effects of MORS on reading comprehension
Table 1
Comparing result of students’ reading comprehension between Pre-test and Post-test scores

Pre-test
Post-test
*p< 0.01

N
27
27

Mean
13.56
16.14

SD
2.87
3.57

t

df

Sig.
(1-tailed)

3.273

26

0.001*

Effect size d
0.37

Table 1 indicates that when comparing the students’ TOEFL reading comprehension scores
between Pre-test and Post-test, the students got significantly higher scores, t (26) = 3.273, p< 0.01,
in their English reading comprehension Post-test (M = 16.14, SD = 3.57) than in their Pre-test scores
(M = 13.56, SD = 2.87), with a small effect size (0.37) at the confidence level of 0.01
In addition, the data from the MORS worksheet and self-report revealed that during
Pre-reading stage, in the mindfulness concentration component, the data from the first MORS
worksheets and self-reports from the thirteen students indicated that the students whose Post-test
scores increased turned off their mobile phones and deposited them in the box that the teacher
provided in front of the classroom. They also reported that they did not pay attention to any noises
from inside or outside the classroom whereas most of the students whose Post-test score
decreased, reported that they only focused on the reading task and always knew what they were
doing. Some of them did not deposit their phones in the box, nor did they turn them off because
they would use the dictionary application on their mobile phone to find unknown vocabulary.
This might indicate that the students’ reading comprehension improved because they were not
disturbed by their mobile phone, which made them concentrate more on their reading.
At the While-reading stage, there was a difference between students who had an
improvement in reading and those who had no improvement in terms of their concentration.
All eight students who improved their comprehension reported that they made themselves relaxed
without closing their eyes while reading by being silent for one to two minutes whereas those who
did not improve their reading comprehension closed their eyes five to ten minutes and were silent
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for thirty seconds to one minute. It showed that the students who improved their comprehension
only preferred to stay silent with themselves for a while to relax whereas the students who did not
improve their reading comprehension did both closing eyes and being silent. Therefore, it can be
said that being silent for one to two minutes resulted in relaxing and increasing concentration which
may have a potential to increase reading comprehension.
Lastly in the Post-reading stage, all the students in the improvement group reported that
they used their imagination while reading as if they were a part of the story and they spent about
one hour and a half on reading, whereas the students in the no-improvement group spent only ten
to thirty minutes on reading. This indicated that students in the improvement group have a longer
attention span and unconsciously increase their concentration by using their imagination while
reading which could enhance their reading comprehension.
In conclusion, the data from the MORS worksheet and self report indicated that mindfulness
concentration could make students more focused on doing reading tasks. It also affected the
reading comprehension of both the students who could improve and who could not improve in
reading comprehension.
According to the interview with thirteen students who were selected from the results of the
Post-test scores (eight students whose Post-test scores were five points higher than the Pre-test
scores and five students whose Post-test scores were one point lower than the Pre-test scores),
there were five out of thirteen students who had a positive attitude toward mindfulness
concentration (three students from the improvement group and two students from the noimprovement group). They found mindfulness concentration useful and expressed that it could help
them have a longer attention span while doing reading tasks. They reported that they felt
comfortable, calm, and relaxed as follows:
“Of all the three components, I like mindfulness concentration more than others because
after I did the meditation, I realize that my concentration is increased. I can focus more
on reading activities and doing tasks. Moreover, it makes me understand the reading
passages better because meditation makes me ignore the surroundings and only
concentrate on what I am doing.” (Student No. 14).
“Actually, I don’t like meditation and I rarely do it. However, when I do it in class,
I realize that mindfulness concentration is very useful. I have more concentration
on reading and better understand the reading passages. Even though I felt
uncomfortable and it seemed too long for the first time, but for the fifth time of
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meditation I felt more comfortable and calm while doing meditation. Also,
I felt that it is not too long as the first time.” (Student No. 21).
“I like sitting meditation because it makes me concentrate on what I am doing at this
moment and help me understand the reading passage better and more easily.”
(Student No. 18).
In support of the positive results concerning the effects of MORS on the students’ reading
comprehension, the data from the MORS Self-observation Checklist revealing that the students’
behavior reflected the evidence of their concentration during reading was reported in Table 2.
Table 2
Number of students, and percentage of Mindfulness Concentration behavior in reading during the
practice of Mind Oneself Reading Strategies (MORS)
Items

1. I focused on reading task at hand for
at least 15 minutes.
2. I always did a single task at a time.
3. I maintained my attention and remained
alert to the reading task over prolonged
periods of time.
4. I kept quiet while reading.
5. I paid full attention in reading at all times.
6. I finished the reading task on time.
7. I read the directions every time before
doing the exercises.
8. I could continue reading the passage even
though there was a disturbing noise.

Number of
students
(N=27)

Percentages

26

96.29

Meaning /
Interpretation
of
concentration
Very high

20
25

74.07
92.59

High
Very high

26
25
26
26

96.29
92.59
96.29
96.29

Very high
Very high
Very high
Very high

22

81.48

Very high
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As per Table 2, the MORS Self-observation Checklist, it was found that after students had
already selected a reading passage that interested them, most students maintained a very high
concentration as they reported the following reading behavior: focused on the reading task at hand
for at least 15 minutes, kept quiet while reading, finished the reading task on time, read the
directions every time before doing the exercises at a very high level (N = 26, 96.29 per cent) but
some students reported that they maintained their attention and remained alert to the reading task
over prolonged periods of time, and paid full attention in reading at all times at a very high level
(N=25, 92.59 per cent). Some of them could even continue reading the passage even though there
is a disturbing noise at a very high level (N = 22, 81.48 per cent).

Discussion
Mindfulness Concentration, the heart of the components of the Mind Oneself Reading
Strategies (MORS), played a major role in the reading processes because it holds their attention
so that they can ignore all distractions for a proper state of mind so that they could be relaxed, calm
their minds, be aware of what they were doing moment by moment, and maintaining long focus on
reading. As Mrazek, Franklin, Phillips, Baird & Schooler (2013) studied whether a 2-week
mindfulness-training course would maintain their attention and improve cognitive performance
with 48 undergraduate students. They found that mindfulness training improved both GRE
reading-comprehension scores and working memory capacity while simultaneously reducing the
occurrence of distracting thoughts during completion of the GRE and the measure of working
memory.
Hence, in this study, students meditated for five minutes in each of three sections; the
Pre-reading stage (5 minutes), the While-reading stage (5 minutes), and the Post-reading stage
(5 minutes). The total time of meditation during the class was 15 minutes. Even though it was a brief
meditation, this strategy should help students maintain their concentration and engagement for the
whole class time. According to the results from the MORS Self-observation Checklist, most of the
students reported that they concentrated on the reading tasks at very high level when using Mind
Oneself Reading Strategies (MORS). For example, students focused on reading task at hand for
at least 15 minutes after the five minutes sitting meditation. This allowed them to maintain their focus
of attention and remain alert to the reading task over prolonged periods of time, keep quiet while
reading and pay full attention to reading at all times. These behaviors were consistent with what
Mikulas (1990) stated which is, mindfulness concentration is the ability to keep one’s attention on
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a particular object, or domain, also concentration helped students to keep staying on the process
and getting the task done. Furthermore in this study, the students’ Post-test results showed that
by considering each individual student, more than half of the total number of students (N=18)
got higher Post-test scores than Pre-test scores.
According to the interviews, one of the students said that in fact she did not like reading
but when she did a meditation during three reading stages, she felt that it helped her increase
concentration on her reading activities. This was because she felt composed, even though there
was noise, and she could still focus on the tasks. In addition, she said that before she had learned
MORS, she could sometimes tell the main idea of the story she read but did not have much
concentration to stay engaged in the material in while- and post-reading activities. After she
studied MORS, she could stay focused on the reading tasks longer, grasp the main idea of the
story easily, and learn more new vocabulary. She reported that the MORS worksheet was a good
reading guide to her to understand the story she read. This result was consistent with Rusbult (1989)
who described concentration as a “master skill” that affects learners’ activities and if they have
good concentration, they will learn better during their studies and perform better on exams.
In addition, the results from the MORS worksheet and self-reports indicated that the students
improved their Post-test scores because they were not disturbed by mobile phones. MORS
therefore helped them concentrate on their reading in spite of distractions. In the Pre-reading stage,
the section of mindfulness concentration, students had to deposit their mobile phone in a box to
decrease distractions. They did not pay attention to any noises from inside or outside the classroom.
As a result, they could have more concentration on reading tasks. On the other hand, some students,
who could not improve the Post-test scores, did not deposit their mobile phones in the box because
they gave reason that they would use applications on their mobile phones to find unknown
vocabulary because they did not have a dictionary. It was noticeable that this group of students
tended to easily lose their concentration due to distractions from applications on their mobile phones.
This situation is consistent with the results from the MORS Self-observation Checklists which
showed that the students’ concentration behaviors in doing reading activities were at a high level,
on average. This is because there were a few students who did not deposit their electronic devices
and they were at times interrupted by those devices such as sending messages or checking news
on social media applications. However, this was only a minor aberration because overall the
students’ concentration behaviors after studying MORS were at a very high level. For further study
in this issue, researchers can use quasi-experimental design to compare the reading
comprehension improvement of students between a control group and an experimental group.
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Conclusion
In conclusion, the data from the Pre-test and Post-test, the MORS Worksheet and Self-report,
Interview Questions, and MORS Self-observation Checklist showed that MORS had an impact
on students reading comprehension. The students attempted to practice meditation in order to
obtain mindfulness concentration on their reading even though some of them had not had
experience and did not like meditation. Also, the Post-test score of the students’ reading
comprehension is significantly different after practicing meditation, it might be a sign for teachers
and educators to bear in mind that instilling mindfulness concentration on students can help them
to overcome distractions from both inside and outside the classroom.
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ที่ใชในการทดลอง ไดแก ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แบบทดสอบวัดความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน แบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมและแบบสังเกตพฤติกรรม
ภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัย พบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา
เชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่พัฒนาในครั้งนี้ไดจากการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การสรางหลักสูตรฝกอบรม และการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม
2) ผลการศึกษาภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมี 4 ดาน คือ วิสยั ทัศน ความรับผิดชอบ
ความมุงมั่นในการทํางาน และเครือขายและความรวมมือ 3) ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม พบวา
โครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมของโครงรางอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 4) ผลการหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดานการวัดความรู มีคาเฉลี่ยความรูภายหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความพึงพอใจตอกิจกรรมมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก สูงกวาเกณฑอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ดานพฤติกรรมโดยรวมอยูใ นระดับผาน
สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ
ภาวะผูนําเชิงระบบ หลักสูตรฝกอบรม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract
The general purpose of this research is to Training curriculum development system
leadership of private vocational college teachers. The research has 4 specific objectives as follows:
1) To study the system leadership of private vocational college teachers. 2) To Create a system
leadership training curriculum for private vocational college teachers. 3) To find out the system
leadership training curriculum for private vocational college teachers. The samples used in the
experiment teachers of private vocational colleges This is done by selecting purposive sampling
were 30 teachers. The tools used in the experiment were: system leadership test of teachers in
private vocational schools. Measured satisfaction with training activities. And the observation of
system leadership behavior of private vocational school teachers. Research result: 1) System
leadership training curriculum for private vocational college teachers. This development is based
on the study of system leadership of private vocational school teachers. Creating a training course
and the effectiveness of training courses. 2) The synthesis result of the system leadership of private
vocational college teachers has 4 aspects. There are Vision, Accountability, Work commitment
and Networks and Collaboration. 3) The results of course outline curriculum structure was graded
at the higher value with the average of 4.49. 4) Results of training curriculum effectiveness of
knowledge. The mean knowledge level was higher than before, at statistical level of .05.
The satisfaction of the activities shows included in the pass level a very high level, higher than
statistical level of .05. Behavior was higher than the criteria at statistical level of .05.
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บทนํา
ภาวะผู  นํ า เป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ทํ า ให มี ค วามก า วหน า และ
ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาองคการ คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานเพือ่ ความสําเร็จ หากไมมงุ พัฒนา
คน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนํา แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาได (Sanrattana,
2015, 1-4) ในปจจุบนั ครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไมสามารถพัฒนาความรูใ หม การพัฒนาและฝกอบรม
อยางตอเนื่อง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานความรู สมรรถนะและเทคโนโลยี ทําใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางานตํา่ ขาดความรักและความผูกพันในวิชาชีพครู และยังพบปญหาการขาดแคลนครู เนือ่ งจากภาครัฐ
เปดสอบบรรจุครูจาํ นวนมาก ทําใหภาคเอกชนถูกแยงครูไป (Chiengkul, 2007, 12 ; Phithiyanuwat, 2000, 8)
ดวยปญหาที่กลาวขางตนครูอาชีวศึกษาเอกชนควรไดรับการสงเสริมใหไดรับการพัฒนา ใหความรู
ความสามารถ มีศักยภาพ มีวิสัยทัศนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ดานวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนปจจัยสําคัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ทีเ่ นนการพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพพรอมคุณธรรม และรอบรูอ ยางเทาทันการพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ (Office of the National Economic and Social Development
Board, 2017) เพราะความสําเร็จในการดําเนินงาน และการสรางสรรคองคการแหงการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับ
“คน” หรือ “บุคลากร” (Samittikrai, 2014, 7-8)
ภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบ เป น แนวคิ ด ใหม ซึ่ ง เกิ ด จากการประสบป ญ หาทางด า นการศึ ก ษา
ในประเทศอังกฤษ และในป ค.ศ. 2001 ในสมัยของโทนี่ แบลร เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดกําหนดเปน
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา (Hopkins, 2007, 33) แนวคิดนี้ไมไดเกิดจากนักวิชาการหรือความคิด
ทางทฤษฎี แตไดจากการพัฒนาและความทาทายซึ่งเกิดจากการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีตัวอยางความสําเร็จ
ในการใชภาวะผูนําเชิงระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ เชน โรงเรียนเวอรลีย (Waverley
School) ไดปรับตัวจาก รอยละ 16 ในป ค.ศ. 2001 เปน รอยละ 62 ในป ค.ศ. 2004 และโรงเรียนวัลเลย ปารค
(Valley Park School) ไดปรับตัวจาก รอยละ 3 ในป ค.ศ. 2004 เปน รอยละ 43 ในป ค.ศ. 2005 ฮิกแฮม และ
ฮอปกินส (Higham & Hopkins, 2007, 229-314) แอลมอร (Elmore) ไดสรุปแนวคิดสําคัญของภาวะผูนํา
เชิงระบบ เริ่มจากสมมติฐาน 2 ประการคือ ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูแตยังมิไดนํามาใช
ใหเปนประโยชน และความสามารถในการเรียนรูข องผูเ รียนสามารถเขาถึงศักยภาพนัน้ ไดโดยการเพิม่ ทักษะ
การเรียนรู 4 ปจจัยที่จะยกระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนและการปฏิรูปการศึกษาไดแก 1) การเปนบุคคล
แหงการเรียนรู (Personalizing Learning) 2) การพัฒนาผูเรียนใหเปนวิชาชีพ (Professionalizing
Teaching) 3) การมีความรับผิดชอบ (Intelligent Accountability) และ 4) การมีเครือขายและความรวมมือ
(Networking and Collaboration) (Hopkins, 2007, 49-107)
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ภาวะผูน าํ เชิงระบบ เปนแนวคิดทีม่ งุ สรางแรงจูงใจใหผตู ามปฏิบตั งิ านเต็มศักยภาพ เพือ่ ความสําเร็จ
ขององคการและสวนบุคคล ลดชองวางระหวางเปาหมายองคการและเปาหมายสวนบุคคล ซึง่ สอดคลองกับ
ปญหาและความจําเปนที่สถานศึกษากําลังเผชิญอยู สถานศึกษาตองสามารถปรับตัวไดทัน และครูตอง
สามารถเรียนรูไ ดเร็วในสภาวะการเปลีย่ นแปลงในปจจุบนั จึงสามารถกลาวไดวา ปญหา และผลกระทบตาง ๆ
เกิดจากการศึกษาแบบแยกสวน ไมทาํ ความเขาใจปญหาอยางเปนองครวม ตัง้ แตนโยบายการจัดการศึกษา
ใหมใหมคี ณ
ุ ภาพใกลเคียงกัน ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน วิธกี ารคิดเชิงระบบเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง รูจักรวมมือเพื่อการทํางานเปนทีม มุงผลประโยชนขององคการ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (Office of the National Economic and Social Development Board, 2017)
และยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม และสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Office of the Secretary General of the Council of Education, 2017)
จากแนวคิ ด ของภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบ ซึ่ ง จะสามารถยกระดั บ สั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นและ
ปฏิรปู การศึกษา โดยการแกไขปญหาเปนองครวมและใชแนวคิดเชิงระบบ หากจะยกระดับของสถานศึกษาได
นัน้ จําเปนตองพัฒนาที่ครูกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถถายทอดไปสูผูเรียนได ดังนั้น ครูจึงเปน
บุคคลสําคัญทีต่ อ งมีภาวะผูน าํ เชิงระบบ ผูว จิ ยั ในฐานะผูบ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จึงมีความสนใจพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบ
และพฤติกรรมภาวะผูน าํ เชิงระบบมาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ทําใหเกิดพฤติกรรมในการมองการศึกษาแบบองครวมและอยางเปนระบบ มีการวางแผนการทํางาน
โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย มีความทุมเทในการทํางานเพื่อใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
2. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
3. เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงระบบ มาจากการสังเคราะหภาวะผูนําเชิงระบบของฮอปกินส
(Hopkins, 2007, 47) ซึ่งไดลักษณะสําคัญคือ 1) การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Personalized Learning)
2) การพัฒนาผูสอนใหเปนวิชาชีพ (Professionalized Teaching) 3) การมีเครือขายและการมีสวนรวม
(Networks and Collaboration) 4) มีความรับผิดชอบ (Intelligent Accountability) ภาวะผูนําเชิงระบบ
ของไลธวูด (Leithwood, 2005, 17-20) มี 4 ประการคือ 1) มีการวางแผนเชิงกลยุทธ 2) มีความมุงมั่น
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3) มีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่อยากรูอยากเห็นและสรางชุมชนการเรียนรูอยางวิชาชีพ
4) การสรางโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชเครือขายความรวมมือ การสนับสนุนที่หลากหลาย ภาวะผูนํา
เชิงระบบของเครก (Craig, 2006, 25-37) ซึ่งไดนําเสนอในที่ประชุม National Council of School
Leadership (NCSL) ไดแนวคิดภาวะผูน าํ เชิงระบบ ประกอบดวย 1) การสรางวิสยั ทัศนและเปาหมายประสงค
รวมกัน 2) มีความมุงมั่นในการทํางาน เพื่อสรางโอกาสใหเกิดภาวะผูนําเชิงระบบคนใหม 3) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 4) ความรับผิดชอบในการใหบริการภาวะผูนําเชิงระบบของฮิกแฮม และ ฮอปกินส (Higham
& Hopkins, 2007, 125-136) พบพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบที่สําคัญอยู 5 ประการ คือ 1) มีความมุงมั่น
ในการพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียน (Building Commitment to A High Performing School)
2) มีความรับผิดชอบอยางวิชาชีพ (Professional Responsibility) 3) มีการสรางทางเลือกในการแกปญหา
(Provide Alternative Solutions to Problem) 4) มีการติดตาม ชวยเหลือ (Mentoring and Coaching)
5) มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร (Supporting) ภาวะผูนําเชิงระบบของฮิกแฮม ฮอปกินส และแม็ททิวส
(Higham, Hopkins & Matthews, 2009, 28-30) พบพฤติกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ 1) มีการกําหนดทิศทาง
ในการทํางาน 2) มีความมุง มัน่ เพือ่ ชวยปรับปรุงโรงเรียนอืน่ ใหดขี นึ้ 3) ผูร ว มรับผิดชอบผลงานของการพัฒนา
4) มีการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาองคการ ภาวะผูนําเชิงระบบของโอเลียรี และบิกแฮม (O’Leary
& Bingham, 2009, 257) ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบ ประกอบดวย 1) มีความรับผิดชอบ
2) มีการเรียนรู 3) มีการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการศึกษา 4) มีวิสัยทัศน และคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงระบบของ Office of the Public Sector Development Commission and Thailand Productivity
Institute (2006, 1-3) ไดกําหนดเกณฑรางวัลคุณภาพ 11 ประการ ไดแก 1) การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม 3) การมุงอนาคต 4) มุมมองเชิงระบบ กลุมที่สอง การจัดการองคการ
ประกอบดวย 5) ความคลองตัว 6) ความเปนเลิศที่มุงเนนที่ลูกคา 7) การใหความสําคัญกับพนักงาน
และลูกคา 8) การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา กลุมสุดทายการเรียนรูเพื่อปรับปรุงองคการ
9) การเรียนรูขององคการและแตบุคคล 10) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 11) การจัดการโดยใชขอมูลจริง
ั นาภาวะผูน าํ
จากผลการศึกษาภาวะผูน าํ เชิงระบบของนักวิชาการจากแหลงตาง ๆ ผูว จิ ยั จึงไดพฒ
เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากการสังเคราะหขอ มูล 4 อันดับแรก คือ ลําดับที่ 1 ความรับผิดชอบ
ลําดับที่ 2 มีวิสัยทัศน ลําดับที่ 3 ความมุงมั่นในการทํางาน ลําดับที่ 4 เครือขายและความรวมมือ
2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพือ่ ใหมภี าวะผูน าํ เชิงระบบ
ไดนําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซันเดอร และ อารเธอร
(Saylor & Alexander & Arthur, 1981, 28 - 39) มีขนั้ ตอนพัฒนา 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและ
สังเคราะหขอ มูลพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรอบรม ขัน้ ตอนที่ 4
การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ศึกษาตามแนวคิด
ของโบแชมป (Beauchamp, 1981, 61 - 62) มีองคประกอบ 4 ประการคือ 1) เปาหมายและวัตถุประสงคเฉพาะ
2) ขอบขายเนื้อหา 3) การวางแผนการใชหลักสูตร 4) การพิจารณาตัดสินการประเมินหลักสูตรฝกอบรม
ผูวิจัยศึกษาการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ ครอนบาค (Cronbach. 1970, 161) ซึ่งไดเสนอแนวทาง
การประเมินเปน 4 แนวทาง คือ 1) การศึกษากระบวนการ 2) การวัดศักยภาพของผูเรียน 3) การวัดทัศนคติ
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4) การติดตามผล กระบวนการฝกอบรมศึกษาตามแนวคิดของ คาสิโอ (Cascio, 1986, 143–159) เดสเลอร
(Dessler, 1988, 135-136) และ Samittikrai (2014, 8 ) ผูวิจัยไดกระบวนการฝกอบรม 5 ขั้นตอนคือ
1) วิเคราะหความตองการ 2) กําหนดวัตถุประสงค 3) ออกแบบการฝกอบรมและพัฒนาสื่อ 4) จัดฝกอบรม
5) การประเมิน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Chonrawong (2013, 201) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เรื่อง กลยุทธ
การสอนทักษะการคิดสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาแลว
มีความเหมาะสมในระดับมากและมีดชั นีความสอดคลองตัง้ แต .80 - .00 ประสิทธิผลของหลักสูตรทําใหครู
มีความรูความเขาใจ เจตคติ และความสามารถในการใชกลยุทธการสอนพัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
Nisangkat (2014, 183-185) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูกิจกรรมโดยใช
กระบวนการคายกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ ใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา โดยใชกระบวนการคายกิจกรรม
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม มีคาคะแนนความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของครูกิจกรรมดานทฤษฎีมีประสิทธิภาพรอยละ 87.92/83.33
ดานปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ รอยละ 87.25 สูงกวาเกณฑทตี่ งั้ ไว หลักสูตรฝกอบรมมีคา ดัชนีประสิทธิผล 0.5122
Salapsom (2014, 178-179) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคณิตศาสตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ
ผลการวิจยั พบวา ปจจัยเบือ้ งตนของหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน เมือ่ นําไปทดลอง
ใชมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 86.90/86.85 และภาคปฏิบัติคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.80 การนําความรู
และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
มารเลย (Marley, 2003, Abstract) ไดศกึ ษาพฤติกรรมภาวะผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิผลของอาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา การใชแรงบันดาลใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันอาจจะเปนพื้นฐานของ
ความสําเร็จไดดวย
เชา (Shao, 2004, 130) ไดศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝกอบรมครู
ของโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน ผลการวิจัย พบวา การฝกอบรมจะมีประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรม
ใหม ๆ ทางการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม ครูมคี วามเห็นวาการปฏิรปู การเรียนการสอน ครูมคี วามตองการ
มีความรู และทักษะในระดับสูงเกี่ยวกับการหลักสูตร และการสอนแบบยึดสมรรถนะของผูเรียนเปนหลัก
ผูวิจัยศึกษาคนควาภาวะผูนําเชิงระบบ และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จากเอกสาร ขอมูล บทความ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสังเคราะหภาวะผูนําเชิงระบบ
ดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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Âª·Á¸É¥ª´£µª³¼oÎµÁ·¦³
±°·r (Hopkins, 2007)
Å¨rª¼ (Leithwood,. 2005)
Á¦È (Crai,. 2006)
±·¤Â±¤ Â¨³±°·r
(Higham & Hopkins, 2007)










±·Â±¤, ±°·r Â¨³Â¤È·ªr (Higham, Hopkins
& Maththew, 2009)
Ã°Á¨¸¥¦¸ Â¨³ ·Â±¤ (O’Leary & Bigham, 2009)
Office of the Public Sector Development Commission
and Thailand Productivity Institute (2006)

Âª·Â¨³§¬¸µ¦¡´µ®¨´¼¦







µ¦¦³Á¤·®¨´¼¦«¹¬µµ¤Âª· °¦°µ (Cronbach, 1970)
Âª·®¨´¼¦µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Ã¥Äo·¦¦¤Á}µ (Activity Based Curriculum)
°·ª°¸Ê (Dewey, 1963)
µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¤§¬¸ °¨¼¤ (Blooms, 1976) Â¨³ Khaemmani (2012)
Âªªµ¤·µ¦¡´µ®¨´¼¦ °ÁÁ¨°¦r Â¨³°Á¨È´Á°¦r (Saylor & Alexander, 1981)
Âª·°r¦³° °®¨´¼¦ °ÃÂ¤m (Beauchamp. 1981)

»¨´¬³£µª³¼oÎµÁ·¦³ 4 o µ
1. ª·´¥´«r (Vision)
3. ªµ¤¤»n¤´ÉÄµ¦Îµµ (Work commitment)
2. ªµ¤¦´·° (Accountability)
4. Á¦º° nµ¥Â¨³ªµ¤¦nª¤¤º° (Network and Collaboration)
µ¦¦o µ®¨´¼¦ ¹ °¦¤
 Âªªµ¤·µ¦¡´µ®¨´¼¦ °ÁÁ¨°¦r Â¨³°Á¨È´Á°¦r (Saylor & Alexander, 1981) Îµ® ´Ê°µ¦¡´µ ´¸Ê
´Ê °¸É 1

´Ê °¸É 2

µ¦«¹¬µÂ¨³´Á¦µ³®r
o°¤¼¨¡ºÊµ

µ¦¦oµ®¨´¼¦ f°¦¤

´Ê °¸É 3

´Ê °¸É 4

µ¦¨°Äo®¨´¼¦
f°¦¤

µ¦¦´¦»ÂoÅ Â¨³
´Îµ®¨´¼¦ f°¦¤

¦³ªµ¦ ¹ °¦¤
 «¹¬µµ¤Âª· °µ·Ã° (Casio, 1986) ÁÁ¨°¦r (Dessle, 1988) Â¨³ Samittikrai (2014) ¤¸ ´Ê° ´¸Ê
1) ª·Á¦µ³®rªµ¤o°µ¦
2) Îµ®ª´»¦³r
3) °°Âµ¦ f°¦¤Â¨³¡´µºÉ°

4) ´ f°¦¤
5) µ¦¦³Á¤·

®¨´¼¦ ¹ °¦¤£µª³¼oÎµÁ·¦³ °¦¼ ª· ¥µ¨´¥°µ¸ª«¹¬µÁ°

ภาพประกอบ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั โดยใชรปู แบบการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาภาวะผูน าํ
เชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เปนการศึกษาปญหา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา ความจําเปน และสังเคราะหภาวะผูน าํ เชิงระบบ
ที่ สํ า คั ญ ที่ ต  อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบของครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
โดยมี 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงระบบ
จากความคิดเห็นของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการดานตาง ๆ ผูวิจัยไดทําการสังเคราะห
ดานที่มีความถี่ตั้งแต 4 ขึ้นไป นํามาศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบ 4 ดาน ไดแก วิสัยทัศน ความรับผิดชอบ
ความมุงมั่นในการทํางาน และการสรางเครือขายและความรวมมือ ขั้นที่ 2 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการในการฝกอบรมของผูเกี่ยวของโดยการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 6 คน และครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 24 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน
2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับภาวะผูนําเชิงระบบที่จําเปนตองพัฒนาซึ่งได
ศึกษาและสังเคราะหไวในขัน้ ตอนที่ 1 เพือ่ ใชในการกําหนดจุดมุง หมายของหลักสูตร การกําหนดเนือ้ หาสาระ
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายเพื่อใหมีภาวะผูนําเชิงระบบ ตลอดจนการกําหนดเกณฑวิธีการ
วัดผลและประเมินผล รวมทัง้ การจัดทําเครือ่ งมือเพือ่ การเก็บรวบรวมขอมูล ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ แบงการดําเนินการ
เปน 4 ขัน้ ไดแก ขัน้ ที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม (CVI: Content Validity Index) โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 10 ทาน และวิธีการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
นําขอมูลจากการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มาใชประกอบในการปรับปรุงแกไข
รางหลักสูตรฝกอบรมและขั้นที่ 4 การจัดทําเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล โดยหาคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน
5 ทาน 2) นําไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
3. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่ไดสรางไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ทีม่ ปี ระสบการณการทํางานตัง้ แต 2 ปขนึ้ ไป จํานวน 30 คน แลวนํามาประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรมซึ่งมี 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชทดลอง และขั้นที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยใชแบบวัดความรูภ าวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
แบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม และแบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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4. ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนฉบับสมบูรณพรอมที่จะนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตอไป

ผลการวิจัย
1. หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่พัฒนาในครั้งนี้ได
จากการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การสรางหลักสูตรฝกอบรม และ
การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม ดังจะไดนําเสนอผลการศึกษาในขอ 2 – ขอ 4
2. ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะหเอกสาร
มีดวยกัน 4 ดาน คือ วิสัยทัศน (Vision) ความรับผิดชอบ (Accountability) ความมุงมั่นในการทํางาน
(Work Commitment) เครือขายและความรวมมือ (Networks and Collaboration) ผลของระดับความตองการ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด
3. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร อยูใ นระดับมาก คาเฉลีย่ เทากับ 4.49 และมีคา ความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดคา CVI เทากับ 0.87 แสดงวาองคประกอบ
ทุกองคประกอบมีความสอดคลองกัน
4. ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พบวา
4.1 ดานการวัดความรู ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยความรูภาวะผูนําเชิงระบบของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายหลังการทดลองใชสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
µ¦°
n°¨°Äo®¨´¼¦
®¨´¨°Äo®¨´¼¦

¨»n¤¨°
()
30
30

X

16.27
26.40

SD
2.12
1.87

t
17.943*

p
.000
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จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย
คะแนนแบบทดสอบวัดความรูภ าวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หลังการใชหลักสูตรฝกอบรม
( X = 26.40, SD = 1.87) สูงกวากอนการใชหลักสูตรฝกอบรม ( X = 16.27, SD = 2.12) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ด า นความพึ ง พอใจต อ กิ จ กรรมการฝ ก อบรมมี ค  า เฉลี่ ย โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มาก
สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม
µ¦°
Âª´ªµ¤¡¹¡°Ä

¨»n¤¨°
()
30

X
4.25

SD
0.65

t
19.399*

p
.000

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝก
อบรมกับคาเฉลี่ยที่เปนคาเกณฑ พบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม ( X = 4.25,
SD = 0.65) สูงกวาคาเกณฑ (μ = 3.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ดานพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
โดยรวมอยูในระดับผาน สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน
µ¦°
Â´Á¡§·¦¦¤

¨»n¤¨°
()
30

X

SD

t

P

4.36

0.51

25.570*

.000

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ พฤติกรรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน
พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ( X = 4.36, SD = 0.51)
สูงกวาคาเกณฑ (μ = 3.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั โดยการนําหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
และจากการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร พบวา ภาวะผูน าํ เชิงระบบ ซึง่ ไดแนวคิดจาก ฮอปกินส
(Hopkins, 2007, 47) ไลธวดู (Leithwood, 2004, 17-20) เครก (Craig, 2006, 25-37) ฮิกแฮม และ ฮอปกินส
(Higham & Hopkins, 2007, 125-136) ฮิกแฮม, ฮอปกินส และ แม็ททิวส (Higham, Hopkins & Matthews,
2009, 28-30) โอเลียรี และ บิกแฮม (O’Leary & Bingham, 2009, 257) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
(Office of the Public Sector Development Commission and Thailand Productivity Institute, 2006, 1-3)
ซึ่งผูวิจัยทําการสังเคราะหเอกสารดังกลาว ไดภาวะผูนําเชิงระบบ 4 ดาน ไดแก วิสัยทัศน (Vision)
ความรับผิดชอบ (Accountability) ความมุงมันในการทํางาน (Work Commitment) และเครือขายและ
ความรวมมือ (Networks and Collaboration) สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ ผูบริหารและครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน มีความตองการพัฒนาภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในระดับมาก
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาผูป ฏิบตั หิ นาทีค่ รูตอ งการเรียนรู ไดรบั ประสบการณ และกิจกรรมใหม ๆ ทีห่ ลากหลาย
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนของตนทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และทางสติปญญา ลักษณะงานสอน
ของครูมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่หลักการจัดการเรียนการสอน การถายทอดและสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมทีด่ งี าม (The Cabinet and the Government Gazette, 2007, 22) ครูจดั ไดวา เปนผูน าํ ทีเ่ ปนทางการ
(Formal Leadership) เพราะครูเปนผูนําซึ่งไดรับการแตงตั้ง ไดรับการประกาศใหรับรูโดยทั่วไปกัน
อยางเปนทางการ และไดรบั การมอบหมายอํานาจหนาทีเ่ ปนทางการ สามารถทีจ่ ะใชอาํ นาจทีต่ ดิ มาจากตําแหนง
ทําใหสมาชิกของกลุมยอมรับได และสามารถโนมนาวชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความเชื่อถือและ
มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามคําสั่ง (Kreitner, 2005, 82) โดยเฉพาะภาวะผูนําเชิงระบบใน 4 ดาน คือ
วิสัยทัศน (Vision) ความรับผิดชอบ (Accountability) ความมุงมั่นในการทํางาน (Work Commitment)
การสรางเครือขายและความรวมมือ (Networks and Collaboration) เปนพฤติกรรมที่มีเปนรูปธรรมสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนพฤติกรรมที่เกิดผลตอเนื่องไปยังพฤติกรรมอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก
สอดคลองกับ Seanghirun (2010, 181) เดอ เลออน และเจฟเฟ (De leon & Jeffrey, 2000, Abstract)
วิลสัน (Wilson, 2004, 179) เชา (Shao, 2004, 130) และ โลเซ็น, ฟรูส และ แบล็คเบิรน (Rosen, Frust
& Blackburn, 2006, 229) ซึ่งกลาวถึงความจําเปนของการฝกอบรมจะทําใหเกิดแรงจูงในการเปลี่ยนแปลง
สูเปาหมายใหม ๆ และเพิ่มคุณภาพในองคการสูงขึ้น
2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา ทุกองคประกอบของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยแตละองคประกอบมีความสอดคลองกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัย
ไดออกแบบและจัดหลักสูตร กําหนดเนือ้ หาวิชาเรียงลําดับจากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูส งิ่ ทีเ่ ปนนามธรรม
และจัดโครงสรางเปนหมวดหมูสัมพันธตอเนื่องกัน มุงใหผูเรียนเขารับการฝกอบรมสามารถสรางมโนทัศน
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเปนเรื่อง ๆ ไป เปนการเสริมแรงใหผูเขารับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู
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ไดดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอรและคณะ (Saylort et al, 1981, 64-65)
ที่กําหนดรูปแบบกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม และขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ Seanghirun (2010, 180-183) Kongterm (2011, 155) ซึง่ ไดทาํ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
เพื่อใหครูเกิดทักษะและประสบการณนําไปสูการพัฒนาผูเรียนตอไป
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ย
คะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภายหลังการทดลองใชสูงกวากอน
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนั้น ผูวิจัยเนนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติเปนหลัก และสาเหตุอีกประการหนึ่งนาจะเปน
เพราะวาผูเ ขารับการฝกอบรมมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป และสอนในระดับอาชีวศึกษา
เดียวกันจึงเขาใจและไดประสบการณที่เหมือนกัน กลาวคือผูเขารับการฝกอบรมเปนผูใหญซึ่งสวนมากจะมี
สิ่งเหลานี้ติดตัวมาดวย คือ ประสบการณตาง ๆ ความเขาใจตอสถานการณการเรียนรู และความตองการ
ในการเรียนรู ดังนั้น เมื่อไดรับวิธีการจัดการฝกอบรมที่เหมาะสม คือ ผูใหการฝกอบรมไดใชประสบการณ
ของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนประโยชนในการอบรม และทํากิจกรรมดวยการบูรณาการความรูเขาดวยกัน
(Jarvis, 1987, 114 - 117) จึงทําใหผเู ขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สอดคลอง
กับการเรียนรูเพื่อจัดหลักสูตรของ ดิวอี้ (Dewey, 1963, 321) ที่กลาวถึง การเรียนรูเกิดจากการที่ผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติและฝกฝนดวยตนเอง ขึ้นอยูกับการฝกสติปญญาใหเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ผูเรียนจะได
จากประสบการณของตัวเองมากกวาจากภายนอก และเมื่อผูเรียนฝกสติปญญาเพื่อเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ
แลวจะไดรับความคิดใหม ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเอาชนะอุปสรรคอื่น ๆ ตอไป ทําใหเขาใจความสัมพันธ
ระหวางความรูในแตละแขนงวิชาและสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวางขึ้น ดานวิทยากร ผูวิจัยได
เลือกวิทยากรและทีมงานที่มีความรู ความสามารถ และเขาใจบริบทของครูที่เขารับการฝกอบรม ตลอดจน
มีการปรึกษากับผูวิจัยและคณะกรรมการติดตามและสังเกตพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ และสรุปการอบรม
ในแตละวัน แตละดานของภาวะผูนําเชิงระบบเพื่อความสมบูรณของการอบรมซึ่งสอดคลองกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของ Khaemmani (2012, 280) ที่กลาวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นทบทวนความรูเดิม แสวงหาความรูใหม ทําความเขาใจความรูใหม แลกเปลี่ยนความรู สรุป
และจัดระเบียบความรู สอดคลองกับงานวิจัยของ Seanghirun (2010, 182-183), Kongterm (2011, 155),
Jerasujarittum (2010, 166-169), Manyat (2011, 256-259), Puangnil (2012, 495-497) และ
Archa (2012, 80-81) ซึ่งไดทําการฝกอบรม ผลการทดลองหลังการฝกอบรบสูงกวากอนการฝกอบรม
ผูเ ขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม มีคา เฉลีย่ โดยรวมอยูใ นระดับมาก สูงกวาคาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้เพราะมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีกิจกรรม
ฝกปฏิบัติจริงจากวิทยากรที่มีประสบการณสอดคลองกับแนวคิดของ เดสเลอร (Dessler, 1988, 135-136)
ซึ่ ง กล า วถึ ง การจั ด การฝ ก อบรมว า ต อ งมี ก ระบวนการดํ า เนิ น การชั ด เจน มี ก ารประเมิ น ความจํ า เป น
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กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม มีเทคนิคการฝกอบรมทีเ่ หมาะสม และมีโปรแกรมการดําเนินงานประกอบ
อยางชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลจะประเมินจากปฏิกิริยาการเรียนรู พฤติกรรม หรือผลที่เกิดขึ้น
ในการจัดกิจกรรมฝกอบรม ผูว จิ ยั จะคํานึงถึงลักษณะการเรียนรูท เี่ ปนกันเอง สภาพการณทางกายภาพทัว่ ไป
เปนทีพ่ งึ พอใจสําหรับผูเ ขารับการฝกอบรม การไดมสี ว นรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับงานวิจยั
ของ Seanghirun (2010, 183) ซึ่งไดประเมินความพึงพอใจจากการฝกอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ดานพฤติกรรม ภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูใ นระดับผาน
หากพิจารณาเปนรายบุคคล คะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ผานเกณฑทกี่ าํ หนดทัง้ หมดทุกคน โดยมีคา เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน
สูงกวาคาเกณฑอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สาเหตุมาจากการฝกอบรมทีผ่ เู ขารับการฝกอบรมไดรบั
เปนกระบวนการฝกอบรมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการใหความรูอยางเปนระบบ รวมถึงการตั้ง
เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นและมีภาวะผูนําเชิงระบบที่ตรงกับความตองการของงาน
(George, 1996, 142)

สรุป
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สรุปรายละเอียด
ได ดังนี้ 1) ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะหเอกสาร
มีดวยกัน 4 ดาน คือ 1.1) วิสัยทัศน 1.2) ความรับผิดชอบ 1.3) ความมุงมั่นในการทํางาน 1.4) เครือขาย
และความรวมมือ 2) ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
มีความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และมีคาความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดคา CVI เทากับ 0.87 3) ผลการหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดานความรู มีคาเฉลี่ยภายหลัง
การทดลองใชสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความพึงพอใจตอกิจกรรม
การฝกอบรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1. ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้
1.1 การจัดกลุม ครูเพือ่ รับการฝกอบรม ควรจัดใหทวั่ ทัง้ สถานศึกษา เพราะการทีจ่ ะมีภาวะผูน าํ
เชิงระบบ ตองพัฒนาไปพรอมกันทั้งสถานศึกษา
1.2. การจัดทําเอกสารการฝกอบรม ควรจัดทําเปนรูปเลมสวยงาม เพือ่ ดึงดูดในการอาน และ
ควรมีใบงานในแตละกิจกรรม
1.3. ในการสรางองคความรูของวิทยาลัย ควรใชเทคนิคการสอนประกอบกับหลาย ๆ เทคนิค
เพือ่ กระตุน ใหผเู ขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู เชน การบรรยาย อภิปราย การระดมความคิด กรณีศกึ ษา
การแสดงบทบาทสมมติ
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1. ควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบของครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
โดยเพิ่มคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ความเคารพ ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความมีเหตุผล ฯลฯ
2.2. ควรมีรูปแบบการเรียนรูใหมๆ ที่ครูและสถานศึกษาตองแสวงหาความรูใหมากขึ้น
สมํ่าเสมออยางตลอดชีวิต ดวยวิธีการใหมๆ เพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป
2.3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อประเมินความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบ
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนซํ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อติดตามความคงทนของความรู ความเขาใจ และ
พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
2) สรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู 3) ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทาง
ที่สรางขึ้น โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไข
ที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกครู 3 คน และใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐาน เพื่อศึกษาปจจัยหรือ
เงื่อนไขการรูเทาทันสื่อของครูดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM)
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปจจัยหรือเงื่อนไขการรูเทาทันสื่อของครูจากผลการวิเคราะหขั้นตอนที่ 1 มาดําเนินการ
รางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ตอจากนั้นตรวจสอบ
ความเปนไปได (Feasibility) และ ความเหมาะสม (Propriety) ของแนวทางจากครูจํานวน 15 คน
* ผูเขียนหลัก
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ผลการวิ จั ย พบว า 1) ป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขที่ เ ป น สาเหตุ ก ารรู  เ ท า ทั น สื่ อ ของครู ประกอบด ว ย
1.1) ปจจัยสาเหตุ 6 ตัว ไดแก ปจจัยดานบุคคลของครู ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน
ปจจัยดานลักษณะของชุมชน ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร และปจจัยดานพฤติกรรม
การเปดรับสือ่ 1.2) ปจจัยผล 1 ตัว ไดแก การรูเ ทาทันสือ่ ของครู โดยผลการตรวจสอบโมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ มีดังนี้ Chi-square = 170.92, df = 146, p-value = 0.08, GFI = 0.98, AGFI = 0.96,
RMR = 0.031, RMSAE = 0.016 2) แนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย 2.1) หลักการ
2.2) วัตถุประสงคของแนวทาง 2.3) องคประกอบการพัฒนา 2.4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท
2.5) วิธกี ารพัฒนา 2.6) การวัดและประเมินผล และ 2.7) ผลทีค่ าดวาจะไดรบั และ 3) ผลการตรวจสอบแนวทาง
พัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ ของครู พบวามีความเปนไปไดอยูใ นระดับมาก และความเหมาะสมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ

คําสําคัญ
ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุ
เทาทันสื่อของครู

การรูเทาทันสื่อ

แนวทางแกไขพัฒนา แนวทางพัฒนาการรู

Abstract
The objectives of this research were 1) to study factors or conditions that were causes
of teacher media literacy. 2) to construct an approach of teacher media literacy development.
3) to evaluate the feasibility and propriety of teacher media literacy development approach by
the mixed method. The research method followed 2 steps were 1) to study factors or conditions
that were causes of teacher media literacy with qualitative procedures by studying related literature
and research and specified interviewing 3 teachers, Conducting hypothesis test to study
the factors or conditions of teacher media literacy by analysing Structural Equation Model (SEM)
2) to select factors or variables that affect to development teacher media literacy from step 1 on
drafted teacher media literacy approach, interview 7 experts, check feasibility and propriety of
approach with 15 teachers.
The research found that 1) The factors or conditions that were causes of teacher media
literacy were 1.1) 6 latent variables: the personal of the teacher factors, the management factors,
the students attribute factors, the characteristics of the community factor, the supporting the
organization factors, and media receiving exposure behavior factors. 1.2) 1 factor effect was
teacher media literacy. The results of model validation were consistent with empirical data were
Chi-square = 170.92, df = 146, p-value = 0.08, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.031, RMSAE = 0.016.
2) The approach of teacher media literacy development consist of: 2.1) principles 2.2) objectives
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2.3) development components 2.4) stakeholders and roles 2.5) development methods
2.6) measurement and evaluation 2.7) the expected receiving results 3) The teacher media
literacy approach checking found that the feasibility was in a high level and the appropriating was
in a highest level.

Keywords
Factors or Conditions of Problem, Media Literacy, Development Approach,
Teacher Media Literacy Approach

บทนํา
การรูเทาทันสื่อมีความสําคัญอยางยิ่งในยุคขอมูลขาวสารอยางในปจจุบัน และมีความจําเปน
จะตองสรางความตระหนักใหเกิดทักษะที่เปนภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจะตองมีการสงเสริม
การแสดงออกทางความคิดอยางมีเหตุมีผลตอเรื่องราวตาง ๆ ที่สื่อสงมายังสาธารณะ ซึ่งการแสดงออกทาง
ความคิดอยางมีเหตุมีผลนี้เปนคุณลักษณะที่สําคัญของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอยางมีวิจารณญาณ
อันจําเปนสําหรับการใชชวี ติ อยางรูเ ทาทันเรือ่ งตาง ๆ ในสังคม (Siricharoen, 2011) ประกอบกับความทาทาย
ดานการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับการใชชีวิตตามกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยครูตองมีความตื่นตัวและ
เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู ดานการรูเทาทันสื่อ เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะความสามารถ
ในการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางรูเทาทัน (Chaitaweeviwatkul, 2017)
ดังนั้น “ครู” ในยุคขอมูลขาวสารผานสื่อนี้ จําเปนอยางยิ่งในการเรงพัฒนาใหครูมีความพรอม
ในการรูเทาทันสื่อ ซึ่งสอดคลองกับ Sinthapanon (2015) ที่กลาววา คุณลักษณะครูไทยในศตวรรษ ที่ 21
ตองมีความรูแ ละเขาใจเทคโนโลยีใหมๆ สามารถชีแ้ นะขอดีขอ เสียของเทคโนโลยีแกนกั เรียน สอนวิธกี ารสืบคน
ขอมูลตาง ๆ อยางถูกวิธี ฝกการเลือกรับขอมูลอยางถูกตอง และเดวิซีและเซนเจลซี (Deveci & Cengelci,
2008, cited in Recepoglu & Ergun, 2013) ไดกลาววา ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต
ครูที่เรียนทางดานสังคมศาสตรทั้งหมดควรไดรับการศึกษาในเรื่องของการรูเทาทันสื่อ โดยที่ครูในอนาคต
ตองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการรูเ ทาทันสือ่ ซึง่ ทีผ่ า นมาในประเทศไทยมีการดําเนินงาน
พัฒนาครูใหรเู ทาทันสือ่ โดยการสงเสริมการอบรมครูนาํ รองสอนเทาทันสือ่ ในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพครู
แกนนําในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology:
ICT) อยางปลอดภัยและสรางสรรค มีการสงเสริมใหครูใช ICT ยกระดับคุณภาพการศึกษา พรอมกับ
ใหความรู สรางความตระหนักในการใชสื่อใหเกิดประโยชนคุมคา หลีกเลี่ยงภัยอันตรายและการใชงาน
ที่ ไ ม เ หมาะสม รวมถึ ง สร า งสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ หมาะกั บ การเรี ย นรู  ข องเด็ ก เยาวชนและสั ง คมไทย
(Internet Foundation for the Development of Thailand and the Office of Thai Health Promotion
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Foundation (TSU), 2015) จะเห็นไดวา มีหนวยงานและองคกรตางๆ ตองการพัฒนาครูใหมคี วามรู ความเขาใจ
และมีทักษะความสามารถในการรูเทาทันสื่อ เนื่องจากครูตองนําไปใชในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู
ใหกบั นักเรียน เพือ่ พัฒนาตนเองและสงเสริมนักเรียนใหมที กั ษะความสามารถในการนําขอมูลขาวสารไปใชได
อยางถูกตองเหมาะสม สรางสรรค และรูเทาทัน
ที่ผานมามีการศึกษาปจจัยและแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ โดยพบการศึกษาของ Kruthasen
(2013) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการรูเทาทันสื่อของแกนนําเยาวชน แบงออกเปน 2 ปจจัย ไดแก
1) ปจจัยภายใน ประกอบดวย 1.1) การคิดวิจารณญาณ 1.2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ และ
1.3) การรูเทาทันตนเอง 2) ปจจัยสงเสริม ประกอบดวย 2.1) กลุมเพื่อนและกลุมครู 2.2) การเปดรับสื่อ
สรางสรรคและการใชสอื่ และเทคโนโลยีสอื่ อยางสรางสรรค 2.3) การอาน และ 2.4) สุนทรียภาพ สวนแนวทาง
การพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อของแกนนําเยาวชน พบวามี 4 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางฝกคิด
วิจารณญาณ 2) แนวทางการสรางภูมิคุมกันอิทธิพลของสื่อ 3) แนวทางการเรียนรูจากกระบวนการผลิตสื่อ
และ 4) แนวทางการรูเทาทันตนเอง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เปนการใหความรูความเขาใจและเพื่อขับเคลื่อน
การเรียนรูเทาทันสื่อใหแกเด็กและเยาวชน สวนในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอการรูเทาทันสื่อและการสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู เพื่อใหครูมีทักษะความสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองและนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการรูเทาทันสื่อของครู:
ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
2. เพือ่ สรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู
3. เพือ่ ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 3 ประเด็นคือ ปจจัย
หรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู การรูเทาทันสื่อของครูและแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ
ของครู ดังนี้
1. ปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครู (ปจจัยสาเหตุ) หมายถึง สาเหตุหรือเงือ่ นไข
ของการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวยตัวแปรแฝง 5 ตัว ไดแก
1.1 ปจจัยดานบุคคลของครู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ของพอตเตอร (Potter, 2005) เทเยอร (Thayer, 2006) และ Kruthasen (2013) โดยพบตัวแปรสังเกตได 3 ตัว
ไดแก 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักรู และ 3) พฤติกรรมการอาน
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1.2 ปจจัยดานการบริหารจัดการ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
ของ Panthaneya (2010) Jaemauseng (2011) และ Poomali, Koolnaphadol, Phupat & Noymanee
(2014) โดยพบตัวแปรสังเกตได 7 ตัว ไดแก 1) นโยบายการบริหารจัดการ 2) โครงสรางการบริหารงาน
3) วิทยาการที่ใชในโรงเรียน 4) ความพอใจในงานที่ปฏิบัติ 5) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 6) คุณลักษณะ
ของผูนํา และ 7) การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
1.3 ปจจัยดานลักษณะของชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของของพีนา (Pena, 2000) Buransan (2008) และ Banlusin (2014) โดยพบตัวแปรสังเกตได 3 ตัว
ไดแก 1) รายไดของผูปกครองและชุมชน 2) อาชีพของผูปกครองและชุมชน และ 3) ระดับการศึกษาของ
ผูปกครองและชุมชน
1.4 ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของของ Aiumdee (2013) และ Sornpukde, Chatrupracheewin & Chaemchoy (2016)
โดยพบตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก 1) เครือขายการเรียนรู และ 2) การไดรับโอกาสในการเรียนรู
1.5 ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของของ Yomchan (2012) และ Kaewsan (2012) โดยพบตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก 1) ความถี่ใน
การเปดรับ และ 2) ปริมาณเวลาที่เปดรับ
2. การรูเทาทันสื่อ คือ การที่ผูรับสื่อมีทักษะและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ โดยสามารถ
เขาถึง วิเคราะห ประเมิน และสรางเนือ้ หาสือ่ ในรูปแบบทีห่ ลากหลายดวยความตระหนักถึงผลกระทบของสือ่
โดยไมถูกครอบงําจากสื่อ และสามารถแสวงหาความรู (Knowledge Structure) อยูสมํ่าเสมอใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของขาวสารและสังคมรอบขาง ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ไดแก 1) การเขาถึง
(Access) 2) การวิเคราะห (Analyze) 3) การประเมิน (Evaluate) และ 4) การสรางสรรค (Create) (UNESCO,
2008; Yenjabok, 2009 & Biggin, 2011)
สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครู (ปจจัยสาเหตุ)
พบวา มีตัวแปรแฝง 5 ตัว ตัวแปรสังเกตได 17 ตัว และการรูเทาทันสื่อของครู (ปจจัยผล) พบวา มีตัวแปรแฝง
1 ตัว ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว โดยไดรางโมเดลเชิงสมมุติฐาน (เบื้องตน) ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุของ
การรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 6 ตัว และตัวแปรสังเกตได 21 ตัว ซึ่งตัวแปรแฝง
เปนตัวแปรในโครงสรางแฝงมีลักษณะการวัดเปนนามธรรมแตสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรของตัวแฝง
ไดทางออมและไมสมบรูณซึ่งจะตองศึกษาผานอิทธิพลตัวแปรสังเกตได โดยที่ตัวแปรสังเกตได เปนตัวแปร
ทีส่ ามารถวัดหรือสังเกตไดจากการใชเครือ่ งมือทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ และในการวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือในการวัดตัวแปร
สังเกตไดเปนแบบสอบถามเพื่อหาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
3. แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ไดมาจากการคัดเลือกปจจัยหรือตัวแปร
ที่สงผลในการรูเทาทันสื่อของครู จากผลการตรวจสอบโมเดลที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ประกอบกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ที่มีความรูความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ แลวนํา
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มาสรางวิธกี ารทีแ่ สดงถึงกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาครูใหเกิดการรูเ ทาทันสือ่ เพือ่ ใหครูมที กั ษะและ
ความสามารถในการพัฒนาการรูเทาทันสื่อ อันไดแก สามารถเขาถึง (Access) วิเคราะห (Analyze) ประเมิน
(Evaluate) และสรางเนือ้ หาสือ่ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย (Create) ดวยการฝกฝนและลงมือปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง
ซึ่งแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบไปดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) องคประกอบการ
พัฒนา 4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท 5) วิธีการพัฒนา 6) การวัดและประเมินผล และ 7) ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับการศึกษาของ Pornpipat & Chaemchoy (2017) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําแบบใหบริการของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 7 สวน ดังนี้ 1) หลักการ
2) วัตถุประสงค 3) แผนงาน 4) ผูที่เกี่ยวของ 5) คุณลักษณะและตัวบงชี้ 6) กระบวนการพัฒนา และ
7) ผลที่คาดวาจะไดรับ

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีการดําเนินการวิจัยกําหนดออกเปน 2
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครูแบงออกเปน 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาพหุกรณีเพื่อหาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการสัมภาษณครูเปนรายบุคคล จํานวน 3 คน เพื่อปรับ/
เพิม่ ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไดของปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครูทผี่ วู จิ ยั ไดศกึ ษา
คนควาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ดังนี้ 1) ครูทสี่ อนอยูใ นโรงเรียนในเมือง 2) ครูทสี่ อนอยูใ นโรงเรียน
กึ่งเมืองกึ่งชนบท 3) ครูที่สอนอยูในโรงเรียนในชนบทซึ่งการคัดเลือกตัวแทนครู 3 คน ผูวิจัยไดเลือกโรงเรียน
ตามบริบทของพื้นที่ และมีเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โดยเปนโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยและบุคคล
ทั่วไป นอกจากนี้แลวยังเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยมีความสนิทสนมกับผูบริหารโรงเรียนเปนอยางดี ซึ่งผูวิจัย
ไดขอความอนุเคราะหผบู ริหารโรงเรียนคัดเลือกครูทมี่ คี วามรู ความเขาใจ มีทกั ษะความสามารถการรูเ ทาทันสือ่
ขั้นที่ 1.2 ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยโมเดลเชิงสมมุติฐาน ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุ
การรูเ ทาทันสือ่ ของครูดว ยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของรวมกับการศึกษาพหุกรณีโดยสัมภาษณ
ครูจํานวน 3 คน
ขั้นที่ 1.3 ทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐาน ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
ดวยเครือ่ งมือแบบสอบถามครูทวั่ ประเทศในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ปการศึกษา 2560
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation
Model: SEM) ปจจัยหรือเงือ่ นไขเชิงสาเหตุของการรูเ ทาทันสือ่ ของครูโดยการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)
แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable) ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
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โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จนได
กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของครูจํานวน 672 คน ซึ่งตามหลักการกําหนดขนาดตัวอยางของการวิเคราะห
ดวยวิธีการ Structural Equation Model ตองใชขนาดตัวอยางประมาณ 20 เทา ของตัวแปรสังเกตได
(Observed Variable) แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางมากกวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก
ตองการกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ครอบคลุมและทําใหผลการวิเคราะหมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุของการรูเทาทันสื่อของครู
ที่ไดมาจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 รวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการพัฒนาครูใหรู
เทาทันสื่อ มารางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู จากนั้นนําไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถ ดานการรูเทาทันสื่อ จํานวน 7 คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคัดเลือกตามเกณฑ
(Purposive Selection) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
ขัน้ ที่ 2.2 การประเมินความเปนไปได (Feasibility) และความเหมาะสม (Propriety) ของแนวทาง
พัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ ของครู ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จํานวน 15 คน โดยใชเกณฑการคัดเลือกตัวแทนครูจากพืน้ ทีบ่ ริบททีป่ ฏิบตั งิ าน โดยคัดเลือกจากผูค ณ
ุ สมบัติ
ตอไปนี้ 1) กลุม ครูทปี่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นเมือง จํานวน 5 คน 2) กลุม ครูทปี่ ฏิบตั หิ นาทีก่ งึ่ เมืองกึง่ ชนบท จํานวน 5 คน
และ 3) กลุม ครูทปี่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นชนบท จํานวน 5 คน ดวยการใชแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคาชนิด
5 ระดับความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยการหาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา มีดังนี้
1. ผลการศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
ผลการศึกษาตัวแปรจากพหุกรณีโดยการสัมภาษณครู พบปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุ
การรูเ ทาทันสือ่ ของครู 1 ตัวแปรแฝง และ 2 ตัวแปรสังเกตได โดยตัวแปรแฝงทีพ่ บ คือ ปจจัยดานคุณลักษณะ
นักเรียนและตัวแปรสังเกตไดที่พบ ไดแก 1) ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูพบเพิ่มขึ้นในปจจัยดานบุคคล
ของครู และ 2) ความใฝรูดานสื่อของนักเรียนพบเพิ่มขึ้นในปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน จากนั้นนําผล
พหุกรณีการสัมภาษณครูไปปรับกรอบแนวคิดในการวิจยั โมเดลเชิงสมมุตฐิ าน (เบือ้ งตน) ปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปน
สาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครู พบปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครู (ปจจัยสาเหตุ) ประกอบ
ดวยตัวแปรแฝง 6 ตัว ตัวแปรสังเกตได 19 ตัว และการรูเทาทันสื่อของครู (ปจจัยผล) ประกอบดวย ตัวแปร
แฝง 1 ตัว ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว โดยไดโมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อ
ของครูที่ปรับแลว ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 7 ตัว และตัวแปรสังเกตได 23 ตัว ผลการทดสอบโมเดล
เชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูล
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เชิงประจักษ พบวา Chi-square = 170.92, df = 146, p-value = 0.08, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR =
0.031, RMSAE = 0.016 อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังภาพที่ 1
´ªÂ¦´ÁÅo£µ¥°
´ªÂ¦Â 
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ภาพที่ 1: ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ความหมายและสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหตามภาพที่ 1 มีดังนี้
ตัวแปรแฝงภายนอก
(เปนตัวแปรที่สงอิทธิพลไปยังตัวแปรตัวอื่น/เปนตัวแปรอิสระที่อยูในสมการโครงสราง)
1. PERSONEL
แทน
ปจจัยดานบุคคลของครู
2. AIMIN
แทน
ปจจัยดานการบริหารจัดการ
3. STUDEN
แทน
ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน
4. COMMUNIT
แทน
ปจจัยดานลักษณะของชุมชน
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ตัวแปรแฝงภายใน (เปนตัวแปรตามในสมการ)
1. SUPP
แทน
ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร
2. BEHAV
แทน
ปจจัยดานพฤติกรรมการรับสื่อ
3. MEDIALIT แทน
การรูเทาทันสื่อของครู
ตัวแปรสังเกตไดภายนอก (เปนตัวแปรที่สามารถวัดหรือสังเกตไดของตัวแปรแฝงภายนอก)
(X1)
แทน
การคิดวิจารณญาณ
(X2)
แทน
ความตระหนักรู
(X3)
แทน
พฤติกรรมการอาน
(X4)
แทน
ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรู
(X5)
แทน
นโยบายการบริหารจัดการ
(X6)
แทน
โครงสรางการบริหารงาน
(X7)
แทน
วิทยาการที่ใชในโรงเรียน
(X8)
แทน
ความพอใจในงานที่ปฏิบัติ
(X9)
แทน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
(X10)
แทน
คุณลักษณะของผูนํา
(X11)
แทน
การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
(X12)
แทน
ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน
(X13)
แทน
รายไดของผูปกครองและชุมชน
(X14)
แทน
อาชีพของผูปกครองและชุมชน
(X15)
แทน
ระดับการศึกษาของผูปกครองและชุมชน
ตัวแปรสังเกตไดภายใน (เปนตัวแปรที่สามารถวัดหรือสังเกตไดของตัวแปรแฝงภายใน)
(Y1)
แทน
เครือขายการเรียนรู
การไดรับโอกาสในการเรียน
(Y2)
แทน
(X3)
แทน
พฤติกรรมการอาน
(Y4)
แทน
ปริมาณเวลาที่เปดรับ
(Y5)
แทน
การเขาถึง
(Y6)
แทน
การวิเคราะห
(Y7)
แทน
การประเมิน
(Y8)
แทน
การสรางสรรค
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ตารางที่ 1
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปน
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4.01* 0.84 -2.47 -1.63 0.00 -1.53
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8.70*
(3.20)
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-0.06
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0.94*
(3.06)

* หมายถึง P < .05 ในวงเล็บ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (DE) คาอิทธิพลทางออม (IE) คาอิทธิพลรวม (TE) ของโมเดลที่สงผล
ตอตัวแปรการรูเทาทันสื่อของครู โดยสรุปพบวา ผลการทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไข
ที่เปนสาเหตุ การรูเทาทันสื่อของครูสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบายดวยเสนทางอิทธิพลตาม
หลักนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนี้
1. ป จ จั ย ด า นบุ ค คลของครู แ ละป จ จั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะนั ก เรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ป จ จั ย
ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ มีคาเทากับ 11.29 และ 1.47 ตามลําดับ
2. ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมีอิทธิพลทางตรงตอการรูเทาทันสื่อ มีคาเทากับ 0.94
3. ปจจัยดานบุคคลของครูและปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีอทิ ธิพลทางออมตอการรูเ ทาทันสือ่
มีคาเทากับ 10.65 และ 1.39 ตามลําดับ
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4. ปจจัยดานการบริหารจัดการมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร
มีคาเทากับ 4.01
2. ผลการสรางแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู
2.1 แนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก แนวทาง
พัฒนาการรูเทาทันสื่อ ประกอบดวย 7 สวนดังนี้ ไดแก สวนที่ 1 หลักการ สวนที่ 2 วัตถุประสงค สวนที่ 3
องคประกอบการพัฒนาประกอบดวยปจจัย 5 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลของครู 2) ปจจัยดาน
การบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน 4) ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร
และ 5) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ สวนที่ 4 ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท สวนที่ 5 วิธีการพัฒนา
ประกอบดวย 1) การเรียนรูดวยตนเอง 2) การประชุม การอบรมและการสัมมนา 3) การศึกษาดูงาน
4) การฝกงานดวยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 5) การสรางองคความรู (KM) และ
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ (PLC) สวนที่ 6 การวัดและประเมินผล และ สวนที่ 7
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2.2 ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดอยูใน
ระดับมาก และมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
1. การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา
มีประเด็นที่อภิปราย ดังนี้
ผลการตรวจสอบปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูกับขอมูลเชิงประจักษ
พบวาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุที่สงผลตอการรูเทาทันสื่อของครูกับขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกัน
โดยมีผล ดังนี้
1.1 ป จ จั ย ด า นบุ ค คลของครู มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ป จ จั ย ด า นพฤติ ก รรมการเป ด รั บ สื่ อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากที่สุด
คือ ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรู เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ
ในการทํางานทุกอยาง เรียกวาหากมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูแลว เรื่องที่ยากมากจนเหมือนจะเปนไป
ไมไดก็อาจสําเร็จไดโดยงาย บุคคลที่มีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูจะมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึง
ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย ทั้งนี้รวมไปถึงการรูเทาทันสื่อของครูดวยเชนกัน ถาครูมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรู ครูก็จะ
มีความรับผิดชอบ เพียรพยายาม อดทน เพื่อใหตนเองมีการรูเทาทันสื่อ ดวยการมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
เพิม่ มากขึน้ สามารถเขาถึงสือ่ ไดอยางหลากหลาย มีการวิเคราะหประเมินสือ่ และนําสือ่ ไปใชอยางสรางสรรค
สอดคลองกับ Buakhiri (n.d.) ไดกลาววาผูท มี่ งุ มัน่ ตัง้ ใจจะเปนผูท มี่ ลี กั ษณะซึง่ แสดงออกถึงความตัง้ ใจปฏิบตั ิ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจใน การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ
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นอกจากนีป้ จ จัยดานบุคคลของครูยงั มีตวั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสือ่
ไดแก พฤติกรรมการอาน การคิดวิจารณญาณ และความตระหนักรู เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากปจจัยดาน
บุคคลของครูเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการเปดรับสื่อและการรูเทาทันสื่อ ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Kruthasen (2013) เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อ
ของแกนนําเยาวชน ที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูเทาทันสื่อ ไดแก การคิดวิจารณญาณ ความตระหนัก
ในอิทธิพลของสื่อ และการอาน
1.2 ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปจจัย
ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ไดแก ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากคุณลักษณะ
ความใฝรูดานสื่อของนักเรียนที่มีการแสดงออกทางจิตใจ มีความกระตือรือรน มีความตั้งใจเพียรพยายาม
มีความอยากรูอ ยากเห็น มีความสามารถในการศึกษาคนควาสรางความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
และมีความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีอยูเสมอ ซึ่งพฤติกรรมความใฝรูดานสื่อ
ของนักเรียนอยางนี้ หนาทีข่ องครูคอื จะตองมีความกระตือรือรนคนควาหาขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางหลากหลาย
และมีประโยชน เพื่อนํามาสงเสริมพัฒนาหรือกระตุนนักเรียนใหเกิดการเรียนรูดานสื่อไดอยางตอเนื่อง
โดยครูทาํ หนาทีเ่ ปนผูค อยสังเกต ตัง้ คําถาม ใหคาํ แนะนําเปดโอกาสใหนกั เรียนคิดหาคําตอบดวยตนเองและ
สรางสรรคผลงานดานสื่อเทคโนโลยีอยางอิสระ สอดคลองกับการศึกษาของ Phanthamanee (2002)
กลาววา คุณลักษณะใฝเรียนรูเ ปนคุณลักษณะทีส่ าํ คัญของนักเรียนควรสงเสริมใหนกั เรียนเกิดการรักการเรียนรู
ชอบคนควา ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหมรอบตัว อยากรูอยากเห็น รูจักเสาะแสวงหาความรู มีวิจารณญาณเลือก
ตัดสินใจ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการรูจักประเมินสถานการณตาง ๆ และ
เกาะติ ด สถานการณ รู  จั ก ซั ก ถาม ค น หาคํ า ตอบ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ต อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ดวยการติดตามขาวสาร อานหนังสือ ดูโทรทัศน เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งการสงเสริมนักเรียน
ใหมคี วามใฝรดู า นสือ่ นีก้ จ็ ะสงผลใหครูมพี ฤติกรรมการเปดรับสือ่ เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากวาตองนําขอมูลขาวสาร
ที่ไดเปดรับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
1.3 ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมีอิทธิพลทางตรงตอการรูเทาทันสื่ออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ซึ่งประกอบไปดวย
ตัวแปร 2 ตัว ไดแก ความถี่ในการเปดรับและปริมาณเวลาที่เปดรับ โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัว เปนพฤติกรรม
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูโทรทัศน การดูภาพยนตร การอานหนังสือพิมพ การอานนิตยสาร การฟงวิทยุ
และการใชอินเตอรเน็ต ซึ่งถามีการเปดรับสื่ออยางหลากหลายและสมํ่าเสมอก็จะสงผลทําใหครูเกิดการ
รูเทาทันสื่อสอดคลองกับการศึกษาของ Ngamwutvon (2010) ไดศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อละครโทรทัศน
กับการรูเทาทันสื่อ พบวา การเปดรับสื่อละครโทรทัศนและการรูเทาทันสื่อเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ในการอธิบายความคิดเห็นตอการเลียนแบบพฤติกรรมทางละครโทรทัศนทไี่ ดดู กลาวโดยสรุปถาครูไดเปดรับ
สื่อโดยมีการเขาถึงสื่ออยางหลากหลาย มีการวิเคราะห ประเมินสื่อ และสรางสรรคนําไปใชจากสื่อที่เปดรับก็
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จะสงผลตอการรูเทาทันสื่อของครูกลายเปนบุคคลที่เปนประชาธิปไตย เปนบุคคลที่ใชสื่ออยางรูเทาทัน
สอดคลองกับ Kellner & Share (2005 ; Burroughs Brocato Hopper & Sanders, 2009 cited in
Kreappuang, 2014) กลาววา การไดรบั การศึกษาดานการรูเ ทาทันสือ่ อยางหลากหลายทีม่ งุ เนนการปลูกฝง
ความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) วิพากษวิจารณ (Criticism) ความสามารถ
ในการเขาถึง ประเมินสือ่ และใชประโยชนจากสือ่ เพือ่ แสดงออกทางความคิดเห็นและการมีสว นรวมทางสังคม
จะสงผลใหเกิดเปนคุณสมบัติสําคัญของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

สรุป
การวิจัยครั้งนี้นําเสนอการศึกษาเรื่องการรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุและ
แนวทางแกไขพัฒนา โดยมีปจ จัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครู ประกอบไปดวยตัวแปรแฝง
6 ตัว ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลของครู 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน
4) ปจจัยดานลักษณะของชุมชน 5) ปจจัยดานการไดรบั การสนับสนุนจากองคกร และ 6) ปจจัยดานพฤติกรรม
การเปดรับสือ่ แตเมือ่ ไดมกี ารทดสอบโมเดลเชิงสมมุตฐิ านปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของ
ครูแลวผลการทดสอบโมเดลเชิงสมมติฐานปจจัยหรือเงือ่ นไขทีเ่ ปนสาเหตุการรูเ ทาทันสือ่ ของครูสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ อธิบายดวยเสนทางอิทธิพลตามหลักนัยสําคัญที่ระดับ .05 พบปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลของครู 2) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน และ 3) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสือ่
การสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ
2) วัตถุประสงค 3) องคประกอบการพัฒนา ประกอบดวยปจจัย 5 ปจจัย ไดแก 3.1) ปจจัยดานบุคคลของครู
3.2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 3.3) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน 3.4) ปจจัยดานการไดรบั การสนับสนุน
จากองคกร และ 3.5) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท 5) วิธีการพัฒนา
6) การวัดและประเมินผล และ 7) ผลทีค่ าดวาจะไดรบั ซึง่ การทีม่ ปี จ จัยทีไ่ มมอี ทิ ธิพลเขามาเปนองคประกอบ
ของแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูนั้น เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิดานการรูเทาทันสื่อ จํานวน 7 คน
ยังยืนยันปจจัยดานการบริหารจัดการและปจจัยดานการไดรบั การสนับสนุนจากองคกรเปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการรูเ ทาทันสือ่ ของครู มีเพียงปจจัยเดียวคือ ปจจัยดานลักษณะของชุมชนทีผ่ ทู รงคุณวุฒเิ ห็นวาไมมอี ทิ ธิพล
ตอการรูเ ทาทันสือ่ ของครู และในสวนแนวทางพัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ ของครู ประกอบไปดวยเนือ้ หาการพัฒนา
ดังนี้ 1) ดานบุคคลของครู พัฒนาเกี่ยวกับ 1.1) การคิดวิจารณญาณ 1.2) ความตระหนักรู และ
1.3) พฤติกรรมการอาน และ 1.4) ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรู 2) ดานการบริหารจัดการ พัฒนาเกี่ยวกับ
2.1) นโยบายการบริหารจัดการ 2.2) โครงสรางการบริหารงาน 2.3) วิทยาการทีใ่ ชในโรงเรียน 2.4) ความพอใจ
ในงานที่ปฏิบัติ 2.5) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 2.6) คุณลักษณะของผูนํา และ 2.7) การใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหาร 3) ดานคุณลักษณะนักเรียน พัฒนาเกี่ยวกับ 3.1) ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน
4) ดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร พัฒนาเกี่ยวกับ 4.1) เครือขายการเรียนรู และ 4.2) การไดรับ
โอกาสในการเรียนรู และ 5) ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อพัฒนาเกี่ยวกับ 5.1) ความถี่ในการเปดรับ และ
5.2) ปริมาณเวลาที่เปดรับ
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ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ ของครูทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ
อยูในระดับมากและมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูไปใชในการพัฒนาปจจัยดานบุคคลของครู
ประกอบไปดวย 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักรู 3) พฤติกรรมการอาน 4) ความมุงมั่นตั้งใจ
ในการเรียนรูเพื่อใหครูเกิดทักษะการรูเทาทันสื่อและสามารถนําไปถายทอดกับผูเรียนได
1.2 ควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อดานคุณลักษณะนักเรียนไปสงเสริมความใฝรู
ดานสื่อของนักเรียนเพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาการรูเทาทันสื่ออยางตอเนื่อง
1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู
ในครั้ ง นี้ ไ ปกํ า หนดเป น นโยบายเชิ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ นํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาครู ใ ห เ กิ ด ความเป น รู ป ธรรม โดยมี
การประสานงานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางหนวยงานระดับนโยบายสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
และสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีการรูเทาทันสื่อเพื่อสงเสริม
การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการรูเ ทาทันสือ่ ของผูเ รียนเพือ่ การจัดการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21
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ทางการตลาด ซึ่งมีอิทธิพลตอการมุงเนนการขับเคลื่อนตลาดเชิงกลยุทธ โดยเก็บขอมูลจากผูจัดการ
ทางการตลาดหรือผูอํานวยการทางการตลาดของธุรกิจซอฟแวรในประเทศไทยจํานวน 162 คน และ
ใช ก ารวิ เ คราะห ค วามถดถอยในการทดสอบสมมติ ฐ าน ผลการศึ ก ษาพบว า วิ สั ย ทั ศ น ท างการตลาด
เพื่อการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน การมีอยูขององคความรูดานการตลาดขององคกร และการเพิ่มขึ้น
ของแรงกดดันทางการตลาด มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการมุง เนนการขับเคลือ่ นตลาดเชิงกลยุทธอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังไดเสนอแนะแนวทางในการวิจัยในอนาคต

คําสําคัญ
การมุงเนนการขับเคลื่อนตลาด วิสัยทัศนทางการตลาด องคความรูดานการตลาด
วัฒนธรรมตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แรงกดดันทางการตลาด

Abstract
The purpose of this study was to examine the antecedents include marketing vision for
transformational operation, marketing knowledge availability, and market pressure increase which
influences on strategic market-driving orientation. Data was collected by using questionnaires
from 162 marketing directors and marketing managers of software business firms in Thailand.
The Ordinary Least Squares (OLS) regression was adopted for testing the hypotheses. The findings
indicated that marketing vision for transformational operation, marketing knowledge availability,
and market pressure increase were significantly positive influences on strategic market-driving
orientation. The contributions and suggestion for future research directions also provided.

Keywords
Market-Driving, Marketing Vision, Marketing Knowledge, Market Culture, Technology
Change, Market Pressure

Introduction
A firm can create values to customer by two aspects are as market-driven orientation and
market-driving orientation. Market-driven orientation is performed by analyzing and understanding
customer needs and deliver products and services to customer (Kumar, Scheer & Kotler, 2000).
Hence, market-driven orientation creates customer value and gains benefits to the firm by offering
products and services based on the customers’ needs for receiving profits as the benefits to a firm.
However, market-driven orientation might create less competitive advantages if all firms in the
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market adopt market-driven orientation because the uniqueness of products and services from
each firm will decrease due all firms tend to offers identical products and services to the customer
(Carrillat, Jaramillo & Locander, 2004). Thus, a firm cannot make superior values to the customer
and cannot attain superior competitive advantages. Another marketing aspect is market-driving
orientation, market-driving orientation discovers the latent customers’ needs and use as a guide
for exploring new marketing opportunities, and reducing sales of existing products
(Atuahene-Gima, Slater & Olson, 2005). Thus, market-driving strategies can be conducted by both
indirect and direct reconfigure market structure and customer behavior from using both
construction and deconstruction market elements for modifying market structure (Jaworski,
Kohli & Sahay, 2000). Many firms have adopted market-driving orientation to drive the market and
success (Mcloughlin & Aaker, 2010). Hence, market-driving orientation concept is beginning to
catch consideration from both academicians and professionals (Harris & Cai, 2002). However, the
research of market-driving orientation is much less than market-driven orientation research
which is a challenge for generalizing the concept of market-driving orientation (Saekoo &
Ussahawanitchakit, 2009). In addition, the market-driving orientation research usually examine the
outcomes of market-driving orientation such as creating the sustainable competitive advantage
and profitability which not well explored and lacks of the evidence to demonstrate the relationship
between the antecedents and the market-driving orientation (Day, 1994). Further, most of
marketing executives understand that market-driving orientation is marketing alternatives for
creating higher competitive advantages and marketing performance (Li, Huang & Tsai, 2009)
but know less about the internal (e.g. organization culture, knowledge and transformational
leadership) and external environmental conditions (e.g. trends, technology and competition)
that incite firms to adopts market-driving orientation (Elg, Deligonul, Ghauri, Danis & Tarnovskaya,
2012). To fulfill these research gaps and extend market-driving orientation concept, the main
purpose of this research is to examine the influence of the antecedents of strategic market-driving
orientation on the strategic market-driving orientation.
Software businesses in Thailand are used as sample because the constantly growth by
11.1% in 2015 from 2014, and market value was 61 billion baht. Moreover, the Software Industry
Promotion Agency (SIPA) forecasted that growth rate would be increased by 12.8% in 2016,
by the favor of the mobile devices usage. Additionally, software industry usually face with the fast
rate of technology changes which create new marketing possibility to modify market components
(Perks, Kahn & Zhang, 2010). Henceforward, the software industry is suitable as a sample for this
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research. The remaining parts of this article are as follows. First, the authors will describe the main
research objective, the relevant literatures and hypotheses development. Second, the authors
explain the research methodology. Third, the result of hypotheses testing and discussion are
described. Finally, the summary of the research, the theoretical contributions, managerial
implications and future research suggestion are provided for in this article.

Research Objectives
The main research objectives of this study is to examine the influence of marketing vision
for transformational operation, marketing knowledge availability, market culture awareness, rapid
technology change and market pressure increase on the strategic market-driving orientation.

Literature Review
The conceptual framework, which shown in Figure 1, is developed from the literature review
and details are shown as follows:

Figure 1: The relationship between variables
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1. Strategic market-driving orientation refers as the value activities that a firm creates for
driving markets to create vital changes for changing compositions of the market such as behaviors
of customers, competitors and structures of the market by changing the value creation process
of products, markets and industrial levels (Berghman, Matthyssens & Vandenbempt, 2006 ;
Ghauri, Tarnovskaya & Elg, 2008). Next, the authors describe the antecedents of the strategic
market-driving orientation.
2. Marketing vision for transformational operation refers as the ability of the firm to set the
firm’s future direction which involves marketing decisions, by stimulating the firm’s employees to
convert marketing operations by changing marketing strategy that is suitable with new market
conditions (Jabnoun & Al Rasasi, 2005). Previous research indicated that the transformational
leadership has a positive effect with the radical product innovation when conducting market-driving
strategy (Sajjaviriya & Ussahawanitchakit, 2015). Likewise, internal marketing environment such as
executive vision lead firm to adopt the entrepreneurial marketing which affect with the marketing
outcome (Morris, Schindehutte & LaForge, 2002). Furthermore, executive vision for marketing
leadership has positively affects with product innovation concentration of the proactive marketing
strategy (Kanchanda, Ussahawanitchakit & Jhundra-Indra, 2012). Thus, the hypotheses are
proposed as follows:
Hypothesis 1: Marketing vision for transformational operation has a positive
influence on strategic market-driving orientation.
3. Marketing knowledge availability refers as the level of marketing information which a firm
can utilize this information to create marketing strategy (Syers, Ussahawanitchakit & Jhundra-Indra,
2012). Prior research indicated that a firm which has higher marketing knowledge can create
products and services that are suitable with marketing trends (Ellis, 2010) for creating more
effective strategy for the firm (Liao, Chen, Hsieh & Hsiao, 2009). Moreover, Lin, Che & Ting (2012)
found the market knowledge and customer knowledge management mediate the relationship
between market orientation and product innovation performance. These ideas lead to the hypotheses
proposed as follows:
Hypothesis 2: Marketing knowledge availability has a positive influence on
strategic market-driving orientation.
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4. Market culture awareness refers as a firm to be cognizant of shared assumptions,
beliefs, ideas, and values which involve the behaviors and norms with the marketing function that
can maintain customer values, stakeholders’ interests, and profitability by creating market
orientation-based activities (Carr & Lopez, 2007). Gainer & Padanyi (2005) suggested that market
culture is a significant tool for a firm’s leader to implement strategies and drive the firm in the
appropriate direction. Moreover, market culture that strongly focuses on a superior understanding
of customer needs, competition, and market trends, to enable a market-oriented firm to identify
and develop strategies that are essential for creating long-term performance (Kumar, Jones,
Venkatesan & Leone, 2011). These ideas lead to the hypotheses proposed as follows:
Hypothesis 3: Market culture awareness has a positive influence on strategic
market-driving orientation.
5. Rapid technology change refers as the speedy deviations of technology which influence
on a firm’s marketing operations; and, a firm has to align marketing operation to be suitable with
this external environment (Atuahene-Gima & Murray, 2004). When technology has rapid changes,
a firm has to respond to that change by interacting with the customer to align marketing operations
to be suitable with the customer’s demand in that market (Narver & Slater, 1990). The empirical
evidence has suggested that technology change has an impact on a firm’s marketing strategy,
such as the creation of customer learning capability (Panya, Ussahawanitchakit & Jhundra-Indra
2014) and entrepreneurship (Holmes, Zahra, Hoskisson, Deghetto & Sutton, 2016). Additionally,
technology can influence a firm’s market orientation which leads to the marketing performance
(Jaworski & Kohli, 1993). Hence the aforementioned relationships can be hypothesized as follows:
Hypothesis 4: Rapid technology change has a positive influence on strategic
market-driving orientation.
6. Market pressure increase is defined as the a firm recognize the higher level of the pressure
due to the higher competitive intensity which occurred from the number of competitors, competitor’s
action and changes of customer demand (Zahra, 2008). The concept of market pressure is due to
the higher competitive intensity that can viewed as a predecessor of market opportunity (Dean,
Meyer & Castro, 1993). Murray, Gao & Kotabe (2011) have mentioned that firms need to conduct
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more marketing operations such as scanning and searching marketing trends and customer’s
need to create better marketing strategy against the aggressive competitor actions in a highly
competitive market. Moreover, when firms have perceived market pressure increase due to higher
competitive intensity, firms tend to conduct more marketing strategy for competing with the
competiors to receive more benefits such as conducting more research and development (Lee,
2009), improving production procedure for reducing costs (Boone, 2000), and market orientation
(Kohli & Jaworski, 1990). Hence the aforementioned relationships can be hypothesized as follows:
Hypothesis 5: market pressure increase has a positive influence on strategic
market-driving orientation.

Research Methodology
1. Sample Selection and Data Collection Procedure
This research selects marketing managers and marketing directors of the software
business firm in Thailand as the population which listed as member of The Software Industry
Promotion Agency (SIPA). From the SIPA database, 1,129 software firms were listed and after
remove duplicated address, 855 firm remains. From the earlier research, a suitable sample is
171 firm under the 95% confidentiality rule (Krejcie & Morgan, 1970). Additionally, a 20% response
rate for a mail survey, without an appropriate follow-up procedure, is considered sufficient (Aaker,
Kumar & Day, 2001). Thus, 855 software firms will use as the population in this research. The 855
mailed survey of questionnaire is used to collect data. As a result, 172 mail was undelivered due
to the changes of address and total of 167 questionnaires were returned. Five of 167 questionnaires
are removed caused by the incompletion. Consequently, the response rate was approximately
23.72 percent. According to the rule of thumb of the minimum sample size, the minimum sample
size should more than five observations per each variable (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010).
Consequently, 162 software firms are satisfactory for using as sample for the multiple regression
analysis in this research.
2. Test of Non-Response Bias
This research employs the non-response bias testing from the suggestion of Armstrong
& Overton (1977) for generalizing the data from the sample to the population. For testing the non-response
bias, the authors compare data between early and late respondent groups which categorized by
the arrival date via using t-test comparisons. This research comparison the firm demographics
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include firm capital, number of full-time employee, the length of time that running business, and
average revenue per year. These results provide the evidence that there were no statistically
significant differences between the two groups at a 95% confidence level. It can be confidently
mentioned that the non-response bias is not a serious problem in this research.
3. Measurement
In this research, all variables are developed for measure all constructs in the conceptual
model by using a five-point Likert scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).
Strategic market-driving orientation is evaluated by the degree of progression on acquiring of new
marketing techniques, level of a firm on analyzing market, level of a firm that improving marketing
operations, degree of a firm in educating customers, and level of firm that supporting staff
to be creative for planning marketing strategy. For the antecedents, marketing vision for
transformational operation is evaluated by degrees of executives who apply various technologies
for a future marketing plan. Marketing knowledge availability is measured by the levels of a firm
in marketing knowledge accumulation for the marketing strategy. Market culture awareness is
measured by a firm’s ability to observe customer demand, retain customer relationships and create
a good marketing image. Rapid technology change is evaluated by a firm’s perception that the
progress of technology and a firm uses technology for better marketing operations. Market pressure
increase is evaluated by the degree of firm perception with intense market tension due to high
competition, market extension, and customer demand. Additionally, the measurements in this
research contain both newly develop scales and adapts from other studies. Further, This research
employs firm capital and firm age as control variables, firm capital is measured by the amount
of money a firm has registered to settle the business. It is represented by a dummy variable (0 =
total capital of the firm that are less than 10,000,000 baht, and 1 = total capital of the firm that are
equal to or more than 10,000,000 baht). Another control variable is a firm ages which measured by
the number of years a firm has been in operation. It is represented by a dummy variable (0 = the
firm has been in business less than or equal to 10 years, and 1 = firm has been in business more
than 10 years).
4. Method
For the credibility and accuracy of the measures, the first thirty questionnaires sent back
from the informant were used to conduct the pre-test to test the validity and reliability of all measures
that used in the questionnaire. Moreover, confirmatory factor analysis (CFA) and exploratory factor
analysis (EFA) are used to test constructs validity of the newly developed scales and scales that
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adopted from previous research. The results indicate that factor loadings of all measures in this
research varies from 0.476 to 0.911. These values are greater than the 0.40 cut-off value
(Nunnally & Bernstein, 1994) which indicates acceptable construct validity. In addition, Cronbach’s
alpha are used to evaluate the reliability. The findings of Cronbach’s alpha coefficients were between
0.707 and 0.889 which exceeds the acceptable 0.70 cut-off score (Hair, Black, Babin & Anderson.,
2010). It can be concluded that the internal consistency of the entire scale exists in this, research
(See Table 1). For the hypotheses testing, the ordinary least squares (OLS) regression analysis is
employed for testing all hypotheses. The equation is depicted as follows:
Equation 1: SMO = Į01 + ȕ1MVT + ȕ2MKA + ȕ3MCA + ȕ4RTC + ȕ5MPI + ȕ6FCP+ ȕ7FAG + İ01

Table 1
Results of Measure Validation
Variables

Factor Loadings

Cronbach’s

Strategic Market-Driving Orientation (SMO)
Marketing Vision for transformational Operation (MVT)
Marketing Knowledge Availability (MKA)
Market Culture Awareness (MCA)
Rapid Technology Changes (RTC)
Market Pressure Increase (MPI)

0.476-0.829
0.828-0.911
0.861-0.877
0.736-0.897
0.783-0.884
0.683-0.802

Al h
0.839
0.884
0.889
0.853
0.856
0.707

Results and Discussion
Table 2 exhibits the descriptive statistics and correlation matrix between the independent
and dependent variables. Correlation coefficients of variables are ranging from 0.417 - 0.700 which
lower than 0.80 and the VIF varies from 1.241 – 3.377 which lower than 10. The results indicated
there no multicollinearity problem in this study (Hair et al., 2010).
Table 3 presents the results of OLS regression analysis of the influence of the on strategic
market-driving orientation. The results indicate that marketing vision for transformational operation
is significantly and positively affect to strategic market-driving orientation strategy (β1= 0.260,
p < 0.01). This result consistent with Morris, Schindehutte and LaForge (2002) which suggested
internal marketing environment such as organizational culture and executive vision lead the firm to
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adopt the entrepreneurial marketing which affect with the marketing outcome. In addition, previous
research indicated firm has to have an ability to effectively and swiftly transform its marketing
operation to be suitable with new market conditions (Meesuptong & Ussahawnanitchakit, 2013).
Thus, Hypothesis 1 is supported.
Table 2:
Descriptive Statistics and Correlation Matrix
Variables
Mean
S.D.
MVT
MKA
MCA
RTC
MPI
SMO
FCP
FAG

MVT
MKA
4.20
4.10
0.65
0.60
1
.700***
1
***
.624
.687***
.663***
.630***
.696***
.513***
.684***
.608***
-.075
.025
-.136
-.066
**
p  .05, ***p  .01

MCA
4.22
0.64

RTC
4.26
0.60

MPI
4.29
0.53

SMO
4.22
0.50

FCP
-

FAGG
-

1
.684***
.602***
.571***
.031
-.037

1
.635***
.417***
-.004
-.108

1
.472***
-.057
-.043

1
-.054
-.142

1
.423**

1

Secondly, the result indicates that market knowledge availability is significantly and
positively affect to strategic market driving orientation (β2 = 0.454, p < 0.01). The previous research
indicated that the marketing information such as marketing environments, customer competitors,
and suppliers has influence on the firm’s marketing strategy by integrating marketing knowledge
and other knowledge such as technology and production knowledge for greater outcomes
(Yavuz, Hasiloglu, Kaya, Karcioglu & Ersoz, 2005). Moreover, previous research indicates that firm
that has marketing knowledge tends to create more effective strategy for the firm (Liao, Chen, Hsieh
& Hsiao 2009). Thus, Hypothesis 2 is supported.
Thirdly, the findings from this research describe market culture awareness has no
significantly affect strategic market-driving orientation (β3 = 0.024, p > 0.10). Previous research
argued that if organizational culture inconsistent with environment change, firm might fail.
Consequently, the level of benefits that firm receives from market culture be influenced by level of
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the firm flexibility and cooperation effective of the firm (Cordes, Richerson & Schwesinger, 2010).
Furthermore, in each firm has subcultures which emerged by relations of employee and share same
values and norms (De Chernatony, 1999). Consequently, the subcultures of firm might diverge and
it is not affected with all employee. According to this approach of subculture, it is possible to
assume that culture is no longer affect to change employee’s values, norms and behavior.
In this case, market culture awareness has not influenced strategic market-driving orientation.
Moreover, the employee of software businesses in Thailand has highly turnover rate due the lack
of proficiency personnel, this made the employee cannot absorb firm’s culture to create values,
norm and behavior. In addition, due to the lacks of proficiency personnel, software businesses in
Thailand tend to hire workforces from the external sources such as subcontractors and freelance
programmers which made these workforces also cannot perceive firm’s culture and changes their
norm, values and behaviors. Thus, Hypothesis 3 is not supported.
Fourthly, rapid technology change has no significantly affect strategic market-driving
orientation (β 4 = -0.126, p > 0.10). This possible that technology change can be both
encouragement and obstruction with firm’s marketing operations, because technology change can
make the competition more intense and complex (Mirbagheri & Hejazinia, 2010). Thus, firm might
not follow technology change by adapting their marketing strategy even they can because firm
will face more intense competition and might influence on firm performance (Chanthinok,
Ussahawanitchakit & Jhundra-Indra, 2015). In addition, business in the high-technology industry
such as software businesses usually confronts with fast rate technology change. If software
firm immoderately adapts firm’s strategy to response technology change, that might make software
firm excessively use resources and might influence firm performance. Furthermore, software firm
can encounter with the sales failure even they can adapts firm’s strategy such as products
and services to response the technology change because of products and service are outdate due
the technology change in high rate. Thus, Hypotheses 4 is not supported.
Finally, the result reveals that market pressure increase is significantly and positively impact
on strategic market-driving orientation (β5 = 0.188, p < 0.05). These findings consistent with
previous research found that firms need to conduct more marketing operations such as scanning
and searching marketing trends and customer’s need to create better marketing strategy against
the aggressive competitor actions in a highly competitive market (Murray, Gao & Kotabe, 2011).
Moreover, in high-pressure market environments, firms must seek new possibility to develop
capabilities that help firms leverage marketing operations (O’Reilly & Tushman, 2008).
Thus, Hypothesis 5 is supported.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

139

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

Additionally, the results of control variables indicate that firm capital and firm age are not
significantly associated with strategic market-driving orientation. These results can be interpreted
that strategic market driving orientation is not influenced by the capital of a firm. Moreover, strategic
market driving orientation also not influenced by ages of a firm.
Table 3
The Results of the Regression Analysis of the influence of the antecedents on strategic marketdriving orientation
Independent Variables
MVT

(H1)

MKA

(H2)

MCA

(H3)

RTC

(H4)

MPI

(H5)

FCP
FAG
Adjusted R2
Maximum VIF
**

p  .05, ***p  .01

Dependent Variables
SMO
Equation 1
.260***
.094
.454***
.102
.024
.098
-.126
.090
.188**
.074
-.075
.145
-.139
.123
.504
3.377
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Conclusion
This research demonstrates the influences of the antecedents (marketing vision for
transformational operation, marketing knowledge availability, market culture awareness,
rapid technology change and market pressure increase) on strategic market-driving orientation.
Software business used as the source of data and collect data from mailed survey questionnaires
which directly distributed to marketing executives. At last, 162 questionnaires are usable.
The results of this research indicate that three of five antecedents include marketing vision
for transformational operation, marketing knowledge availability, and market pressure increase
influences on strategic market-driving orientation utilization. Thus, top management team and
executives must pay attention to activities and capability that support firms to the successful of
strategic market-driving orientation, such as market knowledge availability by supporting firm to
obtain marketing knowledge from variety and sufficient sources for enhancing firm’s strategic
market-driving orientation activities. In addition, top management and executives should stimulate
and build the radical changes in the behaviors of the followers by changing the marketing
strategies, organization culture and vision. These changes will make firm sense and react with new
marketing possibilities and renovate firm’s marketing activities to suitable with new marketing
possibilities and lead firm to achieve competitive advantage and higher performance. Additionally,
the external factor such as market pressure increase can stimulate the utilization of strategic
market-driving orientation. Hence, the strategic market-driving orientation can be an appropriate
choice especially, when firm perceive the intense market pressure due to the high competition, the
expansion of market, and customer demand.
Moreover, marketing knowledge availability has the highest influence on the strategic
market-driving orientation. Thus, marketing executives should pay more attention with this factor
when adopts the strategic market-driving orientation. Surprisingly, market culture awareness and
rapid technology change has no significantly influences with the strategic market-driving orientation.
Future Research Direction
This research still have some recognized limitations such as the result of this research
investigated from only software businesses in Thailand, this might deficiency for generalization
results into other business. Hence, future research might study with other business which have
different characteristics and business type such as startup companies for comparing the results
with this research; and simultaneously increasing credibility and generalizability.
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บทคัดยอ
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ครูอาชีวศึกษา การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของ
จํานวน 39 เรื่อง โดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหนาที่งาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือครูผูสอน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1,222 คน โดยการสุม แบบหลายขัน้ ตอน (Multi - Stage
Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสังเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เปนแบบ
* ผูเขียนหลัก
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คาเฉลีย่ คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษามีทั้งหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก
และ 76 สมรรถนะยอย ไดแกสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย และ
2) ดานระเบียบวิธวี จิ ยั สมรรถนะพืน้ ฐาน จํานวน 3 ดาน คือ 1) ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหม ๆ
2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
จําเปนพบวา สมรรถนะที่มีความตองการจําเปนมากที่สุดคือ ดานระเบียบวิธีวิจัย รองลงมาคือดานการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ ดานการใชภาษา ดานการบริหารจัดการ และดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย
ตามลําดับ (PNImodified = 0.45, 0.16, 0.09, 0.08, 0.02) ผลของการเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการจําแนกตามประเภทสถานศึกษา คือวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยสารพัดชาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พบวาครูอาชีวศึกษามีสมรรถนะดานการวิจัย
ที่เปนจริงในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (F=.40 ) แตมีความตองการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (F=9.91)

คําสําคัญ
ความตองการจําเปน การนิเทศ สมรรถนะดานการวิจัย

Abstract
This research aimed to synthesize the research competencies of vocational teachers
and to study the current situation, problems and the supervisory needs to promotion the research
competencies of vocational teachers. The synthetic of the research competencies of these
vocational teachers have been synthesized from the 39 documents, text books, researches and
related articles based on the conceptual framework of Functional Analysis. The sample groups of
the study are the 1,222 teachers from the Office of Vocational Education Commission which are
random selected by the multi - stage sampling method and the research tools are the Synthetic
of the Research Competencies of vocational teachers, the Interviews to determine the research
competencies of vocational teachers and the Questionnaire to study the current situation, problems
and the supervisory needs to promote the research competencies of vocational teachers.
There are 5 levels of the rating scale and the statistics to be used in data analysis, are the mean
(  ), the standard deviation (SD), the Modified Priority Need Index (PNImodified) and the Analysis
of.Variance: ANOVA (F).
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The result of the synthesis of the research papers find that there are 5 dimensions, 19 core
competencies and 76 sub-competencies which could be categorize into 2 aspects,
The first one is the Specific Functional Competences which are compound of
1) the area of research and 2) the foundation of research methodology.
The second one is the Common Functional Competences which are; 1) the uses of
computer and new technologies 2) the uses of language and 3) the administrative management.
The results of the studies of the current situation, problems and the supervisory needs to promotion
the research competencies of vocational teachers also found that the most important competence
is the foundation of research methodology, and the second one is the competency on the uses of
computer and new technologies respectively. (PNImodified = 0.45, 0.16, 0.09, 0.08, 0.02) The result
of the comparative of the current situation and the needs of supervisory needs to promotion the
research competencies among the colleges, found that the needs of research competencies in
different colleges; the Technical colleges, the Vocational Colleges, the Industrial and Community
Education Colleges, the Polytechnic College and the Colleges of Agriculture and Technology are
not different statistically of 05 (F = .40), but the needs to promote supervisory competencies in
research are different which the statistical significance of 05 (F = 9.91).

Keywords
Need Assessment, Supervision, Research Competencies

บทนํา
การวิจัยเปนกระบวนการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับวาเปนกลไกที่สําคัญในการแสวงหาความรู
ในดานตางๆ ปจจุบันการวิจัยเขามามีบทบาทที่สําคัญยิ่งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุม
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหาร ตลอดจนดานการศึกษา เนื่องจากงานวิจัยได
ถูกพิสจู นใหเห็นวา เปนกระบวนการทีส่ ามารถนําขอคนพบไปใชประโยชนตา ง ๆ มากมาย ดังที่ Srisuk (2009)
กลาววา การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูความจริงที่มีจุดมุงหมายแนนอนเพื่อใหไดองคความรูใหม
ดวยวิธีที่มีระบบระเบียบเชื่อถือได ดังนั้นในการผลิตและพัฒนาครู จึงใหความสําคัญกับการวิจัยอยางมาก
ดังพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาไดใหความสําคัญ
กับการวิจัย โดยไดกําหนดไวในหลายมาตราที่มุงชี้ใหเห็นความสําคัญของงานวิจัยในการพัฒนาการเรียน
การสอนวา การวิจัยเปนกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 24 (5) ระบุวาใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ผูเรียนสามารถใชวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องที่สนใจ หรือตองการแสวงหาความรูใหม รวมถึงตองการแกไขปญหา
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ที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาการวิจัยมีการการเชื่อมโยงสัมพันธกับการเรียนรูโดย ผูวิจัยไดเรียนรูไปดวยไดฝกคิด
ฝกการบริหารจัดการ หาเหตุผลในการหาคําตอบใหกับปญหา รวมถึงรูจักประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับ
ปญหาในชีวิตประจําวันได และในตัวบงชี้คุณลักษณะครูตามเกณฑมาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 2
ระบุไววา ครูตองมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สอดคลองกับคุณลักษณะครู
รุนใหมในศตวรรษที่ 21 ที่ระบุวาครูตองมีความสามารถในการออกแบบวางแผนการสอน การบริหารจัดการ
ชัน้ เรียน การวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอน สอดคลองกับ Sinlarat (2012) ใหขอ เสนอวาหลักสูตรการผลิต
ครูรุนใหม มีลักษณะสําคัญและเนนใหเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ประการหนึ่ง คือตองเนนวิชาการวิจัย
ทางการศึกษาที่มุงใหครูเปนนักวิจัย สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน แกปญหาการเรียนการสอน
ไดอยางเปนระบบ เชนเดียวกันกับ Wongwanich (2010) ระบุวา การวิจยั เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นการจะปฏิรูปการเรียนรู
ใหประสบผลสําเร็จตองพัฒนาครูใหเกิดสมรรถนะดานการวิจยั อยางจริงจังและยัง่ ยืน (Pachanawan, 2009)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดใหความสําคัญในการพัฒนาครูผูสอนในดานการวิจัย
มาอยางตอเนือ่ ง สงเสริมใหมกี ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนการวิจยั เปนฐาน สงเสริมใหมกี ารวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการวิจัยทางอาชีวศึกษานั้น Kumsiripiman
& Pintupan (n.d.) ระบุวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่ผูเกี่ยวของกับกาอาชีวศึกษาตองให
ความสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม ผลักดันใหเกิดผลงานวิจัย โดยทั่วไปมีลักษณะสําคัญของการวิจัย
เนนเชิงการปฏิบัติการทดลอง สรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหม ๆ แตก็มีการทําวิจัยเชิงพื้นฐาน และ
วิจยั ประยุกตเชิงบูรณาการ เพือ่ นําขอสรุปเปนองคความรูใ หม และนําผลงานวิจยั เหลานัน้ มาพัฒนาอาชีวศึกษา
พั ฒ นาวงการการศึ ก ษา สถานประกอบการ สั ง คม และประเทศชาติ ซึ่ ง Kitpreedanan (cited in
Kumsiripiman & Pintupan, n.d.) ใหทัศนะไววาการวิจัยอาชีวศึกษา โดยทั่วไปมีลักษณะการวิจัยเนน
เชิงปฏิบตั กิ าร ประดิษฐคดิ คน หรืออาจจะเปนการวิจยั พืน้ ฐาน หรือวิจยั เชิงประยุกต วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารประดิษฐ
คิดคน ทดลอง เพื่อใหเกิดองคความรูใหม สิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาทางอาชีพ และวิจัยสภาพ
ในการดําเนินการวิจัยทางการอาชีวศึกษา ขอมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในรอบที่ 1 จํานวนสถานศึกษาที่รับการประเมิน
108 แหง และในรอบที่ 2 จํานวน 102 แหง พบวามีสถานศึกษาไมผานเกณฑในตัวบงชี้ที่ 2 เรื่องการวิจัยและ
การนําผลการวิจยั ไปใชใหเกิดประโยชน และเผยแพร ถึงรอยละ 85 และ ในดานของครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวามีการนําเอาความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนนอย (Office of
Standards and Quality Assessment, 2012) ในเรือ่ งนี้ Somudorn (2013) กลาววาครูอาชีวศึกษาถาสามารถ
ทําหนาที่ครู เชนการสอนหนังสือ มีแผนการสอน ถือวาทําไดเพียงครึ่งเดียว ที่เหลือคือหนาที่สรางความรู
เชนการวิจยั พัฒนาสิง่ ประดิษฐ นวัตกรรม จึงจะเติมเต็ม ปญหางานวิจยั ของอาชีวศึกษาทีผ่ า นมา ยังไมกา วหนา
เทาที่ควร สวนหนึ่งมาจากครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจและเห็นวายาก ซึ่งงานวิจัยทางการอาชีวศึกษา
ที่ ผ  า นมา พบว า มี ผ ลงานจาก การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ของครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษาออกมาโดยตลอด
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บางชิ้น บางผลงานดีมาก จนสามารถนําไปตอยอดทางพาณิชยได แตผลงานชิ้นนั้นกลับขาดงานวิจัย
หรือรายงานการวิจัยรองรับผลงาน ซึ่งถือวานาเสียดายอยางยิ่ง
จากความสําคัญและสภาพปญหา ดังกลาว ผูวิจัยในฐานะศึกษานิเทศก ประจําศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่ใน
การสงเสริมสนับสนุนสรางความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งการนิเทศมีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา
ดังที่ นักการศึกษาของไทย เชน Poethong (2006) Wonganuttararoj (2005) Poonpat (2005) Boonpirom
(2010) Boonpirom (2010) Aroonpairoj (2007) Laoreandee (2011) และนักการศึกษาในตางประเทศ
เชน Glickman (1990) และ Certo (2003) ตางก็มีความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศที่สอดคลองกันวา การนิเทศ
เปนกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือ เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ
กระบวนการ รวมถึงการสรางเสริมขวัญและกําลังใจ ใหเกิดเจตคติที่ดี ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
โดยความรวมมือรวมใจจากผูเกี่ยวของทุกฝายและอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการนิเทศ
และผูรับการนิเทศ ในการที่จะเอาความสามารถของครูออกมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางตอเนือ่ ง อันจะสงผลตอ ความเจริญกาวหนาของผูเ รียน สถานศึกษา
และระบบการศึกษาโดยรวม ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษาสภาพและความตองการจําเปนในการนิเทศทีส่ ง เสริม
พัฒนาสมรรถนะดานการวิจยั ของครูอาชีวศึกษาเพือ่ เปนประโยชนตอ หนวยงานและผูเ กีย่ วของในการบริหาร
จัดการดานการวิจัยของอาชีวศึกษา และการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา รวมถึงเปนประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหกา วทันตอการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วในปจจุบนั ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ
ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพป จ จุ บั น ป ญ หาและความต อ งการในการนิ เ ทศส ง เสริ ม สมรรถนะ
ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 (5) ระบุวาใหใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและในมาตรา ที่ 30 กําหนดใหสถานศึกษา ครูผูสอน พัฒนาสงเสริมใหครู
ผูสอนสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาไดเห็นความสําคัญในการกําหนดบทบาทหนาทีค่ รูดา นการวิจยั ไว เชน Office of Professional
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Standards the Secretariat of the Council (2005) วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สมรรถนะสําหรับผูที่จะเขาสูวิชาชีพครู มาตรฐาน
ตําแหนงครู และ Office of the Education Council (2008) วาดวยมาตรฐานความรู รวมถึงคุณลักษณะ
ครู รุ  น ใหม ใ นศตวรรษที่ 21 ทั้ ง หมดล ว นแล ว แต กํ า หนดให ค รู ต  อ งมี ส มรรถนะด า นการวิ จั ย ผู  วิ จั ย ได
ศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตรดานการวิจัยอาชีวศึกษา ศึกษาสภาพการดําเนินงานวิจัยของครูอาชีวศึกษา
ศึกษาการพัฒนาสงเสริมครูดานการวิจัยดวยการนิเทศ และใชแนวคิดการคนหาและกําหนดสมรรถนะ
แบบวิเคราะหบทบาทหนาที่ (Functional Analysis Model) เพื่อประเมินสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา เขียนเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยได ดังนี้
- ¡.¦.. µ¦«¹¬µÂ®nµ· ¡.«. 2542 ªnµoª¥ µ¦¡´µ¼oÁ¦¸¥
oª¥¦³ªµ¦ª·´¥
- Îµ´¤µ¦µª·µ¸¡ Îµ´µÁ¨ µ·µ¦»¦»£µ ªnµoª¥¤µ¦µ
ª·µ¸¡¦¼Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ oµµ¦ª·´¥µµ¦«¹¬µ
- Îµ´µ³¦¦¤µ¦ oµ¦µµ¦¦¼Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ
ªnµoª¥¤µ¦µÎµÂ®n¦¼oµµ¦ª·´¥
- Îµ´µÁ¨ µ·µ¦£µµ¦«¹¬µ ªnµoª¥¤µ¦µªµ¤¦¼o
oµµ¦ª·´¥Á¡ºÉ°¡´µµ¦Á¦¸¥µ¦°ªnµoª¥µ¦Îµ®
¤¦¦³¦¼oµµ¦ª·´¥
 »¨´¬³¦¼¦»nÄ®¤nÄ«ª¦¦¬¸É 21

¤¦¦³
oµµ¦ª·´¥
°¦¼

- ªµ¤®¤µ¥ ªµ¤Îµ´ °r¦³° °¤¦¦³
- Âª·µ¦o®µÂ¨³Îµ®¤¦¦³Âª·Á¦µ³®rµ
¸É (Functional
Analysis Model)
üĉ®o
íĊÖµćøüĉ
ÝĆ÷
- ¦¼ÂÂªµµ¦¦³Á¤·¤¦¦³¦¼
- µ¦·Á«nÁ¦·¤¡´µ¦¼

°µ¸ª«¹¬µ

£µ¡{»´
{®µÂ¨³ªµ¤
o°µ¦ÎµÁ}Ä
µ¦·Á«Á¡ºÉ°
nÁ¦·¤¤¦¦³
oµµ¦ª·´¥ °
¦¼°µ¸ª«¹¬µ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1.1 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในขัน้ การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจยั ไดแกผทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ ไว ดังนี้ เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทาง
ดานการศึกษาขึ้นไป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยทางดานการศึกษา ที่มีความรู
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ความเชีย่ วชาญทางดานการวิจยั ทางการศึกษา ดานการพัฒนาครูหรือพัฒนาบุคลากร ดานการนิเทศการศึกษา
ดานการอาชีวศึกษา ดานการวัดและประเมินผล
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
จําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจยั ของครูอาชีวศึกษา ไดแกผบู ริหารสถานศึกษา และครูผสู อน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1,222 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในขั้นการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย มี 2 ฉบับ ไดแก
2.1.1 แบบสังเคราะหเอกสาร สําหรับผูวิจัยใชในการสังเคราะหเอกสาร มีลักษณะ
เปนแบบบันทึกและแบบวิเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยโดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหนาที่งาน
(Functional Analysis) มีโครงสรางเปนแผนภูมิตนไม (Tree diagram) และแผนภูมิเดนโดรแกรม
(Dendrogram Diagram) ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานได
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00
2.1.2 แบบสัมภาษณ สําหรับผูทรงคุณวุฒิใชในการพิจารณาสมรรถนะดานการวิจัย
ของครูอาชีวศึกษาที่สังเคราะหได มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 3 ประเด็น คือ
ความถูกตองเหมาะสมของสมรรถนะที่กําหนดขึ้น ความสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีและสภาพจริงของ
การปฏิบัติการวิจัย และสมรรถนะที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากที่สังเคราะหได ผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00
2.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการในการนิเทศ มี 1 ฉบับ
ไดแก แบบสอบถามสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัย
ของครูอาชีวศึกษา มีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 76 ขอ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00 และ
มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.98
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แบบสั ม ภาษณ ดํ า เนิ น การขออนุ เ คราะห อ อกหนั ง สื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน นัดหมายวันเวลา และสถานที่เพื่อขอสัมภาษณ
ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3.2 แบบสอบถาม เพือ่ สะดวกตอการประสานงานในการจัดเก็บขอมูล ผูว จิ ยั จึงขออนุเคราะห
ออกหนังสือจากศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หนวยงานตนสังกัดของผูว จิ ยั ถึง ผูอ าํ นวยการ
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 106 แหง จํานวน 1,222 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนมาเต็มจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,222 คน จําแนกตามประเภทสถานศึกษาเปนวิทยาลัยเทคนิค รอยละ 37.64
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วิทยาลัยอาชีวศึกษา รอยละ 22.42 วิทยาลัยการอาชีพ รอยละ 20.70 วิทยาลัยสารพัดชาง รอยละ 11.54
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รอยละ 7.70 ตามลําดับ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย โดยใชหลักการวิเคราะหหนาที่งาน
(Functional Analysis) จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน (Specific Functional Competency) และ
สมรรถนะพืน้ ฐาน (Common Functional Competency) กําหนดเปนสมรรถนะหลัก (Units of Competence)
และสมรรถนะยอย (Elements of Competence)
4.2 วิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการในการรับการนิเทศเพือ่ สงเสริมสมรรถนะ
ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ใชคาเฉลี่ย (  ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
4.3 วิเคราะหลาํ ดับความตองการจําเปนในการรับการนิเทศเพือ่ สงเสริมสมรรถนะดานการวิจยั
ของครูอาชีวศึกษาโดยวิธี Modified Priority Need Index (PNImodified)
4.4 เปรียบเทียบความแตกตางของสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศ
สงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษาวิเคราะหความแปรปรวน
ใช Analysis of Variance: ANOVA (F)

ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของ
จํานวน 39 เรื่อง ไดสมรรถนะทั้งหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก (Units of Competence) 76 สมรรถนะยอย
(Elements of competence) จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน (Specific Functional Competency)
จํานวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถในสาขาวิชาทีท่ าํ วิจยั 2) ดานระเบียบวิธวี จิ ยั และสมรรถนะพืน้ ฐาน
(Common Functional Competency) จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ
2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ
2. ผลการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพือ่ สงเสริมสมรรถนะ
ดานการวิจัย ไดผลดังนี้
2.1 ผลการจัดอันดับความตองการจําเปนของสมรรถนะในแตละดานนําเสนอเปนสมรรถนะ
ประจําสายงาน (Specific Functional Competence) และสมรรถนะพื้นฐาน (Common Functional
Competence) จําแนกตามดาน ดังนี้
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ตารางที่ 1
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยจําแนก
เปนรายดาน
¤¦¦³

£µ¡¸ÉÁÈ ¦·
Ä´ »´
S.D. ¦³´
X

£µ¡¸Éo°µ¦
X

¤¦¦³¦³Îµµ¥µ (Specific Functional Competence)
1.oµµ µª·µ¸ÉÎµª·´¥
3.90 0.88
¤µ 3.97
2. oµ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥
µ
3.97
2.76 0.52
¨µ
¤¦¦³¡ºÊ µ (Common Functional Competence)
µ
3.oµÄµ¦Äo°¤¡·ªÁ°¦r
3.79
3.08 0.41
¨µ
Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤n Ç
4. oµÄµ¦Äo£µ¬µ
µ
3.82
2.88 0.52
¨µ
5. oµµ¦¦·®µ¦´µ¦
µ
3.76
2.94 0.46
¨µ
¦ª¤Á¨¸É¥
µ
3.11 0.56
3.86
¨µ

S.D.

PNImodified

¨Îµ´
¸É

¦³´

0.99

¤µ

0.02

5

0.91

¤µ

0.45

1

1.00

¤µ

0.16

2

1.00

¤µ

0.09

3

0.97

¤µ

0.08

4

0.97

¤µ

จากตารางที่ 1 พบวาสมรรถนะดานการวิจยั ของครูอาชีวศึกษาในสภาพทีเ่ ปนจริงในปจจุบนั โดยรวม
อยูใ นระดับปานกลาง (  = 3.11) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ในระดับมาก 1 ดานไดแก ดานสาขาวิชา
ที่ทําวิจัย สวนดานอื่นๆ ที่เหลือ อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน
สภาพความตองการนิเทศ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.86) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน
ผลการวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนพบวา ดานระเบียบวิธีวิจัยมีความตองการจําเปน
เปนอันดับที่ 1 รองลงมาอันดับ 2 ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ อันดับ 3 ดานการใชภาษา
อันดับ 4 ดานการบริหารจัดการ และอันดับ 5 ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย (PNImodified = 0.45, 0.16, 0.09, 0.08,
0.02) ตามลําดับ
2.2 ผลการจัดอันดับความตองการจําเปนของสมรรถนะในแตละดานนําเสนอเปน สมรรถนะ
ประจําสายงาน (Specific Functional Competence) และสมรรถนะพื้นฐาน (Common Functional
Competence) จําแนกตามสมรรถนะหลัก ดังนี้
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ตารางที่ 2
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะประจําสายงาน (Specific
Functional Competence) ดานสาขาที่ทําวิจัย และดานระเบียบวิธีวิจัย จําแนกตามสมรรถนะหลัก
¤¦¦³
o µµ µª·µ¸ÉµÎ ª·´¥
1.oµµ µª·µ¸ÉÎµª·´¥
o µ¦³Á¸¥ª·¸ª· ´¥
2. Îµ®Ã¥r{®µµ¦ª·´¥
3. ºoµ¦Á«Â¨³
Â®¨nªµ¤¦¼o¸Énª¥Äµ¦ª·´¥
4. °°Âµ¦ª·´¥
5. ÎµÁ·µ¦ª·´¥
6. ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Â¨³Â¨¨
7. Á ¸¥¦µ¥µµ¦ª·´¥
8. ÎµÁ°Â¨³Á¥Â¡¦n
¨µ¦ª·´¥
9. Îµ¨µ¦ª·´¥ÅÄo¦³Ã¥r
¦ª¤Á¨¸É¥

£µ¡¸ÉÁÈ ¦·Ä´ »´
X

S.D.

¦³´

3.90

0.88

2.71

£µ¡¸Éo°µ¦

PNImodified

¨Îµ´
¸É

X

S.D.

¦³´

¤µ

3.97

0.99

¤µ

0.02

9

0.62

µ¨µ

3.77

1.04

¤µ

0.40

5

2.73

0.69

µ¨µ

4.05

0.88

¤µ

0.52

3

2.80
2.89
2.87
2.71

0.54
0.40
0.44
0.53

µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ

4.53
4.01
3.85
3.82

0.72
0.87
0.95
0.98

¤µ¸É»
¤µ
¤µ
¤µ

0.63
0.39
0.35
0.43

1
6
7
4

2.96

0.35

µ¨µ

3.85

0.94

¤µ

0.30

8

2.43
2.89

0.57
.

µ¨µ 3.88
µ¨µ .

0.93
.

¤µ
¤µ

0.60

2

จากตารางที่ 2 พบวาสมรรถนะประจําสายงาน (Specific Functional Competence) ในสภาพที่
เปนจริงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะหลัก พบวาอยูในระดับปานกลางถึง
ระดับมาก ในระดับมากไดแกดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย สวนดานอื่นๆ ที่เหลือ อยูในระดับปานกลาง ในสภาพ
ที่ตองการนิเทศ พบวามีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
มี ค วามต อ งการในระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด โดยสมรรถนะการออกแบบการวิ จั ย อยู  ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
สวนสมรรถนะอื่นๆ อยูในระดับมากทุกสมรรถนะ เมื่อวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนพบวา สมรรถนะ
การออกแบบวิจัยมีความตองการจําเปนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอีกสองอันดับ คือ นําผลวิจัยไปใชประโยชน
สืบคนสารสนเทศและแหลงความรูที่ชวยในการวิจัย (PNImodified = 0.63, 0.60, 0.52,) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะพื้นฐาน (Common
Functional Competence) จําแนกตามสมรรถนะหลัก
£µ¡¸ÉÁÈ ¦·Ä´ »´
¤¦¦³

S.D.
X
o µµ¦Äo °¤¡·ªÁ°¦r Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤n Ç
1.Äo°¤¡·ªÁ°¦rÂ¨³
3.07
0.40
ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤nÇ
2. ¼Â¨Â¨³Îµ¦»¦´¬µ
°»¦rÁ¦ºÉ°¤º°
3.17
0.48
°¤¡·ªÁ°¦r
o µµ¦Äo £µ¬µ
3.´¦³ÁÈµµ¦¢{
3.01
0.29
4.Äo£µ¬µÄµ¦ºÉ°µ¦
2.47
0.58
5.°nµÁ¡º°É ª·Á¦µ³®r
3.01
0.28
´Á¦µ³®r
6.Á ¸¥ÄÁ·¦¦³
2.61
0.57
o µ¦·®µ¦´µ¦
7.ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
2.81
0.74
ªµÂ
8.ªµ¤µ¤µ¦´µ¦
2.88
0.56
9.ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
2.96
0.41
ª»¤·µ¤¦³Á¤·¨
10.ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
2.63
0.45
Âo
{ ®µ
¦ª¤Á¨¸É¥
2.96
0.48

£µ¡¸Éo°µ¦
PNImodified

¨Îµ´
¸É

¦³´

X

S.D.

¦³´

µ¨µ

3.37

0.88

µ¨µ

0.10

5

µ¨µ

3.18

0.90

µ¨µ

0.00

10

µ¨µ
µ¨µ

3.03
3.05

0.68
0.97

µ¨µ
µ¨µ

0.01
0.23

9
1

µ¨µ

3.66

0.97

µ¨µ

0.22

2

µ¨µ

3.05

0.66

µ¨µ

0.17

3

µ¨µ

3.14

0.72

µ¨µ

0.12

4

µ¨µ

3.10

0.68

µ¨µ

0.08

7

µ¨µ

3.18

0.68

µ¨µ

0.07

8

µ¨µ

2.87

0.69

µ¨µ

0.09

6

µ¨µ

3.06

0.78

µ¨µ

จากตาราง 3 พบวาสมรรถนะพื้นฐาน (Common Functional Competence) ในสภาพที่เปนจริง
และสภาพความตองการ ทั้งในภาพรวมและรายสมรรถนะหลักอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหคาดัชนี
ความตองการจําเปนพบวา จับประเด็นจากการฟงมีความตองการจําเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอีกสองอันดับ
คือ อานเพื่อวิเคราะหสังเคราะห และเขียนเชิงตรรกะ (PNImodified = 0.23, 0.22, 0.17) ตามลําดับ
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสมรรถนะดาน
การวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา ไดผลดังนี้
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ตารางที่ 4
สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาตามสภาพจริงในปจจุบันจําแนกตามประเภทสถานศึกษา
Â®¨n ªµ¤Â¦¦ª

¦³®ªnµ¨»n¤
(Between Groups)
£µ¥Ä¨»n¤
(Within Groups)
¦ª¤

¨ª¥Îµ¨´°
(Sum of Squares)

°«µ°·¦³
(df)

0.20

4

n µÁ¨¸É¥
Îµ¨´°
(Mean squares)
0.49

147.32

1217

012

147.52

1221

F

Sig.

0.40

0.81

จากตารางที่ 4 พบวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 5 ประเภท มีสมรรถนะดานการวิจัยตาม
สภาพจริงในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5
สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาตามความตองการนิเทศจําแนกตามประเภทสถานศึกษา
Â®¨n ªµ¤Â¦¦ª

¦³®ªnµ¨»n¤
(Between Groups)
£µ¥Ä¨»n¤
(Within Groups)
¦ª¤

¨ª¥Îµ¨´°
(Sum of Squares)

°«µ°·¦³
(df)

13.23

4

n µÁ¨¸É¥
Îµ¨´°
(Mean squares)
3.31

405.76

1217

0.33

418.99

1221

F

Sig.

9.92

0.00

จากตารางที่ 5 พบวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 5 ประเภท มีความตองการนิเทศสงเสริม
สมรรถนะดานการวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด
การวิเคราะหหนาที่งาน (Functional Analysis) มาใชเปนแนวทางในการสังเคราะหสมรรถนะดานวิจัย
เปนแนวคิดทีเ่ หมาะสําหรับการวิเคราะหสมรรถนะดังที่ Paosopha & Prompech (2005) ระบุวา การวิเคราะห
หนาทีง่ านไดพฒ
ั นาขึน้ โดยกรมการจัดหางาน เพือ่ หาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีน่ า เชือ่ ถือและคงเสนคงวา
สําหรับเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการสังเคราะหสมรรถนะ
ดานการวิจัย ไดผลดังนี้ สมรรถนะการวิจัยประกอบดวย สมรรถนะทั้งหมด จํานวน 5 ดาน 19 สมรรถนะ
หลัก 76 สมรรถนะยอย จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถ
ในสาขาวิชาที่ทําวิจัย 2) ดานระเบียบวิธีวิจัย และเปนสมรรถนะพื้นฐาน จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการ
ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ 2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการเชนเดียวกันกับ
Poonsiri (2011) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิจัย พบวามีสรรถนะที่สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้
4 สมรรถนะ คือการบริหารจัดการโครงการวิจัย ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความสามารถในการใช
ภาษา แสดงใหเห็นวาสมรรถนะที่สังเคราะหไดมีความสําคัญตอการทําวิจัยของครูอยางยิ่ง
2. สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการรับการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดาน
การวิจัยของครูอาชีวศึกษา พบวาสภาพที่เปนจริงในปจจุบันครูมีสมรรถนะดานการวิจัยโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และมีความตองการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
สมรรถนะดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย ครูมีสมรรถนะในสภาพที่เปนจริงและมีความตองการนิเทศในระดับมาก
เชนเดียวกัน จึงทําใหคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) มีคานอยที่สุด แสดงวาครูอาชีวศึกษา
มีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ทําวิจัยในระดับมากและมีความตองการจําเปนในการนิเทศนอย
ทั้งนี้เนื่องมาจากครูอาชีวศึกษาเปนครูสายอาชีพที่จําเปนตองมีความรูความสามารถเฉพาะทางคอนขางสูง
ซึง่ สอดคลองกับขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษาระบุวา ครูอาชีวศึกษา รอยละ 95
จบสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองสอน (Office of the Vocational Education Commission, 2010,
28-35) สําหรับความตองการนิเทศ พบวามีความตองการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนพบวา ดานระเบียบวิธีวิจัยมีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified)
มากทีส่ ดุ เปนอันดับที่ 1 แสดงวาครูอาชีวศึกษามีความตองการจําเปนในการนิเทศดานระเบียบวิธวี จิ ยั มากเปน
อันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา แชมชอย ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู พบวาปจจัยดานความรูเ กีย่ วกับวิธกี ารวิจยั ในชัน้ เรียนเปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ง ผลตอการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
ของครูในระดับบุคคล (Chamchoi, 2016, 84-96) เชนเดียวกันนี้ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือไดศกึ ษาปญหาในการวิจยั ของครูอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ พบวาครูอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ
มีปญหา อุปสรรคในการทําวิจัยไมสําเร็จ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ ขาดที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือ
ระหวางการทําวิจัย มีความตองการรับการนิเทศดานการวิจัยมากที่สุด (Center for Vocational Education
Promotion and Development, Northern Region, 2013, Abstract) ดังนัน้ จึงควรมีการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ
ดานระเบียบวิธีวิจัยใหกับครูอาชีวศึกษา ตอไป
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3. ผลจากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสภาพที่ เ ป น จริ ง และความต อ งการในการนิ เ ทศ พบว า
ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 5 ประเภท คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง
วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีสมรรถนะดานการวิจัยตามสภาพจริงในปจจุบัน
ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และมีความตองการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจยั
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทุกประเภทมีสมรรถนะ
ดานการวิจัยไมแตกตางกัน แตมีความตองการในการนิเทศแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยแตละ
ประเภทมีความแตกตางกันในดานบทบาทหนาทีใ่ นการผลิตกําลังคนทีแ่ ตกตางกัน คุณลักษณะของครูผสู อน
ก็แตกตางกัน ทําใหครูมีความตองการที่แตกตางกันไปดวย เชน วิทยาลัยเทคนิคมุงเนนผลิตสายชางทุกชาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามุงเนนสาขาวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม วิทยาลัยสารพัดชางมุงเนนอาชีพ
ระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มุงเนนทางการเกษตร เปนตน จึงทําใหมีความตองการแตกตางกัน
ตามบริบทของสถานศึกษา สอดคลองกับ ถาวร เสงเอียดและคณะที่พบวาครูที่มีระดับการศึกษาและ
สถานศึกษาตางกันจะมีความตองการในการพัฒนาตนเองแตกตางกัน (Seng-iad et al, 2011) เชนเดียวกัน
กับ อุไรวรรณ หาญวงค ที่ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
พบวา ครูที่มีบริบทของสถานศึกษาแตกตางกันมีความตองการในการพัฒนาสมรรถนะที่แตกตางกัน
(Hanwong, 2014, 104-120) ดังนัน้ จึงเปนไปไดทคี่ รูในสถานศึกษาทัง้ 5 ประเภทมีความตองการในการนิเทศ
เพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยแตกตางกัน

สรุป
จากการศึกษา พบวา สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษามีทั้งหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก
และ 76 สมรรถนะยอย ประกอบดวย สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย
และ 2) ดานระเบียบวิธีวิจัย สมรรถนะพื้นฐาน จํานวน 3 ดาน คือ 1) ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ใหม ๆ 2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ โดยครูอาชีวศึกษา มีสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะในดานระเบียบวิธีวิจัยเปนอันดับ 1 ซึ่งสถานศึกษาแตละ
ประเภทมีสภาพปจจุบนั ปญหาไมแตกตางกัน แตมคี วามตองการในการนิเทศแตกตางกัน ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอแนะ
ในการนําผลวิจัยไปใชและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการนิเทศสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย
ควรมุงเนนเนื้อหาดานระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ เกิดทักษะกระบวนการ และเห็น
ความสําคัญของระเบียบวิธีวิจัย นําไปสูการทําวิจัยที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และนําไปใชประโยชนไดจริงตอไป
1.2 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย
ควรมีการศึกษาความตองการเบื้องตนของครูในสถานศึกษานั้นๆ กอนดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษาแตละประเภท
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2. ขอเสนอแนะในวิจัยครั้งตอไป
2.1 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการนิเทศสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย
ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั แบบทดลอง แบบทดสอบกอนหลังและมีกลุม ควบคุม และ แบบ ABF control
group design วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ 2) เพือ่ ศึกษาผลการใชกจิ กรรมการฝกสมาธิเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข องเด็กทีม่ คี วามตองการ
พิเศษ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
คือ สมาธิสนั้ โดยมีใบวินจิ ฉัยจากแพทย หรือคัดกรองโดยครูประจําชัน้ จากโรงเรียนเทศบาลวัดกูค าํ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมควบคุมดําเนินการ 12 สัปดาห กลุมทดลองไดรับกิจกรรม
การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺสโุ ภ วิเคราะหขอ มูลดวยคาสถิตนิ อนพาราเมตริก แบบ 2 กลุม ตัวอยาง
ที่เปนอิสระตอกัน (Mann Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริก แบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน
(Wilcoxon Signed Ranks Test) ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการฝกสมาธิไดแกการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
นักเรียนกลุม ทดลองทีไ่ ดรบั การฝกสมาธิมกี ารเรียนรูใ นหองเรียนดีขนึ้ พฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนหลังการทดลอง
*ผูเขียนหลัก
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นอยกวากลุมควบคุมอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลอง
น อ ยกว า ก อ นการทดลองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ นั ก เรี ย นกลุ  ม ควบคุ ม มี ก ารเรี ย นรู  ใ นห อ งเรี ย นก อ นและ
หลังการทดลองไมแตกตางกัน

คําสําคัญ
สมาธิสั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษ การฝกสมาธิ

Abstract
This research was an experimental research along pretest-posttest control group design
and ABF control group design aiming at 1) studying the meditation activities for developing
the special needs children’s learning, and 2) studying the results of using meditation activities.
The experimental group sample used in this research was of 5 grade level 2 students enrolled in
2016 academic year classified at students with special needs who had attention deficit hyperactivity
disorderand students having problem on learning with attention deficit syndrome diagnosed with
medical report by physician or screened by the class teacher and the subject teacher from Wat
Ku Kham School, Muang District, Chiang Mai Province. The control group sample was composed
of 5 students from the from Wat Ketkaram School, Muang District, Chiang Mai Province.
Operational period took 12 weeks. Experimental group subjects had been trained by meditation
program along the guideline provided by Luangpor Teean Jittasubho. The data were analyzed
using non-parametic statistics. The findings reveal that walking meditation and meditation are the
activities that were used. After the experiment, the experimental group students who were trained
to practice meditation along Luangpor Teean Jittasubho’s guideline had less inattentive behaviour
than the students in control group at 0.05 level of significance. The inattentive behaviour of the
students in the experimental group after the experiment was less than that before the experiment
with a level of significance. Students in the control group, their inattentive behaviour before and
after the experiment had not significantly differed.

Keywords
Attention Deficit Hyperactivity Disorders, Special Kid, Meditation
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บทนํา
เด็กสมาธิสั้นจัดเปนกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษที่อยูในกลุมเด็กดอยความสามารถในการเรียน
กลุม ใหญกลุม หนึง่ โดยเด็กกลุม นีท้ างการแพทยไดทาํ การศึกษาคนควาและใหการชวยเหลือมาเปนเวลานาน
แลวซึ่งเปนปญหาที่เด็กถูกสงมารับการรักษาจากแพทยมากที่สุด เด็กสมาธิสั้น คือ เด็กที่มีพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกเดน ๆ 3 ลักษณะ ไดแก 1) ขาดสมาธิ 2) หุนหันพลันแลน 3) ซุกซนอยูไ มนงิ่ โดยพฤติกรรมเหลานี้
แสดงใหปรากฏกอนอายุ 7 ขวบ ตองแสดงตอเนื่องยาวนานพอสมควร และมีความรุนแรงที่กระทบ
ตอพัฒนาการและการปรับตัวดานตาง ๆ จนทําใหเด็กไมสามารถประพฤติตนไดตามที่คนทั่วไปคาดหวังวา
เขาควรจะประพฤติตัวในสถานการณนั้น ๆ อยางไร ทําใหเขามีปญหาในดานการเรียน และในความสัมพันธ
กับเพือ่ นและผูใ หญ จนอาจนําไปสูป ญ
 หาทางจิตเวชได เชน พฤติกรรมตอตานสังคม และโรคซึมเศรา เปนตน
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาหลาย ๆ เรื่องในการดํารงชีวิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน
ผลการเรียนตกตํา่ (แมจะมีระดับสติปญ
 ญาปกติ) มีปญ
 หาในความสัมพันธกบั ผูอ นื่ มีความอดทนอดกลัน้ นอย
มีความภูมใิ จในตัวเองตํา่ มีปญ
 หาในการปรับตัวทัว่ ๆ ไป พฤติกรรมของเด็กเหลานีก้ อ ใหเกิดความยุง ยากกับ
บุ ค คลภายในครอบครั ว และบุ ค คลภายนอก ลั ก ษณะสมาธิ สั้ น นั้ น ไม เ พี ย งแต เ ป น ป ญ หาในวั ย เด็ ก
แตยังสามารถมีตอเนื่องไปถึงวัยรุนและวัยผูใหญถาไมไดรับการรักษาอยางถูกวิธี (Kaewkangwan, 2007,
376-377) สําหรับสาเหตุความบกพรองนั้นไดมีการศึกษาคนความานานซึ่งสาเหตุสําคัญ ๆ นั้นแบงเปน
4 ประเภทไดแก 1) สาเหตุดา นระบบประสาทพัฒนาบกพรอง เชน เกิดจากการพัฒนาระบบประสาททีผ่ ดิ ปกติ
ตั้งแตในครรภมารดา 2) การพัฒนาการดานตาง ๆ ชากวาวัย 3) สาเหตุจากพันธุกรรม 4) สาเหตุจาก
สิ่งแวดลอม เชน สารเคมี รังสี สารตะกั่ว ควันบุหรี่ การสอนที่ไรประสิทธิภาพ ยา เปนตน ซึ่งปญหาของ
เด็กเหลานี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะดานที่ปรากฏใหเห็น ไดแก 1) ปญหาเรื่องความจํา ทั้งความจําระยะสั้น
และระยะยาว ความจําระยะสัน้ ไดแก ไมสามารถนึกออกไดในสิง่ ทีต่ นเพิง่ ไดฟง ไดเห็น ไดเรียน ไดรบั คําสัง่ ไป
เมื่อสักครูนี้ สวนความจําระยะยาวไดแก ไมสามารถนึกออกไดถึงสิ่งที่ตนไดเรียนไปแลว แมวาจะไมนานนัก
ทั้งนี้เพราะกระบวนการจําของเขาไมคอยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการไมรูจักจัดระบบระเบียบและกลวิธี
ในการเก็บขอมูลในหนวยความจํา 2) ปญหาดานความคิด เนื่องจากความคิดและความจําเปนสิ่งที่มี
ความสัมพันธกนั เมือ่ เด็กมีอาการดอยทางความจํา ก็มกั จะสงผลใหเขามีความดอยทางความคิด ซึง่ หมายถึง
ความคิดแบบตาง ๆ ความสามารถในการแกปญหา การคิดแบบมีกลยุทธ การรูจักการวางแผนการและ
มีขั้นตอนตาง ๆ ในการแกไขปญหา 3) การรับรู คือ ลักษณะการเรียนที่บงชี้ความบกพรองในการเรียนรู
รวมถึงการเห็น การไดยิน การสัมผัส มีความบกพรองตั้งแตระดับนอยถึงมาก 4) การประมวลขอมูล
เด็กกลุม นีม้ คี วามยากลําบากในการจําสิง่ ทีเ่ รียน และการดึงเอาสิง่ ทีร่ อู อกมาใชได 5) ขาดความกระตือรือรน
ในการเรียน เด็กกลุม นีจ้ ะขาดความกระตือรือรนในการเรียน และขาดกลวิธที จี่ ะจัดการเกีย่ วกับกระบวนการเรียน
ของตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดความเชื่ อ ในความสามารถและวิ ธี จั ด การกั บ การเรี ย นของตน ไม ส ามารถ
เริ่มตนเรียนรูสิ่งใด ๆ ดวยตนเองได 6) ขาดแรงจูงใจ เด็กกลุมนี้มักจะมีความเชื่อวาตนเองถูกควบคุมโดย
สิ่งแวดลอมภายนอกตัวเอง มีทัศนคติทางลบ และมักจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาความเชื่อวาตนจะไมพบ
ความสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเปนปญหาที่สําคัญสําหรับตัวบุคคลนั้นและตอสังคมเศรษฐกิจ เพราะหาก
ไมมกี ารชวยเหลือเพือ่ ใหเกิดพัฒนาการทางบวกและลดความบกพรอง เด็กเหลานีจ้ ะเติบใหญขนึ้ มาเปนบุคคล
ที่มีปญหาในการดํารงชีวิตอยูในสังคม (Kaewkangwan, 2013, 50-56)
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ในการใหความชวยเหลือเพือ่ ใหเกิดพัฒนาการทางบวกสําหรับเด็กเหลานีน้ นั้ ไดมกี ารศึกษาแนวทาง
หลากหลายวิธี เชน การฝกทักษะการรับรูและประสาทสัมผัส การฝกทักษะการประสานสายตากับมือ
การฝกวิธีคิด การสอนโดยตรง และการฝกสมาธิ เหตุที่การฝกสมาธิเปนแนวทางในการแกไขปญหาและ
ใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนั้น เนื่องจากวาเด็กเหลานี้จะมีจุดดอยที่ชัดเจน
อีกประการหนึ่ง คือ จิตไมตั้งมั่นในสิ่งที่ตนกระทําทั้งดานความคิด อารมณ และพฤติกรรม การที่มีจิตตั้งมั่น
แนวแน ไมวอกแวกงายถือวาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูทุกประเภท ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฝกหัด
ใหเด็กรูจ กั มีใจจดจอกับสิง่ ทีต่ นคิด ทํา รูส กึ เรียน เพราะสมาธิเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ ในชีวติ ประจําวัน
และยิ่งสําหรับเด็กแลว สมาธิเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก
งานวิจัยตาง ๆ มากมายทั้งในและตางประเทศไดกลาวถึงผลการฝกสมาธิที่ใชในการศึกษา เชน
การทําสมาธิกอ นการเรียนชวยใหผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการทีไ่ มไดนงั่ สมาธิกอ นเรียน
(Madee, 1990, 54) การทําสมาธิชวยนักเรียนมีพฤติกรรมสนใจในการเรียนมากขึ้นกวาตอนกอนทําสมาธิ
(Chalermsuk, 2000, 92-93) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝกสมาธิในเด็กที่มีความบกพรอง
ดานการเรียนรูหรือเด็กแอลดี (LD) ซึ่งไดผลวา การฝกสมาธิอาจจะชวยใหความเครียดของเด็กลดลง
และเพิ่มพัฒนาการดานการเรียนรูมากขึ้น (Beauchemin, Hutchins & Patterson, 2008, 13-14) อีกทั้ง
ยังชวยใหอาการที่รุนแรงของเด็กที่ปวยเปนโรคสมาธิสั้นลดลงเชนกัน (Harrison, Manocha & Rubia, 2004,
479-497) เห็นไดวา สมาธิเปนตัวเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียน และการทํากิจทุกอยาง
เพราะจิตทีเ่ ปนสมาธิแนวแนอยูก บั สิง่ ทีก่ ระทํา ไมฟงุ ซาน ไมวอกแวก ไมเลือ่ นลอย ยอมชวยใหเรียน คิด ทํางาน
ไดผลดี มีความรอบคอบ ไมผิดพลาด และเมื่อมีสมาธิยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังที่ทานเรียกวาจิตเปน
กัมมนียะ หรือกรรมนีย แปลวาควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto),
2014, 435-438) ในพระพุทธศาสนานั้นมีวิธีการอบรมจิตใหเกิดสมาธิและมีสติระลึกรู เรียกวา ภาวนา
มี 2 ประเภท คือ 1) สมถภาวนา คือ การอบรมจิตใหเกิดความสงบและเปนสมาธิ หมายถึง การสํารวมจิตใหแนวแน
สงบเยือกเย็น ไมฟุงซาน ไมวิตกกังวล ซึ่งสมาธิที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาปญญามีลักษณะ 8 ประการ
คือ 1.1) ตั้งมั่น 1.2) บริสุทธิ์ 1.3) ผองใส 1.4) โปรงโลงเกลี้ยงเกลา 1.5) ปราศจากสิ่งมัวหมอง 1.6) นุมนวล
1.7) ควรแกงาน 1.8) ไมวอกแวกหวั่นไหว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสรรเสริญสัมมาสมาธิวา
เปนธรรมสะอาด ใหผลโดยลําดับ สมาธิทเี่ สมอดวยสัมมาสมาธินนั้ ไมมี สมาธิภาวนาทีบ่ คุ คลเจริญทําใหมาก
แลวยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
และ 2) วิปสสนาภาวนา หมายถึง การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง โดยการ
ฝกสติใหรเู ทาทันอารมณปจ จุบนั จนเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิง่ ทัง้ ปวงจึงกลาวไดวา การฝกสมาธิ
สามารถชวยพัฒนาจิตใหมปี ระสิทธิภาพเพือ่ นําไปใชกบั กิจการงานตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ดวยเหตุดงั กลาว
ผู  วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลการใช กิ จ กรรมการฝ ก สมาธิ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู  สํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความตองการพิเศษ เพือ่ เปนหนทางในการพัฒนาและใหความชวยเหลือแกเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษเหลานี้
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. เพือ่ ศึกษาผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กที่ไมอาจพัฒนาความสามารถไดเทาที่ควรจากการเรียน
การสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรองหรือความแตกตางทางรางกาย สติปญญาและอารมณ
รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกดวย ซึ่งเด็กสมาธิสั้นนั้นก็ถูกจัดวาเปนหนึ่งในประเภทของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ (Kademan, 2007, 8)
2. ความหมายของสมาธิสั้น
สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorders หรือ ADHD) เปนความผิดปกติ
ทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง ที่ประกอบไปดวยรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกบอย ๆ ซํ้า ๆ ซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ อายุ ห รื อ ระดั บ พั ฒ นาการ และได แ สดงออกต อ เนื่ อ งยาวนานพอสมควร ซึ่ ง อาการ
ที่จะแสดงออกนั้นจะตองปรากฏกอนอายุ 7 ป และพฤติกรรมเหลานี้จะมีความรุนแรงพอที่ทําใหมีผลกระทบ
ตอการใชชีวิตประจําวัน ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุมตนเองสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ
มีความยากลําบากในการควบคุมสมาธิ และมีความยากลําบากในการเขาสังคมกับคนอืน่ และในทีส่ ดุ อาจจะ
นําไปสูปญหาทางจิตเวชอื่น เชน พฤติกรรมตอตานสังคม โรคซึมเศรา เปนตน (Limsuwan, 1995, 17)
3. ลักษณะของเด็กสมาธิสั้น
เด็กสมาธิสนั้ มักมีปญ
 หาพฤติกรรมมากกวาเด็กปกติ เกิดจากอาการหลักของโรคสมาธิสนั้ 3 กลุม คือ
3.1 ซน ยุกยิก อยูไมนิ่ง เคลื่อนไหวมาก เลนมาก ติดเลน
3.2 ขาดสมาธิ ไมสามารถจดจอกับงานไดนาน เบือ่ งาย ขาดความตัง้ ใจ ขีล้ มื ไมใสใจการเรียน
ไมรับผิดชอบการทํางาน ทํางานไมสําเร็จ ทิ้งงาน หลบเลี่ยงงาน
3.3 ขาดการยับยัง้ ใจตนเอง ทําตามใจตนเอง หุนหันพลันแลน ขาดการยัง้ คิด ทําไปดวยอารมณ
สะเพรา ประมาท เลินเลอ ทํางานบกพรองผิดพลาด ดื้อ กาวราว เกเร มีอุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
ตอตนเองและผูอื่น (Kademan, 2007, 10)
4. แนวทางการรักษา
วิธีการรักษาโรค ADHD นั้นมีมากมายหลากหลายวิธี เนื่องดวยไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใช
รักษา ADHD ไดทุกราย วิธีตาง ๆ ที่ใชกันอยูมากนี้แตละวิธีไดรับการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรมากบาง
นอยบาง โดยวิธีการรักษา ADHD ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ ไดแก 1) การรักษาดวยยา (Limsuwan, 1995,
124-125) 2) การรักษาดวยสารเคมีอื่นที่ไมใชยา เชน การกําจัดสารอาหารหรือสารบางอยางในอาหาร
(Arpornsuwan, 2007, 135-136) 3) พฤติกรรมบําบัด โดยใชหลักการลดสิ่งกระตุน การเพิ่มสมาธิ และ
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การเพิ่มการควบคุมตนเอง (Limsuwan, 1995, 147) 4) การรักษาทางการศึกษา อาหาร (Arpornsuwan,
2007, 142) และ 5) การรักษาดวยการแพทยทางเลือก (Arpornsuwan, 2007, 60-66) เชน การฝงเข็ม
การฝกฝนการเปลี่ยนแปลงและตอบรับทางสมองเปนตน
5. ประโยชนของการฝกสมาธิ
สมาธิ คือ ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแหงจิต การทําใหใจสงบแนวแน ไมฟุงซาน ภาวะที่
จิตตั้งเรียบแนวอยูในอารมณคือ สิ่งอันหนึ่งอันเดียว (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2014, 402)
ซึ่งประโยชนของการฝกสมาธินั้นมีมากมายสามารถแบงได 3 หลักใหญ ๆ คือ 1) ประโยชนที่เปนจุดหมาย
หรืออุดมคติทางศาสนา 2) ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสยั ไดแก การสําเร็จผล
อยางสูงในทางจิต 3) ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทําใหเปนผูที่มีจิตใจและ
มีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง และ 4) ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน ชวยใหจิตใจผอนคลาย
หายเครียด เกิดความสงบ อีกทั้งเปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจ
ทุกอยาง (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 21-22)
6. การทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
การทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ยึดวิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเปนหลัก
เปนการใชสติกาํ หนดรูเ ทาทันความเคลือ่ นไหวตาง ๆ ของรางกาย โดยไมตอ งใสคาํ บริกรรมซึง่ วิธนี จี้ ะแตกตาง
จากการปฏิบตั สิ มาธิโดยทัว่ ไป สําหรับวิธกี ารของหลวงพอเทียนนัน้ ใหกาํ หนดใจไวกบั ความเคลือ่ นไหวตาง ๆ
ของรางกายโดยไมจําเปนตองใชคําบริกรรม มีการสรางจังหวะในการกําหนดรวม 14 จังหวะ คือ ในเบื้องตน
ผูปฏิบัตินั่งในอิริยาบถที่สบาย จะนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งบนเกาอี้ก็ได โดยไมตองหลับตา เอาฝามือ
ทั้งสองวางควํ่าไวกับขาเหนือเขาทั้งสองขาง แลวเริ่มตนดวยการเคลื่อนไหวมือขางขวากอน ดังตอไปนี้
จังหวะที่ 1 พลิกมือขางขวาตั้งชันขึ้นแลวหยุด ขณะที่พลิกมือขวาตั้งชันขึ้น และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 2
ยกมือขางขวาขึ้นใหขนานกับลําตัวถึงระดับหนาอกแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางขวายกขึ้นถึงระดับหนาอก
และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 3 เคลื่อนมือขางขวาลดลงมา โดยใหฝามือแนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะที่มือ
ขางขวาเคลื่อนลงมาแนบที่สะดือและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 4 พลิกมือขางซายตั้งชันขึ้นแลวหยุด
ขณะที่พลิกมือขางซายตั้งชันขึ้นและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 5 ยกมือขางซายขึ้นใหขนานกับลําตัวถึง
ระดับหนาอกแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายยกขึ้นถึงระดับหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 6
เคลื่อนมือขางซายลดลงมาโดยใหฝามือแนบทับบนมือขางขวาที่แนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะที่มือขางซาย
เคลื่อนลงมาทับบนมือขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 7 ยกมือขางขวาเลื่อนขึ้นมาใหขนานกับลําตัว
จนถึงอกแลวหยุด ขณะที่ยกมือขางขวาเลื่อนขึ้นมาจนถึงหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 8 เคลื่อนมือ
ขางขวาออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางขวาแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางขวาออกไปดานขางและหยุด
ใหรสู กึ ตัว จังหวะที่ 9 ลดมือขางขวาลงมาตัง้ ใหฝา มือชันไวบนขาขางขวาแลวหยุด ขณะทีล่ ดมือขางขวาลงมา
ตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 10 ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาแลวหยุด
ขณะที่ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 11 ยกมือขางซายเลื่อนขึ้นมาใหขนาน
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กับลําตัวจนถึงอกแลวหยุด ขณะที่ยกมือขางซายเลื่อนขึ้นมาจนถึงอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 12
เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางซายแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขาง
และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 13 ลดมือขางซายลงมาตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางซายแลวหยุด ขณะที่ลดมือ
ขางซายลงมาตั้ง ใหฝามือชันไวบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 14 ควํ่ามือขางซายลงบนขา
ขางซายแลวหยุด ขณะที่ควํ่ามือขางซายลงบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว โดยเมื่อไดครบ 1 รอบแลว
ใหทาํ ในรอบใหมตอ ไปอีกตอเนือ่ งกันไปโดยวิธเี ดียวกันนีจ้ นกวาจะเห็นสมควร (Luangpoh Tian Cittasubho,
2006, 37) ซึ่งผูวิจัยไดนําการทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้นแตละคน ซึ่งระยะเวลาในการฝกสมาธินั้นจะไมเทากัน เพราะ
ความเขมขนของอาการสมาธิสั้นในแตละคนมีความแตกตางกัน ในขั้นแรกใหเด็กแตละคนเริ่มทําโดย
ใหมีระยะเวลาทําคนละ 1 นาที หลังจากนั้น เมื่อเด็กทําไดคลองมากขึ้น จึงจะเพิ่มเวลานานขึ้นไปตามลําดับ
ตามพัฒนาการและความสามารถของเด็กแตละคน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group
Design และ ABF Control Group Design
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 11 โรงเรียน ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้น
และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้นรวมดวยจํานวน 42 คน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปน
เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้น
รวมดวย โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย และคัดกรองโดยครูประจําชั้น ครูผูสอนรายวิชา ไดมาโดยการคัดเลือก
แบบสุมอยางงายจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน
โดยกําหนดใหเปนกลุม ทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน
โดยกําหนดใหเปนกลุม ควบคุม
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
2.1 แบบคัดกรองนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ บกพรองทางการเรียนรู และออทิสซึม (KUS-SI
Rating Scales: ADHD/LD/Autism [PDDs])
2.2 แบบสัมภาษณครูประจําชั้น และครูสอนประจําวิชา
2.3 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนแบบชวงเวลา
2.4 แผนการจัดกิจกรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไดแก การเดินจงกรม
และการทําสมาธิ 14 จังหวะ
2.5 แบบบันทึกเลาความรูสึกนักเรียน
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3. ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
3.1 ระยะที่ 1 ระยะเสนฐาน (A) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนของเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษลงในแบบบันทึกชวงเวลา ในวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตรโดยขอมูลทีไ่ ดจากการบันทึกจะนําไปหาคาเฉลีย่ พฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนในระยะกอนการทดลอง
3.2 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ใชเวลา 10 สัปดาห โดยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวม
กิจกรรมฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียนจิตฺตสุโภ วันละ 30 นาที ในชวงเวลาหลังเคารพธงชาติตอนเชา
3.3 ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (F) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะที่หยุดการฝกกิจกรรมสมาธิ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Mann
Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน (Wilcoxon Signed Ranks Test)

ผลการวิจัย
จากการทดลอง ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้
1. ผลการศึ ก ษากิ จ กรรมการฝ ก สมาธิ พบว า กิ จ กรรมการฝ ก สมาธิ มี ห ลายประเภท เช น
การฝกสมาธิแบบพุทโธ การฝกสมาธิแบบเซน การฝกสมาธิแบบยุบหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลือ่ นไหว
ตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไมวาจะเปนการฝกสมาธิในรูปแบบไหน สามารถชวยพัฒนาจิตใหมี
ประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได
2. ผลการใชกจิ กรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ ไดนาํ เสนอในตารางที่ 1-4 ตอไปนี้
ตารางที่ 1
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช Mann Whitney Test

¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
¨»¤n ¨°
¨»¤n ª»¤
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SD

Îµª Mean
()
Rank

9.20
6.92

2.53
1.86

5
5

n µ p
(2-tailed)
-1.362 0.173
Z

6.80
4.20

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่อิสระกันโดยการใช Nonparametric test
ชนิด Mann Whitney Test ไดคา Z = -1.362 คา p (2 - tailed) = 0.173 มากกวา 0.05 นั่นคือ ความถี่
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมในระยะกอนการทดลองไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียน
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช Mann Whitney Test
M

SD

Îµª
()

Mean
Rank

4.20
7.12

1.62
1.69

5
5

3.40
7.60

¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
¨»¤n ¨°
¨»¤n ª»¤

nµ p
(1-tailed)
-2.193 0.032*
Z

*p < 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่อิสระกันโดยการใช Nonparametric test
ชนิด Mann Whitney Test ไดคา Z = -2.193 คา p (1 - tailed) = 0.032 นอยกวา 0.05 นั่นคือ ความถี่
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม
ั นาการการเรียนรู
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 กลาวคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุม ทดลองมีพฒ
ที่มากขึ้นกวากลุมควบคุม เนื่องจากมีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนนอยกวากลุมควบคุม
ตารางที่ 3
ผลการทดสอบค า เฉลี่ ย ของความถี่ พ ฤติ ก รรมไม ตั้ ง ใจเรี ย นของกลุ  ม ทดลองระหว า งระยะเส น ฐาน
(กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test
¦³¥³µ¦¨°
n°µ¦¨°
®¨´µ¦¨°

M
9.20
4.20
Îµª
()

SD
2.53
1.62
Sum of Rank

ªµ¤¸É¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
(n° – ®¨´)
ÎµÂ®n¸ÉÁ}¨
ÎµÂ®n¸ÉÁ}ª
*p < 0.05

5
5

15.00
0.00

Z

nµ p
(2-tailed)

-2.023

0.043*
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน โดยการใช Nonparametric
test ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test ไดคา Z = -2.193 คา p (1 - tailed) = 0.043 /2 = 0.0215
น อ ยกว า 0.05 นั่ น คื อ ความถี่ พ ฤติ ก รรมไม ตั้ ง ใจเรี ย นของนั ก เรี ย นกลุ  ม ทดลองในระยะเส น ฐาน
(กอนการทดลอง) มากกวาระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลาวคือ นักเรียนกลุม ทดลองมีพฒ
ั นาการการเรียนรูด ขี นึ้ หลังการทดลอง โดยมีความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียน
หลังการทดลองลดลงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของกลุมควบคุมระหวางระยะเสนฐาน (กอนการ
ทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง)โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test
¦³¥³µ¦¨°
n°µ¦¨°
®¨´µ¦¨°

M
6.92
7.12
Îµª
()

SD
1.86
1.69
Sum of Rank

ªµ¤¸É¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
(n° – ®¨´)
ÎµÂ®n¸ÉÁ}¨
ÎµÂ®n¸ÉÁ}ª

5
5

Z

nµ p
(2-tailed)

-1.289

0.197

1.50
8.50

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน โดยการใช Nonparametric test
ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test ไดคา Z = -1.289 คา p (2-tailed) = 0.197 มากกวา 0.05 นั่นคือ
ความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนของนักเรียนกลุม ควบคุมในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล
(หลังการทดลอง) ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 กลาวคือ การเรียนรูข องกลุม ควบคุม
ระหวางระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การทําสมาธิแบบพุทโธ การทําสมาธิแบบยุบหนอ
พองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในงานวิจัยนี้ ใชการฝกสมาธิ
แบบเคลือ่ นไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ เพราะมีลกั ษณะทีง่ า ย เปนการเคลือ่ นไหวมือชา ๆ ใหรสู กึ ตัว
ไมวา ผูป ฏิบตั จิ ะเปนเด็ก ผูใ หญ คนแก ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษาหรือแมแตคนมีรา งกายพิการ เคลือ่ นไหว
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อวัยวะไดเปนบางสวน ก็สามารถปฏิบตั ไิ ด (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 42) ซึง่ ผูว จิ ยั เห็นวาเหมาะสม
กับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้น เพราะเด็กไมตองนั่งนิ่งหลับตา แตสามารถเคลื่อนไหวมือ
พรอมกับนับจังหวะไปตามขั้นตอนไดผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Phrasuwan Suvanno
(Rueangdeth) (2010, 98) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาผลการเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน
จิตฺตสุโภ: กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมมหาสติปฏฐาน 4 บานเหลาโพนทอง พบวา ผูปฏิบัติ
สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดีกวาเดิม มีสติระลึกรูในการทํางาน ปรับสภาวะทางจิตใหยืดหยุนได
มีความตั้งใจมั่น ทําใหมีสมาธิจิตที่ยาวนานกวาเดิม
นอกจากนี้ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีสติ มีความรูสึกตัว
มีการควบคุมตนเองได (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 29) สอดคลองกับงานวิจัยของ Num - A - Cha,
(1990, 100) ที่ไดศึกษาเรื่องผลของการฝกสมาธิดวยการเจริญสติภาวนาอําไพ-เทคนิค สําหรับเด็กปฐมวัย
โดยไดกลาววาเด็กทีไ่ ดฝก สมาธิซงึ่ เปนการฝกการเจริญสติภาวนาอําไพ-เทคนิค มีสมาธิจริงและมีคะแนนคา
เฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมดานรางกาย อารมณจติ ใจ สังคม และสติปญ
 ญา สูงกวากอน
ที่จะฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Harrison, Manocha & Rubia
(2004, 479-497) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Sahaja Yoga Meditation as a Family Treatment Programme
for Children with Attention Deficit - Hyperactivity Disorder การใชโปรแกรมสหจะโยคะสมาธิบําบัดเด็ก
สมาธิสั้น ADHD” จากผลการศึกษาพบวา หลังจากการฝกสมาธิแบบสหจะโยคะของเด็กสมาธิสั้น ADHD
จํานวน 48 รายของออสเตรเลีย อาการรุนแรงลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 35 ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห
ของการฝก อีกทั้งยังชวยลดการใชยาของผูปวยลง มีการนอนหลับที่สนิทมากขึ้น และความเครียดวิตกกังวล
ลดลง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pattanasukkasem (2008, 2) ที่ไดศึกษาเรื่อง โรคสมาธิสั้นและ
วิธแี กไขทางพระพุทธศาสนาโดยฝกสติกาํ หนดการเคลือ่ นไหวตามหลักอําไพเทคนิค ซึง่ ผลการทดลองกลาววา
พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นนั้นถือวามีแนวโนมที่ดี และมีลักษณะพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น และสมควรฝกดวย
วิ ธี ก ารฝ ก สติ กํ า หนดการเคลื่ อ นไหวเพราะการนั่ ง สมาธิ แ บบภาวนานั้ น ไม เ หมาะกั บ เด็ ก สมาธิ สั้ น
ทีช่ อบทํากิจกรรมทีต่ อ งมีการเคลือ่ นไหว วิธกี ารฝกสติกาํ หนดการเคลือ่ นไหวจึงเหมาะกับพฤติกรรมของเด็กมากกวา
2. ผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา หลังจากการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ
การฝกกิจกรรมสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภนัน้ มีพฤติกรรมการเรียนรูใ นหองเรียนดีขนึ้ โดยมีความถี่
พฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนหลังการทดลองนอยกวากลุม ควบคุม (ไมไดฝก สมาธิ) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และมีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลองไมแตกตางกัน
นอกจากนี้ นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย
ไมมสี มาธิ ไมสามารถทํางานทีไ่ ดรบั มอบหมายไดสาํ เร็จ แตเมือ่ ไดมาฝกกิจกรรมสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน
จิตตฺ สุโภ แมวา พฤติกรรมสมาธิสนั้ จะยังมีอยูบ า ง แตถอื วาลดลง โดยเด็กมีความตัง้ ใจเรียนมากขึน้ การกอกวน
ชัน้ เรียนลดลง มีสมาธิในการเรียนมากขึน้ ซึง่ จากผลการวิจยั นีม้ ปี ระเด็นทีน่ า สนใจและควรนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
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2.1 กิจกรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยใหนักเรียนที่เปน
เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีภาวะสมาธิสั้นรวม
ดวยนั้น สามารถควบคุมตัวเองไดดีขึ้น การแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในหองเรียนลดลง เนื่องจากผลของ
การฝกสมาธิจะทําใหนักเรียนมีความจดจออยูกับการเรียนได เพราะจิตที่ไดฝกสมาธินั้นจะมีความตั้งมั่น
มีสติ จิตควรแกการงาน (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14) ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคลองกับงานวิจยั
ของ Chalermsuk (2000, 92-93) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง ผลการฝกควบคุมตนเองและการฝกสมาธิที่มีตอ
การปรับพฤติกรรมไมสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยกลาววาภายหลังการฝกสมาธิ นักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษลดลง เพราะ
เมื่อไดฝกสมาธิแลว จะมีจิตจดจอตั้งมั่นอยูกับการเรียนไดนานมากขึ้น และผลการวิจัยยังสอดคลองกับงาน
วิจัยของ Tippongthorn (1996, 102-103) ที่ศึกษาเรื่องผลของการฝกอานาปานสติสมาธิที่มีตอพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 : กรณีศกึ ษาโรงเรียนบานดอนเขวาโดยกลาววา พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดอนเขวาหลังฝกสมาธิแบบอานาปานสติดีกวากอนการ
ฝกสมาธิแบบอานาปานสติ และผลการวิจัยของ Pongsathonborirak (2009, 104-107) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลการพัฒนาสติของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหมดวยกระบวนการ
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนา โดยกลาววา ผลการพัฒนาสติของเยาวชนทีก่ ระทําความผิดในศูนยฝก และอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 7 เชียงใหม หลังการปฏิบัติสมาธิภาวนาสูงกวากอนการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยเยาวชน
มีความสนใจหรือตั้งใจตอการทํางานฝกอบรมหรือเรียนหนังสือ อานหนังสือดีขึ้น ไมเบื่องายตอการกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองใชระยะเวลา
2.2 โดยปกติแลวเด็กทีม่ อี าการสมาธิสนั้ และมีปญ
 หาทางดานการเรียนรู มักจะมีความเครียด
วิตกกังวล ไมมั่นใจในตนเอง ซึ่งทําใหแสดงออกมาในลักษณะอาการที่เปนพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน เชน
เหมอลอย ไมสนใจฟงครูสอน (Kaewkangwan, 2013, 24) แตเมื่อไดฝกทําสมาธิแลว นอกจากจะชวยใหมี
จิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดแลว ยังชวยทําใหมีสุขภาพจิตดี คลายความเครียด วิตกกังวล ความไมมั่นใจ
ความตื่นตระหนก (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Tangchonlatip (1987, 93) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝกสมาธิแบบชาวพุทธตอสุขภาพจิตของเด็ก
วัยเรียน โดยมีผลการทดลองคือ กลุม ทดลองทีฝ่ ก ทําสมาธิมภี าวะสุขภาพจิตดีกวากอนฝกสมาธิอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Daenkhate (2013, 38) ที่ไดศึกษาการเจริญสติ
ตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในผูปวยภาวะตื่นตระหนก โดยกลาววา การเจริญสติตาม
แนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ชวยลดอาการตื่นตระหนกได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
Krisanaprakornkit, Maneekanond, Rongbudsri (2001, 22) ที่ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม
การเปลีย่ นแปลงจิตสํานึกเพือ่ คลายเครียดโดยใชการฝกสมาธิ โดยกลาววา ผลการฝกสมาธิสามารถลดอาการ
วิตกกังวลลงได
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สรุป
ผลการศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การฝกสมาธิ
แบบพุทโธ การฝกสมาธิแบบเซน การฝกสมาธิแบบยุบหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตาม
แนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ ไมวา จะเปนการฝกสมาธิในรูปแบบไหน สามารถชวยพัฒนาจิตใหมปี ระสิทธิภาพ
ที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ
การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภนั้น มีพัฒนาการการเรียนรูในหองเรียนดีขึ้น โดยมีความถี่
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลองนอยกวากลุมควบคุม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนของนักเรียนกลุม ทดลองในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนกอนการทดลองและ
หลังการทดลองไมแตกตางกัน และความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนกอนการทดลองระหวางนักเรียนกลุม ทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ
มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย ไมมีสมาธิ ไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
แตเมื่อไดมาฝกเดินจงกรม และทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
การกอกวนชั้นเรียนลดลง มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษได โดยชวยลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กเหลานี้ไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นตาม
สถานการศึกษาจึงควรมีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําสมาธิอยางสมํ่าเสมอ และจะเปนการดียิ่งขึ้นหากไดทํา
ในชวงตนชั่วโมงในเวลาสั้น ๆ กอนที่เด็กจะเริ่มเรียนหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ใหเด็กมีสมาธิตอ
การเรียนวิชานั้น ๆ และควรเลือกรูปแบบการทําสมาธิใหเหมาะสมกับจริต ลักษณะของเด็กแตละประเภท
เชน เด็กทีม่ อี าการสมาธิสนั้ เหมาะสมทีจ่ ะทําสมาธิแบบเคลือ่ นไหวรางกายมากกวาทีจ่ ะมานัง่ หลับตาเปนตน
1.2 ในการฝกสมาธิกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ควรจะจัดหาสถานที่ใหเหมาะสม คือ
มีความเปนสัปปายะ สงบ เงียบ และไมมีสิ่งกระตุน เชน ของเลน เพราะเด็กเหลานี้จะถูกกระตุนไดงาย ทําให
อาจเปนอุปสรรคสําหรับการฝกสมาธิ
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการฝกสมาธิในเด็กที่มีความตองการพิเศษดานอื่น เชน
ออทิสติก เด็กที่มีปญหาทางดานการเรียนรู
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผลของการทําสมาธิกบั พฤติกรรมดานอืน่ ๆ ของเด็กสมาธิสนั้
เชน ดานอารมณ ดานความจํา
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3) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทางสุขภาพของแรงงานขามชาติในประเทศไทยโดยใชการวิจัย
แบบผสมผสานทัง้ วิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสํารวจในแรงงาน
ขามชาติ จํานวน 420 คน และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางในแรงงานขามชาติ 10 คน เจาหนาที่
จํานวน 14 คน เก็บขอมูล ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณใชสถิตเิ ชิงพรรณนา สวนการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหแบบอุปนัย ผลการศึกษา
พบวา ความคิดเห็นในการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ พบวาอยูในระดับมาก จําแนก
ดานความพอเพียงของบริการ ความสามารถการเขาถึงแหลงบริการ ความสะดวกเมือ่ ใชบริการ ความสามารถ
การจายคาบริการ และการยอมรับการใหบริการ ตามลําดับ
จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง พบวา กลุมแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอ
ของการบริการ ระยะทางและบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีผลตอความสามารถในการเขาถึง
แหลงบริการ ความสะดวกเมือ่ ใชบริการ นอกจากการใชลา มในการมารับบริการสุขภาพแลว ยังพบวา แรงงาน
ขามชาติเขาถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดงา ยทีส่ ดุ ความสามารถในการจายคาบริการ แรงงานขามชาติ
คิดวาไดรับบริการสุขภาพเหมาะสมกับเงินที่ถูกเรียกเก็บ แรงงานขามชาติ สวนใหญยอมรับคุณภาพ
ในการใหบริการ
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูใหบริการเห็นวา การตอบสนองความตองการใชบริการสุขภาพของ
แรงงานขามชาติเปนการสิน้ เปลืองทรัพยากร และปญหาทีพ่ บมากคือ การสือ่ สารแนวทางการใหบริการสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติเหมือนใหบริการคนไทย ขอดี-ขอเสีย การใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
มองว า ภาระงานของเจ า หน า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ค า ใช จ  า ยที่ สู ญ เสี ย อาจไม คุ  ม ทุ น กั บ งบประมาณจาก
บัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวและเจาหนาที่ใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติเทาเทียมกับคนไทย

คําสําคัญ
การเขาถึงบริการสุขภาพ แรงงานขามชาติ การใหบริการสุขภาพ

Abstract
The purpose of the study: 1) To study the opinions of migrant workers in accessing
health services. 2) Study the opinions of the hospital network personal in Chiang Mai province and
3) To study the health management of migrant workers in Thailand. The mixed methods was used
to collect both quantitative and qualitative research methods. The instruments used in the study
by using questionnaire in 420 migrants and qualitative data by using semi-structured interviews
in 10 migrants and 14 hospital network personals. The data was collected during June 1st, 2016
to August 31st, 2016. Data were analyzed by means of descriptive statistics for quantitative and
inductive analysis for qualitative.
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The results found that access to health services was at a high level. When the level of
opinion was classified according to specific domains, it was found that the average scores of
sufficiency of existing services, ability to access services, convenience of access, ability to pay
for services, and realized quality of service.
Based on semi-structured interviews, migrants had opinion that sufficient service. Distance
and health insurance card for migrant workers, it affects their health services use and convenience
when using the service. In addition to the use of interpreter for health services, it was found that
migrants accessing the district health promotion hospitals was the easiest. Ability to pay, their think
about getting health care services that are fair to the money that is being charged. Migrant workers
mostly accept the quality of service.
From interviewing, the providers had opinion that responding to the health service needs
of migrant workers It consumes resources. And the most common problem is communication.
Migrant Health Service Same as Thai Pros and Cons Migrant workers' health services look at the
increased workload of providers. Lost costs may not be financed by statements from migrant health
insurance card. And health workers to work as migrant workers.

Keywords
Accessibility to Health Care Service, Migrant Workers, The Healthcare System.

บทนํา
แรงงานขามชาติ มีความสําคัญอยางสูงในกิจการรับเหมากอสรางและกิจการประมง เศรษฐกิจ
ทีด่ ขี องไทยเปนปจจัยดึงดูดทีส่ าํ คัญของแรงงานขามชาติ (Samnieng, 2012) สาเหตุทผี่ ปู ระกอบการใชแรงงาน
ขามชาติเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับจํานวนแรงงานดอยฝมือที่เขาสูตลาดนอยลง
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตที่ใชแรงงาน
ดังนั้น ผูประกอบการจึงเลือกที่จะจางแรงงานขามชาติ (Ministry of Digital Economy and Society,
National Statistical Office, 2013)
ในป พ.ศ. 2557 จํานวนแรงงานขามชาติทไี่ ดรบั อนุญาตทํางานทัว่ ราชอาณาจักร มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้
1,339,834 คน โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2556 จํานวน 155,999 คน คิดเปนรอยละ 13.18 (Department
of Employment, Foreign Worker Administration Office, 2014) จากขอมูลสถานการณแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.2557 พบวา จํานวนแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาตทํางาน
จําแนกตามสัญชาติมีทั้งสิ้น 60,330 คนและขอมูลในไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 - เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558) ของจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาตทํางานจําแนก
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ตามสัญชาติมีทั้งสิ้น 29,174 คน พบวา สัญชาติพมารอยละ 95.76 ลาวรอยละ 1.14 และกัมพูชารอยละ 3.10
เมื่อศึกษายอนหลังจะพบวา แนวโนมการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น
(Minitry of Labor, Chiang Mai Provincial Labour Office, 2015) ในป พ.ศ. 2558 มีผูปวยที่มาใชบริการ
ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 235,042 ราย ในจํานวนนี้
พบวาเปนแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว รอยละ 37.87 (Chiang Mai
Provincial Health Office, Strategic Development Group, 2015) ถึงแมวาระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทยเริม่ ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมจริงจังตัง้ แต พ.ศ. 2547 แตการดําเนินงานนีค้ รอบคลุม
ไดเฉพาะแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนเทานั้น สวนผูติดตามและบุตรหลานของแรงงานขามชาติสวนใหญ
ยังไมมีประกันสุขภาพ ผลที่ตามมาคือการบรรลุเปาหมายสูงสุดทางดานสาธารณสุขคือ สุขภาพดีถวนหนา
(Health for All) ของประเทศไทยจึงยังพบปญหาทีไ่ มอาจครอบคลุมประชากรทุกคนทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทย
ได (Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 2012) และปญหาที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยแรงงานขามชาติที่เผชิญอยู ณ ปจจุบัน สามารถจําแนกปญหาไดเปน 6 ขอใหญๆ ประกอบดวย
1) บุคลากรไมเพียงพอใหบริการ ทั้งสําหรับคนไทยและแรงงานขามชาติ 2) มีปญหาดานภาษาสําหรับ
การสื่อสารกับแรงงานขามชาติ 3) อัตราการครองเตียงของผูปวยแรงงานขามชาติสูง 4) แรงงานขามชาติ
สวนใหญขาดความเขาใจเรื่องการเลือกสถานพยาบาลและการใชสิทธิ 5) พบทั้งโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง
ในแรงงานขามชาติ 6) อนามัยแมและเด็กของแรงงานขามชาติคอนขางมีปญหา (Institute for Population
and Social Research, Mahidol University, 2013) ทําใหเกิดผลกระทบที่มีตอระบบบริการสุขภาพ
จากแรงงานขามชาติ มีอุปสรรคดานการมารับบริการสุขภาพ เนื่องจากการลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมาย
การไมไดรับการขึ้นทะเบียน และปญหาที่พบสวนใหญของแรงงานขามชาติ คือ ขาดการสงเสริมสุขภาพที่ดี
การไมไดรับความรูเรื่องการปองกันโรคระบาด ขาดการสงเสริมสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน และมีประเด็นดาน
ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิพื้นฐาน และศักดิ์ศรีที่เทาเทียมประชากรไทย นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค
ดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร (Health Focus News, 2014) จากการศึกษารูปแบบและการดําเนินการ
ดานสุขภาพที่เหมาะสมของกองทุนระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาวในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557
ของ อุษาวดี สุตะภักดิ์ พบวา รายจายบริการสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราการขายบัตรประกัน
สุขภาพกลับมีแนวโนมลดลง ดังนัน้ ในอนาคตอาจมีปญ
 หาดานสถานะทางการเงินของกองทุน และพฤติกรรม
การใช บ ริ ก ารสุ ข ภาพของแรงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตามตํ่ า กว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประชากรไทย
อาจจะพิจารณาไดวามีปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของกองทุน
เนือ่ งจากทีผ่ า นมาประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ โดยคํานวณจากฐานความตองการ
ของประชากรที่เปนพลเมืองไทยอยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น (ASTV Online Manager, 2014)
จากเหตุผลดังกลาว งานวิจยั นีจ้ งึ มีความจําเปนทีจ่ ะตองศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
และการใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติของเจาหนาทีใ่ นเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ทําความเขาใจและศึกษาความตองการในการมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ อีกทัง้ ยังทําให
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ทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติ รวมถึง
หาแนวทางในการแกไขปญหาอันจะนําไปสูแนวทางในการใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติอยางทั่วถึง
เพียงพอและเปนธรรมตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของแรงงานขามชาติในการเขาถึงบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม
เกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทางสุขภาพของแรงงานขามชาติในประเทศไทย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาประกอบการวางแผนการปรับเปลี่ยนของระบบสุขภาพ
สําหรับแรงงานขามชาติ
2. เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนในการจัดบริการสาธารณสุข สําหรับแรงงานขามชาติ

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ
เพ็นแชมสกี้และโทมัส (Penchamsky & Thomas, 1981 cited in Seetamanotch, 2003)
ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพจําแนกเปน 5 มิติ คือ 1) ความพอเพียงของบริการที่มีอยู
(Availability) คือความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตองการทั้งปริมาณและชนิดของผูใชบริการ
2) การเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) คือความสัมพันธของสถานทีต่ งั้ ของแหลงบริการและความสามารถ
ทีจ่ ะไปใชบริการไดอยางสะดวก 3) ความสะดวกและสิง่ อํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation)
คือ ความสัมพันธระหวางความตองการใชทรัพยากรทีม่ อี ยูแ ละความสามารถทีจ่ ะไปใชบริการไดอยางสะดวก
4) ความสามารถในการจายคาบริการ (Affordability) เปนความสัมพันธระหวางราคาคาบริการและ
ความสามารถในการจายคาบริการของผูรับบริการ 5) การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability)
เปนความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอลักษณะและการปฏิบัติงานของผูใหบริการ
2. ระบบหลักประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติ
แนวทางการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน
ป พ.ศ. 2558 ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ใหกระทรวงสาธารณสุขเปน
หนวยงานหลักในการดูแลทางการแพทยและสาธารณสุขแกแรงงานขามชาติทงั้ หมดทีไ่ มไดอยูใ นระบบประกันสังคม
ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 70/2557 วันที่ 25 มิถนุ ายน
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พ.ศ. 2557 ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักตรวจคนเขาเมือง
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวและตรวจสุขภาพแรงงานขามชาติ
สัญชาติ เมียนมาร ลาว กัมพูชา
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ
โดยมีกิจกรรมสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) การตรวจสุขภาพประจําป 2) บริการดานการรักษาพยาบาล
3) บริการสรางเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค 4) การเฝาระวังโรคกลุมเปาหมาย การตรวจสุขภาพ
และการประกันสุขภาพ แรงงานขามชาติ ไดแก 1.1) กลุม แรงงานขามชาติทวั่ ไป 1.2) กลุม เด็กทีต่ ดิ ตามแรงงาน
ขามชาติอายุไมเกิน 7 ปบริบูรณ 1.3) กลุมแรงงานขามชาติซึ่งอยูในประเทศไทย 1.4) กลุมผูติดตามแรงงาน
ขามชาติซึ่งอยูในประเทศไทย
3. สถานการณและการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติของเครือขาย
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
3.1 สถานการณและการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติระยะเริม่ ตน
จากสถานการณของปญหาแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
มาใชบริการเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม คาดวาเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558 ทาง
เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม จะมียอดคางชําระกวา 30 ลานบาท ดังนัน้ จึงมีการกําหนด
นโยบายในการจัดการสุขภาพแกผูปวยแรงงานขามชาติ และมีการตั้งกรรมการดูแลรับผิดชอบ เพราะมี
ผลกระทบตอการบริการและสถานะทางการเงินของเครือขาย และมีขอ สรุปนโยบายของเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมในการจัดการสุขภาพแกกลุมผูปวยแรงงานขามชาติ ไดแก
3.1.1 รักษาผูปวยแรงงานขามชาติทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพตามมาตรฐานของ
สิทธิประโยชน
3.1.2 รักษาผูปวยแรงงงานขามชาติที่ไมมีหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติหรือไมมี
เงินชําระเฉพาะกรณีฉุกเฉินเปนอันตรายถึงชีวิตใหพนภาวะวิกฤติ
3.1.3 กําหนดงบประมาณในการอนุเคราะหผูปวยแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกัน
สุขภาพแรงงานตางดาวในแตละป เพื่อไมใหกระทบตอสถานะการเงินของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ อาทิ เชน
จัดตัง้ กรรมการจัดบริการสุขภาพแกกลุม ผูป ว ยแรงงานขามชาติ มีสาํ นักเลขานุการจัดบริการ เพือ่ ประสานงาน
รวบรวมขอมูลบริการใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมายและดูแลเรือ่ งสิทธิการรักษา กําหนดวงเงินการคางชําระและ
อนุเคราะหไมเกินรอยละ 10 ของยอดเงินเดิมคือ ประมาณ 3 ลานบาทตอป เปนตน
3.2 ระบบการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพแรงงานข า มชาติ ใ นระยะป จ จุ บั น ทางเครื อ ข า ย
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีระบบบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ ดังตอไปนี้
3.2.1 จัดบริการประสานงาน รวบรวมขอมูลบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายและดูแล
เรือ่ งสิทธิการรักษา ตัง้ ศูนยประสานสิทธิกลุม ผูป ว ยแรงงานขามชาติ ทําหนาทีต่ รวจสิทธิการรักษา ใหคาํ แนะนํา
มีลามที่สามารถพูดภาษาไทใหญ ภาษาพมา ใหบริการรวม
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3.2.2 นิติกรของโรงพยาบาลในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
ใหยดึ หลักปฏิบตั สิ ทิ ธิผปู ว ยเปนสําคัญ ไดแก ผูป ว ยทุกคนมีสทิ ธิการรักษาขัน้ พืน้ ฐานผูป ว ยทุกคนใหการรักษา
โดยไมเลือกเชื้อชาติไมเลือกปฏิบัติใหเรียกเก็บคารักษาเปนชวงๆ
3.2.3 ดําเนินการสํารวจเจาหนาที่ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทใหญ ภาษาพมา
เพื่อจะนํามาเปนลามแปลภาษา
3.2.4 ดําเนินกลยุทธเพือ่ ลดคาใชจา ยแรงงานขามชาติ มีแผนดําเนินการ คือ กลุม ผูป ว ยนอก
ใหจายคารักษา 2 ขั้นตอน ไดแก ถามีการตรวจวินิจฉัยโรค เชน เอกซเรย เจาะเลือด ใหชําระเงินกอน และจาย
คารักษาพยาบาลกอนที่จะรับยากลับบาน สวนผูปวยในใหผูปวยแรงงานขามชาติวางเงินมัดจําเปนเงิน
10,000-30,000 บาท
3.2.5 จัดทํา Package คาใชจา ยของแผนกตางๆ เพือ่ เปนทางเลือกใหผปู ว ยแรงงานขามชาติ
ในการมาใชบริการสุขภาพ
3.2.6 แตงตัง้ คณะกรรมการศูนยบริการสุขภาพชาวตางชาติ Foreigner Customer Health
Service Center ดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตร การจัดใหมีระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับ
ชาวตางชาติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อใชในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพรองรับ
ชาวตางชาติ สรุปวิเคราะหขอมูลบริการชาวตางชาติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
Öćøđ×šćëċÜïøĉÖćøÿč×õćó×ĂÜ

ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćó×ĂÜ

ĒøÜÜćî×šćößćêĉ

đÝšćĀîšćìĊęêŠĂĒøÜÜćî×šćößćêĉ

1) ÙüćöóĂđóĊ÷Ü×ĂÜïøĉÖćøìĊęöĊĂ÷ĎŠǰ(Availability)
2) ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđ×šćëċÜĒĀúŠÜïøĉÖćø
(Accessibility)

- ÖćøêĂïÿîĂÜêŠĂÙüćöêšĂÜÖćøĔßšïøĉÖćø
ÿč×õćó
- ĒîüìćÜÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćó

3) ÙüćöÿąéüÖđöČęĂĔßšïøĉÖćø (Accommodation)

- ×šĂéĊ ×šĂđÿĊ÷×ĂÜøąïïÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćó

4) ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÝŠć÷ÙŠćïøĉÖćø (Affordability)

- ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđøČęĂÜÜïðøąöćè

5) Öćø÷ĂöøĆïÙčèõćóĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø

- ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćóìĊęđìŠćđìĊ÷ö

(Acceptability)
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วิธีการวิจัย
รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross - Sectional Study) ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาการใชบริการ
ของแรงงานขามชาติการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ใชแบบสํารวจความคิดเห็น และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview)
สวนการใหบริการสุขภาพของเจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วของกับผูป ว ยแรงงานขามชาติเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากรทีใ่ ชในการศึกษา คือ แรงงานขามชาติ ทีม่ าใชบริการ
สุ ข ภาพของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข จํ า นวน 13 สถานบริ ก าร ในเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8,445 คน ระหวางวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คํานวณ
หากลุม ตัวอยางโดยใชสตู รของ Taro Yamane' (1973) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ นที่ 0.05 ไดขนาดกลุม ตัวอยาง
420 คน ใช ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งแบบใช วิ ธี ก ารสุ  ม เชิ ง ช ว งชั้ น (Stratified Random Sampling)
จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ/ลักษณะการทํางาน รายได โรคที่เปน ประเภทของการใชบริการ โดยวิธีการ
สุมเชิงชวงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เชิงปริมาณ คือ แบบสํารวจการมารับบริการสุขภาพของแรงงาน
ขามชาติ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและไดผานการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
โดยผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 3 ทาน หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสํารวจ (Reliability) โดยการนําทดสอบหาความเชือ่ มัน่
กับกลุม แรงงานขามชาติทมี่ ลี กั ษณะคลายคลึงกับประชากรทีศ่ กึ ษาในโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 25 คน แลวนําขอมูลวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สัมพันธอัลฟลาของครอนบาค
(Cronbrach's Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 0.75
1.3 การวิเคราะหขอ มูล การวิจยั เชิงปริมาณใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก 1) การวิเคราะหขอ มูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยใช คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 2) การวิเคราะห
ขอมูลการใชบริการของแรงงานขามชาติในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกโดย
ใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัธยฐาน (Median) พิสัยระหวางควอรไทล
(Interquartile Range) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจยั เชิงปริมาณใชวธิ กี ารสัมภาษณตามแบบสํารวจ ผูว จิ ยั ลง
เก็บขอมูลรวมกับผูชวยวิจัย จํานวน 420 ชุด จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 แหงครอบคลุมประเด็นการมารับบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในแรงงานขามชาติ จากกลุมตัวอยางที่สํารวจความคิดเห็นจํานวน 10 คน สวนเจาหนาที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข อ งกั บ ผู  ป  ว ยแรงงานข า มชาติ เ ครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
จํานวน 1,143 คนเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 14 คนโดยทั้ง 2 กลุมใชการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง
2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ
ไดผา นการตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาโดยแบงเปน 1) แบบสัมภาษณกงึ่ โครงสรางของแรงงานขามชาติ
แนวคําถามเกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ 2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางของเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูปวยที่เปนแรงงานขามชาติเก็บขอมูล เกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพของแรงงาน
ขามชาติ แนวคําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสรางและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
โดยผูทรงคุณวุฒิดานแรงงานขามชาติ จํานวน 3 ทาน
2.3 การวิเคราะหขอ มูล ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction)
เชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กําหนดไว
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 1) แรงงานขามชาติ
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง ใชขอมูลเบื้องตนจากการตอบแบบสํารวจ นํามาคัดเลือกกรณีศึกษา
จํานวนทั้งหมด 10 คน โดยใชเกณฑการมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวในเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม 2) เจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วของกับผูป ว ยทีเ่ ปนแรงงานขามชาติ ผูว จิ ยั ใชวธิ กี าร
สัมภาษณแบบไมเปนทางการโดยแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสรางดวยตนเอง จํานวน 14 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ
ที่ทํางานเกี่ยวกับแรงงานชาติจํานวน 10 คน แพทยผูตรวจแรงงานขามชาติจํานวน 2 คน และเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดแก นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน จํานวน 1 คน

ผลการศึกษา
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ความคิดเห็นของแรงงานขามชาติในการเขาถึงบริการสุขภาพของเครือขาย
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
1.1.1 ขอมูลทั่วไปของแรงงานขามชาติ
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ตารางที่ 1
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n=420)
o °¤¼¨´ÉªÅ
Á¡«
®·
µ¥
°µ¥»
15 - 25 e
26 - 35 e
36 - 45 e
46 - 55 e
56 - 65 e
¤µªnµ 66 e
°µ¸¡/¨´¬³µ¦Îµµ
Å¤nÅo¦³°°µ¸¡
¦´oµ
°µ¸¡ °ºÉ
¦µ¥Åo µµ¦Îµµn °Áº°
o°¥ªnµ 8,000 µ
8,001 - 9,000 µ
9,001 - 10,000 µ
10,001 - 11,000 µ
11,001 - 12,000 µ
¤µªnµ 12,001 µ
£µ¡µµ¦Á·
¦µ¥¦´Á¡¸¥¡°´¦µ¥nµ¥
¦µ¥¦´Å¤nÁ¡¸¥¡°´¦µ¥nµ¥
¦³¥³Áª¨µµ¦Á o µ¤µÎµµÄ¦³Á«Å¥
o°¥ªnµ 1 e
1-2 e
3-4 e
5-6 e
¤µªnµ 7 e ¹ÊÅ

Îµª

¦o °¥¨³

269
151

64.0
36.0

82
170
121
38
8
1

19.5
40.5
28.8
9.0
1.9
0.2

48
316
56
184
146
46
10
17
17

11.4
75.2
13.3
43.8
34.8
11.0
2.4
4.0
4.0

303
117

72.1
27.9

13
31
66
72
238

3.1
7.4
15.7
17.1
56.7
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดแบบสํารวจที่สมบูรณ จํานวน 420 ชุด ผลการศึกษาพบวา
สถานภาพทั่วไปของแรงงานขามชาติ สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.0) มีอายุเฉลี่ย 34 ป ชวงอายุ
ที่มารับบริการสุขภาพมากที่สุดอยูระหวาง 26-35 ป (รอยละ 40.5) สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
(รอยละ 75.2) และมีรายไดตอเดือน นอยกวา 8,000 บาทตอเดือน (รอยละ 43.8) สวนใหญระยะเวลา
ที่เขามาทํางานในประเทศไทย มากกวา 7 ปขึ้นไป (รอยละ 56.7) แรงงานขามชาติ ที่มาใชบริการสุขภาพ
มีความถี่ของการมาใชบริการสุขภาพ ในรอบ 6 เดือน เฉลี่ยมากกวาเดือนละ 2 ครั้งหรือ 4 ครั้ง มากที่สุด
(รอยละ 55.0) มีการใชสทิ ธิในการรักษาของบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ในการใชบริการ (รอยละ 72.6)
1.1.2 ขอมูลการมารับบริการของแรงงานขามชาติ
ผู  ต อบแบบสํ า รวจมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมารั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ ดั ง นี้
สถานบริการสาธารณสุขสําหรับการมาใชบริการของแรงงานขามชาติที่ใกลที่สุดคือโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล โดยใชรถจักรยานยนตในการเดินทาง เหตุผลที่ใชบริการ เนื่องจากใกลบานมากที่สุด
ประเภทของบริการสุขภาพทีม่ าใชบริการ มากทีส่ ดุ คือ การรักษาทางอายุรกรรม และในการใชบริการจากสถานบริการ
สาธารณสุข มีจาํ นวนกลุม ตัวอยางแรงงานขามชาติทเี่ สียคาใชจา ย มากกวาทีไ่ มไดเสียคาใชจา ย (313 : 107)
1.1.3 ระดับความคิดเห็นโดยรวมการเขาถึงบริการสุขภาพ
ตารางที่ 2
ระดับความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติในสถานบริการ
สาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม (n = 420)
¦³´ªµ¤
·Á®È
2.74

°´´¸n
0.47

Á®Èoª¥¤µ

1

2. nµÅo¦´µ¦´µ¦¦·µ¦» £µ¡¸É¤¸Áoµ®oµ¸É
Á¡¸¥¡°´ªµ¤o°µ¦

2.63

0.53

Á®Èoª¥¤µ

4

3. Á¤ºÉ°Á oµÅÄo¦·µ¦µµ¦» Â¨oªnµÅo¦´
ªµ¤³ªÄ ´Ê°µ¦Äo¦·µ¦

2.63

0.56

Á®Èoª¥¤µ

5

4. nµµ¤µ¦nµ¥nµ¦´¬µ¡¥µµ¨Â¨³¦·µ¦¡·Á«¬
5. nµ·ªnµÁoµ®oµ¸É °µ¦·µ¦µµ¦» ¤¸µ¦
Ä®o¦·µ¦¸É¤¸¦³··£µ¡

2.14
2.66

0.83
0.51

Á®Èoª¥µ¨µ
Á®Èoª¥¤µ

7
3

6. nµÁ oµ¦´¦·µ¦ÁºÉ°µµ¦·µ¦¤¸
Á¦ºÉ°¤º°µ¦Â¡¥r¸É¡¦o°¤Â¨³´¤´¥

2.56
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Á®Èoª¥¤µ

6

7. nµ¤¸ªµ¤¡°ÄÄµ¦Ä®o¦·µ¦µoµ» £µ¡ °
Áoµ®oµ¸ÉÄµ¦·µ¦µµ¦»

2.72

0.48

Á®Èoª¥¤µ
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กลุมตัวอยางแรงงานขามชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ
ในสถานบริการสาธารณสุขเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมอยูในระดับ เห็นดวยมาก
(  = 2.58, S.D. = 0.57) อันดับแรกคือ ดานการไดรบั บริการสุขภาพทีต่ รงกับความตองการ (  = 2.74, S.D.
= 0.47) รองลงมา คือ ความพอใจในการใหบริการทางดานสุขภาพของเจาหนาที่ในสถานบริการสาธารณสุข
(  = 2.72, S.D. = 0.48) เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ (  = 2.66,
S.D. = 0.51) การจัดการบริการสุขภาพที่มีเจาหนาที่เพียงพอกับความตองการ (  = 2.63, S.D. = 0.53)
ความสะดวกในขั้นตอนการใชบริการ (  = 2.63, S.D. = 0.56) สถานบริการมีเครื่องมือการแพทย
ที่พรอมและทันสมัย (  = 2.56, S.D. = 0.63) ตามลําดับ สวนความสามารถจายคารักษาพยาบาล
และบริการพิเศษมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (  = 2.14, S.D. = 0.83)
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ความคิดเห็นของแรงงานขามชาติ
2.1.1 ความพอเพียงของบริการทีม่ อี ยู (Availability) ในการมาใชบริการของแรงงาน
ขามชาติ พบวามีความเพียงพอของการบริการเนือ่ งจากมีแพทย และเจาหนาที่ มียาและเวชภัณฑทจี่ ะสามารถ
รักษาโรคทีเ่ ปนอยูห รือสรางเสริมภูมติ า นทานโรคไดและแรงงานขามชาติสามารถเลือกไปรับบริการสุขภาพได
ตามความเหมาะสม
2.1.2 ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) พบวา ระยะทางที่
ใกลกับที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน มีผลตอระยะเวลาที่จะเดินทางมาใชบริการสุขภาพของสถานบริการ
สาธารณสุข และการมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว เพื่อประโยชนในการรักษาของแรงงานขามชาติ
ซึ่งการขึ้นทะเบียนเพื่อรับการรักษานั้นขึ้นอยูกับนายจางวาจะระบุที่ไหน สวนการที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาวจะทําใหรสู กึ วาตนเองเปนคนทีไ่ มมสี ทิ ธิเขาถึงการบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ ทําใหตอ งแสวงหาการบริการสุขภาพทีอ่ นื่ เพราะเสียคาใชจา ยทีไ่ มแตกตางกันกับการใชบริการภาครัฐ
แรงงานขามชาติเลือกสถานบริการทีจ่ ะไปใชบริการจากความสะดวกในการเดินทางซึง่ มีผลตอการเขาถึงสถานบริการ
2.1.3 ความสะดวกเมื่ อ ใช บ ริ ก าร (Accommodation) ผูปวยแรงงานขามชาติ
ที่ไมสามารถจะสื่อสารภาษาไทยไดก็จะมีลามแปลภาษาตามมาดวย นอกจากนี้ผูปวยแรงงานขามชาติยัง
ประทับใจเจาหนาที่ ยาและเวชภัณฑที่ไดรับการบริการดวย
2.1.4 ความสามารถในการจายคาบริการ (Affordability) แรงงานขามชาติสว นใหญ
คิดวาการเสียคาบริการสุขภาพไมมีผลตอการมาใชบริการสุขภาพ เนื่องจากคิดวาการไดรับบริการสุขภาพ
มีความเปนธรรมเหมาะสมกับเงินที่ถูกเรียกเก็บและการเสียคารักษาเปนเหมือนการชวยเหลือสถานบริการ
2.1.5 การยอมรับคุณภาพในการใหบริการ (Acceptability) แรงงานขามชาติ
ส ว นใหญ ใ ห ก ารยอมรั บ คุ ณ ภาพในการให บ ริ ก ารแต ก็ มี แ รงงานข า มชาติ ที่ ไ ม มี บั ต รประกั น สุ ข ภาพ
แรงงานตางดาวใชบริการที่โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และรานขายยา เพราะเชื่อวาจะไดยาที่ดีกวา
ไมตอ งรอนาน สําคัญ คือเสียคาบริการที่ใกลเคียงกัน
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2.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ในการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
2.2.1 การตอบสนองตอความตองการใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
เจาหนาที่สวนใหญเห็นวา จากการใหบริการแตละครั้งจะตองมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสถานบริการ
สาธารณสุ ข ได แ ก ยาและเวชภั ณ ฑ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ท างการแพทย ค า บริ ก ารทางหั ต ถการ
รวมถึงความไมเพียงพอของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหมจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเฉพาะผูปวยที่เปนคนไทย ทําใหตองรับภาระการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจากการใหบริการแรงงานขามชาติ เจาหนาที่สวนใหญ เห็นวา ไมมีความคลองตัวในการ
ปฏิบตั งิ านและปญหาอุปสรรคทีเ่ จาหนาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือปญหาเรือ่ งการสือ่ สารกับตัวผูป ว ยแรงงานขามชาติ
2.2.2 แนวทางการใหบริการสุขภาพ ขั้นตอนหรือแนวทางการใหบริการสุขภาพของ
แรงงานขามชาติเหมือนการใหบริการคนไทย เพราะนโยบายของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม
ที่ไมชัดเจนในการใหบริการแรงงานขามชาติ สิทธิมนุษยชนในการเขาถึงบริการสุขภาพ และเจาหนาที่
ยังไมคอยเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ
2.2.3 ขอดี-ขอเสียของระบบการใหบริการสุขภาพ การจัดการใหบริการสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม พบวา นโยบายของรัฐและ
เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม ไมชัดเจนตอการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ในพื้นที่ ประเด็นสําคัญ คือ ภาระงานของเจาหนาที่ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตองใหบริการสุขภาพทั้งคนไทย
และแรงงานขามชาติ เจาหนาที่บางคนมองวาการแกไขปญหาการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ใหหมดไปนั้นตองพิจารณาจากความเชื่อมโยงจากหลายหนวยงานในการแกไขปญหา
2.2.4 การบริหารจัดการเรือ่ งงบประมาณ เจาหนาทีส่ ว นใหญ มองวา การใหบริการสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขเปนการใหบริการแรงงานขามชาติมากกวาคนไทย เนื่องจากงบประมาณ
ที่ทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมไมไดจัดสรรใหกับผูปวยที่เปนแรงงานขามชาติ
จึงอาจไมคุมทุนกับที่แรงงานขามชาติตองเสียคาใชจายสําหรับการทําบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เพื่อเปนทุนทดแทนในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของการบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม และการเก็บคาบริการสุขภาพแรงงานขามชาติมีความเปนธรรมแลว
2.2.5 การใหบริการสุขภาพทีเ่ ทาเทียม เจาหนาทีส่ ว นใหญเห็นวา ไดใหบริการสุขภาพ
ต อ แรงงานข า มชาติ ที่ เ ท า เที ย มและเป น มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ คนไทยทั้ ง แรงงานข า มชาติ ที่ มี แ ละ
ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
2.2.6 ประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพ แรงงานขามชาติมีประเด็น
เรื่องผลกระทบที่มีความเสี่ยงจากโรคติดตอรายแรง และผลกระทบเรื่องระบบวัคซีน เนื่องจากจํานวน
ที่ ไ ม ชั ด เจนของผู  รั บ วั ค ซี น ในเขตพื้ น ที่ ข องสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดวย โดยเฉพาะเจาหนาที่
ที่เปนผูหญิง
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวาการมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ และการใหบริการ
สุขภาพแรงงานขามชาติของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็น
ที่มีแนวทางที่คอนขางแตกตางกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําใหพบวา
แรงงานขามชาติมีการรับรูถึง การเขาถึงบริการสุขภาพในลักษณะที่แตกตางไปจากความคิดเห็นของ
การใหบริการสุขภาพของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมรวมทั้งผลการวิจัย
มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของแรงงานข า มชาติ ต ามแนวคิ ด ของ
เพ็นแชมสกี้และโทมัส (Penchamsky & Thomas, 1981 cited in Seetamanotch, 2003) ซึ่งพบวา
1. ดานความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ โดยรวมแลวอยูในระดับเห็นดวยมาก (  = 2.65,
S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นทุกขออยูในระดับเห็นดวยมาก
ไดแก การไดรับการจัดการบริการสุขภาพที่มีเจาหนาที่เพียงพอกับความตองการ (  =2.74, S.D.= 0.47)
และ สถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม มีเครือ่ งมือทางการแพทย
ที่พรอมและทันสมัย (  = 2.56, S.D. = 0.63) จากการสัมภาษณ พบวา ความพอเพียงของบริการที่มีอยู
เพื่อรองรับการมาใชบริการของแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอของการบริการ เหมือนกับ
การศึกษาของ (Jatdumronglerd, 2012) พบวา มูลเหตุจูงใจของการเขามารับบริการสาธารณสุขของ
แรงงานขามชาติ มีองคประกอบที่สอดคลองกับความเพียงพอของบริการที่มีอยู คือการมาใชบริการ
สถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีแ่ ตในขณะที่
เจาหนาที่กลับมองวา การใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติแตละครั้งจะตองมีการสิ้นเปลืองทรัพยากร
ของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงความไมเพียงพอ
ของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุข ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
การศึกษาของ (Chanprasit & Kaewthummanukul, 2011) ทีพ่ บวา ขอจํากัดอัตราบุคลากรและวัสดุอปุ กรณ
ทางการแพทย การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขของประเทศไทยทีไ่ มไดคาํ นึงถึงจํานวนประชากรของแรงงาน
ย า ยถิ่ น ข า มชาติ ทํ า ให ป ระสบป ญ หาการขาดบุ ค ลากรของผู  ใ ห บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และวั ส ดุ อุ ป กรณ
ทางการแพทย โดยปญหาและอุปสรรคที่เจาหนาที่พบมากที่สุดคือปญหาเรื่องการสื่อสารกับตัวผูปวย
แรงงานขามชาติสอดคลองกับการศึกษาของ PATH Organization (PATH) & Ministry of Public Health
(2005) พบวาอุปสรรคการสื่อสารที่ตางภาษากันทั้งพูดและเขียนเปนอุปสรรคนี้ทั้งในผูใหและผูรับบริการ
2. ดานความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ มีระดับความคิดเห็น อยูใ นระดับ เห็นดวยมาก
ไดแก การไดรับบริการสุขภาพที่ตรงกับความตองการ (  = 2.74, S.D.= 0.47)จากการสัมภาษณพบวา
นอกจากระยะทางและวิธีการเดินทาง ที่มีผลตอความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการสาธารณสุขแลว
ยังมีในสวนของการมีบตั รประกันสุขภาพแรงงานตางดาว การขึน้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
ขึ้นอยูกับนายจาง และการที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว แรงงานขามชาติรูสึกวาตนเอง
เปนคนที่ไมมีสิทธิเขาถึงการบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทําใหตองแสวงหาการบริการ
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สุขภาพที่อื่น สอดคลองกับการศึกษาของ Chamrusleethiwong ; Boonsalaksa ; Holumyong ; Chachan
& Apipornchaisakoon (2010) ทีพ่ บวา สาเหตุของการเขาไมถงึ การใชบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ ไดแก
การไมมบี ตั รประจําตัวของแรงงานขามชาติ และการทีแ่ รงงานขามชาติไมมสี ทิ ธิใชบริการหรือไมมบี ตั รสุขภาพ
3. ดานความสะดวกเมื่อใชบริการ แรงงานขามชาติมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ เห็นดวย
มาก ไดแก การเขาไปใชบริการสาธารณสุขแลวไดรับความสะดวกในขั้นตอนการใชบริการ (  = 2.63,
S.D. = 0.56) จากการสัมภาษณ นอกจากการใชลามในการมารับบริการสุขภาพแลว ยังพบวา โรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลเป น สถานที่ ที่ แ รงงานข า มชาติ เ ข า ถึ ง ได ง  า ยที่ สุ ด ซึ่ ง ต า งจากการศึ ก ษาของ
Jatdumronglerd (2012) ที่พบวา แรงงานขามชาติ มากกวา 4 ใน 5 จะใชบริการของโรงพยาบาลของรัฐ
รองลงมาคือ สถานีอนามัย เจาหนาที่มีความเห็นวา ขั้นตอนหรือแนวทางการใหบริการสุขภาพของแรงงาน
ข า มชาติ นั้ น เหมื อ นการให บ ริ ก ารคนไทย เนื่ อ งมาจากนโยบายของเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหมยังไมมีความชัดเจนสําหรับการใหบริการแรงงานขามชาติ และเจาหนาที่ยังไมคอยเขาใจ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ
4. ดานความสามารถในการจายคาบริการ แรงงานขามชาติมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ไดแก ความสามารถในการจายคารักษาพยาบาลและบริการพิเศษ (  = 2.14, S.D.= 0.83)
และในการสัมภาษณ ประเด็นความสามารถในการจายคาบริการสุขภาพ พบวา ในการมาใชบริการสุขภาพ
ในแตละครั้ง จํานวนแรงงานขามชาติที่เสียคาใชจายบริการสุขภาพ มีมากกวาแรงงานขามชาติที่ไมได
เสียคาใชจา ยบริการสุขภาพ ในขณะทีเ่ จาหนาที่ มีความเห็นวา คาใชจา ยทีท่ างเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่
ในจังหวัดเชียงใหม ตองสูญเสียไปกับผูป ว ยทีเ่ ปนแรงงานขามชาตินนั้ อาจไมคมุ กับการทีเ่ ครือขายโรงพยาบาล
ตองเสียคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของการบริการสุขภาพ
5. ดานการยอมรับคุณภาพในการใหบริการ โดยรวมแลวระดับความคิดเห็น อยูในระดับ
เห็นดวยมาก (  = 2.69, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นทุกขอ อยูในระดับ
เห็นดวยมาก ไดแก เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ (  = 2.66,
S.D. = 0.51) และ ความพอใจในการใหบริการทางดานสุขภาพของเจาหนาที่ในสถานบริการสาธารณสุข
(  = 2.72, S.D. = 0.48) สําหรับประเด็นในการยอมรับคุณภาพในการใหบริการสุขภาพ จากการสัมภาษณ
พบวา แรงงานขามชาติ ถึงแมจะใหการยอมรับบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล แตในกรณี
แรงงานขามชาติทไี่ มมสี ทิ ธิกจ็ ะเลือกไปรับบริการสุขภาพของเอกชน เนือ่ งจากเห็นวาเสียคาบริการใกลเคียงกัน
ซึง่ สะทอนใหเห็นวาทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม ยังไมใชตวั เลือกทีด่ ที สี่ ดุ ของแรงงาน
ขามชาติ ในทางกลับกันเจาหนาที่บางคน กลับมองวา การที่แรงงานขามชาติไดรับการบริการทางสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิทาํ ใหมผี ลตอจํานวนยาและเวชภัณฑสาํ หรับคนไทยโดยควรจะใหสทิ ธิ
ในการบริการสุขภาพของคนไทยมากกวาแรงงานขามชาติ
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สรุป
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ในมุมมองของแรงงานขามชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม อยูใ นระดับเห็นดวยมาก (  = 2.58, S.D. = 0.57) และจากการสัมภาษณในแตละประเด็น
พบวา ความพอเพียงของบริการทีม่ อี ยู ในการมาใชบริการของแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอ
ของการบริการ แตในขณะที่เจาหนาที่ กลับมองวา การใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติแตละครั้งจะตองมี
การสิน้ เปลืองทรัพยากร รวมถึงความไมเพียงพอของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขาย
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ในสวนของระยะทางและ
วิธกี ารเดินทาง และการมีบตั รประกันสุขภาพแรงงานตางดาวสงผลตอความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ
สาธารณสุขของแรงงานขามชาติ การสัมภาษณแรงงานขามชาติ ยังพบวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เปนสถานที่ที่แรงงานขามชาติเขาถึงไดงายที่สุดโดยเจาหนาที่มีความเห็นวา ขั้นตอนหรือแนวทางการให
บริการสุขภาพของแรงงานขามชาตินั้น ปฏิบัติเหมือนการใหบริการคนไทยประเด็นความสามารถในการจาย
คาบริการสุขภาพ พบวา การมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติตองเสียคาใชจาย มีมากกวาที่ไมได
เสียคาใชจายในการใชบริการสุขภาพในขณะที่เจาหนาที่มีความเห็นวา คาใชจายที่ตองสูญเสียใหกับ
ผูปวยทีเ่ ปนแรงงานขามชาติ อาจไมคมุ กับการบริหารจัดการเรือ่ งงบประมาณของการบริการสุขภาพแรงงาน
ขามชาติ ถึงแมจะใหการยอมรับบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล แตในกรณีแรงงานขามชาติ
ที่ไมมีสิทธิก็จะเลือกไปรับบริการสุขภาพของเอกชน เจาหนาที่บางคน กลับมองวา ควรจะใหสิทธิใน
การบริการสุขภาพของคนไทยมากกวาแรงงานขามชาติ
โดยสรุปในมุมมองของการการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติโดยรวม ถือวาอยูใ นระดับดี
สวนการใหบริการสุขภาพของเจาหนาที่ตอแรงงานขามชาติ คอนขางจะมองในลักษณะตรงกันขาม ถึงแมวา
ทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมจะมีแนวทางในการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพ
แรงงานขามชาติแลวก็ตาม แตหากถามีการพิจารณามุมมองในลักษณะบูรณาการรวมกันทุกฝายหารือ
รวมกัน หาแนวทางในการทีจ่ ะทําใหการบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติในลักษณะทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ กัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําใหการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติและการใหบริการ
สุขภาพของเจาหนาที่เปนระบบสุขภาพที่มีทางออกรวมกันและเปนระบบสุขภาพของแรงงานขามชาติ
อยางแทจริง
สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไปควรมีการเก็บขอมูลแรงงานขามชาติโดยการใชผเู ก็บขอมูล
ทีเ่ ปนผูท รี่ แู ละเขาใจภาษาของแรงงานขามชาติ เพือ่ เปนการลดอคติและการไดขอ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงประเด็น
มากยิ่งขึ้นและควรทําการศึกษาถึง วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ และผลกระทบของแรงงานขามชาติ
ในดานสุขภาพ เพื่อเปนการมองถึงความสัมพันธของการมารับบริการทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ที่ครอบคลุมทุกมิติ
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ในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 2 ประการ 1) เพือ่ วิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซ และ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ ในจังหวัดเชียงใหม
ใหเหมาะสมกับยุคการตลาดดิจิทัลเพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชการวิจัย
แบบผสมคือเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามจํานวน 409 ราย โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาและไคสแควรในการวิเคราะห กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการดานทองเที่ยวจํานวน 18 ราย ผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหม
มีศักยภาพสูงมากในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ โดยมีจุดแข็ง 1) มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก
2) มีวัฒนธรรมที่โดดเดน จุดออน 1) ขาดระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 2) การขาดแคลนบุคลากร
*ผูเขียนหลัก
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ที่เกี่ยวของกับรกิจไมซ โอกาส 1) นโยบายของรัฐสงเสริมใหเชียงใหมเปนเมืองไมซ 2) กระแสความนิยม
ของชาวไทยและชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม อุปสรรค 1) ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลก
2) ปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย นอกจากนี้ไดใชการวิเคราะหแบบแมททริกซ
อุปสรรค-โอกาส-จุดแข็ง-จุดออน พบวา จังหวัดเชียงใหมควรเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
โดยเฉพาะในการจัดประชุมองคกรและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล สําหรับการพัฒนากลยุทธทางการตลาด
พบวาจังหวัดเชียงใหมควรใชกลยุทธในการสรางความแตกตางโดยเนนการสงเสริมอัตลักษณลานนาและ
ใชการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรผานการตลาดออนไลน

คําสําคัญ
การพัฒนาเชียงใหม กลยุทธทางการตลาด อุตสาหกรรมไมซ

Abstract
The research has two objectives: 1) to analyze potential in Chiang Mai for MICE industry
and 2) to develop a marketing strategy for MICE industry in Chiang Mai suitable for the era of
digital marketing under Asean Economic Community. The research methodology is a mixed
method of quantitative and qualitative research. The quantitative research is a research to collect
data from 409 service users by using descriptive statistics analysis for general information of
samples and Chi-square test at level of significance 0.05 for satisfaction factors. Together with the
qualitative research which is collected data by deeply interviewing eighteen entrepreneurs related
to MICE industry in Chiang Mai. The results of the research found that Chiang Mai has various
aspects that are: strengths 1) several famous tourist attractions 2) unique and remarkable culture;
weaknesses 1) lack of an efficient public transportation system 2) short of suitable personnel
related to MICE businesses; opportunities 1) a policy of government promoting Chiang Mai as
Mice City 2) social values of Thai people and foreigners towards Chiang Mai; threats 1) an effect
of global economic crisis 2) unstable Thai politics. Besides the analysis of SWOT in Chiang Mai,
A TOWS Matrix analysis has been used in this study. It reveals that Chiang Mai should enhance
tourism capacity to support MICE tourism industry, especially in Meeting and Incentive.
For marketing strategy, Chiang Mai should use the differentiation strategy by promoting Lanna
identity and using integrated marketing communication via digital marketing.

Keywords
Chiang Mai Development, Marketing Strategy, MICE Industry

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

195

บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนรายไดหลักของประเทศไทย แตละปมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย
พบวานักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยป พ.ศ. 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 29,923,185 คน มีวันพัก
เฉลี่ย 9.47 วัน และคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน 5,142.18 บาท เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวพบวาเปนการเดินทางเพื่อพักผอน (Holiday) เพื่อการประชุม (Meeting) เพื่อเปนรางวัล
(Incentive) เพื่อประชุมนานาชาติ (Convention) เพื่อการจัดนิทรรศการ (Exhibition) และวัตถุประสงค
อื่นอีก ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ (Meeting Incentive Convention
Exhibition Tourism: MICE) เปนที่นิยม อีกทั้งประเทศไทยยังไดรับรางวัลการทองเที่ยวตางๆ มากมาย
จากสถาบันและองคระหวางประเทศ เชน รางวัล World’s Best Festivals และรางวัล Best Countries of
Food จากประเทศสวีเดน เปนตน ดังนั้นภาครัฐจึงพยายามที่จะกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน สงเสริม
การทองเที่ยวแบบไมซซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ เนื่องจากเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการใชจายสูง
(Ministry of Tourism and Sports, 2015)
สําหรับเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางอุดมสมบูรณ สภาพภูมิประเทศ
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการพักผอนหยอนใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทั้งที่พัก การคมนาคมขนสง สินคาพื้นเมือง รวมถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
เปนดินแดนแหงอารยธรรมลานนาทีม่ เี อกลักษณเปนของตนเอง ดวยความเหมาะสมของปจจัยการทองเทีย่ วตางๆ
เหลานี้ จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมถูกเลือกเปนหนึ่งในเมืองแหงไมซ (MICE City) ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ตอมา
ในป พ.ศ. 2555 ไดมีการจัดสรางและเปดศูนยการแสดงสินคานานาชาติเพื่อตอบรับกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ จากขอมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม พบวาในป พ.ศ. 2558 ในชวง 9 เดือน
ตั้งแต มกราคมถึงกันยายน จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซสูงถึง 726,280 คน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันในป พ.ศ. 2557 ที่มีนักทองเที่ยวกลุมไมซ จํานวน 673,450 คน คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ7.84 โดยสามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. 2557 กวา 58,621 ลานบาทและ
เพิ่มเปน 63,714 ลานบาทในป พ.ศ. 2558 คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 8.69 และกลุมนักทองเที่ยว
แบบไมซทสี่ รางรายไดใหแกจงั หวัดสูงสุดในป พ.ศ. 2558 คือ กลุม นักทองเทีย่ วเพือ่ การประชุม/สัมมนาองคกร
ซึง่ สรางรายไดกวา 20,863 ลานบาท (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2015) การพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเชียงใหมวางตําแหนงของจังหวัดใหมี
ความชัดเจนชึ้น แตอยางไรก็ตามยังไมไดมีการศึกษาถึงศักยภาพของผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของ
ตลอดจนความพรอมดานสาธารณูปโภคและความพรอมของหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมไมซที่กําลังเปนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมเพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนา
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สูกลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับยุคการตลาดดิจิตัล
และเพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ
2. เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับ
ยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซอาศัยทฤษฎีการวิเคราะห
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ของ Porter (2015) เปนกรอบหลักในการวิเคราะห
แตอยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลเพื่อใหเขาใจปจจัยทั้ง 6 ประการที่ Michael E. Porter เสนอนั้นตองอาศัย
แนวคิดทีส่ าํ คัญสองประการคือ แนวคิด TOWS Matrix (The Threats-Opportunities-Weakness-Strengths
Matrix) และแนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) มาเปนสวนสําคัญ
ในการอธิบาย
1. แนวคิด TOWS Matrix (The Threats-Opportunities-Weakness-Strengths Matrix)
TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อจับคูปจจัยในการพัฒนาหรือกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 4 รูป
แบบคือ กลยุทธ SO กลยุทธ WO กลยุทธ ST และกลยุทธ WT สําหรับการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix
มาใชในการวิเคราะหเพือ่ กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการทีส่ าํ คัญ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 การระบุจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยการประเมินสภาพแวดลอมทีร่ ะบุใหเห็น
ถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคกร สวนการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส
และอุปสรรคจะเปนการประเมินภายนอกองคกร กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค
TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียด
ในทุกแงมุมเพื่อใหกลยุทธที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดออนกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค
และจุดออนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตร
หรือกลยุทธ สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 2) กลยุทธเชิงแกไข
(WO Strategy) 3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) และ 4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
2. แนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s)
Kotler (2016) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดังตอไปนี้
2.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service) หมายถึง สินคาหรือบริการที่นําเสนอ
และสรางความพึงพอใจแกลูกคาได
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2.2 ราคา (Price) ราคามีความสําคัญตอการรับรูในคุณคาของบริการที่นําเสนอ มีผลตอ
การรับรูในคุณภาพ และมีบทบาทตอการสรางภาพลักษณบริการ
2.3 สถานทีต่ งั้ /ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เนือ่ งจากการบริการไมสามารถทีจ่ ะเก็บรักษา
ไวได นอกจากนี้การผลิตและการบริโภคบริการมักจะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดจําหนาย
บริการ จึงเกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา
2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีบทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารใหลูกคาทราบ
ถึงตําแหนงของบริการเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ และทําใหลูกคาเขาใจถึงบริการใน
แงรูปธรรมไดดีขึ้น
2.5 บุคลากร (People in Service) หมายถึง ผูใหบริการซึ่งทําหนาที่ตางๆ ในธุรกิจบริการ
เพื่อสรางความพึงพอใจ และสนองความตองการของลูกคา
2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) ไดแก ขั้นตอนตางๆ ของการบริการตั้งแตตนจนจบ
ซึ่งกระบวนการบริการของแตละธุรกิจจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามควรยึดเรื่องคุณภาพการบริการ
ดานการตอบสนองลูกคา
2.7 การสรางหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิง่ แวดลอมทางกายภาพ
ที่บริการนั้นเกิดขึ้นซึ่งผูใหบริการและลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงองคประกอบตางๆ ที่สามารถจับตองได
อีกดวย
3. การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage)
Porter (2015) ไดเสนอปจจัยสําคัญทีเ่ ปนตัวกําหนดถึงความไดเปรียบในการแขงขัน 4 ปจจัยหลัก
และ 2 ปจจัยรอง เรียกวา ตัวแบบเพชร (Diamond Model) ซึ่งปจจัยหลักทั้ง 4 ประการ ประกอบไปดวย
3.1 ปจจัยดานการผลิต (Factor Conditions) ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดานความรู ทรัพยากรเงินทุนและสิ่งอํานวยความสะดวก
3.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions) หมายถึงอุปสงคหรือความตองการ ภายใน
ประเทศนั้นๆ (Local Demand) ซึ่งจะมีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขัน คุณสมบัติเดนของเงื่อนไข
ทางดานความตองการภายในประเทศที่มีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขันประกอบดวยการที่ผูซื้อ
ในประเทศมีความตองการที่สลับซับซอนพิถีพิถัน (Sophisticated Demand) ซึ่งจะกระตุนใหอุตสาหกรรม
มีการปรับตัว พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น
3.3 อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ งและสนั บ สนุ น (Related and Supporting Industries)
ความไดเปรียบทางการแขงขันของอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งและอุตสาหกรรมสนับสนุนจะสงผลใหอตุ สาหกรรม
หลักนั้นมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพิ่มขึ้น
3.4 กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ และการแข ง ขั น (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)
ความไดเปรียบทางการแขงขันของประเทศก็ยงั เกิดจากความสําเร็จของนักธุรกิจ (โดยรวมในอุตสาหกรรมนัน้ )
ในการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และการบริหารการจัดการภายในองคกร สงผลใหอตุ สาหกรรมมีการแขงขัน
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เหนืออุตสาหกรรมอื่น ซึ่งกลยุทธในการแขงขันที่จะชนะคูแขง มี 3 วิธี คือ การเปนผูนําทางดานตนทุนรวม
(Overall Coast Leadership) การสรางความแตกตาง (Differentiation) และการมุง ตลาดเฉพาะสวน (Focus)
นอกจากปจจัยทั้ง 4 ประการขางตนแลว Porter ยังกลาววา รัฐบาล (Role of Government) และ
โอกาส (Chance) เปนปจจัยรองที่ชวยสงเสริมความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยภาครัฐและโอกาสนี้
ยังอาจสงผลกระทบตอปจจัยทั้ง 4 ขางตน ในทางที่ดีขึ้นหรือแยลงก็ได
นอกจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีแลว ผูศ กึ ษาไดทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมไมซ
ไดแก การศึกษาของ Kruntakapakorn (2014) เรือ่ ง “กลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจไมซในจังหวัดเชียงใหม”
ผลการวิจัยในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหม
ในมุมมองสําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสียนั้นมองวา ในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหมยังมี
ศักยภาพแคในระดับปานกลางซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับนโยบายของรัฐทีย่ งั ไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการสนับสนุน
ธุรกิจไมซ สอดคลองกับระดับการมีสว นรวมในการกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารจัดการธุรกิจไมซซงึ่ อยูใ น
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน สําหรับตําแหนงกลยุทธในการบริหารจัดการในธุรกิจไมซโดยการวิเคราะห
แบบ TOWS Matrix ในแตละธุรกิจนั้น พบวา ธุรกิจการจัดประชุมมีตําแหนงทางการตลาดที่ดีที่สุดคือ
โดยอยู  ใ นกลยุ ท ธ แ บบก า วหน า SO (Strengths-Opportunities) รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว
เพื่อเปนรางวัลคือ กลยุทธเชิงปองกัน ST (Strengths-Threats) และธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการมีตําแหนงกลยุทธที่เหมือนกันคือ กลยุทธแบบการแขงขัน
WO (Weaknesses-Opportunities) ทั้ ง นี้ เ ชี ย งใหม ยั ง ต อ งพบกั บ ความท า ทายในหลายอย า ง เช น
การที่ จ ะเปลี่ ย นมุ ม มองของนั ก ท อ งเที่ ย วให ม องเชี ย งใหม เ ป น เมื อ งแห ง ไมซ แ ละยั ง ต อ งเผชิ ญ กั บ การ
ขาดความรวมมือกันระหวางผูม สี ว นไดเสียของจังหวัดเชียงใหมและการไมมปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Sethasathien (2017) เรื่อง “ศักยภาพและความพรอมของเมืองเชียงใหมกับธุรกิจการจัดประชุม
ไมซ” ผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมคี วามพรอมในดานสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับการจัดการ
ธุรกิจการประชุมไมซทั้ง 8 ประเด็น ไดแก คุณภาพของสถานที่ในการจัดการประชุม การเขาถึงสถานที่
จัดการประชุม โครงสรางพื้นฐานการจัดการประชุม การสนับสนุนของรัฐ ศักยภาพและความพรอมของ
จังหวัดเชียงใหมในการดําเนินธุรกิจไมซไดแก ความพรอมดานโครงสรางพืน้ ฐาน การคมนาคม และโลจิสติกส
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และกลุมประเทศเอเชียใต (BIMSTEC)
ซึง่ เปนกลุม ประเทศทีเ่ ราสามารถจะขยายตลาดไมซออกไปไดในอนาคต รวมทัง้ การมีทรัพยากรการทองเทีย่ ว
ทัง้ ดานศิลปวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ และแหลงทองเทีย่ วทีส่ วยงาม บริสทุ ธิแ์ ละมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ความพรอม
ในดานอืน่ ๆ อาทิ ดานสาธารณสุข และ บริการทางการแพทยทที่ นั สมัย สามารถพัฒนาไปสูก ารเปนศูนยกลาง
การรักษาพยาบาลของภูมิภาค ในดานการศึกษามีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หลายแห ง พร อ มที่ จ ะรองรั บ การเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาในด า นการบริ ก าร มี ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ
โรงแรม รีสอรทที่ไดมาตรฐานและมีแหลงผลิตหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณ เชน
ผาไหม ผาฝาย เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไมแกะสลัก เซรามิกที่จะชวยกระจายรายได สรางเศรษฐกิจสูชุมชน
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ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ในอนาคตเชียงใหมควรยกระดับคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแก
นักทองเที่ยวไมวาจะเปนการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การสรางกิจกรรมทางเลือกใหมๆ พรอมกับการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเรงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพื่อเชื่อมโยงศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วเมืองเชียงใหม
ในขณะที่ ว รรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ส ว นผสมการตลาดบริ ก าร พบว า การศึ ก ษาของ
Keawjitkongthong & Choubanpo (2016) เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการการจัดประชุมและ
สัมมนาของธุรกิจโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุร”ี ผลการศึกษาพบวา 1) สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ
36-45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีประสบการณการทํางาน
ในดานการจัดประชุม 4-6 ป และสวนใหญเปนองคกรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องคกรรัฐวิสาหกิจ และ
2) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการเลือกใชบริการการจัดประชุมสัมมนาในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี มีความสําคัญ
อยูใ นระดับมากมี 5 ดานดังนี้ คือ ดานโปรแกรมการจัดงานสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานกระบวนการ
บริการ ดานพนักงาน และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับ
ปานกลางมี 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานราคา
นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับแนวคิด TOWS Matrix และ Diamond Model คือการศึกษา
ของ Manirochana & Vivanichakul (2016) เรือ่ ง “ความสามารถในการแขงขันของการทองเทีย่ วเชิงการแพทย
ของประเทศไทย” ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดังนี้ คารักษาพยาบาล
ถูก บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจใฝบริการ โรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลมากกวา 30 โรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทยทันสมัย และการบริการที่เปนเลิศ สวนดาน
ที่มีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อยกระดับใหประเทศเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชียไดแก การสงเสริม
การตลาดเฉพาะเปาหมายเพิ่มมากขึ้น จัดทําขอมูลพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญรายสาขาของโรงพยาบาล
พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหบคุ ลากรทางการแพทย สงเสริมใหโรงพยาบาลเอกชนรับรองมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึ้น สงเสริมการวิจัยและการผลิตเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย
จากการทบทวนทัง้ หมดสามารถนํามาอธิบายการวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
การทองเที่ยวแบบไมซในภาพรวมผานแนวคิดการวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขันทั้ง 4 มุมมอง
โดยในขั้นตนเปนการใชแนวคิดการวิเคราะห SWOT เพื่ออธิบายเงื่อนไขมุมมองดานปจจัยการเกิดไมซ
และมุมมองเงื่อนไขดานอุปสงค และใชแนวคิด TOWS Matrix อธิบายถึงมุมมองดานกลยุทธทางธุรกิจและ
การแขงขันของอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม ในขณะที่แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7 P’s)
อธิบายถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ธุรกิจโรงแรม
รานอาหาร ของที่ระลึก การขนสง นําเที่ยว และ ธุรกิจนันทนาการผานมุมมองกลุมผูรับบริการ ทั้งนี้จะทําให
เห็นถึงมุมมองทัง้ 4 ตามกรอบแนวคิดตัวแบบเพชรในการวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
การทองเที่ยวแบบไมซ
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ รองรั บ การเข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” เป น การวิ จั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Method) ที่ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักทองเที่ยวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม สวน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวแบบไมซที่ทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 409 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคา IOC เทากับ 0.7 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.8
ถือวายอมรับได การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ อัตรารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scale) 5 ระดั บ ส ว นการวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารใน
ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวใชการทดสอบ Chi-square ที่ระดับความสําคัญทางสถิติที่ 0.05
1.2 สรุปตัวชี้วัดรายดานเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบไมซ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากรคือ ผูม สี ว นไดเสียในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม
กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนจากกลุมผูใหบริการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม
ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผูอํานวยการศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นักวิชาการตัวแทนจากกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม บริษัท เชียงใหม
จัดการประชุมและแสดงสินคา จํากัด สมาคมธุรกิจทองเทีย่ วเชียงใหม เปนตน เลือกสุม ตัวอยางโดยวิธเี จาะจง
จํานวน 18 ราย สวนเครือ่ งมือวิจยั ใชวธิ กี ารสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณปลายเปดเพือ่ ใหไดขอ มูล
ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม การวิเคราะหขอ มูลแบงออกเปน 2 สวน
ดังนี้
2.1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่มีประเด็นขอคําถาม 1) บทบาทและความเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม 2) มุมมองทีเ่ กีย่ วกับลักษณะสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) 3) มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ อีกทั้งได
ทําการวัดความเที่ยงตรงตามเนื้อหาผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จากนั้นมีการจัดทําขอมูล คือ
การจําแนกกลุม ขอมูลพรอมตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของขอมูลทีร่ วบรวมมาจากการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพ และเรียบเรียงขอมูล และการจัดลําดับตามเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย
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2.2 นําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน โมเดลเพชร (Diamond Model) ของ Poter (2015) จากนั้นจึงทําการสังเคราะหขอมูล
ใหเกิดแนวทางเพื่อสรางใหเปนแนวทางในการจัดการกับสภาพปญหาตอไป

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ
การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซโดยอาศัยทฤษฎี
การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือ โมเดลเพชร (Diamond Model) เพื่อวิเคราะหศักยภาพ
ของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซพบวา จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพสูงมากในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซ ดังนี้
1.1 ปจจัยดานการผลิต (Factor Conditions)
1.1.1 จังหวัดเชียงใหมมีทรัพยากรการทองเที่ยวหลากหลายและมีชื่อเสียงจํานวนมาก
ซึ่งเอื้อใหนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกประสงคที่จะเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดแก นํ้าตก แมยะ ดอยอินทนนท ตลอดจนโบราณสถานสําคัญตางๆ เชน วัดพระสิงห เปนตน
1.1.2 จังหวัดเชียงใหมมีวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ
1.1.3 จังหวัดเชียงใหมมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดป
1.1.4 จังหวัดเชียงใหมมีสถานที่รองรับกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไดแก ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
1.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions)
1.2.1 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ
1.2.2 สมาคม หรื อ กลุ  ม นั ก ธุ ร กิ จ ในภาคเอกชน เช น สมาคมโรงแรม หอการค า
จังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ
1.2.3 เชียงใหมถกู จัดใหเปนเมืองไมซจงึ ไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันการทองเที่ยวไมซของจังหวัด
1.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
1.3.1 ธุรกิจการขนสง พบวาความพรอมในเรือ่ งของการขนสงทัง้ ทางบกและทางอากาศ
เนื่องจากมีจํานวนรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหวางจังหวัด และในจังหวัด สวนทางอากาศพบวา มีการเปด
เที่ยวบินนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในภาคเหนือ นอกจากนี้เมื่อนําขอมูล
ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานการขนสงทางอากาศและการขนสงทางบกของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ ดานสินคาและบริการมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ 3.94 รองลงมา คือ ดานสถานที่
คาเฉลี่ย 3.91 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.84 ดานราคา คาเฉลี่ย 3.83 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.77
ดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ และดานกระบวนการการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.73
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1.3.2 ธุรกิจที่พักอาศัย พบวาจํานวนโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนมากมาย
แตอยางไรก็ตามจํานวนโรงแรมที่สามารถรองรับแขกระดับ VIP เชนผูนําตางประเทศ กลับมีจํานวนนอย
นอกจากนี้ ยั ง พบว า โรงแรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ มี ห  อ งประชุ ม ขนาดใหญ มี ไ ม ม ากนั ก เมื่ อ นํ า ข อ มู ล
ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานที่พักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ดานที่พัก ดานสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.89 รองลงมา คือ ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.88 ดานลักษณะ
ทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.87 ดานสินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.86 ดานราคา คาเฉลี่ย 3.81 ดานกระบวนการ
การใหบริการ คาเฉลี่ย 3.76 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.73
1.3.3 ธุรกิจรานอาหาร พบวามีรานอาหารที่เพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว
อีกทั้งชนิดของอาหารมีความหลากหลาย เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร
ของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร ดานสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.88
รองลงมา คือสินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.87 ดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ย 3.85 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย
3.83 ดานราคา คาเฉลีย่ 3.73 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลีย่ 3.69 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย 3.66
1.3.4 ธุรกิจนําเทีย่ ว พบวา มีธรุ กิจนําเทีย่ วจํานวนมาก และนักทองเทีย่ วมีความประทับใจ
ในบริ ก ารของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เมื่ อ นํ า ข อ มู ล ด า นความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารด า น
ธุรกิจนําเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการดานสินคาและบริการ มากที่สุด
คาเฉลีย่ 3.82 รองลงมา คือ ดานบุคลากร คาเฉลีย่ 3.80 ดานสถานที่ คาเฉลีย่ 3.79 ดานลักษณะทางกายภาพ
คาเฉลี่ย 3.79 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.76 ดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.73
และดานราคา คาเฉลี่ย 3.67
1.3.5 ธุรกิจนันทนาการ พบวามีสถานที่เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการมากมาย เชน
หางสรรพสินคา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งตกแตง
อยางมีเอกลักษณ เปนตน นอกจากนี้เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจนันทนาการ
ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจนันทนาการ ดานบุคลากรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.92 รองลงมา คือ สินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.91 ดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ย 3.89
ดานสถานที่ คาเฉลี่ย 3.87 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.80 และดานราคาคาเฉลี่ย 3.78
1.3.6 ธุรกิจจําหนายของที่ระลึก พบวามีสถานที่ที่สามารถหาซื้อของที่ระลึกไดงาย
อีกทัง้ มีความหลากหลายของสินคาทีร่ ะลึก ทีส่ าํ คัญสินคาทีร่ ะลึกของเชียงใหมเปนสินคาทีเนนเอกลักษณของ
กลุมชาติพันธุ จึงสามารถสรางมูลคาเพิ่มได เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของ
ที่ระลึก พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของที่ระลึกดานสินคาและบริการมากที่สุด คาเฉลี่ย
3.93 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย 3.90 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.88 ดานสถานที่
คาเฉลี่ย 3.85 ดานราคา คาเฉลี่ย 3.84 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.83 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย 3.73
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ตารางที่ 1
ความพึงพอใจของผูใชบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ จังหวัดเชียงใหม
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4. กลยุทธทางธุรกิจและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)
จากการที่เมืองเชียงใหมเปนเมืองแหงการทองเที่ยว ทําใหมีธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว
เกิ ด ขึ้ น และแข ง ขั น กั น เองจํ า นวนมาก ส ง ผลให ทุ ก ธุ ร กิ จ และทุ ก องค ก รส ว นใหญ ต  า งพั ฒ นากลยุ ท ธ
เพือ่ การแขงขันทัง้ ในการสรางความแตกตางอยางมีคณ
ุ ภาพ และมีเอกลักษณเฉพาะของตน ในขณะเดียวกัน
ก็เกิดการแขงขันทางราคา ทําใหสินคาและบริการทางการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ มาตรฐาน
ที่ดีและเหมาะสมกับราคา ทั้งยังมีหลากหลายระดับบริการใหเลือก นอกจากนี้การแขงขันยังกระตุนใหเกิด
การพัฒนาในภาพรวมของบริบทการทองเที่ยวเชียงใหมอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมมีความเขมแข็ง พรอมรองรับอุตสาหกรรมไมซ
นอกจากปจจัย 4 ประการสําคัญแลวยังพบวา บทบาทของภาครัฐ (Role of Government)
พบวา บทบาทของภาครัฐมีสวนสําคัญอยางยิ่งซึ่งเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่สงเสริมใหเชียงใหม
เปนเมืองไมซ สวนปจจัยทางดานโอกาสพบวา มีสวนสงเสริมใหเชียงใหมประสบความสําเร็จไดเชนกัน
จะพบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจทั้งความรวมมือ
ระดับทวิภาคี และความรวมมือระดับพหุภาคี ในลักษณะของการรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และอนุภมู ภิ าค ตลอดจนการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมเปนโอกาสทีเ่ อือ้ ใหจงั หวัดเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

204

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

+ ธุรกิจการขนสงมีความพรอมทั้งทางบกและทางอากาศ
- การขนสงมวลชนขาดประสิทธิภาพ
+ ธุรกิจที่พักอาศัยมีจํานวนมากพอสําหรับคนในประเทศ
- โรงแรมที่รองรับแขก VIP นานาชาติมีนอย
+ ธุรกิจรานอาหารมีจํานวนเพียงพอและหลากหลาย
+ ธุรกิจนําเที่ยวมีจํานวนมากและนักทองเที่ยวประทับใจ
+ ธุรกิจนันทนาการมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการ
+ ธุรกิจจําหนายของที่ระลึกมีจํานวนมาก หลากหลาย และเปนเอกลักษณ

ภาพที่ 1: แบบจําลองเพชร (Diamond Model) ของ Porter

1. การพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ ในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสม
กับยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะกับ
ยุคการตลาดดิจทิ ลั (Digital Marketing) พบวาเปาหมายหลักของการพัฒนากลยุทธการตลาดคือการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไมซในจังหวัดเชียงใหมทงั้ ในแงของปริมาณและคุณภาพ อยางไรก็ตามทีผ่ า น
มาจังหวัดตองอาศัยองคกรหลักของประเทศ เชน สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
เปนหัวเรือใหญชว ยขับเคลือ่ นการทองเทีย่ วไมซของเชียงใหมซงึ่ สสปน. มีภารกิจทีต่ อ งขับเคลือ่ นไมซเชียงใหม
และจังหวัดไมซซิตี้ตางๆ อีกทั้งยังตองดูแลในภาพรวมของการขับเคลื่อนไมซระดับประเทศดวย ในการลงมือ
ทํางานการตลาดไมซของเชียงใหมจึงตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ แตกลับพบวาการพัฒนา
การตลาดการทองเทีย่ วไมซของเชียงใหมเองยังไมมหี นวยงานทีร่ บั ผิดชอบทีม่ ศี กั ยภาพอยางจริงจัง ทีผ่ า นมา
จึงเนนการทํากิจกรรมผานการออกงาน (Roadshow) ในประเทศและตางประเทศเปนหลัก การตลาด
ทีข่ บั เคลือ่ นดวยตนเองอยางเฉพาะเจาะจงของไมซเชียงใหมยงั มีไมมากและไมหลากหลาย ดังนัน้ เพือ่ พัฒนา
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กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวไมซของจังหวัดเชียงใหม ความสําเร็จของกระบวนการสรางคุณคา
จึงควรมาจาก
ระยะที่ 1 การสํารวจตลาดและพัฒนาจากภายใน กระบวนการที่จะสํารวจพฤติกรรมและ
ความตองการของลูกคาเปาหมายเฉพาะของการทองเทีย่ วไมซ เชียงใหมหรือคนหาตลาดลูกคาเปาหมายใหม
มากขึ้น จากผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมในการรองรับนักทองเที่ยวเปาหมาย
กลุม การจัดประชุมองคกรและการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลมากทีส่ ดุ รวมทัง้ ศึกษากลยุทธคแู ขง โดยเฉพาะใน
กลุม ประเทศอาเซียนทีน่ า สนใจคือ ประเทศสิงคโปร พรอมทัง้ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซในดานตางๆ อาทิ แหลงทองเที่ยว คุณภาพของการบริการ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
สิ่งอํานวยความสะดวกฯลฯ
ระยะที่ 2 การวางตําแหนงทางการทองเที่ยว (Positioning) และพัฒนากลยุทธทางการตลาด
ของจังหวัดเชียงใหมในตลาดไมซใหชัดเจน ทั้งนี้จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดควร
กําหนดใหเปนตลาดทีเ่ หมาะสมกับการทองเทีย่ วไมซในกลุม การจัดประชุมองคกร (M: Meeting) และการทองเทีย่ ว
เพื่อเปนรางวัล (I: Incentive) โดยเปนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีระดับการศึกษาและ ระดับรายได
ระดับปานกลางถึงระดับบน เปนกลุมที่มีความตองการสอดรับกับเอกลักษณของจังหวัด สนใจการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องดวยเชียงใหมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนาน มีประเพณีและ
วัฒนธรรมลานนาทีเ่ ปนเอกลักษณ วิถชี วี ติ ทีเ่ กาแกงดงาม ตลอดจนความออนชอยและมีนาํ้ ใจของคนทองถิน่
ใหศึกษา ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรใชกลยุทธในการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)
ในเชิงคุณภาพและมุง นําเสนอตําแหนงทางการทองเทีย่ วทีเ่ นนการสงเสริมเอกลักษณลา นนาอยางชัดเจนแต
ยังคงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยอยางลงตัว ใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการและ
ความสะดวกสบาย ใชการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC: Integrated Marketing Communication)
ผานการตลาดออนไลน การใชสื่อที่ทันสมัยโดยการสื่อสารเหลานั้นตองเปนการนําเสนอภาพลักษณของ
จังหวัดเชียงใหมที่ทําใหลูกคารับรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ระยะที่ 3 การจัดสงสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ แคเพียงจุดขายความเปนเอกลักษณ
วิถีชีวิตที่งดงาม ความมีไมตรีของคนทองถิ่นเทานั้นยังไมเพียงพอ แตสิ่งสําคัญที่จะลืมไมไดคือ ความเปน
มืออาชีพของการจัดงานและการสงมอบงานในระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งของกลุมลูกคาไมซ ในการเลือกสถานที่จัดงานที่สําคัญไมแพกัน ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนา
องคกรทีด่ แู ลการทองเทีย่ วไมซขนึ้ มาโดยเฉพาะ มิใชรอแตเพียงการการสนับสนุนจากองคกรสวนกลางเทานัน้
เพราะการที่มีองคกรดูแลการทองเที่ยวแบบไมซของจังหวัดเชียงใหมจะกอใหเกิดความเขาใจในบริบท
ความเปนทองถิ่นของตนเองไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนองคกรศูนยกลางในการขับเคลื่อนและประสานงาน
กับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมไมซ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ พื่ อ รองรั บ การเข า สู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาจังหวัดเชียงใหมสามารถรองรับศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ
ซึ่งศักยภาพดังกลาวจะเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ เจาของธุรกิจ องคกรที่กําลังมองหา
สิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการจัดประชุม อีกทั้งยังเปนปลายทางที่นักทองเที่ยวสนใจเดินทาง
มาทองเทีย่ วในรูปแบบการประชุม (M: Meeting) และการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลให (I: Incentive) กับตนเอง
ดังนัน้ เมือ่ ประเทศไทยเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงเปนโอกาสทีด่ ขี องจังหวัดเชียงใหม
ในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมไมซและสรางรายไดเขาสูจังหวัด ทั้งนี้พบวามีขอจํากัดเรื่องการขนสงมวลชน
ที่ยังขาดประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานไมซ ตลอดจนขอจํากัดดานโรงแรมที่
สามารถตอนรับบุคคลสําคัญของโลกมีอยูน อ ยจึงทําใหจงั หวัดเชียงใหมมศี กั ยภาพคอนขางจํากัดในการรองรับ
ความตองการของนักทองเที่ยวไมซที่เปนรูปแบบการประชุมขนาดใหญ (C: Conference) และการจัดแสดง
สินคาขนาดใหญ (E: Exhibition) จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมตามทฤษฎีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันหรือโมเดลเพชร (Diamond Model) พบวาจังหวัดเชียงใหมควรกําหนดใหเปนตลาดทีเ่ หมาะสม
กับการทองเที่ยวแบบไมซในกลุม M: Meeting และ I: Incentive และจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนากลยุทธ
การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสราง
ความแตกตางในเชิงคุณภาพและสงเสริมอัตลักษณลานนาแตยังคงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย
อยางลงตัวผานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อีกทั้งผานชองทางการตลาดออนไลน เพื่อเขาถึง
นักทองเที่ยวกลุมไมซในอาเซียน ทั้งนี้ผลการศึกษาการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซพบวา สอดคลองกับการศึกษาของ Kruntakapakorn (2014) ทีพ่ บวา การจัดประชุม/สัมมนา
องคกรและการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลมีการวางตําแหนงทางการตลาดทีด่ ที สี่ ดุ และสอดคลองกับการศึกษา
ของ Sethasathien (2017) ทีก่ ลาววาเชียงใหมมที รัพยากรการทองเทีย่ วทัง้ ดานศิลปวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ
และแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม บริสุทธิ์และมีคุณภาพ แตไมสอดคลองทางดานความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส

สรุป
จากการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวแบบไมซ เนื่องจาก
จังหวัดเชียงใหม มีสภาพภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเจริญเติบโต รองจากกรุงเทพมหานครในการรองรับ
ความเจริญตางๆ ไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการเปนเมืองที่เปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย สวยงาม เปนที่นิยม สภาพอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทั้งป มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสวยงามทางประเพณี อีกทั้งนโยบาย
การพัฒนาของรัฐ ความเขมแข็งของประชาชน องคกรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนโอกาส
ในการกาวเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีส่ นับสนุนใหจงั หวัดเชียงใหมเปนเมืองไมซ ซึง่ ศักยภาพดังกลาว
จะเปนแมเหล็กในการดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ ดังนั้นเพื่อใหจังหวัดเชียงใหมประสบความสําเร็จในการ
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รองรับตลาดไมซของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองอาศัยความรวมมืออยางแทจริงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนผู  มี ส  ว นได เ สี ย อื่ น ในการขั บ เคลื่ อ นและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
อุตสาหกรรมไมซที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมดังขอเสนอแนะตอไปนี้
1. ควรพัฒนาองคกรเฉพาะที่ดูแลและบริหารจัดการเรื่องของการทองเที่ยวไมซเชียงใหม
2. ควรมีการบูรณาการสรางความรวมมือกันขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เชียงใหมควรพัฒนาระบบการขนสงมวลชนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงศูนยประชุมตางๆ
กับสถานที่อื่นๆ
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service
Innovation) ทางดานการทองเที่ยวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เสนอแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน
ของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูเชียวชาญ จํานวน 7 คน ดําเนินการวิจัยดวย EDFR ยึดตามรูปแบบ EFR กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการอาชีพทั้งทางตรงและ
ทางออม 2) ผูเ ชีย่ วชาญทีม่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการดําเนินปฏิบตั งิ านสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค 3) ผูเ ชีย่ วชาญ
ที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค
ดําเนินการเก็บขอมูล 2 รอบ วิเคราะหขอมูลดวยวิธี EDFR พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
* ผูเขียนหลัก
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** อาจารยที่ปรึกษารวม (รองศาสตราจารย ดร. ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ)
*** อาจารยที่ปรึกษารวม (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ)
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ดานการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน ของ
วิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย ประกอบดวย
8 แนวทาง 1) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีการเพิ่มความรูทักษะฝมือทางชางวิชาชีพเชิงลึก
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 2) การจัดการเรียนการสอน จะตองรวมมือกับสถานประกอบการพัฒนา
หลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบท
ของทองถิ่น 3) ครูผูสอน จะตองมีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏี และทักษะฝมืออยางตอเนื่อง 4) ความรวมมือ
จะตองมีการสรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระหวางสถาบัน 5) มาตรฐานจะตอง
จัดตัง้ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพดูแลกําหนดมาตรฐานทางวิชาชีพภายใตกรอบคุณวุฒแิ หงชาติ 6) การสนับสนุน
จากภาครัฐ รัฐบาลจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง กําหนดไวเปนนโยบายแหงชาติ
7) คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ภาครัฐจะตองรวมมือกับสถานประกอบการ สื่อมวลชน สงเสริม
แรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 8) การบริหารจัดการ จะตองมีความเปนอิสระ มีเปาหมายนโยบายอันเดียวกัน
และชุมชนมีสวนรวม

คําสําคัญ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Abstract
The purpose of this study was to find the methods of how to increase efficiency and
productivity of human resources of Technical Colleges, Industrial field, High Vocational Certificate
in Thailand. The data were collected by using in-depth interview with the 7 experts from 7 sections
involving in High Vocational Certificate education. EDFR research methods were in use to collect
data. The target groups were 1) the experts who had authority to designate educational policy both
directly and indirectly, 2) the experts who were designated duty according to Technical college
policies, 3) the experts who were specialized in educational organization, 4) the experts who used
the productivity of Technical Colleges. The data were collected 2 rounds by used EDFR methods
and analyzed by the experts of Vocational Education. The findings were: The Methods of Increasing
Efficiency and Productivity of Human Resources of Technical Colleges Technician Industrial of
High Vocational Certificate in Thailand. It consisted of 8 guidelines 1) Graduates characteristics,
graduates need to have in-depth knowledge in Technical fields. Moreover, they need to have
English skills and other languages. 2) Learning activities, the colleges needed to have collaboration
with entrepreneurs to develop learning curriculum, and went along side with National Economic
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and Social development Board, Industrial Development plans and local development. 3) Instructors,
they should develop their teaching skills and knowledge both theory and practice. 4) Collaboration,
There must be a network of cooperation in Local region and institutions level. 5) Standards,
High Vocational Institute Standard should be established in order to supervise vocational standards
under certificate control institution. 6) Supports from government, government should give the
importance to vocational education, It should be also defined as a national policy. 7) Technical
college value, The government must cooperate with the establishment, mass media to promote
motivation, in vocational education. 8) Management, Technical Colleges should be independent,
and stay on one direction, and it should involve community participation.

Keywords
Increasing Efficiency and Productivity, Human Resources Production of Technical
Colleges, Technician Industrial, High Vocational Certificate

บทนํา
ป จ จุ บั น ภาคอุ ต สาหกรรมของไทยต อ งเผชิ ญ หน า กั บ การแข ง ขั น ที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ หนึง่ ในปจจัยสําคัญทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันคือ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีและกําลังคน การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
เปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี
การที่ประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิคโดยผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน และผูที่จบการศึกษามีความรูทักษะ คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมาย
ในการผลิตและการมีงานทําเทาที่ควรนั้น เปนสิ่งจําเปนที่วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ตองเรงแกไข
ปรับปรุงหรือพัฒนา เตรียมความพรอม โดยที่ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรที่จะตระหนักและให
ความสําคัญวานโยบายการศึกษาควรมีทศิ ทางอยางไร และจะจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนอยางไร
เพื่อใหพรอมรับกับสถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน
จากขอมูลสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวาประชากรกลุม อายุ 15-17 ป
คือประชากรกลุม วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทีค่ าดวาจะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ
หรือประเภทอาชีวศึกษา เพือ่ ใหไดรบั การพัฒนาตามความถนัด ความสนใจ และความสามมารถพิเศษเฉพาะ
ดานตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพเปนแรงงานระดับฝมอื เพือ่ การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพชั้นสูงตอไป หรืออาจจะเขาสูตลาดแรงงานประกรกลุมนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 พบวา
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ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนเทากับ 2.82 ลานคน เปนเพศชาย 1.43 ลานคน และเพศหญิง 1.39 ลานคน และ
ในป พ.ศ. 2559 จํานวนประชากรลดลงเหลือ 2.71 ลานคน เปนเพศชาย 1.38 ลานคน และเพศหญิง 1.33
ลานคน (Office of the Education Council, 2017) ความไมสอดคลองกันของความตองการแรงงานฝมอื และ
การผลิตแรงงาน ในประเทศไทยทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ชองวางของทักษะทีส่ ถานศึกษา
ยังไมสามารถผลิตแรงงาน เพื่อเติมเต็มความตองการของฝายผูประกอบการไดนั้น เปนความทาทาย
ระดับชาติทจี่ าํ เปนตองไดรบั ความรวมมือ ระหวางสถานศึกษาและผูป ระกอบการเพือ่ สรางและพัฒนาแรงงาน
ฝมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติตอการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ใหคุณคาปริญญามากกวาทักษะ
และความสามารถ ดังสะทอนออกมาเปนคาตอบแทน เมื่อเริ่มตนเขาทํางานเปนสาเหตุสําคัญของการ
ขาดแรงงานฝมือของประเทศ (Rittirong & Tadee, 2015) จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการผลักดัน
วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใหเรงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กําลังแรงงานใหสนองตอบความตองการตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีแนวโนมความตองการแรงงานที่มีความรูทางทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ข อ มู ล สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ป  พ.ศ. 2556 มี ง านช า งเทคนิ ค และช า งฝ มื อ รวมกั น มากถึ ง
35,000 ตําแหนง ขณะที่ในปเดียวกันมีผูเพิ่งจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สายเทคนิคทั้งหมด 120,000 คน หมายความวาผูจบการศึกษาควรไดเขาทํางานจนเต็มทุกตําแหนงที่วางอยู
แตสภาพเปนจริงคือ ตลาดแรงงานกลับยังขาดแคลน เพราะผูจบ ปวส. รอยละ 47 เลือกทํางานในอาชีพอื่น
ทีม่ รี ายไดเฉลีย่ ตํา่ กวาชางเทคนิคหรือชางฝมอื และอีกรอยละ 20 ไมไดทาํ งาน และอีกรอยละ 19 เลือกเรียนตอ
สวนผูเขาทํางานเปนชางเทคนิคและชางฝมือมีเพียงรอยละ 14 สาเหตุที่ผูจบการศึกษาตองเขาทํางาน
ที่ใชทักษะความรูในระดับตํ่ากวาการศึกษาที่จบมานั้น พบวาระบบอาชีวศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากร
ทีม่ ที กั ษะสมรรถนะความรูต รงกับความตองการของนายจางได จากงานวิจยั พบวา ปญหาคุณภาพอาชีวศึกษา
ภาคปกติมีสาเหตุสําคัญคือ การละเลยทักษะความรูพื้นฐานของผูเรียนการศึกษา PISA โดย OECD ป
พ.ศ. 2555 พบวาผูเรียนอาชีวศึกษารอยละ 75 มีทักษะคณิตศาสตรตํ่ากวาระดับ 2 และมีผูเรียน รอยละ 32
มีทักษะคณิตศาสตรระดับ 0 หมายความวา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถคิดคํานวณโดยใชสูตรหรือนิยาม
ทางคณิตศาสตรอยางงายสุดได ทัง้ ทีผ่ จู ะทํางานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกีย่ วกับเครือ่ งกลนัน้ ตองสามารถ
แทนสูตรและแปลงหนวย ซึง่ ตองอาศัยทักษะพีชคณิต ขณะทีก่ ารรางแบบงานจําเปนตองใชความรูเ รขาคณิต
และตรีโกณมิติ และการควบคุมคุณภาพตองใชความรูดานสถิติ ดังนั้น ผูเรียนอาชีวะที่ไมมีการปูพื้นฐาน
คณิ ต ศาสตร ม าก อ นก็ จ ะไม ส ามารถมี ทั ก ษะช า งที่ ดี ไ ด เ ลย (RakkiatWong, 2016) จากการสํ า รวจ
สถานประกอบการชี้ใหเห็นปญหา 3 อันดับแรกในการทํางานคือ การที่พนักงานขาดทักษะในการทํางาน
เปนทีม และทักษะดานการสือ่ สารและภาษา นอกจากนี้ สถานประกอบการแตละประเภท ยังมีความตองการ
พนักงานทีม่ ที กั ษะทีเ่ ฉพาะเจาะจง เชน อุตสาหกรรมยานยนตตอ งการพนักงานทีม่ คี วามรูเ กีย่ วกับการทํางาน
ของชิ้ น ส ว นต า งๆ ของเครื่ อ งยนต อุ ต สาหกรรมอาหารต อ งการผู  ที่ มี ค วามรู  ด  า นมาตรฐานสากลของ
คุณภาพอาหาร และอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองการผูมีใจบริการ และอุตสาหกรรมตางๆ ยังคาดหวังที่จะได
พนักงานที่มีสมรรถนะอื่นๆ (Rittirong & Tadee, 2015)
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จากนโยบายการพัฒนาประเทศสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
(Niche Market) ของรัฐบาลนั้น การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศจะตองพิจารณาถึงสภาวการณ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลกเปนสําคัญ การเตรียมการโดยการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงถือวามี
ความสําคัญอยางยิง่ ซึง่ วิทยาลัยเทคนิคสถาบันอาชีวศึกษาเปนสถาบันการศึกษาทีม่ หี นาทีจ่ ดั การศึกษาและ
ฝกอบรมดานวิชาชีพโดยเนนการดําเนินการใหยดื หยุน หลากหลาย มุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
ุ ภาพ เนนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวอยูต ลอดเวลาใหมคี ณ
อาชีวศึกษา ผลิตกําลังคนที่มีความรูความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในระดับชางกึ่งฝมือ ชางฝมือ
ชางเทคนิค โดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎีและเนนใหผูเรียนมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ใหสอดคลองนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นักศึกษาที่เปนผลผลิตสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพชางอุตสาหกรรมใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดล อ ม ศั ก ยภาพของตนเองได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ซึ่งเปนสถาบันอาชีวศึกษาจึงมีหนาที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงคือ ทําอยางไรจึงจะเตรียมความพรอม
ดานความรู และทักษะใหกับผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปไดอยางเหมาะสมกับความตองการของ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลา
จากสภาพปญหาเหตุผล ผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และผูที่จบ
การศึกษามีความรูทักษะคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมายในการผลิตและ
การมีงานทําเทาที่ควร ประเด็นทั้งหมดที่กลาวมานี้ ทําใหผูวิจัยสนใจวาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นจะตองมีการพัฒนาและยกระดับในเรื่องใด อยางไร เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สูแ นวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
วางแผนการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค พัฒนาผลิตชางเทคนิค ชางอุตสาหกรรม ใหมีความพรอมทั้ง
ดานความรู ทักษะการทํางาน ทักษะทางสังคม อันจะเปนประโยชนในการนําขอคนพบ ผลการศึกษาไปเปน
ขอมูลสารสนเทศสําหรับหนวยงานตางๆ ในทุกภาคสวนใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการวางแผน
ดําเนินการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาในแตละป
ตามแผนปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนกําหนดเกณฑเปาหมายการปฏิรูปองคการ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีกวาและยอมรับได
ของสังคมในทิศทางที่เหมาะสมตอไปจึงเปนที่มาของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้
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วัตถุประสงค
เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
ประสิทธิภาพสูงสุดใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลิตผล (Output)
ทีไ่ ดรบั ออกมา ซึง่ สรุปไดวา ประสิทธิภาพเทากับผลผลิต ซึง่ ถาเปนหนวยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเขาไปดวยเขียนเปนสูตรไดดังนี้ E = (0-I) + S, E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient),
O = ผลผลิตหรือผลงานทีไ่ ดรบั ออกมา (Output), I = ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารทีใ่ ชไป (Input),
S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) (Herbert, 1960, 180-181)
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา แบงเปน 1) ปจจัยดานองคการ 2) ปจจัยดานสภาพ
แวดลอม 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ และวัดจากความสําเร็จ 4 ดาน 1) ความสําเร็จดานผูรับบริการ
2) ความสําเร็จดานการเงิน 3) ความสําเร็จดานการเรียนรูแ ละการพัฒนา และ 4) ความสําเร็จดานกระบวนการ
ภายใน (Hoy & Miskel, 2008, 292-293)
สมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ความสามารถที่แสดงวาทําไดบนฐาน
ความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธหรือผลของ
การปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “มาตรฐานสมรรถนะ” (Standards of Competence)
ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้ 1.1) มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence)
หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑ การปฏิบตั งิ านทัง้ ทีเ่ ปนการปฏิบตั แิ ละเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนัน้
คลายกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางาน (Standard of Work)
1.2) ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ 1.2.1) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตาม
ที่คนสามารถทําไดไมใชความมากนอยของความรู หรือระยะเวลายาวนานของการทํางาน 1.2.2) มาตรฐาน
ดานผลงาน เปนความเกีย่ วของกับผลลัพธของการปฏิบตั งิ าน (ผลผลิต ผลงาน) มากกวาปจจัยปอนทีต่ อ งการ
เพื่ อ ทํ า ให บ รรลุ ห รื อ มาตรฐานด า นผลงาน 1.3) ลั ก ษณะของข อ กํ า หนดในมาตรฐานสมรรถนะ
1.3.1) เปนขอความที่ระบุถึงสิ่งซึ่งใคร ๆ ควรสามารถทําได 1.3.2) ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน
1.3.3) ขอความที่ระบุวาเมื่อไรและที่ไหนที่จะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ 1.3.4) ขอความที่ระบุชนิด
ของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน นั้นมีความคงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยังยืน
(Office of the Vocational Education Commission, 2010)
ทักษะหลัก (Key and Core Skills) ไดจากการบูรณาการพิสยั 3 ดาน คือ ความฉลาดทางเชาวน ปญญา
ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณใหเขากัน ดังนั้นทักษะหลักจึงนับเปน สมรรถนะชนิดหนึ่ง
องคประกอบของทักษะหลักนัน้ มีหลากหลาย แตทสี่ าํ คัญในการปฏิบตั งิ านอาชีพและการเรียนรูต ลอดชีวติ นัน้
ประกอบดวย การสื่อสาร การคิดคํานวณหรือการใชตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานรวมกับ
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ผูอ นื่ การปรับปรุงการเรียนรูแ ละการปฏิบตั งิ านของตนเอง อยางไรก็ตามในการปฏิบตั งิ านอาชีพบางงานอาชีพ
และบางระดับอาจไมเนนความสําคัญของทักษะหลักนี้ ใหครบทุกองคประกอบ แตผูที่มีทักษะหลักรอบดาน
มากกวายอมไดเปรียบ ซึง่ ทักษะหลักในระบบคุณวุฒโิ ดยทีใ่ นระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพของอังกฤษ (NVQ) เรียกทักษะ
นีว้ า ทักษะสําคัญ (Key Skill) ในขณะทีร่ ะบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพของสก็อต (SVQ) เรียกทักษะนีว้ า ทักษะแกนกลาง
(Core Skills) ทั้งสองระบบนั้นเทียบกันไดคือ ทักษะสําคัญ (Key Skills) ใชใน NVQs 1) การสื่อสาร
(communication) 2) การประยุกตใชตวั เลข (Application of Number) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอ่ืน (Working with Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving)
6) การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง (Improving own Learning and Performance)
ขณะที่ทักษะแกนกลาง (Core Skills) ใชใน SVQs 1) การสื่อสาร (communication) 2) การคิดคํานวณ
(Numeracy) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with
Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving) (Paosopa & Promped, 2007)
คุณภาพของผูส าํ เร็จการอาชีวศึกษาทุกระดับ คุณวุฒปิ ระเภทวิชาและสาขาวิชาตาง ๆ ตองครอบคลุม
อยางนอย 3 ดาน 1) ดานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสยั
ทักษะทางปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ความรู การสือ่ สาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การประยุกตใชตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ความสามารถในการประยุกต
ใชความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ สวนคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปวส. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในการวางแผน แกปญหา
และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม
มีความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอน หรือจัดการงานผูอื่น
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
มีสว นรวมทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทัง้ มีคณ
ในวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน (Ruchchusan, 2017) ยุทศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ดังนี้
1. วิสัยทัศน ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับความตองการ
และมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถแขงขันไดกับนาประเทศ โดย
ความรวมมือของทุกภาคสวน
2. เปาหมาย ป พ.ศ. 2561 คือ 1) มีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification Framework:
NQF) และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 2) การจัดตั้งสภาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรองรับสมรรถนะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และฝกงานใหมากขึน้ โดยมีสดั สวนผูเ รียนในระบบทวิภาคีและ
สหกิจศึกษา เปนรอยละ 30 ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
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โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา: สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40 5) กําลังแรงงาน
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
6) ผลิตแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอ ป ตั้งแตป พ.ศ. 2554 (Office of the Education Council, 2011, 10-11)

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยดวยวิธีการ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi
Technique) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1.1 ศึกษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย โดยดําเนินการวิจยั 2 วิธี ไดแก วิเคราะหสาระจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกผูเ ชีย่ วชาญ
1.2 การกําหนดและเตรียมตัวกลุม ผูเ ชีย่ วชาญ โดยการติดตอผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ ขอความรวมมือ
ในการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 7 คน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
การอาชีพทั้งทางตรงและทางออมจํานวน 1 คน 2) ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินปฏิบัติงาน
สนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน 3) ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
จํานวน 2 คนและ 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน
1.3 การสัมภาษณ (EDFR รอบที่1) ยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจาก Optimistic –
Realistic (O-R) Pessimistic – Realistic (P-R) และ Most Probable Realistic (M-R)
1.4 การวิเคราะหสงั เคราะหขอ มูล โดยการนําขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญวิเคราะห
และสังเคราะห ดําเนินสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพือ่ หาคําตอบทีเ่ ปนฉันทามติดว ยเทคนิคเดลฟาย
โดยผูเชี่ยวชาญ
1.5 ยืนยันแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน ของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การทําเดลฟาย (EDFR รอบที่ 2)
2. ประชากร
2.1 ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาคือ ผูท มี่ บี ทบาทอํานาจหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายการอาชีพ
ทัง้ ทางตรงและทางออม ผูท มี่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการดําเนินปฏิบตั งิ านสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค นักวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม และผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายออกเปน 4 กลุม จํานวน 7 คน
กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการอาชีพทั้งทางตรง
และทางออมจํานวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการเลือกคือ
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ  ม ที่ 2 เป น กลุ  ม ผู  เ ชี่ ย วชาญที่ มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น ปฏิ บั ติ ง านสนองนโยบาย
วิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแกผอู าํ นวยการวิทยาลัยเทคนิค
กลุมที่ 3 เปนกลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประเภท
ชางอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการคัดเลือก
คือ นักวิชาการที่มีประสบการณบริหารและสอน สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแกครูผูสอนสาขาวิชา
ชางอุตสาหกรรม
กลุมที่ 4 เปนกลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการคัดเลือกคือ ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับ
สูงของบริษัทหางรานที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับหรือประเมินพนักงานไดแกเจาของกิจการ ผูบริหาร
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก EDFR รอบที่ 1 โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณครอบคลุม 8 ดาน
ทั้งดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานความรวมมือ
ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุนของรัฐบาล ดานคานิยมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม
ดานการบริหารจัดการ โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยเทคนิคและจากการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญ
ถึงแนวทางหลักทั้ง 8 ดาน ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) โดยทําการจําแนกขอมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย
3.2 แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รอบที่ 2 เพื่อสรางแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย ที่เปนฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก
EDFR รอบที่ 1 สรางเปนขอคําถามแบบสอบถาม มาตราประมาณคาแบบลิเคิล (Likert Scale) ใหผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 7 คน เปนผูตอบ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ไดแกคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไป
ประเมินขอคําถามใหมีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการไดครบถวน โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 7 ทานประเมินเนื้อหาของขอคําถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มีคาเทากับ 0.90 ทุกขอ
โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง / ไมเหมาะสม
0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม สามารถนําไปใชได

ผลการวิจัย
1. คุ ณ ลั ก ษณะของผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางช า งอุ ต สาหกรรมของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ผูเ ชียวชาญมีความเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ และเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 100 คือ เปนผูมีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ
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ทีห่ ลากหลายในการปฏิบตั งิ านทางชางอุตสาหกรรม มีความรูท กั ษะฝมอื ทางชางวิชาชีพเชิงลึกในการปฏิบตั งิ าน
ตามวิ ช าชี พ ระดั บ สู ง เฉพาะเจาะจง มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและภาษาอื่ น ๆ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ดานนวัตกรรม รูเขาใจศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งใจในการทํางาน
มีปฏิภาณไหวพริบพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาและรูจักวิธีการทํางานเปนทีม อดทน ขยัน ซื่อสัตยสุจริต
มีความใฝรูและภาวะผูนํา
2. การจัดการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม ผูเ ชีย่ วชาญมีความเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไดมาก
มีความเห็นสอดคลอง ในแตละแนวทางและเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 85.7 คือ จะตองรวมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองตลาดแรงงาน ความตองการของ
สถานประกอบการในแตละประเภทแตละบริบทของทองถิ่น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และการประกอบอาชีพอิสระ วิธีการจัดการเรียนการสอน
มีความหลากหลายเปนไปตามสถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ยืดหยุนตามผูประกอบการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถถายโอนผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณได เรียนในรูปของชิ้นงาน
โครงการบูรนาการหลายๆ วิชา ปฏิบัติสัมผัสสถานการณในพื้นที่จริง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดตาม
ความเหมาะสมของสภาพแตละบริบททองถิ่น เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยายถึงแนวทาง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนเนนการฝกปฏิบัติใหโอกาสกับนักศึกษาไดสัมผัสกับ
งานอาชีพทีแ่ ทจริง จัดใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสเขาไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการและไดทดลองฝกปฏิบตั จิ ริง
มีการประเมินเปนรายบุคคลทั้งจากสถานประกอบการและวิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอนระบบ
สหกิจศึกษาและทวิภาคีซงึ่ เรียนพรอมกับทํางานไปดวยทีส่ ามารถตอยอดอาชีพได ปฏิรปู การสอบโดยการเนน
ภาคปฏิบัติทั้งในขณะเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคและในสถานประกอบการ รูจักการทําวิจัย จัดใหมีการประกวด
แขงขันนวัตกรรมผลงานของนักศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
3. ครูผูสอนผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ
แนวทาง และเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 100 คือ ครูตอ งมีเจตนาเปาหมายในการทํางาน มีการพัฒนา
ความรูทั้งทฤษฏีทักษะฝมืออยางตอเนื่องไปสูมาตรฐานคุณภาพโดยสงครูไปสัมมนาทางวิชาการ ทัศนศึกษา
ดูงาน จัดอบรมทางวิชาการ ศึกษาตอ พัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ใหมคี วามรูค วามชํานาญและทักษะประเภทชางอุตสาหกรรมในสาขาวิชาชีพ และรูล กั ษณะงานอาชีพทีส่ อน
อยางลึกซึ้ง มีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูในวิชาชีพ ฝกนักศึกษาใหเกิดการเรียนรู
คนควาดวยตนเอง รูศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการพัฒนางานวิจัย นําผลการวิจัยมาตอยอด
ประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและ
มีการพัฒนา ผลิตเอกสารตํารา สือ่ อยูเ สมอ มีใบประกอบวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพครู
เปนทีย่ อมรับของสังคม ไดรบั สวัสดิการผลตอบแทนทีด่ สี งู ขึน้ และยกระดับฐานะทางสังคมใหเปนวิชาชีพชัน้ สูง
มีการจัดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานจากทักษะฝมือชางอุตสาหกรรมจากประสบการณ โดยให
ความสําคัญกับวุฒิการศึกษาเปนลําดับรองลงมา
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4. ความรวมมือ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ
แนวทางและเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 100 คือ จะตองไดรบั ความรวมมือจากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
ใหความสําคัญ และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิค ผลิตนักศึกษาประเภท
ชางอุตสาหกรรมอยางจริงจัง โดยทุกหนวยงานมารวมกันวางแผน กําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตรในการพัฒนา
ผลิตกําลังคน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและทุกระดับรวมกัน มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งสมาคมวิชาชีพ ธุรกิจสถานประกอบการตางๆ องคกรผูใชกําลังคนและ
วิทยาลัยเทคนิคผูผ ลิตกําลังคนทัง้ ในระดับทองถิน่ ภูมภิ าค รวมถึงความรวมมือระหวางสถาบันจากตางประเทศ
รูปแบบของความรวมมือระดับสถาบันจากสถาบันทีเ่ ขมแข็งกวาชวยเหลือสถาบันทีอ่ อ นแอกวา มีการแลกเปลีย่ น
บุคลากรครู นักศึกษาระหวางประเทศและพัฒนาหลักสูตรรวมกันมีการติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง
5. มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาโอกาสที่เปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลอง
ในแตละแนวทาง และเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 85.7 คือ มาตรฐานสมรรถนะแหงชาติภาครัฐ
ตองเปนผูกําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหงชาติ ควรจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดูแลมาตรฐานวิชาชีพแตละ
สาขาภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กําหนดใหสภาพัฒนาฝมือแรงงาน
เปนหนวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพ เพื่อกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม
มีสวนรวมกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพในแตละสาขาชางอุตสาหกรรมอยางชัดเจน
ดานประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา แนวทาง คือมีระบบประเมินการจัดการวิทยาลัยเทคนิค
สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาจากสํ า นั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีระบบการประเมินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา
ภายนอกโดย (สมศ.) โดยผูประเมินกําหนดและใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันทดสอบคุณภาพของนักศึกษา
กอนการจบการศึกษา ทั้งทางดานวิชาชีพ และภาคปฏิบัติทางชางอุตสาหกรรม ดานลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ
แนวทางคือตองกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพเปนที่แนนอนชัดเจน กําหนดคาอัตราคาจาง
คาตอบแทนทีม่ คี วามแตกตางกันในแตละสาขาอาชีพ ใหมคี วามสอดคลองในดานคาจางกับทักษะฝมอื ในระดับ
ผลการทํางานทีแ่ ตกตางกัน ดานระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสถาบันอาชีวศึกษา แนวทางคือ ตองกําหนด
มาตรฐานที่ชัดเจน โดยกําหนดมาตรฐานในแตละสาขาชางอุตสาหกรรม และแตละอาชีพ ตองกําหนด
มาตรฐานระดับสากลที่ใชมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก มาตรฐานระดับอาเซียน มาตรฐานระดับประเทศ และ
มาตรฐานระดับภูมภิ าค
6. การสนับสนุนของรัฐบาล ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสที่เปนไปไดมาก มีความเห็น
สอดคลองในแตละแนวทาง และเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 71.4 คือ แนวทางทีร่ ฐั ตองใหความสําคัญ
วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาอยางจริงจัง และแนวทางที่รัฐตองกําหนดใหการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทช า งอุ ต สาหกรรม เป น นโยบายแห ง ชาติ ไ ม ป รั บ เปลี่ ย นบ อ ยๆ เมื่ อ มี ก ารสั บ เปลี่ ย นรั ฐ บาล
ดานงบประมาณ แนวทางคือ ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ ใหกับวิทยาลัยเทคนิคแตละแหงอยาง
เพียงพอและเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณมุงเนนไปที่ผลงานของนักศึกษาเปนสําคัญ ดานนโยบาย
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แนวทางคือ รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง โดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรม
มีนโยบายทีแ่ นนอนชัดเจน มีความเปนเอกภาพ ผลักดันการจางงานสูส ถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ใหการสนับสนุนสงเสริมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหเทาเทียมกับสายอาชีพอื่นและ
สายสามัญ รัฐบาลตองมีนโยบายใหวทิ ยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาเปดหลักสูตรประเภทชางอุตสาหกรรม
ในระดับปริญญาตรี เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานครูแนวทาง คือรัฐบาลตองกําหนด
ใหมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
รัฐตองกําหนดใหมมี าตรฐานครูผสู อนและมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในระยะสัน้ ระยะยาว
ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและอยางเปนระบบ ดานการวิจัยแนวทาง คือรัฐบาลตองสนับสนุน
ใหมีการวิจัยทางดานการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรมใหมากขึ้น และนําผลการวิจัย
ทีไ่ ดมาพัฒนาตอยอด เพือ่ ใหเกิดองคความรูใ หมๆ มีการจัดทําฐานขอมูลกําลังคนของประเทศระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ดานสงเสริมการเรียนสายอาชีพ แนวทางคือ รัฐสรางความภาคภูมใิ จ
เกียรติ์ศักดิ์ศรี ยกระดับอาชีพ โดยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีทั่วถึงทุกพื้นที่ ดานกฎหมาย แนวทางคือ
มีการกําหนดและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และตองบังคับใช
อยางจริงจัง ดานความรวมมือ แนวทางคือ รัฐตองเปนผูก าํ หนดบทบาทหนาทีใ่ หเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ โดยกําหนดใหทางสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา มีการจัดโรงงานใหมีในสถานศึกษาและจัดสถานศึกษาใหมีในโรงงาน รวมคิด
ร ว มทํ า ร ว มลงทุ น ส ง เสริ ม มี ก ารวิ จั ย ร ว มกั บ สถานประกอบการในรู ป แบบของทวิ ภ าคี สหกิ จ ศึ ก ษา
โดยต อ งทํ า ข อ ตกลงร ว มระหว า งสถานประกอบการกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เพื่ อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให ต รงกั บ
ความตองการ และเพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนที่เรียนเกง และรับประกันคุณภาพและการมีงานทํา
7. คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ผูเชี่ยวชาญเห็นวา แนวทางมีโอกาส
เป น ไปได ม าก มี ค วามเห็ น สอดคล อ งในแต ล ะแนวทางและเป น แนวทางที่ พึ ง ประสงค ร อ ยละ 85.7
ดานการสรางคานิยม คือภาครัฐจะตองรวมมือกับสถานประกอบการ สือ่ มวลชนสรางแรงจูงใจ ความภาคภูมใิ จ
เกียรติศักดิ์ศรี คานิยมในการเรียนสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางกระแสความนิยมภาพลักษณ
ที่ดีในการเรียนวิทยาเทคนิค รัฐควรยกระดับและใหอัตราผลตอบแทนเงินเดือนสูงๆ ครูแนะแนวตองแนะนํา
ใหเห็นภาพวาเรียนสายชางอุตสาหกรรมดีอยางไร แสดงใหเห็นเสนทางความกาวหนาของการศึกษาสายอาชีพ
ช า งอุ ต สาหกรรม เดิ น หน า สื่ อ กระตุ  น การปรั บ เปลี่ ย นสั ด ส ว นการเรี ย นสายสามั ญ กั บ สายอาชี พ และ
เพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนเกง โดยทําการเปดหลักสูตรสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหถึง
ระดับปริญญาตรี ดานการสงเสริมใหเกิดคานิยม แนวทางคือ มีการประชาสัมพันธจุดเดนของสายอาชีพ
เรียนรูจริง ทําจริง ทําได เกงฝมือ เกงงาน เกงปฏิบัติ มีรายไดระหวางศึกษาจบแลวมีงานทํา มีโอกาสกาวหนา
ในสายอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงๆ ขึ้นไป
8. การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิค ผูเ ชีย่ วชาญเห็นวามีแนวทางโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็น
สอดคลองในแตละแนวทางและเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 85.7 ดานการกระจายอํานาจ คือการบริหาร
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จัดการวิทยาลัยเทคนิคจะตองมีความเปนอิสระ มีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติและ
มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังระดับสถาบัน มีการบริหารในระบบเครือขายของถานศึกษาของรัฐ
และมีเครือขายความรวมมือกับสถานศึกษาเอกชน และสถานประกอบการเพือ่ ใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายนโยบายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจมีความแตกตางกันในแตละบริบท
แตละพื้นที่และตางกันในวิธีการบริหารการทํางาน โดยที่ระบบบริหารและการจัดการอาจแบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับชาติดําเนินการในรูปคณะกรรมการเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ
และระดับสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประเภท
ชางอุตสาหกรรมระดับ ปวส ปริญญาตรี มีความเปนอิสระผานการรับรองมาตรฐานตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการ
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษากําหนดเปนนิตบิ คุ คล ใหวทิ ยาลัยเทคนิคดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการทีเ่ ปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและดําเนินการปรับเปลีย่ น
ระบบวิธีการรับนักศึกษาใหม เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินและบุคลากรอยางมี
เปาหมาย ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มีการแขงขันกันในระดับวิทยาลัยแตละสถานศึกษา ชุมชนมีสว นรวม
ในการกํากับติดตามการทํางานของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจในแตละฝาย สงเสริมการทํางานรวม
กันเปนทีม ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคตองเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
การบริการวิชาชีพสูส งั คมคือ บริการวิชาชีพทีเ่ หมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ
เกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาเปนสิ่งสําคัญผูกําหนดนโยบายทางดานสถาบันอาชีวศึกษาตองกําหนด
แนวทางนโยบาย กําหนดกลยุทธ ยุทธวิธใี หชดั เจน ขณะทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคในฐานะผูด าํ เนินการสนองนโยบาย
จะตองปรับกระบวนการผลิตบุคลากร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยมีเปาหมายหลักคือ ผลิตทรัพยากรบุคคลประเภทชางอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและใหสอดคลองกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต สําหรับผูใชผลผลิต สถานประกอบการตองเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการผลิตนักศึกษา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสมรรถนะตามที่ตองการ สวนดาน
ผลผลิตคือ ผูส าํ เร็จการศึกษาก็ตอ งปรับเปลีย่ นตัวเองมุง ทีจ่ ะพัฒนาใหไดรบั การยอมรับ สามารถเขาไปแขงขัน
ในตลาดแรงงานในระดับสากลได ตองมีทักษะฝมือตามสาขาอาชีพ มีความรูทักษะทางภาษาและสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอตนเองและงานที่ปฏิบัติ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท
ชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูง ทีพ่ งึ ประสงคและมีโอกาสเปนไปไดจริงมากทีส่ ดุ คือ การจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนนการฝกปฏิบัติ เรียนไปพรอมกับทํางานไปดวย เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัส
กับอาชีพที่แทจริง บุคลากรครูผูสอนตองมีทักษะความรูในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
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มีจรรยาบรรณ พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดเวลารูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รักและ
ภาคภูมใิ จในอาชีพ มีเปาหมายทิศทางในการทํางาน มีใบประกอบวิชาชีพ ยกระดับวิชาชีพครูใหเทียบเทากับ
อาชีพอื่นๆ ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกาวทันตอกระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเปน
สถานศึกษาจุดเริ่มแรกของการผลิตทรัพยากรบุคคลเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง โดยที่รัฐบาลตอง
ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ โดยการกําหนดใหวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา เขาเปนวาระแหงชาติ
แนวทางดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ตองมีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เชิงลึกในทางสาขาวิชาชีพที่สําเร็จมา มีความรูความสามารถทางภาษาไดมากกวา 2 ภาษา มีทักษะฝมือ
ในการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพอยางลึกซึง้ แบบเจาะจง มีความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยี
ทางวิชาชีพ มีวสิ ยั ทัศนความคิดกวางไกล คิดริเริม่ สรางสรรค มีภาวะผูน าํ พัฒนาตนเองอยางสมํา่ เสมอ ซือ่ สัตย
สุจริต มีระเบียบวินยั คุณธรรมจริยธรรม มีความเชือ่ มัน่ ภาคภูมใิ จในสายอาชีพ ซึง่ สอดคลองกับ (Posri, 2016,
1268-1287) พบวาการพัฒนาการจัดการคุณลักษณะแรงงานที่สําคัญของผูสําเร็จการศึกษาทางดาน
อาชีวศึกษาคือ ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน และ
สอดคลองกับ (Mokkaranurak, 2011, 189-199) พบวาคุณลักษณะผูส าํ เร็จการศึกษามีความสามารถทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวติ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตองตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ครูผสู อน
เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานอาชีพในสาขาที่สอนอยางแทจริง ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการจัดตัง้ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ รัฐมีนโยบายทีแ่ นนอนชัดเจน สือ่ มวลชน รัฐบาล สถานประกอบการรวมกัน
สรางและผลักดันใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา การบริหารจัดการตองมีความเปนอิสระ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนประเภทชางอุตสาหกรรมคือ มีหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตชาง
ที่หลากหลายยืดหยุนสอดคลองกับบริบททองถิ่นและสังคม ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลนตรงทิศทางเปาหมายของการพัฒนาประเทศ และแนวโนมของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในชวง 3-5 ป ดานวิชาการควรสอนเพิ่มในหลักสูตรคือ การประกวดราคา
และการรับเหมางาน วิชาที่วาดวยมาตรฐานตางๆ ในโรงงาน จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามผูเรียนและ
สถานประกอบการ เนนการปฏิบัติและลงพื้นที่จริง ประเมินผลการเรียนรูรายบุคคลที่มีทักษะทางชาง
ที่แตกตางกัน เนนการเรียนในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาเรียนไปพรอมกับทํางานไปดวยตอเนื่องไมนอยกวา
3 เดือนขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ (Rupavijchet, 2016, 175-186) พบวาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ มีความรู
ความเขาใจในเรื่องการทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมมีความสุขและสนุกในการทํากิจกรรมฝกอบรม
แบบศูนยการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือ และสอดคลองกับ (Meesuk, 2017, 221-235) พบวา รูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวยปจจัยการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ประชาสัมพันธ การนิเทศกการศึกษา การวัดและประเมินผล
แนวทางการพัฒนาครูสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูผูสอน
มีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจโลกคือ ทํางานเชิงรุก มีวธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย วางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
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สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ความตองการของตลาดแรงงาน สวนประสบการณวิชาชีพครูตองไดรับการฝกอบรม
ฝกฝนในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางสมํ่าเสมอ เกงในการปฏิบัติรูลักษณะงานอาชีพในสาขาที่สอนอยางแทจริง
มีทัศนะคติที่ดีตออาชีพ ไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถ และครูตองมีการทดสอบ
วัดคุณภาพผูสอนวิชาชีพจากประสบการณ โดยไมเนนดูจากวุฒิบัตรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ (Prosser, Hawkins & Wright, 1951) ผูสอนควรมีประสบการณการทํางานจริงทั้งดานทักษะการปฏิบัติ
และความรู ตองฝกฝนใหผูเรียนมีอุปนิสัยการคิดแกปญหาอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการฝกฝน
ที่เพียงพอ ตองคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดเชาวปญญาของผูเรียนแตละคนและควรมีความยืดหยุน
แนวทางความรวมมือจากทุกภาคสวนดําเนินการกับสถานประกอบการใหชัดเจนในบทบาทหนาที่
ของแตละหนวยงาน แตละภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยทําใหทุกภาคสวนเขาใจในเปาหมายเดียวกันคือ พัฒนา
เยาวชนประเภทชางอุตสาหกรรมของชาติใหถกู ทิศถูกทาง สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตองไดรบั ความรวมมือ
จากสถานประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน โดยที่รูปแบบ
ความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคที่เขมแข็งใหความชวยเหลือวิทยาลัยเทคนิคที่ออนแอกวา รวมมือกับสถาบัน
อาชีวศึกษานานาชาติแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหวางประเทศ รวมมือกันระหวางวิทยาลัยเทคนิคกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด (Tuttle,
2002, 40–42) ปจจัยพืน้ ฐานของความสําเร็จในความรวมมือกันของสถานประกอบการคือ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
กันของทั้งสองฝาย และสอดคลองกับ (Dubrion & Ireland, 1993 ) ความรวมมือคือ การที่คนตั้งแตสองคน
หรือสองหนวยงาน / องคกรขึ้นไปมีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน
แนวทางมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค ประกอบดวยคุณภาพของผลผลิต (ผูท สี่ าํ เร็จการศึกษา) คุณภาพ
ของระบบสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค) ตองมีการประเมินระบบการประเมินการจัดการภายใน ภายนอก
โดยผูประเมินใชเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการทดสอบคุณภาพผูเรียนกอนที่จะสําเร็จการศึกษาทาง
ดานวิชาชีพ มีเอกสารรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” นอกเหนือจากวุฒิการศึกษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่จัดตั้งขึ้น ที่เปนผูกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมหรือผูปฏิบัติงานมาจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
ผลผลิตทางการอาชีวศึกษาประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือสภาหอการคาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษา
ศึกษาลักษณะของคุณวุฒวิ ชิ าชีพนัน้ จะตองกําหนดบันไดความกาวหนาของแตละอาชีพทีแ่ นนอน สอดคลอง
ในดานอัตราผลตอบแทน (คาจาง) และทักษะฝมือ โดยกําหนดใหชัดเจนในแตละสาขาอาชีพ
แนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล ผูบริหารระดับประเทศตองเห็นความสําคัญของวิทยาลัยเทคนิค
ควบคุมสัดสวนการรับผูเรียนสายสามัญและสายอาชีพอยางจริงจัง เพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพประเภท
ชางอุตสาหกรรม 70 : สามัญ 30 รัฐตองจัดงบประมาณใหเพียงพอเหมาะสม มุงเนนใหเปนผลงานและ
ผูเ รียนเปนสําคัญ กําหนดนโยบายทางดานอาชีวศึกษาทีแ่ นนอนและชัดเจน ใหการสงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรม ดําเนินการติดตามและควบคุมนโยบายทางดานอาชีวศึกษาอยางจริงจัง สนับสนุน
วิทยาลัยเทคนิคใหเทาเทียมกับนานาชาติ สามารถพัฒนาอัตรากําลังคนที่สามารถไปทํางานไดท่วั ทุกมุมโลก
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ใหทางวิทยาลัยเทคนิคสามารถเปดปริญญาตรีสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม เชนเดียวกันสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล รัฐกําหนดใหครูทกุ คนในประเทศคือ ครูของประเทศชาติไมมกี ารแบงแยกใหมสี วัสดิการ
เทากัน มีการเพิม่ อัตรากําลังครูและมีแผนการพัฒนาครูในระยะยาว กําหนดใหมมี าตรฐานครูผสู อนสายอาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรม มีศูนยสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ สงเสริมการวิจัยในระดับสถาบันเพื่อใหเกิดองคความรูใหม และกําหนดใหมีการวิจัยทาง
ดานอุตสาหกรรมใหมากขึน้ และนําผลจากการวิจยั มาตอยอดในการพัฒนา การสงเสริมการเรียนสายอาชีพรัฐ
ตองจัดตัง้ สถาบันเพือ่ สงเสริมอาชีพ สรางความภูมใิ จในอาชีพ พัฒนาตอยอดอาชีพ ยกระดับสายอาชีพประเภท
ชางอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธภาพลักษณะที่ดี และประโยชนอันเกิดจากการเรียนสายอาชีพใหครอบคลุม
ทัว่ ถึงทุกพืน้ ทีอ่ ยางตอเนือ่ ง กําหนดและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รัฐตองเปน
ผูกําหนดบทบาทใหเกิดความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยเทคนิค ใหสถานประกอบการ
มีสวนรวมในการวัดคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา สงเสริมการวิจัยทําขอตกลงกับสถานประกอบการการผลิต
ชางอุตสาหกรรมตามที่สถานประกอบการตองการ และสถานประกอบการตองรับผูสําเร็จการศึกษาเขา
ปฏิบัติงานเมื่อเรียนจบ
แนวทางคานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางความรวมมือจากทุก
ภาคสวน รัฐบาล สถานประกอบการ ชุมชน และสื่อสารมวลชน รวมมือกันสรางและผลักดันใหเกิดคานิยม
ในการเรียนสายอาชีพ เสนอภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยเทคนิค รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนสูงๆ
รวมทั้งใหวิทยาลัยเทคนิคเปดเรียนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเปนแรงจูงใจ ชี้แนวทางในการเรียนสายอาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรมใหเห็นภาพวาเรียนแลวดีอยางไร มีโอกาสกาวหนาหนาอยางไร สรางความภาคภูมใิ จ
ในการเขามาเรียนสายอาชีพ ซึง่ สอดคลองกับ (Ratchaisin & Jiyajan, 2018, 217-232) พบวานักศึกษาตัดสินใจ
เลือกเขาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเนื่องจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝกประสบการณในระหวาง
เรียนและการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันดานตลาด โดยจัดทําสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธสถาบันเพือ่ ขยายตลาด
และสรางโอกาสทางการศึกษา
แนวทางดานการบริหารวิทยาลัยเทคนิค เปนแบบการกระจายอํานาจ แนวนโยบายและเปาหมาย
หลักเดียวกันแตแตกตางกันในรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน เปนนิติบุคคล ติดตามการทํางานของ
วิทยาลัยเทคนิคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม รัฐบาลตองเรงดําเนินการ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีหนาที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สรุป
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท
ชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคจะตองมีการเพิ่มความรูทักษะฝมือ
ทางชางวิชาชีพเชิงลึก ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร
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สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบทของทองถิ่น
มีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏีและทักษะฝมืออยางตอเนื่อง สรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่น
ภู มิ ภ าค และระหว า งสถาบั น จั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ดู แ ลกํ า หนดมาตรฐานทางวิ ช าชี พ ภายใต
กรอบคุณวุฒแิ หงชาติ โดยทีร่ ฐั บาลใหความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง กําหนดไวเปนนโยบาย
แหงชาติ ภาครัฐรวมมือกับสถานประกอบการ สือ่ มวลชน สงเสริมแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ การบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคมีความเปนอิสระ มีเปาหมาย นโยบายอันเดียวกันและชุมชนมีสวนรวม ซึ่งมีความสําคัญ
หากไดรับการพัฒนาและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม หากทุกหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมมือกัน
ผลักดันอยางจริงจัง โดยการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
เสนอใหผูที่เกี่ยวของระดับการกําหนดนโยบายทุกระดับควรตระหนักและใหความสําคัญกับ
วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาอยางจริงจัง โดยผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรทางการอาชีวศึกษาเปน
นโยบายแหงชาติ อันจะเปนการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สวนผูท เี่ กีย่ วของ
ระดับผูดําเนินการเสนอแนวทางใหวิทยาลัยเทคนิคทุกแหงในประเทศไทย มุงเนนการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติใหมาก เรียนรูจากสถานประกอบการจริง โดยทําความเขาใจกับสถานประกอบการถึงหลักการ
และวิธกี ารประเมินผลใหชดั เจน และสําหรับผูใ ชผลผลิตเสนอแนวทางใหสถานประกอบการเขามามีสว นรวม
ในการจัดทําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกับทางวิทยาลัยเทคนิค คิดวางแผนการผลิต
กําลังคน ประเภทชางอุตสาหกรรม เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจยั เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิครวมกับสถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ทีก่ อ ใหเกิดปญหา
ความคุม ครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามทีม่ สี ถานะถูกตองตามกฎหมาย 2) เพือ่ วิเคราะห
ปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความมัน่ คงทางอนามัยใหกบั แรงงานขามชาติ
รวมถึงผูต ดิ ตามอยางยัง่ ยืน โดยไมกอ ใหเกิดปญหาการคลังตอระบบสาธารณสุข โดยไมสรางภาระทางการคลัง
ใหกับระบบสาธารณสุข โดยวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงศึกษาขอมูลจากเอกสารการวิจัย
และการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและตางประเทศเปนหลัก ภายใตกรอบการวิจัยหลักคือ
หลักสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดวา ปญหา
ความคุม ครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม เกิดจากการขาดมาตรการในการคัดกรองแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมาตรการในการนําแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีชอ งวางดานเนือ้ หาและการบังคับใช ทําใหมแี รงงาน
ข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตามอยู  น อกระบบประกั น สุ ข ภาพเป น จํ า นวนมาก นํ า ไปสู  ข  อ สรุ ป คื อ ไทยจะต อ ง
กําหนดใหชองทางการรับแรงงานขามชาติและผูติดตามมีเพียงชองทางเดียว รวมถึงกําหนดใหการซื้อ
บั ต รประกั น สุ ข ภาพเป น เงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตทํ า งาน และการพํ า นั ก ในราชอาณาจั ก ร อั น จะทํ า ให
แรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียม และมีประสิทธิภาพ
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คําสําคัญ
แรงงานขามชาติและผูติดตาม ปญหาความคุมครองทางสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ

Abstract
The research aims 1) to study the problems of Thai government’s legal measures in handling
with legal migrant workers and their dependents that produce health protection obstacles
2) to analyze constraints cause of the legal measures and find solutions to sustain health protection
for migrant workers and their dependents without creating additional fiscal burden in healthcare
systems. The approach of study is qualitative research; the sources of information are mainly from
research papers as well as comparative analyses of Thai and foreign laws. The core research
frameworks are “Right to Health” “Social Welfare” and “Health Economics”. The findings have shown
that constraints to health protection for migrant workers and their dependents incurred as the legal
measures on screening immigrants are instable and multi-standard. In addition, legal measures
imposed on migrant workers and their dependents in order to enforce them to be health insurers,
namely Social Security Act, B.E. 2533 and Notification of the Ministry of Public Health dated 14
March B.E. 2559 contain legal loopholes in both content and enforcement. As a result, a large
number of migrants and dependents remains excluded from the health insurance system. The
conclusions are; Thai government has to standardize criteria of screening and legalization migrant
workers and their dependents. Besides, compulsory purchase scheme of health insurance card
must be conducted and enforced by imposing it as a required condition of granting as well as
renewal of work and stay permit. In consequence, migrant workers and dependents will gain the
same health protection equally and effectively.

Keywords
Migrant Workers and Their Dependents, Constraints to Health Protection,
Health Insurance Systems

บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยพึ่งพาแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางาน
บางประเภท หรืองานในกลุม 3Ds หมายถึง Dirty หรืองานสกปรก Dangerous หรืองานอันตราย และ
Difficulty หรืองานลําบาก นอกจากนี้ ไทยยังประสบปญหาอัตราการเกิดตํ่า ทําใหสัดสวนของประชากร
ในวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนประชากรผูสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนทําใหประเทศไทยกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังกาว
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เขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ภายในป พ.ศ. 2568 จากสภาพการณดังกลาว
มีแนวโนมวาประเทศไทยมีความจําเปนทีจ่ ะตองนําเขาแรงงานขามชาติเพือ่ ทดแทนกําลังแรงงานในประเทศ
และจะตองพึ่งพาแรงงานขามชาติอยางเขมขนตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางแผน
การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ตลอดจนถึงผูต ดิ ตามในระยะยาวใหเปนระบบอยางเรงดวน (Holumyong
& Punpuing, 2016, 157)
เมือ่ พิจารณาถึงสถานการณการจางงานแรงงานขามชาติในปจจุบนั พบวา แรงงานขามชาติกลุม ใหญ
ที่สุดในประเทศไทยคือ แรงงานประเภทกึ่งฝมือและไรฝมือ (Semi/Unskilled Labor) จาก 3 สัญชาติ ไดแก
แรงงานขามชาติสญ
ั ชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึง่ จากสถิติ ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ระบุวา มีจาํ นวน
ถึง 3.58 ลานคน (Ministry of Labour, 2018, 1) โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักคือ 1) แรงงาน
ขามชาติทเี่ ขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แตไดขนึ้ ทะเบียนเปนแรงงานตามกฎหมายผานระบบผอนผัน หรือแรงงาน
ั ชาติ
กลุม ผอนผัน 2) แรงงานขามชาติทขี่ นึ้ ทะเบียนเปนแรงงานถูกกฎหมายหลังจากผานกระบวนการพิสจู นสญ
หรือแรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติ และ 3) แรงงานขามชาติที่มีสถานะเปนแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
จากประเทศตนทาง หรือกลุมแรงงานนําเขา นอกจากนี้ เมื่อแรงงานโยกยายถิ่นฐาน ก็มักจะมีการนําพา
ผูติดตามอันหมายถึงบุคคลอื่นใดที่มีสถานะพึ่งพิงแรงงานเขามาในราชอาณาจักรดวย แตผูติดตามที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559 หมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ปเทานั้น (Ministry of Labour, 2016,
4) แมวาทางการไทยจะสามารถนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบตามกฎหมายไดมากขึ้น
แตมีขอมูลวาแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากยังไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ เนื่องจาก
ป ญ หาข อ จํ า กั ด ของมาตรการทางกฎหมาย โดยมาตรการทางกฎหมายที่ เ ป น หั ว ใจของป ญ หา คื อ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีบทบัญญัติจํากัดใหลูกจางในบางประเภทงานไมสามารถสมัคร
เปนผูป ระกันตนได ในขณะทีป่ ระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ งการตรวจ
สุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีขอจํากัดในดานการบังคับใชทําใหแรงงานขามชาติและ
ผูติดตามสามารถหลบเลี่ยงไมชําระคาบัตรประกันสุขภาพได ผลของขอจํากัดดังกลาวเห็นไดจากขอมูล
กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุวา ในจํานวนแรงงานขามชาติและผูติดตามกวา 3.5 ลานคน มีผูที่อยูใน
ระบบประกันสุขภาพราว 2 ลานคน โดยแบงเปนกลุมผูประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 5 แสนคน
และกลุ  ม ที่ ซื้ อ บั ต รประกั น สุ ข ภาพประมาณ 1.5 ล า นคน ในขณะที่ มี แ รงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตาม
จํานวนมากกวา 1.5 ลานคนเปนกลุมที่ยังไมทราบสถานะแนชัดวาเขาสูระบบประกันสุขภาพแลวหรือไม
เนื่องจากปจจุบันการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติยังไมแลวเสร็จ แตคาดวา
นาจะมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางนอย 5 แสนคน ที่ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ (PPTV HD 36,
2017) ทัง้ นี้ ในแตละปจะมีกลุม แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม ทีไ่ มไดอยูใ นระบบประกันสุขภาพและขาดแคลน
ทุนทรัพยเขารักษาอาการเจ็บปวยที่สถานพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข
ตองแบกรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลคนกลุมนี้ตามหลักมนุษยธรรม ถึงปละกวา 1,000 ลานบาท
(Bangkok Broadcasting Television Channel 7, 2017)
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ทั้งนี้ จากประเด็นความบกพรองของมาตรการทางกฎหมายที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
อยางนอย 5 แสนคน ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ แตเมื่อประสบกับความเจ็บปวย แรงงานขามชาติ
และผูติดตามเหลานั้นกลับสามารถใชบริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลของรัฐได โดยไมตองเสีย
คาใชจาย สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขตองรับภาระคาใชจายทางมนุษยธรรมถึงปละกวา 1,000 ลานบาท
นําไปสูก ารตัง้ สมมติฐานวา ปญหาความคุม ครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม รวมถึงปญหา
ภาระคาใชจา ยทางสุขภาพทีเ่ รียกเก็บไมได เกิดจากการไมมมี าตรการทางกฎหมายและนโยบายในการควบคุม
คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่มาตรการทางกฎหมาย
ที่ใชบังคับในการนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการ
ตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ยังมีชอ งวางทัง้ ในดานเนือ้ หาและการบังคับใช ทําใหยงั
มีแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามอยูน อกระบบประกันสุขภาพอีกเปนจํานวนมาก หากไทยสามารถกําหนดเงือ่ นไข
ในการคัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามใหชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงกําหนดใหการซื้อ
บัตรประกันสุขภาพเปนเงือ่ นไขในการอนุญาต และตออายุสทิ ธิในการทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักรได
จะทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับการคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ควบคูไปกับ
การแกปญหาภาระคาใชจายทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ที่กอใหเกิดปญหาความคุมครอง
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความมั่นคง
ทางอนามั ย ให กั บ แรงงานข า มชาติ รวมถึ ง ผู  ติ ด ตามอย า งยั่ ง ยื น โดยไม ก  อ ให เ กิ ด ป ญ หาการคลั ง ต อ
ระบบสาธารณสุข

ทบทวนวรรณกรรม
กรอบในการวิจยั ประกอบไปดวย 2 สวนประกอบหลักคือ แนวคิดทฤษฎี และขอตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับประเด็นความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม โดยแนวคิดทฤษฎีหลัก
อันเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม
และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ โดยสิทธิในสุขภาพตามนิยามขององคการอนามัยโลก (World Health
Organization) หมายถึ ง “สิ ท ธิ ที่ จ ะมี สุ ข ภาพดี อั น เป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย ทุ ก คนพึ ง ได รั บ ”
(Jindawatthana, 2012, 163) ในขณะที่บทบัญญัติขอ 25 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ไดเนนยํ้าถึงความสําคัญ
ของสิทธิในสุขภาพเอาไวอยางชัดเจน อันสามารถสรุปความไดวา “ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเขาถึงมาตรฐานการครองชีพ
ที่เพียงพอสําหรับการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการรักษาพยาบาล

230

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

และการบริการสังคมที่จําเปน” ซึ่งปฏิญญาฯ ดังกลาวนอกจากจะเปนประกาศที่นานาอารยประเทศ
ใหการยอมรับวาเปนหลักสิทธิมนุษยชนสากลแลว ยังมีฐานะเปนกรอบการปฏิบัติระหวางประเทศวาดวย
สิทธิมนุษยชนอันเปนทีม่ าของความตกลงระหวางประเทศทีม่ ผี ลผูกพันประเทศภาคีสมาชิกตามมาอีกมากมาย
ในขณะที่หลักสวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง หลักที่เชื่อวารัฐมีหนาที่โดยชัดแจงใน
การดูแลสวัสดิภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐในฐานะรัฏฐาธิปตยเปนผูมีอํานาจในการที่จะแทรกแซงและ
จัดระเบียบสังคม เพื่อประกันสภาวะจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน (Gilbert & Terrell,
2002, 32) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การสวัสดิการสังคมหมายถึง การจัดบริการทางสังคมอันมีสถาบันรองรับ
เพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางเสริมความมั่นคงใหเกิดขึ้นในสังคม อันจะทําให
ประชาชนดํารงชีวิตไดในระดับมาตรฐาน ในขณะเดียวกันหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ (Health Economics)
เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบตอ
การจัดสรรทรัพยากรเหลานัน้ ตอประชาชน เพือ่ จัดสรรทรัพยากรทางการแพทยทมี่ อี ยูอ ยางจํากัด ใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Rexford Santerre & Stephen Neun, 2013, 4)
ในขณะเดียวกันขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่นํามาอางอิงในฐานะระเบียบปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานในระดับสากลทีป่ ระชาคมโลกมีตอ แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม อันไดแก อนุสญ
ั ญาวาดวย
การคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว (The International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวไดระบุถึง
หลักการคุมครองสิทธิในสุขภาพไวในมาตรา 28 สรุปความไดวา “แรงงานขามชาติและสมาชิกในครอบครัว
จะตองมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางการแพทยใด ๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนในการรักษาชีวิต หรือเพื่อ
การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพอันไมอาจแกไขได ทั้งนี้ใหอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม
ในการรักษาพยาบาลประชาชนในชาตินนั้ ๆ” (United Nations Human Rights Office of High Commissioner,
1990) นอกจากนี้ ยั ง มี ป ฏิ ญ ญาสมาคมประชาชาติ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ว า ด ว ยการคุ  ม ครอง
และการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the
Rights of Migrant Workers) ซึ่งทั้งประเทศไทย และประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ และผูติดตาม
ทั้ง 3 สัญชาติ ลวนเปนภาคีสมาชิก โดยปฎิญญาฯ ไดมีขอกําหนดใหประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก
แรงงานขามชาติรวมกันสรางเสริมศักยภาพของแรงงานใหสามารถทํางานไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตอยูใ น
สภาพแวดลอมทีม่ เี สรีภาพ ความยุตธิ รรม และความมัน่ คงโดยสอดคลองกับกฎหมาย (Sangsuwan, 2015, 47)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใหความสําคัญกับ
การเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลจากเอกสารเปนหลัก โดยขอบเขตดานเนื้อหา จะมุงศึกษาสภาพปญหา
การคั ด กรอง และสถานะความคุ  ม ครองด านสุ ข ภาพของแรงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตาม ตลอดจนถึ ง
ภาระคาใชจา ยทางสุขภาพทีไ่ ทยอุดหนุนใหกบั แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม โดยจะวิเคราะหสาเหตุของปญหา
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ทีเ่ กิดจากขอบกพรองของบทบัญญัตทิ างกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเปนหลัก ทัง้ นี้ ระยะของเอกสาร
ที่ศึกษาจะครอบคลุมจากประวัติการนําคนตางดาวเขาสูราชอาณาจักร จากการศึกษาพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ความเปนมาในการรับ ควบคุมดูแลแรงงานขามชาติเขาสูประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในขณะที่วัตถุของ
การศึกษา คือแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีม่ สี ถานะถูกตองตามกฎหมาย
และทํางานอยูในกลุมงานกึ่งฝมือ หรือไรฝมือ อนึ่ง เนื่องจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาจึงมีเพียงขอมูล สถิตจิ ากเอกสาร และสือ่ อิเล็กทรอนิกสเทานัน้ ซึง่ แหลงขอมูลหลักคือผลการวิจยั และ
บทบัญญัตทิ างกฎหมาย โดยวิธกี ารศึกษาจะเริม่ จากการวางกรอบทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับการศึกษา การทบทวน
มาตรการทางกฎหมายของไทย การศึกษาขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบ
การนําเอาขอตกลงระหวางประเทศเหลานัน้ มาประยุกตใชจริงทัง้ ในประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จ และประเทศ
ที่ลมเหลวจากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใตและสเปน ผานบทบัญญัติทางกฎหมาย อันไดแก รัฐบัญญัติ
การจางงานแรงงานขามชาติ พ.ศ. 2546 (Act on Foreign Workers Employment 2003) รัฐบัญญัติ
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2542 (National Health Insurance Act 1999) ของเกาหลีใต พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการประสานสังคมของชาวตางชาติในสเปน ฉบับที่ 4/2543
(Organic Law on the Rights and Freedoms of Foreigners in Spain and their Social Integration 4/2000)
และพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2529 (The General Health Act 1986) ของสเปน จากนั้นจึงนําไปสู
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ ดวยการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรการกฎหมายเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก โดยจําแนกการวิเคราะหผลออกเปน 3 สวน ไดแก
ความสามารถในการเขาถึงบริการสาธารณสุขตามหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ ความเสมอภาค
ทางความคุมครองตามหลักสวัสดิการสังคม และเสถียรภาพทางการคลังของระบบตามหลักเศรษฐศาสตร
สุขภาพ เพื่อหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

ผลการวิจัย
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล ทําใหสามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามทั้งสิ้น 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผัน 2) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามกลุม แรงงานนําเขาทีไ่ มสามารถสมัครเปนผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมได
รวมถึงคนตางดาวที่ไมมีสถานะทางกฎหมาย และ 3) ระบบประกันสังคม อันมีกลุมเปาหมายคือแรงงาน
ขามชาติกลุม พิสจู นสญ
ั ชาติ และกลุม แรงงานนําเขาทีส่ มัครเปนผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมได อยางไรก็ดี
ในทางปฏิบัติพบวามีแรงงานขามชาติและผูติดตามจํานวนมาก หรือไมตํ่ากวา 5 แสนคนที่ยังไมไดเขาสู
ระบบประกันสุขภาพระบบใดเลย ในขณะทีผ่ ทู มี่ ปี ระกันสุขภาพกลับไมไดรบั ความคุม ครองอยางเทาเทียมกัน
ทั้งนี้สามารถสรุปมาตรการทางกฎหมายอันเปนสาเหตุของปญหาไดเปน 2 กลุมคือ มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุม คัดกรองแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามเขาสูร าชอาณาจักร และปญหามาตรการทางกฎหมาย
ที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบ โดยปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนตนทางที่นําไปสูปญหาขอจํากัดความคุมครอง
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เนื่องจากการประกันสุขภาพจะมีสภาพบังคับไดก็ตอเมื่อ
แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามมีสถานะทางกฎหมายอยางถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน หากการนําแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบเต็มไปดวยอุปสรรคหรือขาดเสถียรภาพแลว การเขาสูระบบประกันสุขภาพอยาง
พรอมเพรียงเสมอภาคกันยอมไมมีทางเกิดขึ้นได ทั้งนี้ สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ ไดเปน 2 ประการคือ
1.1 มาตรการในการคัดกรอง และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตาม
ยังไมมีเสถียรภาพ และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือจากการวิจัย พบวามาตรการหรือนโยบายของไทย
จะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบปตอป และขาดความตอเนื่อง (Archavanitkul &
Vajanasara, 2008, 17-20 ; Tangtipongkul, 2016, 195) สงผลใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามขึน้ ทะเบียน
เขาสูระบบไดหลายชองทาง ไมวาจะเปนชองทางการขึ้นทะเบียนผอนผัน การพิสูจนสัญชาติ และการนําเขา
แรงงานจากบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงาน หรือ MOU (Memorandum of Understanding
on Employment Cooperation) ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามหลั่งไหลเขามาในราชอาณาจักร
ไดอยางไมจํากัด ซึ่งนอกจากจะทําใหทางการไทยไมสามารถวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในการรักษา
พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพแลว แรงงานขามชาติและผูติดตามที่เขาสูระบบในแตละชองทาง ยังมีสิทธิ
และหนาที่ในการเขาสูระบบประกันสุขภาพที่แตกตางกันอีกดวย กลาวโดยสรุปคือ
1.1.1 แรงงานและผูต ดิ ตามกลุม ผอนผัน1 จะตองซือ้ บัตรประกันสุขภาพแบบบังคับเทานัน้
1.1.2 แรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูประกันตนเทานั้น ในขณะที่แรงงานผูไมมีสิทธิ และผูติดตามตอง
ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบบังคับ
1.1.3 แรงงานกลุ  ม นํ า เข า 2 ที่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเป น ผู  ป ระกั น ตนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูป ระกันตน ในขณะทีไ่ มมขี อ บังคับดานการซือ้ บัตรประกันสุขภาพตอแรงงาน
กลุมนําเขาผูไมมีสิทธิประกันสังคม แตแรงงานอาจซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจได
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติ
และผูติดตาม รวมถึงเงื่อนไขในการเขาถึงสิทธิไดจากตารางที่ 1 ดังตอไปนี้

1

แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผันไดรับอนุญาตใหดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มิเชนนั้นจะตองถูกจับกุม และสงกลับประเทศ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยู
ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
2
แรงงานขามชาติกลุมนําเขาไมอนุญาตใหมีผูติดตาม (Tangtipongkul, 2016, 200)
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ตารางที่ 1
ตารางแสดงรายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ĆēýýþĆēâĔüčěãăĕāčĖĎĆĔýĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈēÿĜňøė÷øĕĄ
1) ĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈē
ÿĜňøė÷øĕĄâĈěŇĄÿŇĐüÿĔü
2) ĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈē
ÿĜňøė÷øĕĄâĈěŇĄāėčĜéüŋčĔîëĕøė*
ĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈē
ÿňĜøė÷øĕĄúěâåü
ĆēýýþĆēâĔüčĔèåĄ

1) ĠĆèèĕüâĈěŇĄāėčĜéüŋčĔîëĕøė
2) ĠĆèèĕüâĈěŇĄüĖğãňĕ

øňĐèĄĘčùĕüēùĜââñĎĄĕą

ëŇĐèĊŇĕè
âĕĆýĔèåĔýĢëň**

ģĄŇĄĘ

ģĄŇĄĘčăĕāýĔèåĔý

1) øňĐèĄĘčùĕüēùĜââñĎĄĕą
ëŇĐèĊŇĕèýúýĔîîĔøė
2) úĖĎüňĕúĘħ āĆý.þĆēâĔüčĔèåĄ
ĠĈēâĕĆýĔèåĔýĢëň
ĐüěîĕøĢĎňğþŎüÿňĜþĆēâĔüøü

* แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามกลุม พิสจู นสญ
ั ชาติถกู กําหนดใหซอื้ บัตรประกันสุขภาพแบบบังคับตัง้ แตวนั ที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
** นับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 มีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ แตมาตรการดังกลาว
ไมมีผลยอนหลังตอกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติไปแลว 1,062,929 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาประเภทและสถานะทางกฎหมายของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
มีสว นสําคัญยิง่ ตอการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบประกันสุขภาพ นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
พบวา ระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามของไทยเปนระบบทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใชกบั แรงงาน
ขามชาติและผูต ดิ ตามในแตละประเภท โดยไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือตนทุนในการเขาสูร ะบบ
เงื่อนไขการบังคับใช ตลอดจนถึงหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลก็ลวนแลวมีความแตกตางกันทั้งสิ้น
อาทิ หนวยงานหลักทีท่ าํ หนาทีร่ บั ผิดชอบระบบบัตรประกันสุขภาพทัง้ ภาคสมัครใจ และภาคบังคับคือกองทุน
ผูป ระกันตนคนตางดาว กระทรวงสาธารณสุข ในขณะทีห่ นวยงานหลักทีท่ าํ หนาทีร่ บั ผิดชอบระบบประกันสังคม
คือ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ที่มาของเงินทุนของระบบก็ยังมีความแตกตางกัน
กลาวคือ ที่มาของเงินทุนของระบบบัตรประกันสุขภาพมีที่มาจากการชําระคาบัตรประกันสุขภาพของเอกชน
อั น หมายถึ ง นายจ า งหรื อ ตั ว แรงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตาม ในขณะที่ ที่ ม าของแหล ง เงิ น ทุ น ในระบบ
ประกันสังคมมาจากการรวมจายจากทั้งนายจาง ลูกจางและภาครัฐ อีกทั้งตนทุนในการเขาถึงความคุมครอง
ทางสุ ข ภาพในแต ล ะระบบยั ง ไม เ ท า กั น อี ก ด ว ย ซึ่ ง ลั ก ษณะดั ง กล า วแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความซั บ ซ อ น
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ไมเปนมาตรฐานเดียวกันของระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตาม รวมทั้งยังมีลักษณะ
ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาค จากการปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน อยางไมเทาเทียมกัน
อันจะเห็นไดจากรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 2
ตารางสรุปสาระสําคัญของระบบประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
úĆÖþèą×ĂÜøąïï
ðøąÖĆîÿč×õćó
ĀîŠü÷ÜćîìĊęøĆïñĉéßĂï
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷

ìĊęöć×ĂÜđÜĉ îìčî
ÿõćóïĆÜÙĆï

ïĆêøðøąÖĆîÿč×õćó
õćÙÿöĆ ÙøĔÝ

ïĆêøðøąÖĆîÿč×õćó
õćÙïĆÜÙĆï

ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×

øąïïðøąÖĆîÿĆÜÙö
ÖøąìøüÜĒøÜÜćî

ĒøÜÜćî×šćößćêĉĒúąñĎšêĉéêćöìĆĚÜ ĒøÜÜćî×šćößćêĉĒúąñĎšêĉéêćö ĒøÜÜćî×šćößćêĉëĎÖÖãĀöć÷ìĊę
ëĎÖÖãĀöć÷ĒúąñĉéÖãĀöć÷ ëĎÖÖãĀöć÷ ĒêŠĂ÷ĎŠ îĂÖøąïï öĊÿĉìíĉÿöĆÙøðøąÖĆîÿĆÜÙö
ĒêŠĂ÷ĎŠ îĂÖøąïïðøąÖĆîÿĆÜÙö
ðøąÖĆîÿĆÜÙö
(ÖúčŠöîĞćđ×šćĒúąóĉÿĎÝîŤÿĆâßćêĉ)
đĂÖßî (ÙŠćïĆêøðøąÖĆîÿč×õćó)

øŠ üöÝŠ ć÷ēé÷úĎÖÝš ćÜ
îć÷Ýš ćÜ ĒúąøĆ å
öĊÿõćóïĆÜÙĆï

ĕöŠöĊÿõćóïĆÜÙĆï
ðøąöćè 1,500,000 Ùî
ÝĞćîüîÙîĔîøąïï
*ĕöŠÿćöćøëÝĞ ćĒîÖðøąđõìïĆêøìĊę×ć÷ĕéšĒîŠßĆé
-3,700 ÿĞćĀøĆ ïñĎšĔĀâŠ
-2,700 ÿĞćĀøĆ ïñĎšĔĀâŠ
ÙŠćĔßš ÝŠć÷ĔîÖćøđ×š ćëċÜ -365 ÿĞćĀøĆ ïđéĘÖĂć÷č êęĞćÖüŠć 7 ðŘ -730 ÿĞćĀøĆ ïđéĘÖĂć÷č êęĞćÖüŠć
7 ðŘ (êŠĂ 2 ðŘ)
(êŠĂðŘ)
ÙčšöÙøĂÜĔîøąéĆïìĊęđìĊ÷ïđìŠćÖĆïøąïïĀúĆÖðøąÖĆîÿč×õćó
ÙüćöÙčšöÙøĂÜ
(ïĆêøìĂÜ) ×ĂÜóúđöČĂÜĕì÷

ðøąöćè 500,000 Ùî
ĂĆêøćøš Ă÷úą 5 ×ĂÜÙŠćÝš ćÜ×ĆĚî
êęĞćêĆĚÜĒêŠ 1,650 ïćì ĒêŠĕöŠ
đÖĉî 15,000 ïćì êŠĂđéČĂî
ÙčšöÙøĂÜđìĊ÷ïđìŠćÖĆïøąïï
ðøąÖĆîÿĆÜÙö×ĂÜóúđöČĂÜĕì÷

ทีÉ่มา: Alien Insured Fund, 2016, 1-2 ; Social Security Office, n.d., ; PPTV HD 36, 2017.
กลาวโดยสรุปคือ มาตรการในการคัดกรอง ตลอดจนถึงการกําหนดเงือ่ นไขในการรับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามที่ไรเสถียรภาพของไทยเปรียบเสมือนสาเหตุตนทางที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกัน ทั้งที่ทุกคนลวนมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย
1.2 ประเทศไทยไมมีมาตรการในการควบคุม และคัดกรองผูติดตามแรงงานขามชาติที่เปนรูปธรรม
กลาวคือประเทศไทยมีเพียงการนิยามใหผูติดตามหมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ป
โดยไมไดมกี ารจํากัดจํานวนผูต ดิ ตามแรงงานขามชาติ ทัง้ ยังไมมขี อ จํากัดเรือ่ งการคลอดบุตรในราชอาณาจักร
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รวมถึงไมมีขอกําหนดเงื่อนไขดานศักยภาพของแรงงานขามชาติในการที่จะนําพาผูติดตามเขามาในประเทศ
อีกดวย แตกตางจากประเทศพัฒนาแลวสวนใหญที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการรับผูติดตามอยางชัดเจน
เชนเกาหลีใต มีการบัญญัติหามมิใหแรงงานขามชาติในกลุมกึ่งฝมือและไรฝมือมีผูติดตามหรือคลอดบุตร
ในประเทศอยางเด็ดขาด (Umeda, 2013) ขณะที่สเปนอนุญาตใหแรงงานขามชาติมีผูติดตามได แตมี
การกําหนดนิยามของคําวาผูติดตามในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ รวมถึงกําหนดเงื่อนไขระยะเวลา
ในการพํานัก และรายไดขั้นตํ่าของแรงงานขามชาติที่จะอนุญาตใหมีผูติดตามไดเอาไวอยางชัดแจง
(The United Refugee Agency, 2000, 9-10) เปนตน การไมมมี าตรการในการควบคุม และคัดกรองผูต ดิ ตาม
ดังกลาวสงผลใหมีเด็กที่เกิดจากแรงงานขามชาติสะสมในไทยถึง 4-5 แสนคน ซึ่งไทยตองใชงบประมาณ
ในการดูแลตั้งแตกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอดเปนจํานวนมหาศาล
2. ป ญ หามาตรการทางกฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ ให แ รงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตามเข า สู  ร ะบบ
ประกันสุขภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนหัวใจ หรือสาเหตุหลักที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ไมไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพ หรือไดรบั ความคุม ครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสดั สวนกับความจําเปน
ในการดํารงชีวิต ทั้งนี้สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมายในการนําแรงงานขามชาติ และผูตดิ ตาม
เขาสูระบบประกันสุขภาพ ไดเปน 2 ประการคือ
2.1 ปญหาของระบบประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยแบง
เปนปญหาเนื้อหาความคุมครอง (Social Security Office, n.d.) 3 ประการคือ
2.1.1 การไมใหความคุมครองแรงงานในบางลักษณะงาน ตามความในมาตรา 4 อัน
ไดแกงานลูกจางของผูประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไมและเลี้ยงสัตว ที่ไมไดจางประจําตลอดทั้งป
งานลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาที่งานที่ทําไมไดเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และงานลูกจาง
ของนายจางที่ประกอบกิจการหาบเร แผงลอย เปนตน สงผลใหแรงงานขามชาติที่ทํางานอยูในกลุมงาน
ลักษณะดังกลาวไมสามารถสมัครเขาเปนผูประกันตนได
2.1.2 มีการกําหนดเงื่อนไขดานระยะเวลาการเกิดสิทธิ ตามความในมาตรา 62 กําหนด
ใหผูประกันตนจะไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวยอันมิใชเนื่องมาจากการทํางาน เมื่อจายเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมมาเปนเวลาอยางนอย 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนเดือนที่จะเขารับบริการ
ทางการแพทย กลาวอีกนัยหนึง่ คือ จะตองรอระยะเวลาการเกิดสิทธิถงึ 3 เดือน ซึง่ ขัดแยงกับสภาพความเปนจริง
ที่ ม นุ ษ ย อ าจจะเจ็ บ ป ว ยเมื่ อ ไรก็ ไ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อ แรงงานข า มชาติ เ ข า สู  ร ะบบอย า งถู ก ต อ ง
ตามกฎหมายก็สมควรทีจ่ ะไดรบั ความคุม ครองโดยทันที ไมควรมีการกําหนดเงือ่ นเวลามาเกีย่ วของหรือลิดรอนสิทธิ3

3

การกําหนดระยะเวลาการเกิดสิทธิมีขึ้นดวยเหตุผลดานความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม แตประเด็นปญหาอยูที่ หากผูประกันตน
เปนพลเมืองไทย แมจะไมมีสิทธิประกันสังคมก็ยังสามารถใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพแหงชาติหรือบัตรทองเพื่อรับการรักษาพยาบาลได
แตแรงงานขามชาติและผูติดตามที่ไมมีประกันสุขภาพจะไมมีสิทธิไดรับความคุมครองใด ๆ เลย
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2.1.3 สัดสวนเงินสมทบของระบบประกันสังคมมีอัตราสูงกวาระบบบัตรประกันสุขภาพ
ถึง 3 เทา ในขณะที่สิทธิประโยชนความคุมครองที่ไดรับจริงแทบไมแตกตางกัน กลาวคือสิทธิประโยชนใน
การรักษาพยาบาลที่ระบบประกันสังคมใหมากกวาระบบบัตรประกันสุขภาพเปนการรักษาพยาบาลใน
บริการพิเศษทีอ่ าจไมจาํ เปนตอการดํารงชีวติ ของแรงงานขามชาติ เชน บริการทันตกรรมฟนเทียมและรากฟนเทียม
โรคหรือประสบอันตรายอันเนือ่ งจากการใชสารเสพติด การปลูกถายอวัยวะ เปนตน (Hfocus, 2016) นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาถึงสิทธิประโยชนดานอื่นที่เพิ่มขึ้น อาทิ สิทธิประโยชนจากการทุพพลภาพ สิทธิประโยชนจาก
การตาย สิทธิประโยชนชราภาพ และสิทธิประโยชนจากการวางงาน ก็ลวนแลวแตไมสอดคลองกับเงื่อนไข
และวิถีชีวิตของแรงงานขามชาติ เนื่องจากไมมีการกําหนดระเบียบเอาไวอยางชัดเจนวาจะจายประโยชน
ทดแทนแรงงานขามชาติที่เดินทางกลับประเทศไปแลวไดอยางไร ผานชองทางใด และผูใดจะเปนผูรับภาระ
คาธรรมเนียมในการโอนเงินคาสิทธิประโยชนเหลานั้น เปนตน
ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังคงมีปญหาและขอจํากัดในดาน
การบังคับใช โดยสามารถแบงปญหาไดเปน 2 ประการคือ
2.1.4 ความบกพรองในกระบวนการบังคับใหแรงงานขามชาติทกุ คนทีม่ สี ทิ ธิเปนผูป ระกันตน
ตองเขาสูระบบประกันสุขภาพ จากการรวบรวมขอมูลพบวา สํานักงานประกันสังคมมักใชวิธีการสุมตรวจ
เพื่ อ กวดขั น ให น ายจ า งนํ า ลู ก จ า งเข า สู  ร ะบบประกั น สั ง คม หากลู ก จ า งไม เ รี ย กร อ งสิ ท ธิ ต  อ สํ า นั ก งาน
ประกั น สั ง คม สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมก็ ต รวจสอบได ย าก ทั้ ง นี้ ลู ก จ า งส ว นหนึ่ ง ก็ ไ ม ต  อ งการร อ งเรี ย น
เพราะไมตองการจายเงินสมทบที่มีสัดสวนคอนขางสูง และหวาดกลัววาจะถูกใหออกจากงาน ในขณะที่
การตรวจสอบก็เปนไปอยางยากลําบากเนือ่ งจากหนวยงานทีท่ าํ หนาทีอ่ อกใบอนุญาตทํางานคือ กรมการจัดหางาน
ในขณะทีห่ นวยงานทีม่ หี นาทีบ่ งั คับใชกฎหมายประกันสังคมคือสํานักงานประกันสังคม ซึง่ เปนคนละสวนงานกัน
2.1.5 นายจางมักหลีกเลี่ยงที่จะจายเงินสมทบ หรือจายเงินสมทบลาชา ทําใหแรงงาน
ขามชาติทเี่ ปนฝายจายเงินสมทบตองเสียสิทธิในการรักษาพยาบาลในทีส่ ดุ เห็นไดจากผลของการศึกษาทีร่ ะบุ
วาแรงงานขามชาติที่เปนสมาชิกประกันสังคมสวนใหญ ไมสามารถเขาถึงสิทธิประกันสังคมได เมื่อเจ็บปวย
ยังตองซื้อยาจากรานขายยา หรือไปรักษาที่คลินิกแทนการใชสิทธิที่สถานพยาบาล (Prachathai, 2013)
2.2 ปญหามาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนตองซื้อบัตรประกันสุขภาพ
ตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ งการตรวจสุขภาพและ
การประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ซึ่งออกตามอํานาจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 มีใจความสําคัญคือ ทางการไดกําหนดใหแรงงานขามชาติและผูติดตามที่จะขึ้นทะเบียน
เขาสูระบบ ตองตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับกอน จึงจะขึ้นทะเบียนเขาสูระบบได
แต ใ นทางปฏิ บั ติ การขึ้ น ทะเบี ย นเข า สู  ร ะบบกลั บ ไม มี ก ารบั ง คั บ ให ต  อ งแสดงหลั ก ฐานการซื้ อ บั ต ร
ประกันสุขภาพ สงผลใหแรงงานขามชาติและผูติดตามสามารถหลบเลี่ยงดวยการแนบเพียงเอกสาร
ผลตรวจสุขภาพ โดยไมซื้อบัตรประกันสุขภาพ ทําใหระบบบัตรประกันสุขภาพไมมีผลในการบังคับใช
อยางแทจริง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแบบเอกสารใหม
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เพื่อใชแทนแบบเอกสารเดิม โดยแบบเอกสารใหมนี้มีการกําหนดใหแรงงานขามชาติจะตองระบุขอมูล
ดานการประกันสุขภาพโดยละเอียด และกําหนดใหการชําระคาตรวจสุขภาพ และคาบัตรประกันสุขภาพ
เปนเงือ่ นไขในการมีบตั รประจําตัวคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย การตรวจลงตรา/ขออยูต อ และการขออนุญาตทํางาน
ของแรงงานขามชาติ อันจะเห็นไดวา เปนมาตรการบังคับทีม่ คี วามเขมงวด และมีประสิทธิผลจริงในทางปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ ทางการยังไดปรับปรุงใหสิทธิในการรักษาพยาบาลจากการซื้อบัตรประกันสุขภาพ ไปปรากฏบน
หลังบัตรประจําตัวคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย โดยจะมีการแจงสิทธิรกั ษาพยาบาล พรอมรายละเอียดสถานพยาบาล
ตลอดจนถึงระยะเวลาที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งผูถือบัตรสามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลไดในทันที
โดยไมตอ งรอระยะเวลาการเกิดสิทธิอยางไรก็ดี แมมาตรการบังคับใหซอื้ บัตรประกันสุขภาพจะมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช และใหความคุม ครองทางสุขภาพแกผถู อื บัตรในทันที แตมาตรการดังกลาวกลับไมไดมผี ลใช
บังคับตอแรงงานขามชาติทุกกลุมอยางพรอมเพรียงกัน โดยจะมีผลตอแรงงานขามชาติกลุมผอนผัน
ที่จะตองพิสูจนสัญชาติและขึ้นทะเบียนเขาสูระบบเทานั้น แตจะไมถูกนําไปใชบังคับกับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามอีก 3 กลุมไดแก
2.2.1 แรงงานขามชาติกลุมนําเขาจํานวน 500,440 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)
2.2.2 แรงงานขามชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งหมด
2.2.3 ไมมีผลยอนหลังตอแรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ไปแลว 1,062,929 คน กอนวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปไดวา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงือ่ นไขในการรับแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ รวมถึงมาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ
ประกันสุขภาพ ยังมีปญหาดานความชัดเจน และมาตรฐานการบังคับใชที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อนําเอาปญหามาตรการทางกฎหมายเหลานั้น ไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึงขอตกลง
ระหว า งประเทศ พบว า ประเทศไทยยั ง ไม ส ามารถบรรลุ เ ป า หมายตามกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย
อันไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ
อยางนอย 3 ประการคือ
1. ความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะจัดใหมี
ระบบประกันสุขภาพใหกบั แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใตเงือ่ นไขขัน้ ตํา่ ของขอตกลง
ระหวางประเทศ แตในทางปฏิบัติกลับพบชองโหวที่กอใหเกิดปญหาการเขาถึงสิทธิเปนจํานวนมาก ไมวาจะ
เปนขอจํากัดของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีการจํากัดกลุมอาชีพที่ไมมีสิทธิสมัครเปน
ผูป ระกันตน การจํากัดระยะเวลาในการเกิดสิทธิความคุม ครอง ซึง่ มีลกั ษณะเปนการเลือกปฏิบตั ิ และรอนสิทธิ
แรงงานขามชาติบางกลุมอาชีพ ทั้งที่แรงงานมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังชําระคาธรรมเนียม
ในการขึน้ ทะเบียนเทียบเทากับแรงงานทีป่ ระกอบอาชีพอืน่ ในขณะเดียวกัน แมจะมีระบบบัตรประกันสุขภาพ
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ภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ และมีผลในการบังคับใชในทันที แตกลับไมไดถูกนําไปใชกับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงทําใหยังมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากที่ไมได
รับความคุมครองทางสุขภาพ หรือไดรับความคุมครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสัดสวนกับความจําเปน
ในการดํารงชีวิต
2. ความสอดคลองกับหลักสวัสดิการสังคม มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไมประสบความสําเร็จ
ในการแทรกแซงการจัดระเบียบสังคม และการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม ตามนิยาม
พืน้ ฐานของหลักสวัสดิการสังคม อันจะเห็นไดจากการทีย่ งั มีผทู ไี่ มไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพทัง้ ทีม่ สี ถานะ
ถูกตองตามกฎหมายอยางนอย 5 แสนคน นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไมสอดคลองกับ
หลักการสําคัญของหลักสวัสดิการสังคม วาดวยหลักความครอบคลุม (Coverage) อยางเห็นไดชัด กลาวคือ
หลักความครอบคลุมเชือ่ วาผูใ ชบริการตองสามารถเขาถึงบริการไดอยางเสมอภาคกัน โดยปราศจากการกีดกัน
หรือเลือกปฏิบัติ (Khumhom, 2014) ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของไทยไดถูกกําหนดใหมีหลายรูปแบบ
ใชบังคับตอแรงงานขามชาติที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมายแตละกลุมอยางแตกตางกันมีตนทุนในการ
เขาถึงความคุมครองตางกัน อีกทั้งยังกําหนดสิทธิประโยชนอยางแตกตางกันอีกดวย
ความสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ มาตรการทางกฎหมายของไทยขัดแยงกับ
หลักเศรษฐศาสตรสุขภาพอยางชัดเจน เนื่องจากไมมีมาตรการในการคัดกรองแรงงานขามชาติและ
ผูต ดิ ตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามเดินทางเขาสูป ระเทศ
มากจนเกินกําลังทรัพยากรทางการแพทย นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรงบประมาณทางสาธารณสุขของไทย
ยังเปนการคํานวณงบประมาณแบบตอคนตอป ดังนั้น เมื่อมีแรงงานขามชาติที่ไมมีประกันสุขภาพใด ๆ
มาใชบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผูใหบริการจะตองรับความเสี่ยงดานภาระคาใชจายเอง ทั้งนี้ เมื่อนํา
จํานวนแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามทีไ่ มมปี ระกันสุขภาพ 5 แสนคน มาคํานวณรวมกับงบประมาณสุขภาพ
ตอคนตอป โดยไมรวมคาใชจายดานบุคลากร จากงบประมาณที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดรับประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 15,177 ลานบาทแลว (Hfocus, 2016) พบวา ไทยจะตองมีงบประมาณ
เพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1,121 ลานบาท จึงจะเพียงพอตอการดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ที่ไมมีประกันสุขภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาว จะเปนการซํ้าเติมสถานการณดานงบประมาณ และบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขของไทยที่กําลังประสบปญหาอยางรุนแรง กลาวคือ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประสบกั บ สภาวะขาดทุ น รุ น แรงเข า ขั้ น วิ ก ฤติ ถึ ง 87 แห ง
จากจํานวนโรงพยาบาลทัง้ หมด 896 แหงทัว่ ประเทศ ในขณะทีแ่ พทยยงั มีจาํ นวนไมเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน โดยประเทศไทยมีแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตํ่ากวามาตรฐานขององคการ
อนามัยโลกถึง 3 เทา (Thaipublica, 2018)
ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ นํ า ข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ ง อั น ได แ ก หลั ก สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพ
ตามมาตรา 28 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว และปฏิญญา
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ
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มาตรวจสอบผลการวิจัย พบวาในทางทฤษฎีไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิในสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม แตในทางปฏิบัติมาตรการดังกลาวยังมีขอบกพรองทั้งดาน
เนื้ อ หาบทบั ญญัติ และการบัง คับใช สง ผลใหมีแรงงานขา มชาติ และผู ติ ดตามอยา งนอย 5 แสนคน
ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัย (Sali Sukansin, 2014, 112-114) สนับสนุน
วาระบบการคัดกรองและระบบประกันสุขภาพที่หลากหลายและมีสาระสําคัญแตกตางกัน เปนปจจัย
ที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองสิทธิทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกันอีกดวย
ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ข องเกาหลี ใ ต (Kim, J. ; Yoon ;
Kim L. & Kim D, 2017, 5-17) ระบุวาการบังคับใชระบบประกันสุขภาพระบบเดียวตอประชาชนทุกคน
เปนปจจัยที่ทําใหแรงงานขามชาติไดรับความคุมครองทางสุขภาพและเขาถึงบริการการรักษาพยาบาล
ไดเทียบเทากับพลเมืองเกาหลีใต จึงนําไปสูขอสรุปที่วาผลของการศึกษามีความสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว กลาวคือ ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตาม
และปญหามาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ
เปนสาเหตุหลักทีท่ าํ ใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามไมไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพ จนทําใหทางการไทย
ตองรับภาระคาใชจายทางสุขภาพที่เรียกเก็บไมไดเปนจํานวนมหาศาล ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ไทย
จะตองปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทั้งสองสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะไดเปน 2 ประการหลักคือ
1. การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงือ่ นไขในการรับแรงงานขามชาติ
และผู  ติ ด ตามเข า สู  ร ะบบ ทั้ ง นี้ จ ากผลการวิ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ข องมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่
ประสบความสํ า เร็ จ และได รั บ การยกย อ งในระดั บ สากลอย า งเช น ระบบการจ า งงานแบบรั ฐ ต อ รั ฐ
ของเกาหลีใต (Bisheh, 2017, 18) และจากผลการวิจัยชองวางการบังคับใชกฎหมายจากประสบการณ
ของประเทศที่มีปญหาใกลเคียงกับไทย ทั้งดานภูมิศาสตร และดานการดําเนินนโยบายที่ไมมีเสถียรภาพ
อยางเชน สเปน (Garcés-Mascareñas, 2013, 7-12) ทําใหสรุปไดวา ไทยควรกําหนดใหชองทางในการรับ
แรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบมีเพียงชองทางเดียวแบบเกาหลีใต เพื่อความเปนเอกภาพ และ
เปนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังควรรักษาเสถียรภาพของระบบดวยการกําหนดนโยบาย
ระยะยาวในรูปแบบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ไทยจะตองมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคัดกรองแรงงานขามชาติ และผูติดตามอยางเปนรูปธรรม โดยตองกําหนดคุณสมบัติของแรงงาน
ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการการจ า งงานในประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขการรั บ ผู  ติ ด ตาม
เปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกับสเปน โดยตองมีการจํากัดจํานวนผูติดตาม และตองกําหนดใหแรงงาน
ขามชาติพสิ จู นใหไดถงึ ความสามารถในการเลีย้ งดูผตู ดิ ตาม เชนกําหนดรายไดขนั้ ตํา่ ของแรงงานทีจ่ ะสามารถ
มีผูติดตามได เปนตน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูติดตามเอง และเพื่อมิใหผูติดตามเหลานั้นกลายเปน
ภาระทางการคลังตอระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว
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2. การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทีใ่ ชบงั คับใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามเขาสูร ะบบประกัน
สุขภาพ ดังที่ไดกลาวแลววามีผลการวิจัยระบุวาระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตามของไทย
ทีม่ จี าํ นวนหลายระบบ เปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดความเหลือ่ มลํา้ และความสับสน ดังนัน้ ผูเ ขียน จึงมีขอ เสนอแนะวา
ประเทศไทยควรกําหนดใหระบบประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติมเี พียงระบบเดียว นัน่ คือระบบบัตรประกัน
สุขภาพภาคบังคับ ทํางานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับใชตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ที่มีสถานะทางกฎหมายทุกประเภท โดยสาระสําคัญของระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับคือ ตองกําหนด
ใหการซื้อบัตรประกันสุขภาพเปนเงื่อนไขในการไดรับสิทธิพํานักในราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาต
ทํางานใหกับแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน หากไทยสามารถบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ
ภาคบังคับไดจะกอใหเกิดประโยชนทงั้ ในดานการบริหารจัดการ และดานการคลัง ในขณะทีแ่ รงงานขามชาติและ
ผู  ติ ด ตามเองก็ จ ะได รั บ ความคุ  ม ครองโดยไม ต กหล น ลดป ญ หาเรื่ อ งนายจ า งไม แ จ ง ชื่ อ แรงงานเข า สู 
ระบบประกันสังคม หรือจายเงินสมทบลาชา นอกจากนีแ้ รงงานขามชาติและผูต ดิ ตามจะมีภาระคาประกันสุขภาพ
ลดลง แตไดความคุมครองที่จําเปนในทันทีโดยไมตองรอใหมีการเกิดสิทธิ อีกทั้งยังทําใหการคุมครองสิทธิ
ในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคนอยูภายใตบรรทัดฐานเดียวกัน ไมมีการแบงแยกอีกดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 2 ประการคือ
1. ตองมีการเก็บขอมูลภาคสนามในกลุมประชากรที่คัดเลือก ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และ
แรงงานขามชาติเพื่อใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหทราบขอมูลปญหาในทางปฏิบัติในการนํา
ขอบกพรองมาปรับปรุงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายตอไป
2. ตองมีการศึกษาความเปนไปได ตลอดจนถึงแหลงที่มาของเงินทุน ในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เพื่อทําหนาที่ดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะ
ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีความเจ็บปวยจําเปนนอกเหนือจากความคุมครองของบัตรประกันสุขภาพ

สรุป
สิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรเขาถึงไดโดยไมมีการนําปจจัยดาน
เชื้อชาติมาแบงแยก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันเปน
กลุมคนที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทางการไทยในฐานะรัฎฐาธิปตย มีหนาที่จะตอง
จัดระเบียบสังคม เพื่อใหสามารถดูแลสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวมไดอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็มี
ความรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดใหเกิดประโยชนสงู สุด ในการนี้ เพือ่ เปนการประกัน
สภาวะจําเปนขั้นพื้นฐานในดานความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันถือเปน
ประชาชนอีกกลุมหนึ่งที่พํานักอยูในราชอาณาจักร ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขมาตรการทาง
กฎหมายอันถือเปนกรอบแนวปฏิบัติทั้งสองสวน ไดแกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนด
เงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ เพื่อใหแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน
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มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย และเขาสูร ะบบอยางเปนเอกภาพ ภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนีย้ งั ตอง
มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ
ด ว ยการกํ า หนดให ก ารซื้ อ บั ต รประกั น สุ ข ภาพเป น เงื่ อ นไขในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต และต อ อายุ สิ ท ธิ
ในการทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักรของแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนโดยไมมีขอยกเวน
เพือ่ ใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามทุกคนไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพในระบบเดียวกันตามบรรทัดฐาน
ของหลักสิทธิมนุษยชน ในขณะทีป่ ระเทศไทยก็สามารถบริหารจัดการระบบการคลังของระบบประกันสุขภาพ
แรงงานขามชาติและผูติดตามไดอยางยั่งยืน
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การศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนคาสงชายแดน
ของผูประกอบการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประชากรคือผูมีสวนรวมในกระบวนการคาสง
ชายแดน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยกําหนดลักษณะ
การคัดเลือกตามคุณสมบัติและวัตถุประสงค ไดแก ผูประกอบการคาสงใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
8 คน ผูประกอบอาชีพกรรมกร 10 คน คนขับรถรับจาง 10 คน นายหนา 2 คน และลูกคาชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 15 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมการวิเคราะหขอมูลใชการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคในกระบวนการคาชายแดนอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวา สวนใหญ
เกิดจากการเก็บภาษี รอยละ 10 ของมูลคาสินคาทีเ่ กินกวา 1,500 บาท ทีด่ า นศุลกากร สปป.ลาว สวนรูปแบบ
การคาชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กําหนดได 6 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการคา
สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น A (Model A) แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร 2) รูปแบบการคา
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: Sasikran.wa.57@ubu.ac.th
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สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น B (Model B) แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา
3) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น C (Model C) แบบขนสงสินคาทางรถโดยสาร
แบบมีนายหนา 4) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น D (Model D) แบบขนสงสินคา
ดวยรถยนตสวนตัว 5) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น E (Model E) แบบขนสงสินคา
ทางเรือโดยสารโดยใชการสือ่ สารสังคมออนไลน และ 6)รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่
F (Model F) แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารโดย ใชการสื่อสารสังคมออนไลน ทั้งนี้พบวารูปแบบที่มี
ความสะดวกและคาใชจายนอยที่สุดคือรูปแบบการคาชายแดน E และ F คือการขนสงสินคาทางเรือโดยสาร
และรถโดยสารโดยใชการสือ่ สารสังคมออนไลน รูปแบบทีไ่ ดรบั ความนิยมคือ รูปแบบการคาชายแดน B และ
C คือการขนสงสินคาทางเรือโดยสารและรถโดยสารแบบมีนายหนา

คําสําคัญ
รูปแบบการคาสงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ผูประกอบการทองถิ่น

Abstract
This paper presents a study of problems, obstructions and wholesale cross-national border
trade model for local entrepreneurs in Mueang District, Mukdahan Province. The population is
involved in the border trade process in Mueang District, Mukdahan Province. The purposive
sampling was based on qualification criteria and objectives including 8 local entrepreneurs in
Mueang District, Mukdahan Province, 10 laborers, 10 drivers, 2 agents and customers 15 from Lao
PDR. The methods of data collection were in-depth interview and non-participation observation.
Descriptive narrative was used to analyze data.
The findings revealed that The problems and obstacles in the trade process in Mueang
District, Mukdahan Province arise from 10% tax collection from goods with the value exceeding
1,500 Baht at Lao PRD Customs Checkpoint. the form of trade along the border of the local
entrepreneurs in Mueang District, Mukdahan Province can be classified in 6 models. 1) The form
of trade along the border of the local entrepreneurs A (Model A) of trade where goods are
transported via ships 2) The form of trade along the border of the local entrepreneurs B (Model B)
of trade where goods are transported via ships via passenger cars with agents. 3) The form of trade
along the border of the local entrepreneurs C (Model C) of trade where goods are transported via
passenger cars with agents. 4) The form of trade along the border of the local entrepreneurs
D (Model D) of trade where goods are transported via private car. 5) The form of trade along the
border of the local entrepreneurs E (Model E) of trade where goods were transported via ships and
communication is done via social media. 6) The form of trade along the border of the local
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entrepreneurs F (Model F) of trade where goods were transported via passenger cars and
communication is done via social media.
The most convenient and low cost model of trade along the border was the model E and
the model F of trade where goods were transported via ships or transported via passenger cars
and communication is done via social media. The most popular were the model B and the model
C of trade where goods are transported via ships or transported via passenger cars with agents.

Keywords
Wholesale Cross-National Border Trade, Mukdahan Province, Local Entrepreneur

บทนํา
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
ในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องของภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธ
อันยาวนาน และมีการเปดเสนทางคมนาคมทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตามจังหวัดตาง ๆ ที่สะดวกยิ่งขึ้น
สงผลใหปริมาณการคาชายแดนของทั้งสองประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจังหวัดมุกดาหารเปนพื้นที่
ที่ มี ศั ก ยภาพและโอกาสทางการค า และการลงทุ น สู ง ชายแดนติ ด กั บ แขวงสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาวซึ่งเปนประเทศ
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นทุกปมีภูมิศาสตรที่ตั้งอยูบนเสนระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor (EWEC) จากนโยบาย One Belt, One Road
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอีก 64 ประเทศ
ทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยเขาไวดว ยกันภายใตการเชือ่ มโยงทัง้ ทางบกและทางทะเล (Department of Foreign
Trade, 2015) อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบใหจังหวัดมุกดาหาร
เปนพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเหมาะสมในการจัดตัง้ เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (The Secretariat of the
Cabinet, 2014) จุดการคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหารมี 2 แหงคือ ทาเทียบเรือดานศุลกากร บริเวณ
ตลาดอินโดจีน และสะพานมิตรภาพไท-ลาวแหงที่ 2 ทัง้ สองแหงเปนจุดสงออกทีส่ าํ คัญ มีการนําเขา-สงออกสินคา
ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ในปงบประมาณ 2560 มีมลู คาการคาชาย แดนไทย-สปป.ลาว รวมสูงถึง 196,717 ลานบาท
แบงออกเปนการนําเขา 83,656 ลานบาท สงออก 113,061 ลานบาท ดุลการคา 29,405 ลานบาท (Customs
of Mukdahan Province, 2016) การคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว
ไมไดมีเพียงการคาแบบรัฐตอรัฐ แบบโรงงาน หรือบริษัทใหญเปนผูสงออกสินคาดําเนินการตามแบบ
พิธกี ารศุลกากรเทานัน้ ลูกคาชาว สปป. ลาว ทีเ่ ปนพอคาแมคา รายยอยมักเดินทางมาซือ้ สินคาเพือ่ จําหนายตอ
และใชในครัวเรือนของตนเอง สินคาสงออกสวนใหญเปนประเภท สินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณการเกษตร
และของใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อื่ น ๆ มี ก ารส ง ออกสิ น ค า ในแต ล ะวั น จํ า นวนมากผ า นช อ งทางการค า ทั้ ง
อาคารทาเทียบเรือ สถานีขนสงผูโดยสารและสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 (Customs of Mukdahan
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Province, 2016) การคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ ใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มักจะเปนรูปแบบ
ทีเ่ รียบงาย สะดวกและรวดเร็ว มีการใชผมู สี ว นเกีย่ วของกับการคาชายแดนชวยดําเนินการเพือ่ ใหการสงสินคา
ดําเนินงานไปไดอยางราบรืน่ ซึง่ รูปแบบนีย้ งั ไมเปนรูปแบบทีช่ ดั เจน มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบตามความสะดวก
ทัง้ ของผูซ อื้ ผูข ายและตามความเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอยางมากซึง่ จะมีสว น
ทําใหรปู แบบทําใหรปู แบบการคาชายแดนในปจจุบนั เปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
ปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วามีลักษณะการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการขั้นตอนการการสงออกเปนรูปแบบใด
เพื่อผูประกอบการทองถิ่นจะสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพื่อสราง
ความสามารถทางการแขงขันไดตอไป

วัตถุประสงค
ศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนคาสงชายแดนของผูประกอบการคาสงใน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทบทวนวรรณกรรม
1. กระบวนการคาชายแดน
การคาชายแดน หมายถึง การคาที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ของประชาชนหรือผูประกอบการ
ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การคาชายแดนมี
วิวฒ
ั นาการอยางตอเนือ่ ง เริม่ ตนจากการคาแลกเปลีย่ นผลผลิตทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีพ เมือ่ มีผลผลิตมากขึน้
และเกินความตองการ ก็เริม่ พัฒนาสูก ารแลกเปลีย่ นผลผลิตเพือ่ หวังผลกําไร แตยงั คงจํากัดอยูใ นเฉพาะพืน้ ที่
บริเวณตามแนวชายแดนทีเ่ คยเปนชุมชนดัง้ เดิมตามเสนทางทีเ่ คยใชอยูแ ตเดิมเมือ่ ครัง้ ยังไมแบงเขตแดนหรือ
อาณาเขตทีเ่ รียกวา ชองทางการคาตามธรรมชาติ หรือเรียกอีกอยางวา จุดผอนปรนทางการคา (Wairatphanit,
2006)
ในอดีตการคาชายแดนในจังหวัดมุกดาหาร มีการขนสงสินคาผานทางเรือโดยสารขามฝาก
บริเวณสองนางสถิต อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ติดกับตลาดอินโดจีนเพียงชองทางเดียว การนําเขาและ
สงออกสินคา จากมีการซื้อขายและสงออกสินคาที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน หรือเปนสินคา
ทีห่ าไดจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากปา ปจจุบนั การนําเขาและสงออกไดเปลีย่ นเปนสินคาทีม่ คี วามหลากหลาย
และมีมูลคาเพิ่มมาก เชน สินคาอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เสื้อผา เปนตน
ตอมาในป พ.ศ. 2550 มีการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เชื่อมตอระหวาง
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
ในปงบประมาณ 2560 มีการขนสงสินคาผานชองทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 อยางมากผาน
พิธกี ารศุลกากร ระเบียบสินคาเขาและออกอยางถูกตอง สินคาทีม่ กี ารสงออกสินคาไปยังแขวงสะหวันนะเขต
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สปป.ลาวสูงสุดคือ หนวยประมวลผลหรือหนวยเก็บขอมูล รองลงมาคือแผนวงจรพิมพ อุปกรณสํารองไฟ
ทรานซิสเตอร นํา้ ตาลทราย และนํา้ มันเชือ้ เพลิง ตามลําดับ รวมมูลคาการคาชายแดน 196, 717, 185, 263.870
บาท แบงออกเปน มูลคาการนําเขาสินคา 83, 656, 070, 765.590 บาท และมูลคาการสงออกสินคา
113, 061, 114, 498.280 บาท (Customs of Mukdahan Province, 2016)
ถึงแมจะมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 แตการเดินทางโดยเรือโดยสารขามฟากก็ยังคง
มีความสําคัญสําหรับการเดินทางไปมาของชาวไทยและ ชาว สปป. ลาว สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่ผลิตและจําหนายในประเทศไทยไดรับความนิยมใน สปป. ลาว อยางมาก ดวยคุณภาพ ความหลากหลาย
ของสินคา ความทันสมัย และราคาสินคาทีพ่ อจะเปนทีย่ อมรับ อีกทัง้ สือ่ โทรทัศนของไทยมีอทิ ธิพลตอประชาชน
ชาว สปป. ลาว จึงทําใหความตองการสินคาของไทยกระจายออกไปอยางมาก สินคาเหลานี้พอคาแมคา
ชาว สปป. ลาว มักสงออกไปทางเรือโดยสารขามฟาก มากกวาผานทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2
เพราะมีความสะดวก มีนายหนารับจางจัดการขนสงสินคาไปยังสปป.ลาวให และมีคาใชจายไมแพง
2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกทางธุรกิจ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีแนวโนมวาจะมีอัตรา
การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ผูป ระกอบการองคกรธุรกิจจะตองปรับตัวใหเขากับปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกเปนพลังผลักดันจากภายนอก เปนปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดและสงผลตอการดําเนินงานผูประกอบการหรือองคกรธุรกิจ ดังนี้ (Mechart, 2006)
2.1 ดานการเมืองระบบการเมืองและกฎหมายของแตละประเทศจะแตกตางกัน ซึ่งกฎหมาย
ของแตละประเทศจะเขามามีสวนรวมและควบคุมการดําเนินงานในการทํางานของภาคธุรกิจ
2.2 ด า นเศรษฐกิ จ เป น ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาพรวมด า นเศรษฐกิ จ ขององค ก รที่ ตั้ ง อยู  บ น
สภาพเศรษฐกิจของแตละสังคมในแตละชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง ปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอ
การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3. ดานสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลตอกรดําเนินงานขององคกร
เชน ความแตกตางดานประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเปนอยู ระดับการศึกษา การรับรูแ ละทัศนคติ เปนตน
2.4. ดานเทคโนโลยีความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลทั้งดานดีและไมดีตอองคกร
จึงควรปรับตัวเพื่อใหทันตอเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งการสื่อสาร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
ทั้งในผลการวิจัยของ Junsuwan (2014) เรื่อง แนวทางการพัฒนาดานชายแดนสะเดา
โดยในงานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อนําผลการวิเคราะห
ไปเสนอแนวทางหรือกลยุทธ โดยในสวนของจุดแข็งจุดออน เปนเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน
หรือระบบ ใชหลัก 4M ตามหลักการบริหารจัดการเปนเครื่องมือในการวิเคราะห ในขณะที่ดานโอกาส
และอุปสรรค เปนเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานหรือระบบ ผูวิจัยใชหลัก PEST Analysis
ประกอบดวย ดานการเมือง (Political) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social) และ
ดานเทคโนโลยี (Technology) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ผลการวิเคราะห ทําใหทราบวาดานชายแดน
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สะเดาคอนขางมีศักยภาพในการเขาสูระบบ NSW เนื่องจากมีจุดแข็งในเรื่องของบุคลากร งบประมาณและ
ดานกายภาพ มีโอกาสในเรื่องของกรอบความรวมมือตางๆ งบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาระบบ
แต ยั ง มี จุ ด อ อ นในเรื่ อ งของกระบวนการในการใช ร ะบบ และอุ ป สรรคเรื่ อ งข อ กฎหมายที่ ยั ง ไม เ อื้ อ ต อ
การใชระบบตลอดจนการกําหนดผูรับผิดชอบหลักไมมีอํานาจเต็มในการบริหารจัดการ
3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis)
PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ "ภาพรวม"
ของสภาพแวดลอมพื้นที่ที่กําลังจะเขาไปดําเนินงานดานธุรกิจและคิดเกี่ยวกับโอกาส และภัยคุกคามที่อยู
ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม PEST Analysis จะชวยในดานการวิเคราะหการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
PEST Analysis ประกอบดวย (Morrison, 2006)
3.1 ปจจัยทางการเมือง (Political) เชน กฎหมาย นโยบายตางๆ ของภาครัฐทีส่ ง ผลถึงภาคธุรกิจ
เปนตน
3.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว คาเงินตกตํ่า เปนตน
3.3 ปจจัยทางสังคม (Social) เชน ระดับการศึกษาพื้นฐานที่สูงขึ้น ขนาดและลักษณะของ
ครอบครัว เปนตน
3.4 ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีตางๆ เชน ระบบ
การขนสงการสื่อสาร และ Social Network

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการศึกษาวิจัยได ดังภาพที่ 1

ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยดาการเมือง
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางดานสังคม
ปจจัยทางดานเทคโนโลยี
ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน

กระบวนการ
การติดตอสื่อสาร
ความหลายหลายของสินคา
ราคา
การบริการ
การขนสง
การชําระเงิน
ความถี่ในการซื้อสินคา

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปญหาอุปสรรค
การคาชายแดน
และรูปแบบ
การคาชายแดน
ของผูประกอบการ
ทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ ประชากรเปาหมายทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ผูม สี ว นเกีย่ วของในกระบวนการ
คาสง ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดแก กลุม ผูป ระกอบการคาสง ผูม อี าชีพกรรมกร ผูม อี าชีพขับรถรับจาง
ผูมีอาชีพนายหนา และลูกคาชาว สปป. ลาว
1.2 กลุม ตัวอยาง คือ ผูม สี ว นเกีย่ วของในกระบวนการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยลักษณะการเลือกกลุมตัวอยาง
เปนไปตามคุณสมบัตแิ ละวัตถุประสงคของการวิจยั และกลุม ตัวอยางยินดีเปดเผยขอมูลในการคาชายแดน ดังนี้
1.2.1 กลุมผูประกอบการคาสง กลุมตัวอยางที่เลือกมีลักษณะคือมีการจําหนายสินคา
ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารใหแกผูประกอบการคาแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว โดยผูประกอบการ
จะตองมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 8 คน
1.2.2 ผูม อี าชีพกรรมกร กลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมีลกั ษณะคือ รับจางแบกหามสินคาในบริเวณ
ทาเทียบเรือมุกดาหาร จํานวน 10 คน
1.2.3 ผูมีอาชีพขับรถรับจาง กลุมตัวอยางที่เลือกมีลักษณะคือ รับจางขนสงสินคา
ใหกับผูประกอบการชาว สปป. ลาว ที่เขามาซื้อสินคาในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 10 คน
1.2.4 ผูม อี าชีพ นายหนา กลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมีลกั ษณะคือ รับจางซือ้ สินคาตามรายการ
สั่งใหแกลูกคาชาว สปป. ลาว และดําเนินการขนสงถึงผูรับที่ สปป. ลาว จํานวน 2 คน
1.2.5 ลูกคาชาว สปป. ลาว กลุมตัวอยางที่เลือกมีลักษณะคือเปนลูกคาที่ซื้อสินคากับ
ผูประกอบการคาสงใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 15 คน
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง กับผูม สี ว นเกีย่ วของในการดําเนินธุรกิจคาสงชายแดน
เพือ่ ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ เปดโอกาส
ใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ประกอบดวยคําถาม
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
1) ดานการติดตอสือ่ สาร 2) ดานความหลากหลายของสินคา 3) ดานราคา 4) ดานการบริการ 5) ดานการขนสง
6) การชําระเงิน และ 7) ดานความถี่ในการซื้อสินคาคําถาม สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย นํ า เสนอแบบสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรในการศึกษา หาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข
ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมของภาษาและถอยคําที่ใช ลักษณะคํากํากวมหรือไมจากนั้นจึงนําไปแกไข
ขอบกพรอง
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2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
จริงและถูกตอง ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารเก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม กําหนดประเด็นในการสังเกต ดังนี้
1) ดานการติดตอสือ่ สาร 2) ดานความหลากหลายของสินคา 3) ดานราคา 4) ดานการบริการ 5) ดานการขนสง
6) การชําระเงิน 7) ดานความถี่ในการซื้อสินคาและใชแบบบันทึกการสังเกต
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ไดลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม
ระยะเวลา 90 วันตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 - ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่ในการเก็บขอมูลคือ รานคา
ของผูประกอบการ สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 2 อาคารทาเทียบเรือทาขาม สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดมุกดาหาร
4. การตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การตรวจสอบขอมูล ไดทําการตรวจสอบขอมูลพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลเพื่อเปนการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทันที ซึ่งไดอาศัยการตรวจสอบแบบหลายมุมมองหรือแบบสามเสา
(Methodological Triangulation) ของ Denizen (Denizen, 1970 as cited in Chantavanich, 2004)
นํามาปรับใช ดังนี้
4.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ไดใชการตรวจสอบโดย
การสั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตแบบไม มี ส  ว นร ว ม โดยใช ก ลุ  ม ตั ว อย า งเดิ ม แตกต า งที่ เ วลาผู  วิ จั ย
ไดทําการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเมื่อเวลาผานไปประมาณ 1 สัปดาหไดทําการสัมภาษณและสังเกต
แบบไมมสี ว นรวมซํา้ อีกครัง้ ในกลุม ตัวอยางเดิม ผลการตรวจสอบพบวา ขอมูลทีไ่ ดรบั ตรงกันแมจะไดรบั ตางเวลา
4.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation) ไดให
ผูชวยผูวิจัย เปนผูลงพื้นที่ทําการสังเกตและสัมภาษณกลุมตัวอยางแทนผูวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางเดียวกัน
ผลการตรวจสอบพบวา ขอมูลที่ไดรับตรงกันแมวาจะเปลี่ยนตัวผูทําการสัมภาษณ
4.1.3 การตรวจสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)
ไดใชการการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ควบคูไปกับการสัมภาษณพรอมกันนั้นไดทําการศึกษาขอมูลจาก
เอกสารอื่นๆ และงานวิจัยอื่นๆประกอบดวย ผลการตรวจสอบพิจารณาจากการสัมภาษณผูใหขอมูล
จํานวนหลายคนใหความเห็นที่ตรงกันหรือคลายกันในแตประเด็น
4.2 การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดลักษณะการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ
กลุม ตัวอยาง โดยนําขอมูลทีไ่ ดรบั จากการสัมภาษณกลุม ตัวอยางมาจัดกลุม และวิเคราะหภาพรวมของขอมูล
วา ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการ
ทองถิ่นอยางไร และประยุกตใชแนวทาง 6 ขั้นตอนของ Moustakas (Moustakas, 1994 as cited in
BoonSathon, 2003) และใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม (PEST Analysis) (Morrison, 2006)
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการคาชายแดนของผูประกอบการ
ทองถิ่น ดังนี้
1.1 ดานการเมืองการปกครอง การเก็บภาษีอากรมูลคาเพิม่ (VAT) ทีด่ า นศุลกากร สปป. ลาว
สําหรับสินคาที่ติดตัวมากับผูโดยสาร ในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาเครื่องใชที่มีมูลคาเกินกวา 1,500 บาท
1.2 ดานเศรษฐกิจ การเก็บภาษีอากรมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่ดานศุลกากร สปป. ลาว ทําให
การซื้อสินคาของชาว สปป. ลาว มีจํานวนลดลง ผูประกอบการรานคาตางก็ไดผลกระทบมียอดขายที่ลดลง
นอกจากนั้ น ร า นค า ที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น ทั้ ง ร า นค า ระดั บ ท อ งถิ่ น เดี ย วกั น และห า งค า ปลี ก ขนาดใหญ
อํานาจการตอรองราคาของลูกคาจึงมีมากขึน้ ผูป ระกอบการทองถิน่ ทีต่ อ งการรักษาฐานลูกไวจงึ มีการลดราคา
จัดโปรโมชั่นใหกับลูกคาเสมอ นอกจากนั้น เมื่อมีคาใชจายดานภาษีมากขึ้น ลูกคาชาว สปป. ลาว บางราย
เลือกใชการลักลอบขนสงสินคาแบบไมพิธีการศุลกากรเพื่อลดคาใชจาย
1.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม ผูป ระกอบการระดับทองถิน่ ขาดแรงงานระดับลูกจาง แรงงาน
จาก สปป. ลาว เขามามากในประเทศไทย แตบางชวงเวลาวันหยุดยาว หรือฤดูทํานา แรงงานเหลานี้มักจะ
กลับไปยังบานเกิด ทําใหผูประกอบการที่วาจางแรงงานเหลานี้ขาดแรงงานทํางาน
1.4 ดานเทคโนโลยี ผูป ระกอบการยังขาดความรูด า นเทคโนโลยีในการพัฒนา เพิม่ ฐานลูกคา
และชวยในการทําการคา
2. ผลการศึกษารูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นใน อําเภอเมือง
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ผลการศึกษาพบวา กลุมลูกคาชาว สปป. ลาว ที่ขามมาซื้อสินคาที่ อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหารเปนผูกําหนดรูปแบบของกระบวนการคาสงชายแดน โดยสามารถกําหนดรูปแบบได
6 รูปแบบ ดังตาราง
ที่

รูปแบบการคา

กระบวนการคาโดยสรุป

ขอดี ขอจํากัด

1

รูปแบบ A (Model A):
รูปแบบการคา
สงชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคา
ทางเรือโดยสาร

เปนรูปแบบการคาแบบดั้งเดิม
ลูกคา สปป. ลาว เดินทาง
มาซื้อสินคาทางเรือโดยสาร
ระหวางประเทศ จางรถรับจาง
เพื่อซื้อสินคาและนําสินคากลับ
ทางเรือโดยสาร มีการวาจาง
กรรมกรเพื่อนําสินคาลงเรือ
(ฝงไทย) และขึ้นทาเรือ
(ฝง สปป. ลาว)

ขอจํากัด
รูปแบบนี้ไมมีนายหนาเขามา
ชวยอํานวยความสะดวก
ดําเนินการขนสงสินคาใหกับ
ลูกคา เมื่อมีสินคาจํานวนมาก
ลูกคาจะตองวาจางรถรับจาง
กรรมกรในการขนสงสินคาเอง
ทั้งสิ้น ซึ่งอาจมีคาใชจายสูง
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ที่

รูปแบบการคา

กระบวนการคาโดยสรุป

ขอดี ขอจํากัด

2

รูปแบบ B (Model B):
รูปแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการ
ทองถิ่นแบบ
ขนสงสินคาทางเรือ
โดยสารแบบมีนายหนา
รูปแบบ C (Model C):
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคาทางรถ
โดยสารแบบมีนายหนา
รูปแบบ D (Model D):
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคา
ดวยรถยนตสว นตัว

ลูกคา สปป.ลาว เดินทางมา
ซื้อสินคาทางเรือโดยสาร
ระหวางประเทศและ วาจาง
นายหนาเพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการขนสงสินคา
กลับไปยัง สปป.ลาว
ลูกคา สปป.ลาว เดินทางมา
ซื้อสินคาทางรถโดยสารระหวาง
ประเทศ วาจางนายหนา
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการขนสงสินคา
กลับไปยัง สปป.ลาว
ลูกคาชาว สปป.ลาว เดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัวผานสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2
ซื้อสินคาและนํากลับดวย
รถยนตสวนตัว

รูปแบบ E (Model E):
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคา
ทางเรือโดยสาร

ลูกคา สปป.ลาว ใชการสื่อสาร
สังคมออนไลนสั่งซื้อสินคา
กับรานคา รานคาสงสินคา
ทางเรือโดยสารระหวางประเทศ
วาจางนายหนาเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการ

ขอดี
มีคาใชจายและมีความสะดวก
ในการเดินทางและสงสินคา
ในระดับปานกลาง มีนายหนา
ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคากลับไปยัง สปป.ลาว
ขอดี
มีคาใชจายและมีความสะดวก
ในการเดินทางและสงสินคา
ในระดับปานกลางมีนายหนา
ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคากลับไปยัง สปป.ลาว
ขอดี
การมาดวยรถยนตสวนตัว ทําให
ลูกคาชาว สปป. ลาว ไดมาทําธุระ
สวนตัวอยางอื่น มีความอิสระ
ในการเดินทางซื้อสินคาและ
ทองเที่ยว และสามารถซื้อสินคา
กลับไดไมจํากัด
ขอจํากัด
มีคาใชจายในการเดินทาง
ตอครั้งสูงกวารูปแบบอื่นๆ และ
การซื้อสินคาจํานวนมากเพื่อ
การคา อาจทําใหตองเสียภาษี
นําเขาที่ดานศุลกากร สปป. ลาว
ขอดี
มีความสะดวกและคาใชจาย
ประหยัด ลูกคาไมตองเดินทาง
มาซื้อสินคาดวยตนเอง
ไมตองเสียเวลาเดินทาง
ใชการสื่อสารผานโทรศัพท

3

4

5
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ที่

รูปแบบการคา

5

โดยใชการสื่อสาร
สังคมออนไลน (ตอ)

6

กระบวนการคาโดยสรุป

ขอดี ขอจํากัด

ดําเนินการขนสงสินคากลับไปยัง หรือการสื่อสารสังคมออนไลน
ในการสั่งสินคากับรานคา และ
สปป. ลาว (ตอ)
ฝากเงินสดมากับนายหนา
นายหนาชวยอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคากลับไปยัง
สปป. ลาว
ขอจํากัด
หากรานคามีสินคาใหม ลูกคา
อาจเสียโอกาสในการไดสินคา
ใหมไปเปดตลาด เพื่อเปน
การเพิ่มลูกคาใหแกรานคาได
รูปแบบ F (Model F):
ลูกคา สปป. ลาว ใชการสื่อสาร ขอดี
รูปแบบการคาสงชายแดน สังคมออนไลนสั่งซื้อสินคากับ
มีความสะดวกและคาใชจาย
ของผูป ระกอบการทองถิน่ รานคา รานคาสงสินคา
ประหยัด ลูกคาไมตองเดินทาง
แบบขนสงสินคาทาง
ทางรถโดยสารระหวางประเทศ มาซื้อสินคาดวยตนเอง ไมตอง
เสียเวลาเดินทาง ใชการสื่อสาร
รถโดยสารและ
วาจางนายหนาเพื่อ
ผานโทรศัพทหรือสังคมออนไลน
ใชการสือ่ สาร
อํานวยความสะดวก
ในการสั่งสินคากับรานคา และ
ในการดําเนินการขนสงสินคา
สังคมออนไลน
ฝากเงินสดมากับนายหนา
กลับไปยัง สปป. ลาว
นายหนาชวยอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคากลับไปยัง
สปป. ลาว
ขอจํากัด
หากรานคามีสินคาใหม
ลูกคาอาจเสียโอกาสในการ
ไดสินคาใหมไปเปดตลาด
เพื่อเปนการเพิ่มลูกคา
ใหแกรานคาได
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ปญหา อุปสรรคในการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบปญหา อุปสรรคการคาสงชายแดน คือปญหาการเก็บภาษีอากร
มูลคาเพิม่ (VAT) ทีด่ า นศุลกากร สปป.ลาว สําหรับสินคาทีต่ ดิ ตัวมากับผูโ ดยสาร ในอัตรารอยละ 10 ของมูลคา
เครือ่ งใชทมี่ มี ลู คาเกินกวา 1,500 บาท การเรียกเก็บภาษีอากรมูลคาเพิม่ นี้ สงผลกระทบตอลูกคาชาว สปป. ลาว
และผูป ระกอบการรานคา เปนอยางมาก เนือ่ งจากหากลูกคาชาว สปป. ลาว ซือ้ สินคามากเกินกวา 1,500 บาท
จะทํ า ให ถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี จึ ง ซื้ อ สิ น ค า น อ ยลง ผู  ป ระกอบการร า นค า ต า ง ๆ จึ ง ขายสิ น ค า ได น  อ ยลง
เกิดผลกระทบกับผูมีสวนรวมในการคาชายแดนทั้งระบบ ในดานการขนสงสินคา ลูกคาชาว สปป. ลาว
เลือกใชการสงสินคากลับไปยัง สปป. ลาว โดยใชนายหนาเปนผูอํานวยความสะดวกจัดการขนสงสินคา
ประสานงานในดานตาง ๆ ทั้งพิธีการศุลกากร การขนสงสินคา การชําระเงิน หรือ ลูกคาบางรายเลือกใช
การขนสงสินคากลับไปยัง สปป. ลาว โดยลักลอบนําสินคากลับไปยัง สปป. ลาว แบบผิดกฎหมาย ไมผาน
พิธีการศุลกากร ไมชําระคาภาษีอากรอยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ Sengiam (2007) ที่ทําการ
ศึกษาเรื่อง ปญหาการคาชายแดน จังหวัดตากผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง แบงปญหาออกเปน 3 ดาน
คือ 1) ปญหาทางดานการคาชายแดนทั่วไป พบวาปญหาในเรื่องขอจํากัด ในการนําเขาหรือสงออกสินคา
บางชนิด เปนปญหามากที่สุด 2) ปญหาทางดานโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการสื่อสาร พบวา
ป ญ หาทางด า นการเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในการขนส ง ทั้ ง ในระบบและนอกระบบซึ่ ง ส ง ผลให ต  น ทุ น ของ
ผูประกอบการเพิ่มขึ้น เปนปญหามากที่สุด และ 3) ปญหาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ
พบวาปญหาทางดานขั้นตอน พิธีการทางศุลกากรสําหรับสินคาบางประเภท เปนปญหามากที่สุด
นอกจากนั้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Chaiudom (2007) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป ญ หา
การคาชายแดนไทย-พมาในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน ผลการศึกษาพบวา ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน ยังมีปญหาการคานอกระบบซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดการลักลอบนําเขาและสงออกสินคา
นอกระบบเพราะภาษีทางการคาสูง ขั้นตอนของพิธีการทางศุลกากรมีความซับซอน ยุงยาก และทําให
ผูประกอบการมีกําไรมากกวาการคาในระบบ
2. รูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น
จากการศึกษาเอกสารและผลการศึกษารูปแบบการคาชายแดนที่พบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถกําหนดรูปแบบได 6 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบ A (Model A): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการ
ทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร (2) รูปแบบ B (Model B): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการ
ทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา (3) รูปแบบ C (Model C): รูปแบบการคา
สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนา (4) รูปแบบ D
(Model D): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาดวยรถยนตสวนตัว
(5) รูปแบบ E (Model E): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร
โดยใชการสือ่ สารสังคมออนไลน และ (6) รูปแบบ F (Model F): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการ
ทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารและใชการสือ่ สารสังคมออนไลน โดยพบวา รูปแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา (Model B) และรูปแบบการคา
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สงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนา (Model C) ซึง่ สอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของ Naing (2010) ผลการศึ ก ษาพบว า นายหน า เป น ผู  อํ า นวยความสะดวกในการค า
มีความสําคัญในการคาชายแดนอยางมาก

สรุป
จากการศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ ในอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบ ปญหาเรื่องการขึ้นอัตราภาษี รอยละ 10 ที่ศุลกากรฝง สปป. ลาว
สงผลใหลกู คาชาว สปป. ลาว ซือ้ สินคาลดนอยลง กระทบตอผูป ระกอบการคาในจังหวัดมุกดาหาร และสงผล
ถึงอาชีพอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากรของไทยและ
สปป. ลาว ควรพิจารณาหารือเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับภาษี ที่สงผลกระทบตอการคาชายแดนทั้งไทยและ
สปป. ลาว เพื่อใหการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว มีความราบรื่น ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดมีการเจริญเติบโต
รูปแบบการคาชายแดนที่เปนที่นิยม คือรูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น B
แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนาและ รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น C
แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนาจะมีคา ใชจา ยและมีความสะดวกในการเดินทางและสงสินคา
ในระดับใกลเคียงกัน การเดินทางดวยเรือโดยสารระหวางประเทศและทางรถโดยสารระหวางประเทศนั้น
ลูกคามักจะตัดสินใจเลือกจากสินคาที่ตองการซื้อ เชน สินคาที่มีนํ้าหนักมาก ชิ้นไมใหญนัก อาหารหรือ
เครื่องดื่มที่ตองการรักษาความเย็น มักจะสงดวยรถโดยสารระหวางประเทศ เพราะการเดินทางรถโดยสาร
ระหวางประเทศใชเดินทางประมาณ 30 นาที เทานั้น และสินคาที่มีขนาดใหญ มีปริมาณมากมักสงทางเรือ
โดยสารระหวางประเทศ ขั้นตอนในการขนสงสินคาไปยัง สปป. ลาว มีรูปแบบที่เรียบงาย ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการคาชายแดนหลายอาชีพเขามามีสว นรวมในกระบวนการคาชายแดนนี้ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการคา
การลงทุน ทําใหระบบเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมีการเจริญเติบโตในอนาคตรูปแบบการคาชายแดน
อาจมีการเปลีย่ นแปลงไป มีความทันสมัย ทันตอโลกทีห่ มุนตามเทคโนโลยี เชน การขนถายสินคาปริมาณมาก
ควรใชเครื่องทุนแรงแทนกําลังคน หรือ การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน เชน ไลน (LINE) เฟสบุค
(Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) ฯลฯ เสนอขายสินคาใหแกลูกคา เปนตน ผูประกอบการ
จึงควรปรับตัวใหเทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนารานคา สินคา การบริการ ทั้งนี้เพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนในอนาคต
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบปญหาเรือ่ งการขึน้ อัตราภาษี รอยละ 10 ทีศ่ ลุ กากรฝง สปป. ลาว สงผลใหลกู คา
ชาว สปป. ลาว ซื้อสินคาลดนอยลง กระทบตอผูประกอบการคาในจังหวัดมุกดาหาร และสงผลถึงอาชีพอื่น ๆ
ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการอีกดวย หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากรของ สปป. ลาว
ควรพิจารณาถึงอัตราการเรียกเก็บภาษี รอยละ 10 ที่สงผลกระทบตอการคาชายแดนทั้งไทยและ สปป. ลาว
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.1 รู ป แบบการค า ชายแดนควรมี ค วามทั น สมั ย ทั น ต อ โลกที่ ห มุ น ตามเทคโนโลยี เช น
การขนถายสินคาปริมาณมากควรใชเครื่องทุนแรงแทนกําลังคน หรือ การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน
เชน ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) ฯลฯ เสนอขายสินคาใหแกลูกคา ทั้งนี้
เพื่อลดขั้นตอน เพื่อความสะดวกสบาย และลดคาใชจาย
2.2 กรณีจังหวัดมุกดาหารที่มีชายแดนติดกับ สปป. ลาว โดยมีแมนํ้าโขงเปนเสนเขตแดน
พบวาการขนสงสินคาทางเรือโดยสารยังไมมกี ารประกันภัยสินคาอีกทัง้ เรือโดยสารมีขนาดเล็กใชขนสงสินคา
พรอมไปดวย ซึ่งเปนอันตรายอยางมากทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสองฝาย
ควรปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันตอไป
3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ตัวเลขการคาชายแดนสวนใหญของจังหวัดมุกดาหาร เปนตัวเลขการคา การสงออก
โดยบริษัท หรือโรงงานขนาดใหญ ที่ไมไดเปนการคาขายของผูประกอบการทองถิ่น หรืออาจมีบาง ทําใหไม
เปนตัวเลขทีแ่ ทจริงของผูป ระกอบการทองถิน่ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ตอไป ควรศึกษาถึงตัวเลขการสงออกสินคา
ชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นที่แทจริง
3.2 เนื่องจากประเทศไทยและ สปป. ลาว มีจุดเชื่อมตอกันระหวางประเทศเปนระยะทางถึง
1,810 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด คือ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย นาน
พะเยา อุตรดิตถ เชียงราย พิษณุโลก อํานาจเจริญ บึงกาฬและอุบลราชธานี ประเทศไทยมีชองทางคาขาย
ตามแนวชายแดนกับ สปป. ลาว ประมาณ 89 จุด (รวมจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชั่วคราวและ
จุดผอนปรน) ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมพื้นที่มีการทําการคาชายแดนไทยและ สปป. ลาว ผูวิจัย
เห็นวาควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการคาชายแดนผูประกอบการทองถิ่นระหวางไทยและ สปป. ลาว ในทุกจุด
เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น ปญหาและอุปสรรคตอการคาชายแดน
เพื่อเปนขอมูลที่ละเอียดและสอดคลองกับความเปนจริงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ชวยเหลือผูประกอบการทองถิ่นในการคาชายแดนระหวาง
ประเทศ และเพื่อสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกประชาชนตอไป
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การเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพขามวัฒนธรรม:
กรณีศึกษารายการเพชรรามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ
ตาย อรทัย และ รายการ The Late Show ตอนสนทนากับ Hillary Clinton
และ Jessica Biel
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กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น ซึ่งความถี่ของแตละกลวิธีที่คุณณวัฒน อิสรไกรศีล
และ Mr. Stephen Colbert เลือกใชกับแขกรับเชิญทั้ง 4 ทาน มีความแตกตางกันดวยปจจัยดานฐานะ
ทางสังคม อายุ และความสนิทสนม โดยคุณณวัฒน อิสรไกรศีลใชกลวิธีแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ
โซไรดา ซาลวาลา ประมาณรอยละ 60 และใชกลวิธตี รงประเด็นในการสัมภาษณตา ย อรทัย ประมาณรอยละ
46 สวน Mr. Stephen Colbert ใชกลวิธีแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ Hillary Clinton รอยละ 48
และใชกลวิธีตรงประเด็นในการสัมภาษณ Jessica Biel รอยละ 62

คําสําคัญ
กลวิธีการตั้งคําถาม ความสุภาพ การเปรียบเทียบขามวัฒนธรรม

Abstract
The research aimed to study the politeness strategies in questions of the hosts towards
their guests and the social factors influenced the selection of the used strategies. Besides,
the research also focused on cross-cultural comparisons between the strategies and social factors
that were found in Thai TV. Program which was Pechrama: Talk to Solaida Salwala and Tai Orathai
by Mr. Nawat Itsaragrisil and American TV. Program called The Late Show: Talk to Hillary Clinton
and Jessica Biel by Mr. Stephen Colbert. The framework of politeness theory proposed by Brown
& Levinson (1978, 1987) was applied for the data analysis. The research found that there were
4 strategies of politeness that the hosts used in questioning: on record, positive politeness,
negative politeness, and off record. These four strategies were applied to the guests of both
programs differently based on social status of the guests, age, and level of closeness. The only
difference between these two hosts in questioning selection was the percentage of used strategies
that Mr. Nawat Itsaragrisil used about 60% off record with Solaida Salwalaand about 46% on record
with Tai Orathai whereas Mr. Stephen Colbert used 48% off record with Hillary Clinton and 62% on
record with Jessica Biel.

Keywords
Questioning Strategies, Politeness, Cross-Cultural Comparison

บทนํา
เมือ่ กลาวถึงความสุภาพมักเปนทีเ่ ขาใจวาหมายถึงการใชภาษาสุภาพหรือการพูดโดยใชคาํ ราชาศัพท
หรือคําแสดงความสุภาพ เชน รับประทาน หรือ ทาน คําลงทาย คะ ครับ คําสรรพนาม คุณ ในภาษาไทย
หรือการใชรูปภาษาแสดงการยกยอง (Honorifics, Deference Markers) เชน การใชคําวา Sir หรือ Madam
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ในภาษาอังกฤษสําหรับเรียกผูท เี่ ราไมรจู กั มากอนเพือ่ เปนการใหเกียรติ แตความสุภาพในภาษา หรือ Linguistic
Politeness ตามมุมมองของนักภาษาศาสตรนนั้ ไมใชแคเพียงการใชรปู ภาษาแสดงความสุภาพ หรือรูปภาษา
แสดงการยกยอง หากแตความสุภาพเปนทฤษฎีหนึง่ ทางภาษาศาสตรทเี่ กิดจากการเลือกใชรปู ภาษาทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของผูพ ดู และผูฟ ง ซึง่ หมายถึงการทีร่ วู า ผูพ ดู และผูฟ ง เปนใคร กําลังพูดในสถานการณใด ความสุภาพ
จึงเปนหลักการเบือ้ งหลังทีท่ าํ ใหการสือ่ สารสัมฤทธิผ์ ล เพราะหากผูใ ชภาษาไมคาํ นึงถึงความสุภาพ ไมรกั ษาหนา
ของกันและกันก็อาจเปนเหตุใหการสือ่ สารนัน้ ลมเหลว เนือ่ งจากกลวิธคี วามสุภาพมีความสําคัญตอการรักษาไว
ซึ่งมิตรภาพระหวางกัน ดังที่ Brown & Levinson (1978, 1987) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสุภาพ
จากมุมมองเรื่องหนาไววา กลวิธีความสุภาพคือวิธีการตาง ๆ ที่ผูใชภาษาเลือกใชในการสื่อสารเพื่อมิใหเปน
การคุกคามหนา เนือ่ งจากหนาเปนสิง่ ทีไ่ มมนั่ คง เสียไปได หรือเพิม่ พูนได ผูใ ชภาษาจึงไมไดเพียงแคสอื่ สารกัน
เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล ขอความชวยเหลือ สารภาพผิด หรือเลาเหตุการณทเี่ กิดขึน้ เทานัน้ แตยงั ตองรักษาหนา
ของตนและของผูอ นื่ ดวย การใชภาษาจึงเปนผลของการคิดไตรตรองอยางมีเหตุผลและเปนการกระทําทีม่ เี ปาหมาย
ทั้งนี้ ความสุภาพยังมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมอยางยิ่ง ซึ่งแตละวัฒนธรรมก็มีหลักการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความสุภาพตางกัน (Deephadung, 2009) โดย Tannen (1995) กลาววา วัจนลีลา (Linguistic
Style) เปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการใชภาษา ซึ่งการใชวัจนลีลาแตละรูปแบบนั้นขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของสังคม
ทีห่ ลอหลอมใหเราตองปรับรูปแบบการใชภาษาของเราใหเหมาะสมกับผูท เี่ ราพูดดวย ตัวอยางเชน สังคมไทย
และสั ง คมตะวั น ตกมี ก ารแบ ง สั ง คมเป น ระบบชนชั้ น แต ไ ม มี ก ฎเกณฑ ต ายตั ว ในการจํ า แนกชนชั้ น
ออกเปนระดับตาง ๆ อยางชัดเจน โดยสังคมไทยอาจใชสถานภาพ ทรัพยสมบัติ อํานาจ เกียรติยศ หรือ
คุณงามความดีเปนเกณฑการแบงชนชั้น ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการแบงชนชั้นในสังคมตะวันตกที่อาจ
แบงระดับชั้นของสังคมตามความมีอํานาจ ความรํ่ารวย และยศตําแหนง หรือฐานะเดิม และการที่สังคมไทย
และสังคมตะวันตกมีการแบงสังคมเปนระบบชนชั้นนี้ก็นําไปสูการปฏิบัติตอคนในสังคมอยางไมเสมอภาค
ซึง่ สะทอนออกมาเปนพฤติกรรมการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชภาษาในสือ่ โทรทัศนทางการโฆษณา
ละคร และรายการทอลกโชว เปนตน โดยสื่อตาง ๆ เหลานี้มีการเลือกใชคําที่สื่อถึงขอมูลลักษณะเดียวกัน
ดวยภาษาที่แตกตางกันตามลักษณะทางประชากรของแหลงขอมูลหรือผูที่พูดดวย เชน เพศ อายุ อาชีพ
หากเปาหมายในการศึกษาวัจนปฏิบตั ศิ าสตรเปนเหมือนกับที่ Ide (1992) กลาวไวคอื ความพยายาม
ที่จะทําใหการสื่อสารของผูคนในสังคมและผูคนตางวัฒนธรรมสัมฤทธิผล ก็คงไมอาจปฏิเสธความสําคัญ
ของความสุภาพได และแมวาจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูคอนขางมาก แตงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบ
การใชกลวิธีความสุภาพขามวัฒนธรรม โดยศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการเลือกใชรูปแบบภาษาตาง ๆ
ที่สะทอนระบบชนชั้นในสังคมรวมดวยนั้นยังนับวามีเปนจํานวนนอย ภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุภาพ
ในภาษาตาง ๆ จึงเปนภาพทีย่ งั ไมสมบูรณ ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบการใชภาษาจากกลวิธกี ารตัง้ คําถาม
เชิงสุภาพของสือ่ โทรทัศน โดยเลือกศึกษาขอมูลการใชภาษาไทยจากรายการ “เพชรรามา” และภาษาอังกฤษ
จากรายการ “The Late Show” ซึง่ เปนรายการทอลกโชวทมี่ เี อกลักษณเฉพาะตัวจนไดรบั ความนิยมอันดับตน ๆ
ของรายการทอลกโชวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และมีพิธีกรมากฝมือ คือ คุณณวัฒน อิสรไกรศีล
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และ Mr. Stephen Colbert เปนผูดําเนินรายการในการสัมภาษณบุคคลผูมีชื่อเสียงในดานตาง ๆ รูปแบบ
ภาษาทีใ่ ชจงึ เปนการตัง้ คําถามเปนหลัก ซึง่ เปนการนําเสนอขอมูลในแงมมุ ตาง ๆ ของแขกรับเชิญ เพือ่ ยกยอง
และใหความสําคัญตอแขกรับเชิญ (Kuanhavech, 2002) จึงมีความสัมพันธตอ การเลือกใชกลวิธกี ารตัง้ คําถาม
เชิงสุภาพอยางประจักษชัด เพื่อศึกษาวาพิธีกรจาก 2 รายการที่ตางวัฒนธรรมกันใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพกับแขกรับเชิญอยางไรบาง และปจจัยทางสังคมใดที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพของพิธีกรที่ทําใหรูปภาษาที่ใชการสัมภาษณแขกรับเชิญมีความแตกตางกันหรือไม ทั้งนี้ การทํา
ความเขาใจวัฒนธรรมในเรือ่ งความสุภาพของทัง้ สองประเทศซึง่ มีความแตกตางกันทัง้ ดานภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมนัน้ จะเปนประโยชนตอ การเรียนการสอนและการใชภาษาตางประเทศเพือ่ ใหสอื่ สารไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพดังที่ไดกลาวถึงในประเด็นของความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ที่สัมภาษณแขกรับเชิญ
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน
และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
3. เพือ่ เปรียบเทียบกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพและปจจัยทางสังคมทีส่ ง ผลตอการเลือกใชกลวิธี
การตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ

ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิเคราะหและอธิบายกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพในบทความนี้ คือ
แนวคิดเรือ่ งภาษากับชนชัน้ ของ Tannen (1995) และแนวคิดเรือ่ งความสุภาพของ Brown & Levinson (1978,
1987) ซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะที่ชนชั้นหรืออํานาจของผูฟงที่มีตอผูพูด โดยเกี่ยวของกับสถานภาพ
ทางสังคมของผูพูดและผูฟง เปนหนึ่งในสามปจจัยหลักในการเลือกใชกลวิธีความสุภาพของผูพูด (Brown &
Levinson, 1987 cited in Hongladarom & Chauksuvanit, 2008)
1. แนวคิดเรื่องภาษากับชนชั้น
Stannen (1995 cited in Kitikanan, 2010) กลาวถึงรูปแบบภาษาในการพูดของผูพูดซึ่งรวมถึง
ลักษณะและรูปแบบในการพูด เชน ความตรง ความออม การหยุดถอยคํา คําพูดตลก การเปรียบเทียบคําถาม
และการขอโทษ เปนตน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา วัจนลีลา ที่เรียนรูผานทางวัฒนธรรม การใชวัจนลีลาหรือ
รูปแบบภาษาในการพูดนั้นไมใชเพียงแคมุงผลเพื่อสื่อสารเทานั้น แตยังเปนผลมาจากการตีความและ
ประเมินคุณคาของคูสนทนาอีกดวย กลาวคือ รูปแบบการใชภาษา หมายถึง การรักษาไวซ่ึงความสัมพันธ
ของคูสนทนา วัจนลีลาจึงสามารถแสดงถึงสถานะของคูสนทนาไดดวย เชน พูดวา “นั่งลง” นั่นหมายถึง
ผูพูดกําลังสงสัญญาณใหคูสนทนาทราบวาตนอยูในสถานะที่สูงกวา หรืออาจหมายถึงความสัมพันธ
อันใกลชดิ หรืออาจแสดงวากําลังโกรธก็ได นอกจากนี้ Tannen ยังไดยกตัวอยางวา แมการเลือกใชคาํ สรรพนาม
ก็สามารถบอกไดวา ผูพูดกําลังยกยองใคร ดังนั้น วัจนลีลาที่ผูพูดใชคือสิ่งที่ผูพูดเปนและตองการจะเปน
เนื่องจากผูพูดทุกคนจะคํานึงถึงสถานภาพของผูที่กําลังพูดดวย โดยมีการปรับรูปแบบภาษาใหเหมาะสม
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กับฐานะของคูสนทนาและภาพลักษณที่ตองการใหคูสนทนาเขาใจอีกดวย ทั้งนี้ หากผูพูดตองการใชภาษา
ใหเหมาะสมกับผูฟงและบริบทแลว จะตองพิจารณาถึงปจจัยอื่น ๆ รวมดวย เชน ความสัมพันธระหวางผูพูด
กับผูฟง กาลเทศะ เรื่องที่พูด วัตถุประสงค และวิธีการสื่อสาร
2. แนวคิดเรื่องความสุภาพ
Brown & Levinson (1978, 1987 cited in Hongladarom & Chauksuvanit, 2008) ไดเสนอ
แนวคิดเรือ่ งความสุภาพวาเปนการลดการคุกคามหนาของคูส นทนา เนือ่ งจากในการสือ่ สารทัง้ ผูพ ดู และผูฟ ง
ตองทําการกระทําการหลายอยาง ซึ่งอาจทําใหผูพูดหรือผูฟงตองเสียหนา จึงตองทําการกระทําหรือเลือก
รูปแบบการใชภาษาอยางรอบคอบ โดยพิจารณาปจจัย 3 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการประเมินนํ้าหนักหรือ
ความรุนแรงของสถานการณ กอนเลือกใชกลวิธีความสุภาพ (Politeness Strategies) อันไดแก 1) ลักษณะ
ของการกระทําวามีความรุนแรงหรือไมในวัฒนธรรมนัน้ ๆ 2) อํานาจของผูฟ ง ทีม่ ตี อ ผูพ ดู ซึง่ เกีย่ วของกับสถานภาพ
ทางสังคมของผูพ ดู และผูฟ ง 3) ระยะหางระหวางผูพ ดู และผูฟ ง คือ ความสนิทสนมคุน เคยระหวางผูพ ดู และผูฟ ง
นอกจากนี้ Brown & Levinson (1978) ยังไดเสนอกลวิธีความสุภาพที่ใชในการสนทนาไว
5 กลวิธี ไดแก
2.1 กลวิธีตรงประเด็น (On Record) คือ การกลาวถอยคําหรือพูดตรงไปตรงมาแสดง
ความตองการออกมาตรง ๆ ตัวอยางเชน การเตือนอยางเรงดวนใน “ระวังนะ” การพูดที่เหมือนกับตองการ
ความตั้งใจมาก ๆ ใน “ฟงนะ” การใหคูสนทนามีสวนรวมในงานที่ทําใน “ชวยหยิบคอนใหหนอยซิ” และ
การไมพยายามรักษาหนาใน “อยาลืมทําความสะอาดโตะละ” เปนตน
2.2 แบบที่มีการตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนมิตร รวมทั้งการแสดง
ความตลกขบขัน (Friendly and Joking Behavior) เพื่อรักษาหนาหรือภาพลักษณดานบวกของคูสนทนา
ตัวอยางเชน การแสดงความสนใจหรือใสใจในตัวผูฟงใน “เธอไปตัดผมมาใหมเหรอดูดีนะ เออ นี่ชั้นวาจะมา
ขอยืมสมุดเล็คเชอรหนอยสิ” การแสดงอารมณความรูสึกเกินความจริงใน “What a fantastic garden you
have! Can I borrow some flour?” (สวนสวยเหลือเกิน ฉันขอยืมแปงทําขนมหนอยสิ) การเนนวาผูพูด
มีความสนใจหรือหวงใยผูฟงใน “You always do the dishes! I’ll do them this time.” (คุณเปนคนลางจาน
มาตลอดเลย คราวนี้ฉันเปนคนทําเอง) การใชรูปภาษาแสดงอัตลักษณภายในกลุมใน “Help me with this
bag here, honey.” (หนูจาชวยยายถือถุงนี้หนอย) เปนตน
2.3 กลวิธีความสุภาพดานลบ (Negative Politeness) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูด
ตรงประเด็นแบบทีม่ กี ารตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมทีแ่ สดงความนับถือ มักใชกบั ประเด็นสนทนาทีเ่ ปดโอกาส
ใหคสู นทนาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ หรือประเด็นทีเ่ ปนปญหาของคูส นทนา จึงมีความจําเปนตองแสดง
ความเขาอกเขาใจ และความลังเลใจในการตัง้ คําถาม ตัวอยางเชน การใชรปู ภาษาแบบออมแตเปนทีเ่ ขาใจกัน
(conventionally indirect) ใน “Can you pass me the salt?” (คุณสงเกลือใหผมหนอยไดไหม - สุภาพ)
การใชรูปแสดงการกลบเกลื่อน (Hedge) ใน “A whale is sort of a fish.” (ปลาวาฬเปนปลาประเภทหนึ่ง)
การมองโลกในแงรายใน “I don’t imagine there’d be any chance of you ...” (ฉันไมคิดวาจะเปนไปได
ที่คุณจะ...) การลดอัตราลวงละเมิดโดยการใชคําที่แสดงวาการคุกคามหนานั้นเปนเพียงการรบกวน
เพียงเล็กนอย เชน “Could I have a taste (c.i. slice) of that cake?” (ขอชิมเคกสักนิดหนึ่งไดไหม) และ
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การใชรูปแสดงการนับถือโดยผูพูดถอมตัวและยกยองผูฟงใน “Excuse me, sir, but would you mind if...”
(ตองขอประทานอภัย แตถาทานจะกรุณา...) เปนตน
2.4 กลวิธแี บบไมตรงประเด็น (Off Record) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดทีไ่ มไดแสดง
เจตนาอย า งชั ด เจนว า กํ า ลั ง ทํ า อะไร ผู  ฟ  ง ต อ งตี ค วามเอาเองว า ผู  พู ด ต อ งการสื่ อ อะไร ตั ว อย า ง เช น
การแนะความใน “อากาศรอนจัง” (ผูพ ดู มีความประสงคจะใหผฟู ง เปดเครือ่ งปรับอากาศ) การโยงความสัมพันธ
(Give association clues) ใน “บานเราอยูใกลกัน” (เพราะฉะนั้นชวยพาฉันไปสงบานดวย) การสื่อมูลบทใน
“I washed the car again today.” (i.e. It’s your turn but you didn’t do it.) (วันนี้ฉันลางรถอีกแลว –
จริง ๆ เธอควรเปนคนลาง แตเธอไมทํา) การพูดไมจบความใน “ถาแกยังไมรีบออกไปละก็...” การพูดกํากวม
ใน “ทาทางจะเปนคนดีมากนะ” การพูดคลุมเครือใน “สงสัยวาจะมีใครมืออยูไมสุข” เปนตน
2.5 การไมพูด (Do not do the FTA) คือ การไมกลาวถอยคําหรือแสดงพฤติกรรมที่คุกคาม
หนาผูฟง

วิธีการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ตัวบทภาษาพูดภาษาไทยจากรายการทอลกโชวของไทยและตัวบทภาษาพูด
ภาษาอังกฤษจากรายการทอลกโชวของตางประเทศ และกลุมตัวอยาง คือ ตัวบทภาษาพูดจากรายการ
เพชรรามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ ตาย อรทัย และ รายการ The Late Show ตอนสนทนา
กับ Hillary Clinton และ Jessica Biel
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ตารางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แหลงขอมูลทีใ่ ชในการศึกษานี้ ไดแก ตัวบทภาษาพูดภาษาไทยจากรายการเพชรรามา
ซึ่งเปนรายการทอลกโชวทางสถานีโทรทัศนชอง 3 โดยมีคุณณวัฒน อิสรไกรศีล เปนผูดําเนินรายการ และ
ตัวบทภาษาพูดภาษาอังกฤษจากรายการ The Late Show ซึ่งเปนรายการทอลกโชวทางสถานีโทรทัศน
ชอง CBS โดยมี Mr. Stephen Colbert เปนผูดําเนินรายการ พิธีกรทั้ง 2 รายการนี้จัดเปนผูมีความสามารถ
เฉพาะตัวในการจัดรายการทอลกโชว ดังจะเห็นไดจากการทีค่ ณ
ุ ณวัฒนไดรบั รางวัลโทรทัศนทองคํา ครัง้ ที่ 25
ประจําป พ.ศ. 2554 สาขา “พิธีกรเดี่ยวดีเดน” และ รางวัลพระกินรี ประจําป พ.ศ. 2556 สาขาพิธีกร ดารา
นักแสดง และ Mr. Stephen ไดรับรางวัลไพรมไทม เอ็มมี่ อวอรด ถึง 4 ตัว โดยทั้ง 2 รายการนี้ไดรับความนิยม
อันดับตน ๆ ของรายการทอลกโชวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา รวมถึงรูปแบบรายการเปนการสนทนา
ระหวางผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญที่เปนบุคคลสําคัญ และวัตถุประสงคของรายการประเภทนี้คือ
การยกยองใหเกียรติแขกรับเชิญ ดังนั้นจึงเปนรายการที่มีความสัมพันธโดยตรงกับการเลือกใชกลวิธีการ
ตั้งคําถามเชิงสุภาพสําหรับพิธีกร
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3.2 คัดเลือกขอมูลการสนทนาจากรายการเพชรรามาและรายการ The Late Show
จํานวนรายการละ 2 ตอน ซึ่งเลือกตอนสนทนากับแขกรับเชิญที่มีสถานะภาพทางสังคม อาชีพ และอายุ
ที่ใกลเคียงกันระหวางทั้งสองรายการ เพื่อควบคุมตัวแปรซึ่งเปนปจจัยทางสังคมตามสมมติฐานของผูวิจัย
ในการเปรียบเทียบ โดยตอนที่คัดเลือกมา ไดแก
3.2.1 รายการเพชรรามา ตอน โซไรดา ซาลวาลา ออกอากาศเมือ่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556
โดยคุณโซไรดา ซาลวาลา เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2500 ที่ประเทศไทย เปนผูกอตั้งมูลนิธิเพื่อนชาง
เพื่อชางเอเชียและโรงพยาบาลชาง (Friends of the Asian Elephant Foundation) แหงแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2536 และทําหนาที่เปนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนชาง และตอนคุณตาย อรทัย
ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยคุณตาย อรทัย เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2523
ที่ประเทศไทย มีอาชีพเปนนักรองลูกทุง สังกัดคายแกรมมี่โกลด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เจาของฉายา
สาวดอกหญา ลูกทุงหญิงลานตลับ นางพญาลูกทุง และราชินีลูกทุงอีสาน
3.2.2 รายการ The Late Show ตอน Hillary Clinton ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยคุณ Hillary Clinton เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ที่สหรัฐอเมริกา เคยดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐนิวยอรก และสุภาพสตรี
หมายเลขหนึ่งแหงสหรัฐอเมริกา และตอน Jessica Biel ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560
โดยคุณ Jessica Biel เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1982 ที่สหรัฐอเมริกา มีอาชีพเปนนักแสดงและ
อดีตนางแบบ และเคยไดรับตําแหนงผูหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดจากนิตยสาร Esquire
3.3 ถอดเทปการสนทนาอยางละเอียดเปนลายลักษณอักษร
3.4 เลือกเก็บขอมูลเฉพาะประโยคทีแ่ สดงเจตนาในการถาม โดยบันทึกลงในตารางเก็บขอมูล
พรอมระบุกลวิธีของความสุภาพโดยใชเกณฑพิจารณาตามแนวคิดของ Brown & Levinson (1978, 1987)
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 จําแนกขอมูลประโยคที่แสดงเจตนาในการถามของแตละรายการออกเปนรายการ
ละ 2 ตอน ตามการสนทนากับแขกรับเชิญแตละทาน
4.2 วิเคราะหและจําแนกกลวิธีความสุภาพในการตั้งคําถามของพิธีกรทั้งสองตอแขกรับเชิญ
แตละทานโดยใชกรอบแนวคิดเรื่องกลวิธีความสุภาพที่ใชในการสนทนาของ Brown & Levinson (1978,
1987) ซึ่งกําหนดไว 5 กลวิธี ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ
กลวิธีแบบไมตรงประเด็น และการไมพูด ทั้งการวิเคราะหและจําแนกขอมูลจะพิจารณาจากลักษณะ
การตั้งคําถามของพิธีกรเปนหลัก และคําตอบของแขกรับเชิญเปนบริบทประกอบการวิเคราะห
4.3 คํานวณการปรากฏของกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพตอแขกรับเชิญทัง้ 2 รายการในเชิงสถิติ
4.4 เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพและความถี่ของการใชแตละกลวิธีที่ปรากฏ
ระหวางแขกรับเชิญทั้ง 2 ทานในแตละรายการ
4.5 วิเคราะหปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตาง
กันของพิธีกรตอแขกรับเชิญทั้ง 2 ทานในแตละรายการ
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4.6 เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่ปรากฏระหวางแขกรับเชิญจาก 2 รายการ
เพื่อใหไดมาซึ่งความแตกตางของการใชคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรตอแขกรับเชิญระหวาง 2 รายการ
4.7 วิเคราะหปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตาง
กันของพิธีกรตอแขกรับเชิญระหวาง 2 รายการ
4.8 บรรยายสรุ ป กลวิ ธี ก ารตั้ ง คํ า ถามเชิ ง สุ ภ าพของพิ ธี ก รที่ สั ม ภาษณ แ ขกรั บ เชิ ญ และ
ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรตอแขกรับเชิญทั้ง 2 รายการ

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั พบวา ในการตัง้ คําถามเชิงสุภาพของณวัฒน อิสรไกรศีล และ Stephen Colbert
ที่สัมภาษณแขกรับเชิญนั้น ทั้งณวัฒนและ Stephen ไมไดจํากัดอยูที่กลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบใด
่ วัฒน
แบบหนึง่ เทานัน้ แตเลือกใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพทีห่ ลากหลาย ซึง่ กลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพทีณ
ใชในการสัมภาษณโซไรดา ซาลวาลา และ ตาย อรทัย และกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่ Stephen Colbert
ใชในการสัมภาษณ Hillary Clinton และ Jessica Biel ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก
กลวิธคี วามสุภาพดานลบ และกลวิธแี บบไมตรงประเด็น สวนปจจัยทางสังคมทีส่ ง ผลใหการเลือกใชกลวิธกี าร
ตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญทั้ง 4 ทานแตกตางกัน ไดแก ฐานะทางสังคม
อายุ และความสนิทสนม รายละเอียดแสดงไดดังในตาราง
ตารางที่ 1
ตารางแสดงอัตราการปรากฏของกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen
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1. กลวิธตี รงประเด็น (On Record) คือ การกลาวถอยคําหรือพูดตรงไปตรงมา แสดงความตองการ
ออกมาตรง ๆ โดยไมมีการตกแตงถอยคํา และจากการศึกษาณวัฒนไดใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพ
แบบตรงประเด็นในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 24 และตาย ประมาณรอยละ 46 สวน Stephen
ใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็นในการสัมภาษณ Hillary ประมาณรอยละ 24 และ Jessica
ประมาณรอยละ 62 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1
ณวัฒน: มีวิธีใดในการสรางกําลังใจ เฉพาะเรื่องสวนตัวกอนครับ เพราะวาคนเราเกิดมาปบก็รูวาปวยโซ
ไรดา:
คะ
ณวัฒน: แลวปวยไปเรื่อยเปอย เดี๋ยวเปนนูน เดี๋ยวเปนนี่ จนถึงปจจุบัน ตองบอกทานผูชมครับ
ที่เดินทางมาบันทึกเทปกันเนี่ย อา พี่โซเองก็ไมแข็งแรงซักเทาไหรนะครับ
โซไรดา: คะ
ณวัฒน: สรางกําลังใจอยางไรครับ
โซไรดา: ก็บอกตัวเองวาเราเจ็บแคนี้แหละ ชางนี่เจ็บมากกวาอีกกี่เทา เมื่อพูดถึงความเจ็บปวด
บอกผูสื่อขาวตางประเทศอยูเสมอวาดิฉันรูวาดิฉันกําลังพูดถึงอะไรอยู
ตัวอยางที่ 2
ณวัฒน: การประกวดที่ฟารมจระเขเปนยังไงบางครับ ตอนนี้โชคตองเขาขางแลวถาใหผมเดานะครับ
ตาย:
ไปเกือบทุกอาทิตยมากคะ ตอนนั้นก็คือเรา...
ณวัฒน: ทําไมครับ เหมือนกับแชมปประจําสัปดาหหรือไงครับ
ตาย:
ยังคะ ตอนแรกตายไปก็คอื ไปในรอบของอาทิตยกย็ งั ไมเขารอบสักทีนะคะ แลวก็ยงั ไมเขารอบสักที
ไปอาทิตยไหนแลวรองก็คือแบบคนไปประกวดเยอะมากเหมือนกัน
ณวัฒน: ภายในหนึ่งอาทิตย ครั้งหนึ่งประมาณกี่คน ตองตอสูกับคนกี่คน
ตาย:
10 เกือบ 20 คน
ในตัวอยางที่ 1-2 คําถามนีเ้ ปนคําถามตอนทีพ่ ธิ กี รถามโซไรดาเกีย่ วกับการสรางกําลังใจใหกบั ตัวเอง
เมื่อตองเผชิญกับอาการปวยที่รุนแรง และถามตายเกี่ยวกับการประกวดรองเพลงที่ฟารมจระเข โดยใชกลวิธี
การตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็น โดยไมมกี ารตกแตงถอยคําใด ๆ ซึง่ เปนการใชคาํ ถามในรูปประโยค
แสดงการถามที่กลาวสิ่งที่ผูพูดตองการออกมาแบบตรงไปตรงมา เชน การใชรูปแบบคําถามถึงวิธีการ
“วิธใี ด” และการใชรปู คําถามเหตุผล “ทําไม” ซึง่ ปรากฏอยูใ นตําแหนงตนประโยคทีแ่ สดงใหเห็นวาเปนรูปภาษา
ที่ใชเพื่อแสดงเจตนาในการถามวิธีการและเหตุผลโดยตรง
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ตัวอยางที่ 3
Stephen: How did you get out of bed in the morning? Because I did not run for president,
and I could barely do in 2000 -- I don’t think Al Gore shaved for a year. How did you
Hillary:
Yeah, that wasn’t an option for me.
ตัวอยางที่ 4
Stephen: What’re the three-teens?
Jessica: Like the three-year-olds have called the three-teens because they’re so in
sane. They’re just looking like tiny teenagers.
ในตัวอยางที่ 3-4 เปนคําถามตอนที่พิธีกรถาม Hillary เกี่ยวกับการตื่นนอนในตอนเชาเพื่อออกไป
ทํางาน และถาม Jessica ในลักษณะการถามแบบตองการคําอธิบายเกี่ยวกับคําวา “the three-teens”
โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็น เชน การใชรูปคําถามวิธีการ “How” และ “What”
ซึ่งปรากฏอยูในตําแหนงตนประโยคที่แสดงใหเห็นวาเปนรูปภาษาที่ใชเพื่อแสดงเจตนาในการถาม ซึ่งแสดง
ความตองการอยากรูแบบตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ กลวิธีตรงประเด็นที่พิธีกรทั้งสองเลือกใชมักเปนการตั้งคําถามที่ตองการขอมูลที่เปนความจริง
(Fact) ในประเด็นที่จะไมคุกคามหนาของแขกรับเชิญ และไมสรางความรูสึกในดานลบตอแขกรับเชิญ
เพือ่ เปนการใหเกียรติแขกรับเชิญ สวนความถีข่ องการใชกลวิธนี ี้ พิธกี รทัง้ สองใชกบั ผูม ฐี านะทางสังคมเทากับ
หรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตน มากกวาใชกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน
2. กลวิธคี วามสุภาพดานบวก (Positive Politeness) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดตรงประเด็น
แบบที่มีการตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนมิตร จากการศึกษา พบวา ณวัฒนใชกลวิธี
การตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 4 และตาย
ประมาณรอยละ 2 สวน Stephen ใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกในการสัมภาษณ
Hillary ประมาณรอยละ 4 และ Jessica ประมาณรอยละ 16 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 5
ณวัฒน: ถาเกิดพี่โซตอบในฐานะสวนตัว เราไดเปนอยางที่เขาวิพากษวิจารณมากนอยแคไหนครับ
โซไรดา: เปนจริงคะ
ณวัฒน: เปนจริง
โซไรดา: คะ
ณวัฒน: ซึ่งเราก็มองเห็นทางแกบางไหมครับ
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โซไรดา:
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เห็นคะ แลวก็นาดีใจที่ขณะนี้นะคะ กรมอุทยานโดยเฉพาะอยางยิ่งทานรองอธิบดี
เออ ทานธีรภัทรนะคะ ไดพยายามทีจ่ ะชวยทีจ่ ะมีการจดทะเบียนชางทัง้ ประเทศ ทัง้ ทีม่ อี ยู งาชาง
ที่ออกจากตัวชางมาแลวไมวาจะมาทางทิศทางใดนะคะ แลวก็ชางที่ปรีมีชีวิตอยูในประเทศวา
เรามีงาชาง มีชางที่มีงาเนี่ย มีทั้งหมดกี่เชือก เพราะในปาคงจะนับยากหนอยนะคะ แตถาเปน
ชางเลี้ยงเนี่ย จะนับได และภายใน 6 เดือนเนี่ย เรานาจะทราบ งั้นที่วางอยูในตลาดทั่วไป
อยาบอกเลยคะวามันมาจากชางในประเทศ เพราะมันเปนไปไมไดนะคะ ชางเลี้ยงเราเหลืออยู
แค 3,000 กวาตัวเอง 3,000 กวาเชือก

ตัวอยางที่ 6
ณวัฒน: ความฝนตอนนั้นยังฝนไหมครับวาสักวันหนึ่งจะเปนเจาของเพลงที่ดังที่สุดในประเทศไทย
จะเปนนักรองลูกทุงหญิงที่ดงั คนหนึ่งของประเทศไทย แอบฝนไวไหม
ตาย:
เออ ก็คือจริง ๆ เสนทางหรือความฝน ตายคิดวานาจะเปนความฝนอื่น ๆ เหมือนกันที่ไมใช
แคอาชีพของการอยากเปนนักรอง คือไมสามารถที่จะบอก ไมมีใครบอกเราไดเลยวาถาเรา
ประกวดรองเพลงแลวเราจะสามารถเปนนักรองได ในตอนนั้นไมสามารถมีใครบอกได ก็คือ
แบบวิถีชีวิตยังไงมันเกิดมามันตองสูทุกคนทุกอาชีพอยูแลว อยางตายเรียนหนังสือจบ
เพื่อนคนอื่น ๆ ก็คือมีความฝนวาตองเขามหาวิทยาลัยได ของตายก็สอบเขาราชภัฏอุบลฯได
แตไมสามารถที่จะเรียนหนังสือไดเหมือนเพื่อนคนอื่น
ในตัวอยางที่ 5-6 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถามโซไรดาเกี่ยวกับปญหาการคาชางใน
ประเทศไทย โดยใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวก ซึง่ เปนการใชคาํ ถามโดยใชถอ ยคํา
ที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําบงชี้ที่แสดงความเปนพวกเดียวกัน คือ คําวา “เรา” เปนการรวมเอา
ทั้งผูพูดและผูฟงเขาไปในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งทําใหรูปประโยคของถอยคําที่ใชถามสื่อความออนลง
เปนการทําใหคสู นทนารูส กึ ดีตอ ตนเอง และใชคาํ ถามโดยใชถอ ยคําทีม่ กี ารตกแตงในลักษณะการกลาวเกินกวา
ความเปนจริงหรือใช คําชมเกินจริง เนนที่มิตรภาพระหวางผูพูดและผูฟง เมื่อถามตายเกี่ยวกับความฝนของ
การอยากเปนนักรองลูกทุง
ตัวอยางที่ 7
Stephen: Our elections are messy.
Hillary:
That’s right.
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ตัวอยางที่ 8
Stephen: Now, ah, speak of your children, you also have a child-friendly restaurant.
Jessica: Yes.
ในตัวอยางที่ 7-8 เปนคําถามตอนที่พิธีกรถาม Hillary Clinton เกี่ยวกับปญหาการเลือกตั้งใน
สหรัฐอเมริกา โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวก ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใช
ถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําบงชี้ที่แสดงความเปนพวกเดียวกัน คือ คําวา “Our” เปนการรวม
เอาทั้งผูพูดและผูฟงเขาไปในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งทําใหรูปประโยคของถอยคําที่ใชถามสื่อความออนลง
เปนการทําใหคูสนทนารูสึกดีตอตนเอง และใชคําวา “A Child-Friendly Restaurant” ในการถามเกี่ยวกับ
รานอาหารของ Jessica ซึ่งเปนการแสดงความรูสึกดานบวกเกี่ยวกับรานอาหารนี้
กลวิธีความสุภาพดานบวกนี้ พิธีกรทั้งสองมักเลือกใชกับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับภาพลักษณ
ของแขกรับเชิญ โดยพิธีกรเลือกที่จะใหกําลังใจและใหความเปนมิตรกับแขกรับเชิญ เพื่อที่แขกรับเชิญจะได
รูสึกสบายใจและสะดวกใจในการตอบคําถามมากขึ้น สวนความถี่ของการใชกลวิธีนี้ พิธีกรทั้งสองใชกับ
ผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนม
กับตนมากกวา
3. กลวิธคี วามสุภาพดานลบ (Negative Politeness) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดตรงประเด็น
แบบที่มีการตกแตงถอยคําเปนพฤติกรรมที่แสดงความนับถือ ซึ่งจากการศึกษา พบวา ณวัฒนใชกลวิธี
การตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 12 และตาย
ประมาณรอยละ 11 สวน Stephen ใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบในการสัมภาษณ
Hillary ประมาณรอยละ 24 และ Jessica ประมาณรอยละ 11 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 9
ณวัฒน: เขาจัดลําดับในเมืองไทยอยูในลําดับตน ๆ เลย ไม 2 ก็ 3 ของโลกที่เกี่ยวของกับการคาสัตวปา
โดยเฉพาะมุงประเด็นมาที่ชา งดวย ในฐานะคนที่ตอสูมา 21 ป รูสึกลมเหลวไหมครับ
ในสายตาชาวโลก
โซไรดา: ในสายตาชาวโลกเนีย่ เออ เขาจะเขาใจนะคะวาองคกรในประเทศทํางานไดยากมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งมูลนิธิเพื่อนชางเราเปนองคกรเล็กทีเดียว เสียงเรียกรองไปยังรัฐบาลกี่สมัยก็ยังเบาอยู
ทีนี้เมื่อตางประเทศพูดมาเนี่ย บอกตรง ๆ วาตัวเองก็เสียใจ เพราะวาเราเองไมอยากใหใครมา
วาประเทศชาติ แตวาเราตองยอมรับความจริงวาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจริง เราควรที่จะให
ชาวโลกเขารูวาเรากําลังแกไขอยู และแกอยางไร
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ตัวอยางที่ 10
ณวัฒน: ครับ เขาบอกวาคนเรามีชื่อเสียงมันยาก แตเวลามีชื่อเสียงแลว รักษาชื่อเสียงยิ่งยากใหญ
ตายกลัวในจุดนี้ไหมครับ เพราะวามันเปนเหมือนกับชีวิตปจจุบันของคนในวงการบันเทิง
ตาย:
ก็ถามวากลัวไหม คือจริง ๆ ถาเกิดวาเราไปเปรียบเทียบ ถามวาโดงดังเนีย่ เวลาผูห ลักผูใ หญหรือ
วาคนทีส่ รางศิลปนนะคะ อาจจะพยายามทําใหโดงดังได แตเราจะรักษาไวใหไดนานทีส่ ดุ ถาเรา
ตัง้ คําถามอยูต ลอด เราเองอาจจะอยูล าํ บากนะคะ ตายคิดวาตายอยูแ บบเนีย้ แบบผูห ญิงธรรมดา
งาย ๆ เรียบงายแบบนี้ก็คอื ก็อยูได
ในตัวอยางที่ 9-10 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถามโซไรดาเกี่ยวกับปญหาการคาสัตวปา
โดยเฉพาะชางในประเทศไทย โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบ ซึ่งเปนการใช
คําถามโดยใชถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําถามที่มาจากประโยคบอกเลาที่ประกอบดวยคํา
ที่แสดงการถาม คือ คําวา “ไหม” และไมระบุผูรับสาร แสดงการเนนที่สิทธิเสรีภาพของผูรับสารเปนหลัก
กลาวคือผูร บั สารมีเสรีภาพในการเลือกคําตอบตอคําถามประเภทปลายปดนี้ และไมวา คําตอบจะเปนอยางไร
ก็ลวนแตสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูตอบ เนื่องจากคําถามประกอบดวยการแสดงความยกยองนับถือ
ดวยการถามถึงความรูสึกดานลบที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการทุมเทพยายามมายาวนาน รวมถึงการแสดง
ความยกยองดวยการเกริ่นถึงการรักษาชื่อเสียงเมื่อถามตายเกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียง
ตัวอยางที่ 11
Stephen: I – I agree. Did you happen to see the president’s speech at the U.N. today?
Hillary:
I saw parts of it, yes.
Stephen: What did you -- What did you make of it?
Hillary:
I thought it was very dark, dangerous, not the kind of message that the leader of the
greatest nation in the world should be delivering.
ตัวอยางที่ 12
Stephen: You’re a TV producer, he’s in the music industry, and this is trouble people.
Jessica: He’s a wild musician.
ในตัวอยางที่ 11-12 คําถามนีเ้ ปนคําถามตอนทีพ่ ธิ กี รถาม Hillary เกีย่ วกับการฟงคํากลาวสุนทรพจน
ของประธานาธิบดีโอบามาตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติผานสื่อโทรทัศน โดยใชกลวิธีการ
ตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบ ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใชถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะ
การใชคําถามที่มาจากประโยคบอกเลา เชน การใชรูปถามแบบ Yes / No Question ซึ่งเปนรูปภาษาที่ใช
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เพื่อตองการคําตอบรับหรือปฏิเสธ เปนการถามที่ผูถามอาจจะมีขอมูลอยูบางวานาจะเปนอยางนั้นอยางนี้
แตถามเพือ่ ใหเกิดความแนใจวาเปนจริงตามทีเ่ ขาใจหรือไม ซึง่ ในกรณีนเี้ ปนการถามเพือ่ นําเขาสูป ระเด็นเรือ่ ง
ความคิดเห็นของ Hillary ตอสุนทรพจนดังกลาว และพิธีกรแนใจวา Hillary ไดฟงสุนทรพจนนี้แนนอน
และสุนทรพจนนี้ก็เปนประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณ ซึ่งเปนนัยดานลบที่แฝงมากับคําถาม ในขณะเดียวกัน
ก็เปนการเปดโอกาสให Hillary ไดแสดงวิสัยทัศนในฐานะผูสมัครประธานาธิบดีในขณะนั้น และใชวิธีการ
ตัง้ คําถามในลักษณะดังกลาวถาม Jessica เกีย่ วกับชีวติ คูข องเธอ ดวยการกลาวถึงอาชีพของเธอและสามีวา
นาจะเปนปญหาดวยมุมมองทีเ่ ปนการมองโลกในแงรา ย แตขณะเดียวกันก็เปนการยกยองนับถือผูท กี่ ลาวถึง
โดยนัยวาสามารถใชชีวิตคูรวมกันมาไดทั้ง ๆ ที่นาจะมีปญหา
กลวิธคี วามสุภาพดานลบนี้ พิธกี รทัง้ สองมักเลือกใชกบั ประเด็นคําถามทีเ่ กีย่ วกับความขัดแยงหรือ
ปญหาของแขกรับเชิญที่เปนที่ทราบกันอยูแลวโดยไมตองกลาวถึง เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามหนาของ
แขกรับเชิญ ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะแสดงความนับถือที่แขกรับเชิญสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรค
เหลานั้นได สวนความถี่ของการใชกลวิธีนี้ พิธีกรทั้งสองใชกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับ
ผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตนมากกวา
4. กลวิธแี บบไมตรงประเด็น (Off Record) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดทีไ่ มไดแสดงเจตนา
อยางชัดเจนวากําลังทําอะไร ผูฟ ง ตองตีความเอาเองวาผูพ ดู ตองการสือ่ อะไร ซึง่ จากการศึกษา พบวา ณวัฒน
ใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 60 และตาย
ประมาณรอยละ 41 สวน Stephen ใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ
Hillary ประมาณรอยละ 48 และ Jessica ประมาณรอยละ 11 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 13
ณวัฒน: ถาประหยัดไดก็ประหยัดหมดแหละ
โซไรดา: หมดเลยคะ อาคารของมูลนิธิที่อยูที่รามอินทราก็ปดแลว ตอนนี้ใหสมัชชาสิ่งแวดลอมใช
กําลังจะเปดขึ้นมาใหมเพื่อที่จะขอใหทางเจาหนาที่สมัชชาชวยงานมูลนิธิดวย ไมงั้นตัวเอง
เดินทางมากก็เสียคาใชจายสูง แลวก็งานรณรงคมันตองใชคนเพื่อที่ลําปางเราจะมีแตหมอ
แลวก็เจาหนาที่การเงินเพียงทานเดียว
ณวัฒน: ครับผม สรุปคาใชจายตอเดือนเนี่ย อยางไรก็แลวแตตองมี 1 ลานบาท
โซไรดา: ใชคะ
ณวัฒน: เปนอยางตํ่า
โซไรดา: ใชคะ
ตัวอยางที่ 14
ณวัฒน: โรงเรียน มหาวิทยาลัยก็ไมไดเรียนแลว ชีวิตดูเหมือน ณ ตอนนั้นสงสัยจะเศรา
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มันไขวเขว เควงควางไปหมด และก็คือคุณแมเองก็ใหกําลังใจตายอยูเหมือนกัน ตอนนั้น
บอกวาก็ลองดูแลวกัน คือจริง ๆ มันมีมหาวิทยาลัย มีรามคําแหง
ครับ
มีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่แบบเปดโอกาสใหสําหรับคนทํางานไปทํางานกอนไหม
ครับ
ก็ลงไปกับคุณแม แมแตโรงงานกรุงเทพฯ ตายเองยังไมรูเลยวาตัวเองจะทํางานอะไรตอนนั้น
ตามคุณแมมา
ตามคุณแมมา คุณแมก็อยูแคมปคนงาน ซักเสื้อผาใหคนงานกอสราง ตัวละไมกี่บาทเองคะ

ในตัวอยางที่ 13-14 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถามโซไรดาเกี่ยวกับรายจายของมูลนิธิใน
การดูแลชาง โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็น ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใชประโยค
บอกเลาทีม่ เี จตนาเพือ่ การถามใหตอบ ซึง่ ไมไดกลาวโดยใชคาํ ทีแ่ สดงการถาม เปนการกลาวถอยคําในลักษณะ
ทีม่ คี วามหมายบงชีเ้ ปนนัยใหผฟู ง ทราบวาเปนการถามเพือ่ ใหตอบ และมีการใชถอ ยคํากํากวมหรือคลุมเครือ
ในลักษณะที่มีความหมายครอบคลุมหรือสรุปแบบรวบยอด คือ คําวา “ตอง” และใชถอยคําคลุมเครือ
ในลักษณะทีม่ คี วามหมายแบบรวบยอด คือ คําวา “สงสัย” เมือ่ ถามตายเกีย่ วกับชีวติ หลังเรียนจบมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ซึ่งแสดงเจตนาเพื่อการถามดวย
ตัวอยางที่ 15
Stephen: But, wait a second. It must not have been easy.
Hillary:
No.
Stephen: It must not have been easy to write this book.
Hillary:
It wasn’t easy. It was painful. It was horrible reliving it.
ตัวอยางที่ 16
Stephen: And the other 7 episodes are …
Jessica: Just me sitting in a cell. It’s very compelling. The detective becomes fix on this case
because this behavior is very unusual.
ในตัวอยางที่ 15 – 16 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถาม Hillary เกี่ยวกับการเขียนหนังสือชื่อ
What Happened โดยใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็น ซึง่ เปนการใชคาํ ถามโดยใชประโยค
บอกเลาทีม่ เี จตนาเพือ่ การถามใหตอบ ซึง่ ไมไดกลาวโดยใชคาํ ทีแ่ สดงการถาม เปนการกลาวถอยคําในลักษณะ
ทีม่ คี วามหมายบงชีเ้ ปนนัยใหผฟู ง ทราบวาเปนการถามเพือ่ ใหตอบ และมีการใชถอ ยคําคลุมเครือในลักษณะ
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ที่มีความหมายครอบคลุมหรือสรุปแบบรวบยอด คือ คําวา “Must” แตเมื่อถาม Jessica พิธีกรใชวิธีการถาม
แบบครุมเครือดวยการถามแบบไมจบความ ซึ่งเปนการแสดงเจตนาในการถามเพื่อใหผูฟงตอบดวย
กลวิธีความสุภาพแบบไมตรงประเด็นนี้ พิธีกรทั้งสองมักใชในกรณีตั้งคําถามติดตาม (Follow-Up
Questions) เพือ่ ขยายความในประเด็นทีจ่ ะสรางภาพลักษณทดี่ ใี หแกแขกรับเชิญ สวนความถีข่ องการใชกลวิธี
ความสุภาพแบบไมตรงประเด็นนี้ พิธีกรทั้งสองใชกลวิธีนี้กับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับ
ผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตนมากกวา

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพในการสัมภาษณแขกรับเชิญของณวัฒน
และ Stephen ซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหสรุปไดวา นอกจากการคํานึงถึงภาพลักษณของแขกรับเชิญ
ในฐานะพิธีกรของรายการประเภททอลกโชว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองใหเกียรติแขกรับเชิญผูมีชื่อเสียง
หรือเปนบุคคลสําคัญ (Kuanhavech, 2002) ที่เปนปจจัยหลักในการเลือกใชกลวิธีความสุภาพแลว ปจจัย
ทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
ไดแกฐานะทางสังคม อายุ และความสนิทสนม
1. ฐานะทางสังคม
ณวัฒนมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกและแบบความสุภาพ
ดานลบถามโซไรดาในอัตราสวนทีม่ ากกวาถามตาย เนือ่ งจากโซไรดาและตายมีอาชีพทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือ
โซไรดาเปนผูกอตั้งและทําหนาที่เปนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนชาง ซึ่งถือเปนองคกรสาธารณประโยชนที่ทํางาน
เพื่อประเทศชาติองคกรหนึ่ง สวนตายมีอาชีพเปนนักรองลูกทุง จึงจัดวาโซไรดามีสถานภาพทางสังคมสูงกวา
พิธกี ร เชนเดียวกับการสัมภาษณของ Stephen ซึง่ Hillary และ Jessica ก็มอี าชีพทีแ่ ตกตางกัน นัน่ คือ Hillary
เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สวน Jessica มีอาชีพเปนนักแสดง
และนางแบบ ซึ่งถือวา Hillary มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาพิธีกร การที่ณวัฒน และ Stephen ใชกลวิธีการ
ตั้งคําถามเชิงสุภาพตามลักษณะที่ปรากฏนั้นจึงเปนเพราะฐานะทางสังคมที่แตกตางกันระหวางแขกรับเชิญ
ทั้งสองทาน
2. อายุ
ณวัฒนมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็นถามตายในอัตราสวนที่มากกวา
ถาม โซไรดา และ Stephen ก็มีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบเดียวกันถาม Jessica ในอัตราสวน
ที่มากกวาถาม Hillary เนื่องจากตายมีอายุนอยกวาณวัฒน ในขณะที่โซไรดามีอายุมากกวาณวัฒน ซึ่งก็เปน
ไปในทิศทางเดียวกันกับการสัมภาษณ Hillary และ Jessica ของ Stephen ที่ Jessica ก็มีอายุนอยกวา
Stephen ในขณะที่ Hillary มีอายุมากกวา Stephen และจากการสัมภาษณของ Stephen นั้น แสดงใหเห็น
วาปจจัยทางอายุก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม แมวาสังคมตะวันตกไมไดมีระบบอาวุโส
ที่ชัดเจนเชนในสังคมไทยเทาใดนัก
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3. ความสนิทสนม
ณวัฒนยังมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นถามโซไรดาในอัตราสวน
ที่มากกวาถามตาย และ Stephen ก็มีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบเดียวกันถาม Hillary
ในอัตราสวนที่มากกวาถาม Jessica เนื่องจากความสัมพันธของณวัฒนและโซไรดา มีระยะหางนอยกวา
ความสัมพันธของณวัฒนและตาย ดังจะเห็นไดจากการที่ณวัฒนเรียกโซไรดาวา “พี่โซ” และโซไรดาก็แทน
ตัวเองวา “พี่” ตลอดการสนทนา ซึ่งเปนการแสดงถึงความสนิทสนม ในขณะที่เรียกตายวา “ตาย” ดาน
ความสัมพันธของ Stephen และ Hillary ก็มีระยะหางนอยกวาความสัมพันธของ Stephen และ Jessica
ดังจะเห็นไดจาก Stephen มักใชคําถามสวนใหญที่เปนประโยคบอกเลาที่ขึ้นเสียงสูงตอนทายถาม Hillary
ซึง่ แสดงจุดประสงคเพือ่ รักษาความสนิทสนมระหวางคูส นทนา สงผลใหปรากฏอัตราการใชกลวิธกี ารตัง้ คําถาม
เชิงสุภาพในลักษณะดังกลาว
ดานปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธกี ารตั้งคําถามเชิงสุภาพ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา
ฐานะทางสังคมของคูสนทนา สงผลตอการปรับรูปแบบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตางกัน กลาวคือ
พิธกี รจะเลือกใชคาํ ถามเชิงสุภาพแบบการใชกลวิธคี วามสุภาพดานลบในอัตรารอยละทีส่ งู กวากับแขกรับเชิญ
ที่มีฐานะทางสังคมสูงกวาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องระบบชนชั้นในสังคมไทยที่ความแตกตาง
ดานฐานะทางสังคมเกิดจากอาชีพเปนสําคัญ และขอคนพบนี้ยังสะทอนถึงระบบอาวุโสในสังคมไทยและ
สังคมตะวันตกดวย แมวา สังคมตะวันตกจะไมไดมรี ะบบอาวุโสทีช่ ดั เจนเชนในสังคมไทยเทาใดนัก นอกจากนี้
ระดับความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟงนั้นเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพ หากระดับความสัมพันธระหวางคูสนทนาหางกันมาก ผูถามมักใชกลวิธีความสุภาพแบบไมตรง
ประเด็นในอัตรารอยละทีต่ าํ่ กวาคูส นทนาทีม่ คี วามสนิทสนมกันมาก ในทางตรงกันขาม หากระดับความสัมพันธ
ระหวางคูสนทนาหางกันไมมาก ผูถามมักใชกลวิธีความสุภาพแบบไมตรงประเด็นในอัตรารอยละที่สูงกวา
คูสนทนาที่ไมมีความสนิทสนมกันมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kitikanan (2010)
ที่พบวา อาชีพ อายุ และความสนิทสนมของคูสนทนาสงผลตอการปรับรูปแบบคําถามเชิงสุภาพในกลวิธี
ที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Lai Jie, Trongdii & Zuu Kwan (2010) ที่ศึกษากลวิธี
ความสุภาพในวัจนกรรมการขอรองและการปฏิเสธระหวางพนักงานขายและลูกคาชาวจีน และพบวาปจจัย
ทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเลือกใชกลวิธคี วามสุภาพ คือ อํานาจภาระหนาที่ ระยะหางทางสังคม เพศกับอายุ
ผูวิจัยเห็นวาขอคนพบที่นาสนใจนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพอยางมีหลักการของพิธีกรมืออาชีพในการสัมภาษณแขกรับเชิญ ซึ่งเปนการนําเสนอแนวทางหนึ่ง
ในการนําไปประยุกตใชสาํ หรับการใชภาษาในการสือ่ สารขามวัฒนธรรมผานสือ่ ตาง ๆ โดยเฉพาะสือ่ โทรทัศน
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สรุป
จากการศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ที่สัมภาษณแขกรับเชิญนั้น
พบวา ทั้งณวัฒนและ Stephen ไมไดจํากัดอยูที่กลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
แตเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่หลากหลาย ซึ่งกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพหลักที่พบใชใน
การสัมภาษณแขกรับเชิญทั้งสองทานของณวัฒนและ Stephen ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพ
ดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น โดยคํานึงถึงภาพลักษณของแขกรับเชิญ
และปจจัยทางสังคมเปนสําคัญ
ในการตั้ ง คํ า ถามเชิ ง สุ ภ าพของณวั ฒ น ที่ สั ม ภาษณ โ ซไรดา ซาลวาลาและ ต า ย อรทั ย นั้ น
พบความแตกตางกันใน 2 ประเด็น คือ 1) พิธีกรใชกลวิธีตรงประเด็นสัมภาษณตาย อรทัยมากกวาโซไรดา
ซาลวาลา 2) พิธีกรใชกลวิธีความสุภาพดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น
สัมภาษณโซไรดา ซาลวาลามากกวาตาย อรทัย สําหรับการตั้งคําถามเชิงสุภาพของ Stephen ที่สัมภาษณ
Hillary Clinton และ Jessica Biel มีความแตกตางกันใน 2 ประเด็นคือ 1) พิธีกรใชกลวิธีตรงประเด็น
และกลวิธีความสุภาพดานบวกสัมภาษณ Jessica Biel มากกวา Hillary Clinton 2) พิธีกรใชกลวิธี
แบบไมตรงประเด็นและกลวิธคี วามสุภาพดานลบสัมภาษณ Hillary Clinton มากกวา Jessica Biel ดานปจจัย
ทางสังคมทีส่ ง ผลใหอตั ราการเลือกใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
ทั้ง 4 ทานแตกตางกันนั้น ไดแก ฐานะทางสังคม อายุ และความสนิทสนม
อนึ่ง เปนที่นาสนใจวาไมพบกลวิธีความสุภาพแบบไมพูดจากการสัมภาษณของทั้ง 2 รายการนี้
แตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เนื่องจากรายการทอลกโชวเปนรายการที่ตองใชเวลาอยางจํากัด
จึงไมอาจปลอยใหเวลาสูญเปลาไปโดยการไมแสดงทาทีหรือไมกลาวถอยคําใด ๆ ในการสัมภาษณเพื่อ
รักษาหนาผูฟง จึงมีการเลือกใชกลวิธีความสุภาพแบบอื่นแทน
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การสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการทําวิจัยของครู
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู ผูวิจัยออกแบบ
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบวัดกับครูจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 สังกัด
ได แ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร และ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 543 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
แบบวัดความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา มีคาความตรง
เชิงเนื้อหาอยูระหวาง 0.60 - 1.00 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
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ทางการศึกษาประกอบดวย 4 ดาน 15 ตัวบงชี้ พบวา ครูมีความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ความรูดานการใชนวัตกรรม
(Mean = 3.69, SD = 0.68) ความรูดานการเลือกนวัตกรรม (Mean = 3.68, SD = 0.66) และ
ความรูด า นการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.51, SD = 0.69) และครูมคี วามรูเ กีย่ วกับการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา อยูใ นระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ความรูด า นการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.27, SD = 0.76)
องคประกอบ 2 ทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน 14 ตัวบงชี้
พบวาครูมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.56, SD = 0.65) และทักษะดาน
การเลือกนวัตกรรม (Mean = 3.53, SD = 0.64) และครูมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
อยูใ นระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงจากคาเฉลีย่ มากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะการประเมินผลนวัตกรรม
(Mean = 3.42, SD = 0.69) และ ทักษะการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.21, SD = 0.74) องคประกอบ 3
เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 2 ดาน และ 6 ตัวบงชี้ พบวา เจตคติ
เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก เจตคติตอตนเอง (Mean = 4.08, SD = 0.60) และเจตคติตอผูอื่น (Mean = 3.93, SD =
0.71)

คําสําคัญ
ความรู ทักษะ และเจตคติ การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนการสอน การทําวิจัย

Abstract
The purpose of this research was to explore the knowledge, skills and attitudes related
to the educational innovation management which can be used for improving teachers’ teaching
and researches. The research was designed to collect quantitative data by using questionnaire
with 543 teachers in Bangkok and surrounding provinces who work in the school belong to:
Office of the Basic Education Bangkok, Office of Education Bangkok, and Office of Private
Education. Tools used in research was the knowledge, skills and attitudes related to the educational
innovative management scale which can be used for improving teachers’ teaching and
researches. The content analysis by IOC were between 0.60 - 1.00. The research found that
Element 1 is the knowledge of educational innovation management with 4 parts and 15 indicators
which the score were high level in the innovation using (Mean = 3.69, SD = 0.68), the innovation
choosing (Mean = 3.68, SD = 0.66) and the innovation evaluation (Mean = 3.51, SD = 0.69)
and the score were moderate level in the innovation dissemination (Mean = 3.27, SD = 0.76).
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Element 2 is the skill of educational innovation management with 4 parts and 14 indicators which
the score were high level in the innovation using skill (Mean = 3.56, SD = 0.65) and the innovation
choosing skill (Mean = 3.53, SD = 0.63). And the score were moderate level in the innovation
evaluation skill (Mean = 3.42, SD = 0.69) and the innovation dissemination skill (Mean = 3.21,
SD = 0.69). Element 3 is the attitude of educational innovation management with 2 parts and
6 indicators which the score were high level in the attitude toward self (Mean = 4.08, SD=0.60)
and the attitude towards others (Mean = 3.93, SD = 0.71).

Keywords
Knowledge Skills and Attitudes Management, Educational Innovative, Teaching, Research

บทนํา
เมื่อโลกเขาสูศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งเทคโนโลยี
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศตางๆ ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันสูง และตองเรงพัฒนา
คนของตนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพื่อใหสามารถรับมือกับสิ่งทาทายดังกลาวได ดวยเหตุนี้
นานาประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยจึงตองเรงปฏิรปู การศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึง่ เปนหัวใจ
สําคัญในการหลอหลอมเยาวชนใหเติบโตขึ้นเปนแรงงานที่มีศักยภาพ ซึ่งประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา
มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ปจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนา
คุณภาพครู ซึ่งเปนจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อนใหการปฏิรูปขางตนประสบความสําเร็จ ดวยเหตุนี้
ครูจึงตองเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการดําเนินชีวิต
(Chalarak, 2015) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่สงเสริมใหมีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครูใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้ สูงอยางตอเนือ่ ง
โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560- 2579 ไดมีการกลาวถึง การกําหนดบทบาทของครู โดยกําหนด
ใหครูเปนผูม ที กั ษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจติ วิญญาณความเปนครู
เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (The Secretariat of the Council of Education, 2017) และ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ที่มีนโยบายมุงเนนแนวทาง
การพัฒนาโดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ และใหความสําคัญ
กับการพัฒนานวัตกรรม การสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั มุง เนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ
โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Office of the National Economic and Social
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Development Board, 2017) ดังนั้น คุณภาพการศึกษา จึงขึ้นอยูกับคุณภาพครูเปนหลัก ครูจึงเปนบุคคลที่
มีความสําคัญ ซึ่งแนวโนมการศึกษาในระดับนานาชาติ มุงเนนไปที่ทักษะความสามารถ ทักษะพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต ทักษะดานการทํางาน และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเปนทักษะที่องคการสหประชาชาติ
และองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ใหความสําคัญ สวนในประเทศไทย
มองวา ครู คือ บุคคลสําคัญในการแกไขปญหาดานการศึกษา แตรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พบวา ความเปนครูในสังคมไทยกําลังเผชิญกับปญหาหลายดาน โดยเฉพาะวิกฤตศรัทธา
ในวิชาชีพ (Reungrong & Jiraworapong, 2014) ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ
ของครูอยางเรงดวน เพื่อเตรียมความพรอมใหครูปรับตัวและพัฒนาตนเพื่อปรับการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาครูใหสามารถนํารูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษา มาประยุกตใชในการพัฒนา
การเรี ย นการสอนและการทํ า วิ จั ย จะช ว ยให ค รู ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ และเป น ประโยชน ใ น
ดานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพทีเ่ ปนจริง จึงควรมีการพัฒนาครูอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ดานการทําวิจัยควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น เกิดการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและพัฒนาความรู (The Secretariat of the Council of Education,
2010) ซึ่งตรงกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยใชวิธีกระบวนการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนา เพราะขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการสืบคน
ที่เปนระบบและเชื่อถือไดจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ แตการวิจยั ในชัน้ เรียนเปนสิง่ ทีค่ รูผสู อนมีความรูส กึ วาเปนเรือ่ งยากไมสามารถทําได
ความเปนจริงแลว การวิจัยในชั้นเรียนนั้นไมใชสิ่งที่แปลกแยกไปจากบทบาทหนาที่ที่ครูปฏิบัติอยู เนื่องจาก
ครูเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูเรียนรูและเขาใจสภาพการเรียนการสอนอยางแทจริงและอาจจะทํา
การวิ จั ย อยู  แ ล ว โดยไม รู  ตั ว โดยเฉพาะครู ผู  ส อนที่ พ ยายามหาทางปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน และ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้น (Wongwanich, Jaroensuk & Prasertsin, 2011)
จากนโยบายการปฏิรปู การศึกษาทีส่ ง เสริมใหเกิดการปฏิรปู ทัง้ ระบบโรงเรียน กลาวคือ การดําเนินการ
ปฏิรูปในทุกดานเพื่อใหสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน โดยความรวมมือระหวางโรงเรียน บานและชุมชน
ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนที่สําคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียน
การสอนของครูซึ่งไดรับความสนใจจากนักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษา โดยนํามาใช
เพือ่ การพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ ของครูมากยิง่ ขึน้ ดวยเหตุผลทีก่ ลาวในขางตน การวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําไปใช
ในการพั ฒนาการเรี ยนการสอนและการทําวิจัยของครู ผลจากการดําเนินการวิ จัยนี้จะเปนประโยชน
ในการพั ฒ นาครู ทั้ ง ด า นการเรี ย นการสอนและการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเองของครู
การพัฒนาผูเรียน และเปนประโยชนตอวงการการศึกษาตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู

ทบทวนวรรณกรรม
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะชวยใหการศึกษาและ
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการนําเอาสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของความคิดหรือ
การกระทํา รวมไปถึงสิ่งประดิษฐเขามาใชในระบบของการศึกษา เพื่อมุงหวังที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูเดิม
ใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไ ดอยางรวดเร็ว และเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน ทั้งนี้มีนักวิชาการไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้ Khammanee (2003)
กลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงกระบวนการคิดในรูปแบบใหมๆ ทางการศึกษา ซึง่ อยูใ นกระบวนการ
ทดลอง ที่พิสูจนประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนําไปใชไดในระบบการศึกษาตอไป สวน Nualsakun
(2011) ไดกลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรูมาประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพตามจุดประสงคของหลักสูตร กลาวโดยสรุป นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งประดิษฐ
หรือวิธกี ารใหมๆ หรือมีการนําวิธกี ารคิดมาปรับปรุงของเกาใหเหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาสรางสรรค
จนเปนที่นาเชื่อถือไดวาจะมีผลดีในทางปฏิบัติ สามารถนําไปใชในระบบไดอยางบรรลุผลสําเร็จ ทั้งใน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอาจารย
ปจจุบันการศึกษามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางแพรหลาย บุคลากรทางการศึกษา
ุ ภาพ
มีการผลิตนวัตกรรมทางดานการเรียนการสอนมาใชกนั อยางหลากหลายเพือ่ เปนเครือ่ งมือทีจ่ ะทําใหคณ
ของผูเ รียนมีผลสัมฤทธิต์ ามเปาหมาย ซึง่ Thumtong (2013) ไดกลาววา นวัตกรรมการเรียนรูท คี่ รูผสู อนสามารถ
สรางหรือพัฒนาขึน้ มาเพือ่ ใชในการทําวิจยั ในชัน้ เรียนแบงเปน 2 ประเภทคือ (1) กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู
หรือเทคนิควิธีสอน (Instruction) เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ใชโดยทั่วไปประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป
ชุดการเรียนการสอน ชุดฝกแผนการสอน (ไดแก กิจกรรมพัฒนาเทคนิควิธีสอน รูปแบบการสอน และ
กระบวนการสอน) ชุดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน (ไดแก เพลง เกมการละเลน นิทาน และบทบาทสมมติ
และ (2) สื่อการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้นใหมหรือสิ่งประดิษฐ (Invention) เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ใช
โดยทัว่ ไป ไดแก สือ่ ประสมวีดทิ ศั นแบบจําลองรูปภาพ แผนภาพ แผนโปรงใสเกมประดิษฐ เกมฝกทักษะตางๆ
CAI ฯลฯ จากการที่นักการศึกษาไดแยกประเภทของนวัตกรรมไวแลวนั้น สรุปไดวานวัตกรรมการเรียนรู
แบงออกไดเปนนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑหรือสิง่ ประดิษฐ และนวัตกรรมประเภทรูปแบบเทคนิควิธกี ารสอน
และในปจจุบันโดยเฉพาะนวัตกรรมดานการศึกษามีการประยุกตใชนวัตกรรมตางๆ เพื่อใหเหมาะสม ไดแก
นวัตกรรมทางดานหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสือ่ การสอน นวัตกรรมทางดานการประเมินผล
และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
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การศึกษาวิจยั ดานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนาผูเ รียน ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษาทั้ง 58 เลม (Wongwanich & Prasertsin, 2012) พบวา จากการสังเคราะหสาระในรายงานวิจัย
แตละเลมและนํามาแปลความหมายตามหลักการวิเคราะหชาติพันธวรรณนาอภิมาน ทําใหไดปจจัย
หรือประเด็นที่เปนกระบวนการอันมีผลตอการพัฒนาผูเรียน จํานวน 46 วิธีการ/กลยุทธ จัดกลุมไดเปน
5 ประเด็นหลักและผลลัพธคือการพัฒนาผูเรียน 4 ประเด็นหลัก แบงไดเปน 26 ประเด็นยอย โดย
ปจจัยดานผลลัพธประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ประกอบดวย 8 ปจจัยยอย ไดแก
ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ภาษาตางประเทศ และผลสัมฤทธิ์รวมทุกวิชา 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย 6 ปจจัยยอย
ไดแก ความมีวินัยในตนเอง การพัฒนาคุณธรรม คานิยมการมีภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คานิยม ความพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษพลังงาน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3) ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ประกอบดวย 6 ปจจัยยอย ไดแก ทักษะการมองโลกในแงดี ทักษะการเขา
สังคม ความมีนาํ้ ใจ ความสามารถในการแกปญ
 หา ทักษะการเรียนรูเ ปนทีม และประสิทธิภาพการบริหารเวลา
และ 4) ทักษะทางการคิด ประกอบดวย 4 ปจจัยยอย ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค
ความคิดแบบอุปนัย และความสามารถในการคิดภาพรวม ผลลัพธทนี่ กั วิจยั มุง พัฒนาใหเกิดในตัวผูเ รียนระดับ
ประถมศึกษาที่พบมากที่สุด คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลรวมงานวิจัย 11 เรื่อง รองลงมาคือ
ทั ก ษะทางสั ง คม/การแก ป  ญ หา ผลรวมงานวิ จั ย 5 เรื่ อ ง ทั ก ษะทางการคิ ด ผลรวมงานวิ จั ย 2 เรื่ อ ง
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลรวมงานวิจัย 1 เรื่อง สวนผลลัพธที่นักวิจัยมุงพัฒนาใหเกิดในตัวผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่พบมากที่สุด คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลรวมงานวิจัย 32 เรื่อง รองลงมา
คือ ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ผลรวมงานวิจัย 11 เรื่อง ทักษะทางการคิด ผลรวมงานวิจัย 6 เรื่อง
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลรวมงานวิจัย 5 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา ในประเด็นที่หลากหลาย ดังเชน
Garavaglia (2016) จากมหาวิทยาลัยมิลาน ไดศึกษาถึงจุดมุงหมายและแนวทางที่นาจะเปนของนวัตกรรม
ในเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาเอกสารต า งๆ ที่ ผ  า นมาและได ส รุ ป ว า แนวโน ม ในอนาคต
ของการเรียนดวยเทคโนโลยีวา นาจะประกอบดวยเทคโนโลยีทมี่ นี วัตกรรมบรรจุเขาไป 3 ประเภทใหญๆ ไดแก
1) นวัตกรรมที่เพิ่มเติมจากความเปนจริง 2) นวัตกรรมเสมือนจริง และ 3) นวัตกรรมที่ผนวกรวมอินเตอรเน็ต
ไวกับทุกสิ่ง สวน Lubbers (2014) ไดศึกษาเอกสารตางๆ และรวบรวมมาในประเด็นของการสนับสนุน
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาว า แนวทางที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ได แ ก หลั ก สู ต รที่ เ ป น ดิ จิ ต อลและการสนั บ สนุ น
ดานหองสมุดสาธารณะ โดยในป ค.ศ. 2013 หองสมุดในเขตปกครองของรัฐวอชิงตันใตไดรว มกันประชุมและ
ริเริม่ ใชนโยบาย T3 หรือ การเปลีย่ นผานความคิดผานเทคโนโลยี (Transforming Thinking though Technology)
โดยในเขตปกครองที่ 833 ครู ทุ ก คนจะได รั บ นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนผ า นคอมพิ ว เตอร
แมคบุ  ก (MacBook) ในการจั ด การเรี ย นการสอน นั ก เรี ย นและครู ส ามารถโหลดบทเรี ย นออนไลน
ไดที่บาน หลักสูตรไดถูกผนวกเขากับระบบออนไลน และนอกจากนี้ครูยังนําเครื่องมือดังกลาวมาใชเปน
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สิ่งสนับสนุนในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหนักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น และ Whitworth (2014)
ไดศึกษาถึงโปรแกรมการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยวิเคราะห
ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก วิธีศึกษารายกรณีแบบผสมผสาน
โดยพั ฒ นาจากการใช ท ฤษฎี ฐ านราก โดยตั้ ง คํ า ถามวิ จั ย จากการศึ ก ษาทฤษฎี น วั ต กรรมตามมุ ม มอง
ของ Downs และ Mohr’s เพื่อสรางสมมติฐานและใชการสัมภาษณกอน จากนั้นระยะที่ 2 ใชการทดสอบ
ดวยเทคนิคระบบวิเคราะหทางสังคมเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเปนบุคคล
13 คน ไดแก ครูและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทําโปรเจคการสรางนวัตกรรมการศึกษาตางๆ ใชเวลา
การสัมภาษณ 30-45 นาที บันทึกการสัมภาษณดวยกลอง เสียง และการจด

วิธีการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีต่ รงตามความเปนจริงในสังคมไทย
ปจจุบันมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยใชการออกแบบการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร และการทํา
แบบวัดกับครู จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ 3 สังกัด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร (สพฐ.) สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมจํานวน 543 คน ใชวิธีการสุมแบบ 2 ขั้นตอน
(Two-Stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 การสุมโรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 การสุมครู โดยการสุม
ในแตละขั้นตอนจะใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย
ภาพรวมของขอมูลภูมิหลังของผูตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 77.16)
มีอายุ 30-39 ป (รอยละ 36.83) การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (รอยละ 70.17) ประสบการณทํางานนอยกวา
6 ป (รอยละ 35.73) ประสบการณการทําวิจัย 1-3 เรื่อง (รอยละ 55.43) ตําแหนงทางวิชาการ ครูผูชวย/คศ.1
(รอยละ 39.59) ชวงชั้นสูงสุดที่สอน มัธยมปลาย (รอยละ 31.68) และกลุมสาระหลักที่สังกัด วิทยาศาสตร
(รอยละ 17.13) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบวัดความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ทีส่ ามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจยั ของครู
เปนแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ แบบการตอบสนองรายคู (Dual Responses) คือ
การวัดสภาพในปจจุบันและสภาพที่ควรจะเปน มีลักษณะใหนักเรียนประมาณคาวา นักเรียนไดปฏิบัติจริง
ในระดับใด และนักเรียนควรปฏิบัติไดในระดับใด โดย 5 = ทุกวัน 4 = บอยครั้ง 3 = บางครั้ง 2 = นานๆ ครั้ง
1 = ไมปฏิบตั เิ ลย จากนัน้ นําแบบวัดใหผทู รงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบ
และนิยาม พบวามีความตรงเชิงเนื้อหา คา IOC อยูระหวาง 0.60 - 1.00
สําหรับการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน มีเกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถามที่เปนมาตราสวน
ประมาณคาจะพิจารณาขอบเขตคานํา้ หนักของคาเฉลีย่ ทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถาม และแปลความหมาย
ของขอมูลดวยคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตามแนวคิดของ Best (1997) ดังนี้
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ชวงคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ความหมาย
4.50-5.00
ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับมากที่สุด
3.50-4.49
ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับมาก
2.50-3.49
ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับปานกลาง
1.50-2.49
ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับนอย
1.00-1.49
ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติ ระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
งานวิจยั เรือ่ งการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยของครู ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 3
องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ 1 ความรูเ กีย่ วกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 5 ดาน พบวา ครูมคี วามรูเ กีย่ วกับ
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ
ไดแก ความรูดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.69, SD = 0.68) ความรูดานการเลือกนวัตกรรม (Mean =
3.68, SD = 0.66) และความรูดานการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.51, SD = 0.69) และครูมีความรู
เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ความรูดานการเผยแพร
นวัตกรรม (Mean = 3.27, SD = 0.76)
องคประกอบ 2 ทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 5 ดาน พบวา ครูมีทักษะเกี่ยวกับ
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ
ไดแก ทักษะดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.56, SD = 0.65) และทักษะดานการเลือกนวัตกรรม
(Mean = 3.53, SD = 0.64) และครูมที กั ษะเกีย่ วกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูใ นระดับปานกลาง
2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.42,
SD = 0.69) และ ทักษะการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.21, SD = 0.74)
องคประกอบ 3 เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ดาน พบวา เจตคติเกี่ยวกับ
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ
ไดแก เจตคติตอตนเอง (Mean = 4.08, SD = 0.60) และเจตคติตอผูอื่น (Mean = 3.93, SD = 0.71)
รายละเอียดดังตาราง 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1
คาสถิติพื้นฐานประเด็นของความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N=543)
o µ
Mean SD Skewness Kurtosis Â¨ªµ¤
µ¦Á¨º°ª´¦¦¤ (Selecting)
3.68 0.66
-0.0
-0.6
¤µ
1. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸É¦´ÁºÊ°®µ»¤»n®¤µ¥ °
3.64 0.73
-0.02
-0.30
¤µ
µ¦°
2. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸É¤¸ÁºÊ°®µ¼o°nµÁºÉ°º°
3.69 0.77
-0.01
-0.37
¤µ
3. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸ÉÁ®¤µ³´¡´µµ¦ °¼oÁ¦¸¥ 3.76 0.83
-0.15
-0.49
¤µ
4. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸É¼oÁ¦¸¥¤¸nª¦nª¤Äµ¦Äo
3.64 0.83
-0.14
-0.43
¤µ
µ¦Äo ª´¦¦¤ (Using)
3.69 0.68
-0.10
-0.18
¤µ
5. µ¦«¹¬µÁºÊ°®µª·µÂµ¦°n°Äoª´¦¦¤
3.86 0.80
-0.24
-0.47
¤µ
6. µ¦Îµ®ª´¦¦¤¸É³Äoµ¤ª´»¦³rÁ·
3.60 0.83
-0.09
-0.33
¤µ
¡§·¦¦¤
7. µ¦Á¦¸¥¤ª´»°»¦r¸ÉÎµÁ}Ä®o¡¦o°¤n°µ¦Äo
3.71 0.86
-0.19
-0.53
¤µ
ª´¦¦¤
8. µ¦«¹¬µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦Äoª´¦¦¤
3.71 0.81
-0.03
-0.50
¤µ
9. µ¦¨°Äoª´¦¦¤n°µ¦°¦·
3.55 0.90
-0.06
-0.42
¤µ
µ¦¦³Á¤·¨ª´¦¦¤ (Evaluating)
3.51 0.69
-0.04
0.1
¤µ
10. µ¦·µ¤¦³Á¤·¨µ¦Äoª´¦¦¤
3.49 0.78
-0.04
-0.14 µ¨µ
11. µ¦¦³Á¤·µ¦¤¸nª¦nª¤ °¼oÁ¦¸¥Äµ¦Äoª´¦¦¤ 3.54 0.79
-0.11
0.04
¤µ
12. µ¦¦´¦»ÂoÅ o°¡¦n° °µ¦Äoª´¦¦¤
3.48 0.82
-0.01
-0.24 µ¨µ
µ¦Á¥Â¡¦n ª´¦¦¤ (Sharing)
3.7 0.76
0.01
0.01 µ¨µ
13. µ¦Â¨Á¨¸É¥¡¼»¥Á¸É¥ª´ª·¸µ¦Â¨³¨ °µ¦Äo
3.41 0.85
-0.04
-0.23 µ¨µ
ª´¦¦¤
14. µ¦Îµª´¦¦¤ÅÄ®oÁ¡ºÉ°®¦º°¦¼o´Åo¨°Äo
3.35 0.86
-0.13
0.00 µ¨µ
15. µ¦¸¡·¤¡rÁ¥Â¡¦nÁ°µ¦µ¦Äoª´¦¦¤Ä¦¼Â
3.03 1.03
0.01
-0.34 µ¨µ
nµÇ

ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบ 1 ความรูเ กีย่ วกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 5 ดาน
ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 15 ขอ โดยตัวบงชี้เรื่อง การศึกษาเนื้อหาวิชาแผนการสอนกอนใช
นวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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ตารางที่ 2
คาสถิติพื้นฐานประเด็นของทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N = 543)
o µ
µ¦Á¨º°ª´¦¦¤ (Selecting)
1. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸É¦´ÁºÊ°®µ
»¤»n®¤µ¥ °µ¦°
2. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸É¤¸ÁºÊ°®µ¼o°
nµÁºÉ°º°
3. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸ÉÁ®¤µ³´¡´µµ¦
°¼oÁ¦¸¥
4. µ¦Á¨º°Äoª´¦¦¤¸É¼oÁ¦¸¥¤¸nª¦nª¤Äµ¦
Äo
µ¦Äo ª´¦¦¤ (Using)
5. µ¦«¹¬µÁºÊ°®µª·µÂµ¦°n°Äo
ª´¦¦¤
6. µ¦Îµ®ª´¦¦¤¸É³Äoµ¤ª´»¦³r
Á·¡§·¦¦¤
7. µ¦Á¦¸¥¤ª´»°»¦r¸ÉÎµÁ}Ä®o¡¦o°¤n°
µ¦Äoª´¦¦¤
8. µ¦«¹¬µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦Äoª´¦¦¤
9. µ¦¨°Äoª´¦¦¤n°µ¦°¦·
µ¦¦³Á¤·¨ª´¦¦¤ (Evaluating)
10. µ¦·µ¤¦³Á¤·¨µ¦Äoª´¦¦¤
11. µ¦¦³Á¤·µ¦¤¸nª¦nª¤ °¼oÁ¦¸¥Äµ¦Äo
ª´¦¦¤
12. µ¦¦´¦»ÂoÅ o°¡¦n° °µ¦Äo
ª´¦¦¤
µ¦Á¥Â¡¦n ª´¦¦¤ (Sharing)
13. µ¦Â¨Á¨¸É¥¡¼»¥Á¸É¥ª´ª·¸µ¦Â¨³¨
°µ¦Äoª´¦¦¤
14. µ¦Îµª´¦¦¤ÅÄ®oÁ¡ºÉ°®¦º°¦¼o´Åo
¨°Äo

Mean
3.53

SD
0.63

Skewness Kurtosis
0.05
-0.19

3.47

0.73

0.15

-0.25

µ¨µ

3.55

0.73

-0.05

-0.12

¤µ

3.59

0.79

-0.08

-0.42

¤µ

3.52

0.81

-0.13

-0.17

¤µ

3.56

0.65

-0.06

0.04

¤µ

3.66

0.80

-0.14

-0.33

¤µ

3.48

0.80

-0.07

-0.23

µ¨µ

3.64

0.81

-0.07

-0.50

¤µ

3.55
3.46
3.4
3.42

0.77
0.83
0.69
0.76

0.05
0.07
-0.0
0.10

-0.28
-0.24
0.3
-0.06

¤µ
µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ

3.44

0.79

-0.13

-0.02

µ¨µ

3.40

0.81

-0.10

-0.06

µ¨µ

3.1

0.74

-0.3

0.04

µ¨µ

3.34

0.80

-0.08

-0.08

µ¨µ

3.28

0.87

-0.19

0.15

µ¨µ

Â¨ªµ¤
¤µ
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ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบ 2 ทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 5 ดาน
ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 14 ขอ โดยตัวบงชี้เรื่องการศึกษาเนื้อหาวิชาแผนการสอนกอนใช
นวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ตารางที่ 3
คาสถิติพื้นฐานประเด็นของเจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N = 620)
o µ

Mean

SD

Skewness

Kurtosis

Á·n°Á°
1. ´»Â¨³Åoªµ¤¦¼o¦³µ¦r´µ¦´µ¦´
ª´¦¦¤µµ¦«¹¬µ Á¡ºÉ°Îµ¤µÁ}ÂªµÄµ¦
¡´µ¼oÁ¦¸¥
2. µ¦´µ¦´ª´¦¦¤µµ¦«¹¬µ ÎµÄ®o¦¼µ¤µ¦
ÎµÅnª¥¡´µµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Åo°¥nµ
Âo¦·
3. µ¦´µ¦´ª´¦¦¤µµ¦«¹¬µÄ®oÁ}¦³
¦³Á¸¥³Á}Á¦ºÉ°¤º°nª¥Îµª·´¥Ä®o´¦¼

4.08

0.60

-0.55

0.7

Â¨
ªµ¤
¤µ

3.98

0.70

-0.23

-0.21

¤µ

4.15

0.70

-0.41

-0.20

¤µ

4.12

0.71

-0.59

0.65

¤µ

3.93

0.71

-0.44

0.48

¤µ

3.87

0.81

-0.29

-0.12

¤µ

3.99

0.76

-0.41

0.13

¤µ

3.92

0.82

-0.35

-0.06

¤µ

Á·n°¼o°É º
4. Á¤ºÉ°¤¸Á¡ºÉ°¦¼ªÅÁ oµ¦nª¤µ¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦´µ¦
´ª´¦¦¤µµ¦«¹¬µ ´³¥·¸ÅÁ¤°
5. ®µµÃ¦Á¦¸¥¤¸·¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦´µ¦´
ª´¦¦¤µµ¦«¹¬µ ´³Á oµÅ¤¸nª¦nª¤oª¥
ªµ¤ÁÈ¤Ä
6. oµ¤¸®nª¥µ£µ¥°´°¦¤Á¸É¥ª´µ¦´µ¦´
ª´¦¦¤µµ¦«¹¬µ ´³¤´¦Á oµ¦nª¤oª¥
ªµ¤o°µ¦¸É³Á¦¸¥¦¼o

ตารางที่ 3 แสดงองคประกอบ 3 เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ดาน
ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 6 ขอ โดยตัวบงชี้เรื่องการจัดการกับนวัตกรรมทางการศึกษา
ทําใหครูสามารถนําไปชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางแทจริงมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีขอคนพบที่ครอบคลุมทั้งในดานของการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยของครูนั้น ผลการวิจัยพบวา ในองคประกอบ 1 ครูมีความรูอยูในระดับมากในการเลือกนวัตกรรม
การใชนวัตกรรม และประเมินผลนวัตกรรม ที่สอดคลองกับเนื้อหาที่สอน ตรงกับจุดมุงหมาย และเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนนักเรียนใหมีสวนรวมในการใชนวัตกรรมนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
สวนความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานการเผยแพรนวัตกรรมอยูในระดับปานกลาง
ซึง่ อาจสงผลตอการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจยั ของครู
ในสถานศึกษาตางๆ ดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งควรไดรับการพัฒนา โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Lubbers (2014) ที่ไดศึกษาเอกสารตางๆ และรวบรวมมาในประเด็นของเสนอแนะใหมีแนวทาง
ในการสนั บ สนุ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ ครู ใ นด า นหลั ก สู ต รที่ เ ป น ดิ จิ ต อลและการสนั บ สนุ น
ดานหองสมุดสาธารณะและฐานขอมูลออนไลนตา งๆ ซึง่ ครูทกุ คนจะไดรบั นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผานคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังตองสนับสนุนใหมีบริการสื่อประสมพิเศษที่ใหบริการความตองการเฉพาะ
ของแตละบุคคล ตลอดจนมีการดูแลและสอนสตาฟหรือพี่เลี้ยงในการทํางานเพื่อพัฒนาและสนับสนุน
นวัตกรรมเหลานี้แกผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเลือก และ
ประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมใหตรงกับความตองการผูเรียน สอดคลองตามเนื้อหาที่เรียนมากที่สุด และ
ผลวิจัยในองคประกอบ 2 พบวา ครูมีทักษะอยูในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
ดานการเลือกนวัตกรรม และการใชนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดึงดูดความสนใจ และสอดคลอง
กับบทเรียน สวนทักษะดานการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม และดานการเผยแพรนวัตกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง อาจทําใหตอ งฝกทักษะทางดานนีม้ ากขึน้ เพือ่ ใหการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจยั
ของครูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
สวนผลการวิจัยในองคประกอบ 3 พบวา เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู
ดานเจตคติตอตนเองอยูในระดับมาก แสดงวาครู มีแนวโนมพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ
จัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สวนดานเจตคติตอ ผูอ นื่ อยูใ นระดับมากเชนกัน แตมคี า เฉลีย่ นอยกวาดานเจตคติ
ตอตนเอง สอดคลองกับ Wangwanitpan, Klindit, Boontositrakul, Ditlampoo & Boonpen (2010)
ศึกษาปญหาและการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่พบวา
ปจจัยที่เปนปญหามากที่สุดคือ ปจจัยจากสิ่งเราภายใน ไดแก ดานเจตคติที่มีตอการใชนวัตกรรม ตนเอง
และผูอื่น ไดแก ความจําเปนของการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน การสราง/การผลิต/การใชนวัตกรรม
มีความยุง ยาก นวัตกรรมมีความสําคัญและมีประโยชน การสอนแบบเดิมไดผลดีกวาการใชนวัตกรรมการสอน
ความตองการในการใชนวัตกรรม (ไมชอบใชนวัตกรรมเพราะทําใหเสียเวลาในการสอน) และ ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (ขาดความรูความเขาใจและการพัฒนานวัตกรรม) และ Klinchon (2007)
ศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของ

290

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทีพ่ บวา ดานเจตคติตอ การใชสอื่ ของนักศึกษามีคะแนน
อยูใ นระดับมาก โดยเห็นวา การเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนสิ่งที่นาสนใจ ทําให
ลดเวลาในการทําความเขาใจดวยตนเอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนสนุกสนาน ไมนาเบื่อ ทําใหผูเรียน
มีความกระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น มีสวนทําใหผลการเรียนดีขึ้น มีขอมูลขาวสารตามความตองการ
ทันโลก ทันเหตุการณ การเรียนโดยใชสื่อมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในปจจุบัน ทําใหเกิด
การเรียนรูไดงายขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนและผูสอนควรมีเจตคติที่ดีตอการใชสื่อ ดังนั้น การสํารวจ
ความรู ทักษะ และเจตคติ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถนําผลทีไ่ ดจากการศึกษา
มาพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู
เชน การวางแผนกําหนดนโยบายเพือ่ มุง เนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมมาสนับสนุน
การวิจยั พัฒนา โดยการผสมผสานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจยั เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (Office of the National
Economic and Social Development Board, 2017)

สรุป
ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถนําขอคนพบทีไ่ ดจากการวิจยั ไปใชเปนสารสนเทศในการวางแผน สราง
และพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการทํ า วิ จั ย
ของครูไดอยางครบถวนตามองคประกอบทีง่ านวิจยั นีไ้ ดจาํ แนกในการศึกษาความตองการของครู โดยสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากงานวิจัยนี้ มาประยุกตใชในวางแผน
การกําหนดนโยบายเพือ่ สรางความรู ทักษะ และเจตคติ ทีจ่ าํ เปนของครู ใหเกิดการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
ทีส่ ามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจยั ของครู ซึง่ จะเปนประโยชนสาํ หรับครูอาจารย
และผูเรียนตอไป และสําหรับผูที่สนใจศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยเชิงลึก ซึ่งอาจจะเปนการศึกษาแบบกรณีศึกษา หรือการประชุมกลุม ที่เกี่ยวของกับความรู ทักษะ
และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการทําวิจัยของครู
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่
ของหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาถึงบทบาท และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนา
หนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง
(Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น ใชวิธีการศึกษา 3 แบบคือ การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเนในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยเลือกผูตอบแบบสอบถามที่เปน
แฟนประจํา วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาขาว บทบรรณาธิการ
และบทความจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ และการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 ราย
ผลการศึกษาพบวาผูต อบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอบทบาทของหนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหม
ในระดับมาก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิ่งความคาดหวังตอบทบาทในดานการทําหนาที่เปนปากเสียง
ใหกบั ชุมชนทองถิน่ (  = 4.43) สวนบทบาทตอชุมชนทองถิน่ ทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ของหนังสือพิมพทอ งถิน่ นัน้
ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งถือเปนระดับที่ตํ่ากวาความคาดหวัง
มีปจจัยที่ถวงรั้งการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมไปสูความเปน
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สื่อพลเมืองที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่นนั้น จะตองเสนอประเด็นขาวปญหาที่เปนวิกฤตของชาวเมืองเชียงใหม
อยางเขมขนและตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาสิ่งแวดลอม และเปดพื้นที่ใหกับแหลงขาวที่ไมใช
ภาคราชการใหมากขึ้น รวมถึงการเปดใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในลักษณะของนักขาวพลเมือง
นอกจากนี้จะตองมีการนําสื่อใหมและสื่อสังคมออนไลนเขามาใชเพื่อการเขาถึงผูรับสารไดมากขึ้น

คําสําคัญ
หนังสือพิมพทองถิ่น สื่อทองถิ่น สื่อพลเมือง

Abstract
This research is aimed to 1) explore people’s expectation of local newspapers in the
context of Chiang Mai 2) investigate local newspapers’ roles in relation to local community and
hurdles they are facing and 3) analyze the papers’ content vis-à-vis how they represent the local
leading to ways to promote these communication outlets to be civic media.
Employing survey research by using Taro Yamane formula to get 400 sampling group from
regular readers; content analysis on news, editorials and commentaries of targeted newspapers;
and interviews 6 key informants by using purposive sampling method, the study found that research
respondents have high expectations of local newspapers and particularly, their roles to represent
local interests (  = 4.43). However, they see the existing roles of these media is only on average
level (  = 2.67). Both internal and external unfavorable factors obstruct these media. In order to
turn themselves to be civic media, local newspapers have to massively concentrate on content
related to crises of Chiang Mai, i.e. environment issues and provide more spaces to sources other
than government agencies, especially those associating with local community and civil society.
Giving opportunities to people to report stories is another way to make media closely link to their
target readers. Finally, they must immensely utilize online social media in order to reach larger
receivers.
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บทนํา
ดังเปนที่ประจักษชัดวาในชวง 30 ปที่ผานมา หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพไดตกตํ่าลงตามลําดับ
ไมวาจะวัดจากปริมาณผูรับสาร รายได การโฆษณา การจางงาน ความสามารถในการเขาถึง ฯลฯ
จากการศึกษาพบวาหนังสือพิมพในอเมริกาในชวงเพียงสิบปหลังเปดศตวรรษใหมยอดจําหนายหนังสือพิมพ
ลดลงถึงรอยละ 25.6 (Hargrove, Miller & Stempell, 2011, 84) ในประเทศไทยเองก็เชนกัน ฐากูร บุนปาน
กรรมการผู  จั ด การบริ ษั ท มติ ช นจํ า กั ด (มหาชน) หนึ่ ง ในค า ยสื่ อ มวลชนรายใหญ ข องประเทศไทย
เจาของหนังสือพิมพมติชน ขาวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห ฯลฯ ชี้วาสื่อสิ่งพิมพในรอบ 20 ป
ที่ผานมามียอดผูอานลดลงตามลําดับ (Matichon Online, 2016) โฆษณาซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของ
กิจการลดลงอยางตอเนื่อง จากการสํารวจของบริษัทเดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด พบวา
ยอดโฆษณาหนังสือพิมพไทยลดลงตามลําดับจาก 15,258 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 เหลือเพียง 13,166 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2557 และ 12,332 ลานบาทในป พ.ศ. 2558 (Cited in ThaiPublica, 2016) ทําใหสิ่งพิมพ
หลายสํานักตองปดตัวลง เชน หนังสือพิมพบานเมือง นิตยสารสกุลไทย เปรียว ดิฉัน Image ฯลฯ
สาเหตุของความตกตํ่าของหนังสือพิมพ เกิดจากสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม
การบริโภคสื่อของประชาชนที่ตองการสะดวกความรวดเร็ว และรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ที่ผูกติด
อยูกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทําใหผูคนหันไปใหความสนใจกับสื่อใหม (New Media) สามารถ
สนองตอบความตองการในดานความฉับไว ทันตอเหตุการณ
ทามกลางกระแสความตกตํ่าของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพทองถิ่นดูจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบ
มากกวาหนังสือพิมพระดับชาติ ดังจะเห็นไดวาในชวงสามทศวรรษที่ผานมาหนังสือพิมพทองถิ่นนอกจาก
จะไมสามารถแขงขันกับสื่อใหมแลว ยังสูญเสียฐานะการแขงขัน ทําใหตองปดตัวเองไปจํานวนมาก
กระทั่งแวดวงศึกษาวิจัยตางมองขามความสําคัญของสื่อประเภทนี้ จากการศึกษาของวิลาสินี พิพิธกุล
(Suwannapong, 2016) สะทอนใหเห็นภาพชัดวามีจํานวนของหนังสือพิมพทองถิ่นเปนจํานวนไมนอยกวา
250 ฉบับทั่วประเทศ แตสวนใหญประสบปญหาทางธุรกิจ และปดกิจการ
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการที่จะสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง มีประชาชนที่ตื่นตัว รูเทาทันตอ
ขอมูลขาวสารนัน้ จําเปนตองมีสอื่ ทีห่ ลากหลายในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน รวมถึงมีมมุ มอง
ทั้งจากทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อสรางสมดุลทางดานเนื้อหาขาวสารและทัศนะการมองที่หลากหลาย
ดังนั้นหนังสือพิมพทองถิ่นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น ดังที่นักวิชาการหลายคนชี้วา
หนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร ข องท อ งถิ่ น โดยนํ า ประเด็ น สํ า คั ญ ของท อ งถิ่ น
มาสูเวทีสาธารณะ (Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey & Richardson, 2006, 134-136)
Noomnon (1987) ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นมีบทบาทหนาที่สําคัญในการปลุกระดมความคิดเห็น
ของคนในทองถิน่ ใหเขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาและชวยแกไขปญหาตาง ๆ ของทองถิน่ และชวย
สอดสองดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและนักการเมืองทองถิ่น สอดคลองกับ Chawalatawat
(1999, 111-112) ที่ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการกระตุนจิตสํานึกของคนในชุมชน
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ใหตื่นตัวกับกระบวนการพัฒนาของสังคม และ Nielsen (2015, 1-2) ซึ่งชี้วาไมวาจะเปนสังคมชนบท
หรือชุมชนเมืองตางตองการสื่อทองถิ่นเพื่อรับรูขอมูลขาวสารและชวยใหตื่นตัวในการมีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณะ
เมื่อหันมาพิจารณาดูหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมพบวามีปจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน
ตอการเจริญเติบโตของหนังสือพิมพทองถิ่นหลายประการทั้งในแงของความเปนเมืองใหญอันดับสอง
ทีม่ กี ารอพยพยายถิน่ ฐานของคนเขามาเปนจํานวนมากรวมถึงนักทองเทีย่ วตางประเทศ อีกทัง้ ยังเปนศูนยกลาง
การศึกษาที่มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนตั้งอยู
นอกจากนี้เชียงใหมยังมีปญหาที่หลากหลายที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งถือเปนปจจัยบวก
ตอหนังสือพิมพในการเขาไปมีบทบาทผานการเสนอขาว ปญหาสําคัญของเมืองไดแก ปญหาการจราจรติดขัด
อากาศเสีย นํ้าเสีย ขยะ สาธารณูปโภคไมเพียงพอ การขยายตัวของชุมชนแออัด การทําลายศิลปะและ
สถาปตยกรรมโบราณ การใชที่ดินผิดประเภท ฯลฯ (Apawatcharoot, 2016)
แตอยางไรก็ตามพบวาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมตกอยูในชะตากรรมที่ไมตางจากหนังสือพิมพ
ทองถิ่นโดยทั่วไป ทั้งนี้หนังสือพิมพในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยหนังสือพิมพรายวันที่ออกเปนประจําคือ
ไทยนิวสกับเชียงใหมนิวส และมีหนังสือพิมพและนิตยสารรายสะดวกอีกอยางนอย 10 ฉบับ แตทั้งหมด
มีลกั ษณะเปนกิจการขนาดเล็ก หรือกิจการครอบครัว ไมมคี วามเขมแข็งทางการเงิน และยังขาดความสามารถ
ในการแขงขันกับสื่ออื่นๆ การปดกิจการจึงเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยูตลอดหวงประวัติศาสตรของสื่อทองถิ่น
เชน หนังสือพิมพระมิงค หนังสือพิมพขาวสยาม หนังสือพิมพประชากร เปนตน (Tutchanok, 1994 ;
Chaiwongkaew, 2008 ; Suwannapong, 2016)
ทามกลางกระแสการเคลื่อนไหวเพื่อใหจังหวัดเชียงใหมเปนหัวเมืองแรกที่พัฒนาไปสูการปกครอง
ทองถิ่นเต็มรูปแบบดวยการใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพราะโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ในปจจุบนั ยังไมไดใหอาํ นาจทองถิน่ ในการจัดการแกไขปญหาทองถิน่ อยางแทจริง (Charoenmuang, 2007)
โดยคนทองถิ่นเชียงใหมมุงหวังวาโครงสรางแบบกระจายอํานาจจะเปนรูปแบบที่ตอบสนองตอการพัฒนา
มากกวารูปแบบการปกครองในปจจุบัน แตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางจะไมไดสงผลดี และ
มีความยัง่ ยืนหากปราศจากการพัฒนาประชาชนในระดับฐานรากซึง่ มีประเด็นการรับรูข า วสารเปนแกนกลาง
หลัก บทความวิจัยชิ้นนี้จึงพุงเปาคําถามไปที่หนังสือพิมพทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดที่ฉุดรั้ง
การพัฒนา ประชาชนผูรับสารมีความคาดหวังอยางไรตอหนังสือพิมพทองถิ่น การนําเสนอขาวสารของสื่อ
ดังกลาวใหความสําคัญกับเนื้อหาที่มาจากมุมมองของทองถิ่นใหมากนอยเพียงไร
นอกจากนี้ยังไดมุงสํารวจถึงแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นไปสูความเปนสื่อพลเมือง
ซึ่งผูกพันใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น เนนเสนอเรื่องราวที่กระทบกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปดพื้นที่
การนําเสนอขาวจากทัศนะทองถิ่น และมองประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีสวนไดเสีย (Citizens) ไมใชฐานะ
ของผูชม (Spectators) โดยสงเสริมใหชุมชนมีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมกับกระบวนการพัฒนา
ในชุมชนทองถิ่น (Rosen, 2000, 680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016)
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งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการมุง เปาไปทีป่ ญ
 หาและแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทอ งถิน่ ซึง่ มักถูกมองขาม
ทั้งที่เปนองคประกอบสําคัญและรากฐานในการพัฒนาการรับรูของประชาชนและสํานึกในความเปนทองถิ่น
อันจะเปนรากฐานใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพทองถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง บทบาท และป จ จั ย ที่ เ ป น อุ ป สรรคถ ว งรั้ ง การพั ฒ นาหนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม
3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะหเกีย่ วกับการนําเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับชุมชนทองถิน่ และแนวทางในการสงเสริม
ใหหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ กีย่ วพันกับศาสตร แนวคิด ทฤษฎีทหี่ ลากหลาย นํามาบูรณาการเพือ่ ใหเห็นภาพ
ของหนังสือพิมพทองถิ่นที่มีปฏิสัมพันธกับสื่อทองถิ่น และชุมชนอยางรอบดานดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน
แนวคิดหนาที่นิยมเปนแนวความคิดที่ประยุกตมาจากกลุมหนาที่นิยม (Functionalism)
ซึ่งเปรียบสังคมเสมือนรางกายมนุษย อันประกอบไปดวยอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งจะตองทําหนาที่ของตัวเอง
ใหสมบูรณ สวนรวมทั้งหมดจึงจะอยูรอดปลอดภัย (Kaewthep, 2009, 29) การที่สังคมสามารถดํารงอยูได
อยางมีเสถียรภาพและมีความตอเนื่อง เชื่อวาเนื่องมาจากแตละองคประกอบที่อยูภายใตสังคมตางทําหนาที่
ของตัวเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ สื่อมวลชนถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในโครงสราง
ของระบบสังคมโดยรวม หากปราศจากสื่อมวลชนแลว ระบบสังคมจะไมมีความสมดุลและยากที่จะดํารงอยู
2. แนวคิดเกี่ยวกับวารสารศาสตรและหนังสือพิมพทองถิ่น
2.1 วารสารศาสตรและหนังสือพิมพ
วารสารศาสตร มี ค วามหมายถึ ง กระบวนการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรายงานข า ว และ
การวิ เ คราะห ตี ค วามเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมเพื่ อ ให ส าธารณชนได รั บ ทราบความเป น ไปของสั ง คม
Boonsiriphan (2007) ได ใ ห นิ ย ามชั ด เจนว า วารสารศาสตร เ ป น ศาสตร ที่ ว  า ด ว ยหลั ก การเสนอข า ว
และสถานการณปจจุบัน ครอบคลุมกระบวนการขาวที่เผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง หนังสือพิมพจึงเปน
สื่อที่ใชแนวคิดทางดานวารสารศาสตร เปนปรัชญาในการทํางาน เพื่อเสนอขาวและทัศนะไปสูประชาชน
2.2 หนังสือพิมพทองถิ่น
หนังสือพิมพทอ งถิน่ เปนสือ่ เพือ่ การรายงานขาวสําหรับคนทองถิน่ นักวิชาการหลายสํานัก
มองหนังสือพิมพทอ งถิน่ อยางสอดคลองกันโดย Chawalatawat (1999, 6) ระบุวา หนังสือพิมพทอ งถิน่ เปนสือ่
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ที่เกิดขึ้นตามความตองการและตอบสนองผลประโยชนของสังคมทองถิ่น จึงเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบตอทองถิ่น และเปนการสะทอนความรูสึกนึกคิด ประเพณี วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น
Noomnon (1987, 26) และ Kaviya (1983, 73) กลาววาหนังสือพิมพทองถิ่นจําหนาย
ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และมีคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสื่อดังกลาวตอบสนอง
ผลประโยชนของคนในทองถิ่น
ในขณะที่คณะนักวิชาการวารสารศาสตรนําโดยบ็อบ แฟรงคลิน (Franklin et al, 2006,
134-136) มองวาหนังสือพิมพทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรของทองถิ่น ซึ่งนอกจากจะเสนอขาว
ทั่วไปแลว มักจะจับประเด็นนําเอาประเด็นสําคัญของทองถิ่นมารณรงคโดยผานการนําเสนอในเนื้อหา
ของหนังสือพิมพ นักวิชาการกลุมนี้สนับสนุนโครงสรางของหนังสือพิมพที่ผูกติดอยูคนทองถิ่น มากกวาที่จะ
เปนหนังสือพิมพที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายใหญของหนังสือพิมพระดับชาติและนานาชาติ ขณะที่ไมค
โกลเวอร (Glover, 1998, 119) ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองไมลืมจุดแข็งในความเปนสื่อของทองถิ่น
ดังนั้นจึงตองเนนการเสนอขาวเกี่ยวกับทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งถือเปนจุดขายซึ่งเปนเอกลักษณ ดังนั้นไมควร
ที่จะทุมเททรัพยากรที่มีอยูอ ยางจํากัดของตัวเองไปในเรื่องเกี่ยวกับขาวสารระดับชาติ หากแตควรหันมาเนน
ในสิ่งที่อยูรอบตัว
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อพลเมือง
แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ พลเมือง (Civic Journalism) ซึง่ ในภาษาไทยบางครัง้ เรียกกันวาสือ่ ประชาสังคม
เกิดขึ้นในสังคมอเมริกา ในฐานะที่เปนอีกทางเลือกของกระบวนการสื่อขาวและรายงานขาวที่ทาทายแนว
ความคิดของวารสารศาสตรกระแสหลักทีย่ ดึ หลักการของความเปนกลาง และการไมเอาตัวเองเขาไปผูกพันใด ๆ
กับขาว ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูสื่อขาวยึดถือติดตอกันมานาน แนวคิดสื่อพลเมืองเชื่อวาผูสื่อขาวควรมี
สวนเขาไปเกี่ยวของในบางลักษณะ (Interventionist Journalism) โดยยึดผลประโยชนของชุมชนหรือ
ของสาธารณะเปนหลัก Glasser (1999, 8-10) ระบุวาหนังสือพิมพไมควรจํากัดตัวเองโดยยึดความเปนกลาง
(Fair-Minded Participant) เปนสรณะ เพราะนัน่ จะเปนอุปสรรคตอบทบาทการทําหนาทีข่ องสือ่ ในการสงเสริม
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม
Hass & Steiner (2006, 240-244) ยืนยันวาแนวคิดสื่อพลเมืองมีความแตกตางที่ชัดเจนกับสื่อ
กระแสหลักทีด่ าํ เนินการธุรกิจสือ่ ในปจจุบนั เพราะเนนทีจ่ ะรับฟงพลเมือง สนองตอบในสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะรู
นํามุมมองจากพวกเขามานําเสนอแทนที่จะมีแตเพียงความคิดเห็นจากนักการเมือง ผูเชี่ยวชาญ และ
ชนชัน้ นําในสังคม โดยมีการปรับโครงสรางการทํางานของกองบรรณาธิการ จากเดิมทีจ่ ะตองจัดผูส อื่ ขาวไปติดตาม
แหลงขาวชัน้ นํา (Elite Sources) ไปเปนวิธกี ารจัดทําทีมขาวทีค่ อยติดตามประเด็นพิเศษซึง่ เกีย่ วพันกับชุมชน
ปรัชญาของแนวคิดสื่อพลเมืองถือวาเปนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการสงเสริมการมี
สวนรวมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และทําใหพลเมืองเกิดความรูสึกผูกมัดที่จะเปนสวนหนึ่งของ
ระบบสังคม (Franklin et al., 2006, 214)
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สื่อพลเมืองเปนความพยายามที่จะเชื่อมตอผูอานหรือผูรับสารเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม
โดยยึดถือวาพวกเขาเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอชุมชน มากกวาจะยึดถือวาพวกเขาเปนผูบริโภคสินคาและ
บริการ (Civic Practices Network, 2016) ตองมองผูรับสารในฐานะที่เปนพลเมือง (Citizen) มากกวา
ที่เปนเพียงผูดูหรือผูชม (Spectator) และตองเรียนรูที่จะหาวิธีการนําเสนอขาวที่เปนการกระตุนพลเมือง
เขามารวมกิจกรรมทางสังคมและการสนทนาแลกเปลี่ยนทางการเมือง (Rosen, 2000, 680)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาอยู 3 แบบคือ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนการสํารวจความคิดเห็นโดยการสุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
มุง เนนไปยังกลุม ทีร่ จู กั หนังสือพิมพทอ งถิน่ และติดตามขาวสารคอนขางเปนประจํา เพือ่ ตอบคําถามเกีย่ วกับ
บทบาทและความคาดหวังของประชาชนผูร บั สารทีม่ ตี อ หนังสือพิมพทอ งถิน่ จากสถิตขิ องกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการปกครอง ไดระบุประชากรจังหวัดเชียงใหม ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีทงั้ หมด 1,730,720 คน
(Department of Provincial of Administration, 2006) ผูวิจัยใชสูตรการกําหนดกลุมตัวอยางของทาโร
ยามาเน (Yamane, 1973) โดยกําหนดระดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95 % คาความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได 0.05 ดังนี้
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การวิจยั เชิงสํารวจครัง้ นี้ จึงออกแบบถามไปยังกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงไปยังกลุม แฟนประจํา
ที่รูจักหนังสือพิมพทองถิ่นเปนอยางดี ทั้งหมด 400 คน
1.2 การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย ตอนที่ 1
เปนขอมูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกีย่ วกับพฤติกรรมการเปดรับสือ่ วิเคราะหดว ยการแจกแจง
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ความถี่ หาคารอยละ และตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และความคาดหวังที่มีตอหนังสือพิมพ
ทองถิ่น ใชวิธีการวิเคราะหโดยการนํามาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท
(Likert Scale) มาใช แบงออกเปน 5 ระดับคือ ตั้งแต 1-5 เรียงลําดับจากนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด โดยเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดลําดับคะแนนเฉลี่ย ในชวงคะแนนมีดังตอไปนี้คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความหมายวา อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความหมายวา อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความหมายวา อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอยที่สุด
ทั้งนี้มีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใหทราบ
ระดับความคิดเห็นและความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีความรู
เกี่ยวกับการวิจัย 1 ทาน นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 1 ทาน และนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน จํานวน 1 ทาน
หลังจากไดรบั คําแนะนําและขอเสนอแนะแลว ไดนาํ แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหเกิดความสมบูรณ
สวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคาความเชื่อมั่นกับ
กลุมตัวอยางที่ไมใชบุคคลเดียวกันกับการวิจัย จํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นตามวิธี
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970, 161) โดยใชสูตร
° ¦ s2 ½°
n
1 i
D=
n  1 ®°̄ s2t ¾°¿

Á¤ºÉ°
D

º° nµ´¤¦³··Íªµ¤ÁºÉ°¤´É °Â°µ¤

n

º° Îµª o° °Â°µ¤

S2i

º° ¨¦ª¤ °nµ³Âªµ¤Â¦¦ªÁ}¦µ¥ o°

S2t º° ªµ¤Â¦¦ª °Â°µ¤´Ê´
คาสัมประสิทธิแอลฟาทีไ่ ดคอื 0.95 ถือวาอยูใ นระดับทีเ่ ชือ่ ถือได ทัง้ นีต้ ามมาตรฐานควรมีคา แอลฟา
ไมนอยกวา 0.80 หรือสูงกวา (Sthapitanonda, 2014, 185)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 การวิเคราะหเนื้อหา
การวิเคราะหเนื้อหา ไดเลือกหนังสือพิมพไทยนิวสกับเชียงใหมนิวสมาเปนกลุมตัวอยาง
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือพิมพรายวันเพียง 2 ฉบับดังกลาวที่วางจําหนายอยางตอเนื่อง และมีอายุ
กวา 25 ปทาํ ใหเปนทีร่ จู กั กวางขวาง ในขณะทีห่ นังสือพิมพและนิตยสารฉบับอืน่ มีอายุสนั้ และไมไดวางจําหนาย
สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตอบคําถามวาไดใหความสําคัญกับเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น
และสะทอนความเปนสื่อพลเมืองมากนอยเพียงใด เนื้อหาที่นํามาวิเคราะหประกอบดวยสวนแรกคือสวน
ที่เปนการรายงานเหตุการณ/เรื่องราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่น อันไดแกขาวที่รายงานทั้งในหนา 1 และหนาในของ
หนังสือพิมพ สวนทีส่ องคือสวนทีเ่ ปนความคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความ/บทวิจารณ/คอลัมน รวมถึงสวนทีเ่ ปน
ความคิดเห็นในบทบรรณาธิการ ซึง่ ถือเปนการแสดงทัศนะอันเปนจุดยืนของหนังสือพิมพทมี่ ขี า วสาร/ประเด็น
ตาง ๆ ของสังคม
การศึกษาเนื้อหาดังกลาว เปนวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือพิมพในป พ.ศ. 2559 โดย
สุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Random Sampling) รายสัปดาห มีระยะหางกันทุก ๆ 5 สัปดาห
เริ่มจากสัปดาหที่ 1, 6, 11, 16, 21, ไปจนถึงสัปดาหที่ 51 รวมทั้งหมด 11 สัปดาหๆ ละ 7 ฉบับ รวม 77 ฉบับ
เมื่อศึกษาจากหนังสือพิมพทองถิ่น 2 หัวชื่อ ทําใหมีหนังสือพิมพที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 154 ฉบับ
การสุม ตัวอยางดวยวิธนี ที้ าํ ใหไดจาํ นวนหนังสือพิมพในรอบสัปดาห (วันอาทิตยถงึ วันเสาร) ในสัดสวนทีเ่ ทากัน
นอกจากนีย้ งั ทําใหไดเนือ้ หาทีค่ รอบคลุม เพราะโดยทัว่ ไปหนังสือพิมพในชวงสุดสัปดาหจะมีโครงสรางเนือ้ หา
ทีแ่ ตกตางจากหนังสือพิมพในชวงวันจันทรถงึ วันศุกร ทัง้ นีเ้ ปนการวิเคราะหเนือ้ หาเพือ่ นําไปสูก ารตอบคําถาม
การวิจัย ดังนี้
2.1.1 การใหนาํ้ หนักในการนําแสนอทีเ่ กีย่ วกับชุมชนทองถิน่ มีมากนอยแคไหน โดยดูจาก
ความถี่ในการนําเสนอเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด
2.1.2 เนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นตามขอ 2.1.1 สะทอนความเปนสื่อพลเมือง
หรือไม อยางไร โดยแบงออกเปน 2 ระดับคือ
2.1.2.1 ระดับพืน้ ฐานคือ การเสนอขาวและเนือ้ หาเกีย่ วของ/มีผลกระทบตอชุมชน
ทองถิน่ หรือมีเนือ้ หาทีก่ ระตุน ใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสว นรวมของพลเมือง ทัง้ นีเ้ นือ้ หา
ทัว่ ไปทีไ่ มเกีย่ วของแตมปี รากฏในหนังสือพิมพ เชน ความเคลือ่ นไหวกีฬา (ฟุตบอลอังกฤษ ความพรอมนักกีฬา
ซีเกมสของไทย ฯลฯ) ดาราบันเทิง ความรูเ รือ่ งสุขภาพ-ความงาม ฯลฯ ในทีน่ ไี้ มจดั เปนเนือ้ หาพลเมืองทัง้ ระดับ
พื้นฐานและกาวหนา
2.1.2.2 ระดับกาวหนาคือ การเสนอขาวและเนื้อหาซึ่งนอกจากจะเปนไปตาม
ขอแรกในระดับพืน้ ฐานแลว ยังมีการสะทอนมุมมองจากชุมชนทองถิน่ (Bottom up Approach) โดยการอางอิง
แหลงขาว/แหลงขอมูลที่นอกเหนือจากแหลงขาวที่เปนผูบริหารภาครัฐและผูนําภาคธุรกิจ เชน แหลงขาว/
แหลงขอมูลจากประชาชน ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นอกจากนี้ยัง
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รวมหมายถึงการเสนอขาวและเนื้อหาที่มีลักษณะของการเรียกรอง/รณรงครวมกับทองถิ่น เพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
การวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาหนังสือพิมพดังกลาว ใชตารางลงรหัส (Coding Sheet)
ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตาราง ประกอบดวย 1) ตารางลงรหัสขาว ซึ่งแยกขาวทั่วไปและขาวทองถิ่น 2) ตารางลงรหัส
บทความ/บทวิจารณ/คอลัมน และ 3) ตารางลงรหัสบทบรรณาธิการ ซึ่งขอมูลที่จะทําใหสามารถทราบถึง
การใหนาํ้ หนักความสําคัญกับขาวและเนือ้ หาทองถิน่ และยังนําไปสูก ารวิเคราะหระดับความเปนสือ่ พลเมือง
การกําหนดหนวยในการวิจยั ไดใชหนวยในการวิจยั 2 ประเภท เพือ่ ใหการวิเคราะหสามารถ
อธิบายไดในเชิงปริมาณ ดังนี้
หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห 2 หนวย
คือ (1) แนวคิดหลัก (Theme) โดยพิจารณาเนือ้ หาของขาว บทความ/บทวิจารณ และบทบรรณาธิการวาแตละ
ชิ้นมีแนวคิดหลักหรือความหมายโดยรวมอยางไร และจัดเขาประเภทตามที่กําหนดไว (2) หนวยวิเคราะห
แบบรายเรื่อง (Item)
หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) พิจารณาจากความถี่ (Frequency)
โดยนับจากจํานวนที่นําเสนอ
การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability)
ของเครือ่ งมือ โดยสุม ตัวอยางขาว บทความ และบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพทอ งถิน่ ทัง้ สองฉบับ ๆ ละ 50 ราย
เรื่อง รวม 100 รายเรื่อง โดยมีผูชวยวิจัยอีก 1 คน สลับกันอาน แลวกรอกขอมูลลงในแบบบันทึกที่
จัดเตรียมไว เพื่อใหแนใจวาหากผูวิจัยทําการวัดดวยวิธีเดียวกัน เครื่องมือชุดเดียวกันแลว ผลที่ไดจากการวัด
แตละครั้งมีความคงที่และแนนอน
การทดสอบไดใชสูตรของโฮลสติ (Holsti, 1969, 140) ดังนี้
R

=

ேሺଵǡଶሻ

C1,C2

=

Îµªµ¦¨¦®´¸É¼o¨¦®´Á®È°¨o°´

C1 + C2

=

Îµªµ¦¨¦®´´Ê®¤

N

=

Îµª¼o¨¦®´

ଵାଶ

คาคํานวณที่ไดจากสูตรขางตนควรมีคาไมตํ่ากวา 0.75 จึงจะถือวาเครื่องมือในการวิจัย
ที่นํามาใชมีความนาเชื่อถือ
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N
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2

R

=

ଶሺସሻ

=

0.92

ଵାଶ

ଵ

จากการคํานวณคาที่ได 0.92 สูงกวาเกณฑที่ 0.75 ตามสูตรที่กําหนดไวขางตน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ถือวามีความนาเชื่อถือ
2.2 การสัมภาษณ
การสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกกลุมเปาหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไปยังผูท มี่ คี วามรูแ ละประสบการณเพือ่ ตอบคําถามวิจยั เกีย่ วกับ
บทบาท ปจจัยถวงรั้งและแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่น ไดแก 1) ธเนศวร เจริญเมือง นักวิชาการ
และปราชญทองถิ่นของภาคเหนือ 2) สันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการและผูบริหารหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส
3) บุญญฤทธิ์ ตุลาพรรณพงศ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพไทยนิวส 4) เอกรัตน บรรเลง ผูสื่อขาวอาวุโส
ประจําจังหวัดเชียงใหมของหนังสือพิมพเครือผูจ ดั การ 5) นันทา เบญจาศิลารักษ บรรณาธิการสํานักขาวประชาธรรม
และนักเคลื่อนไหวทางสังคม และ 6) ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม
ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลทั้งหมดเปนผูที่เกี่ยวของ/คลุกคลี/เชี่ยวชาญ/มีทัศนะที่เปนประโยชนตอสื่อทองถิ่น
และการพัฒนาเมืองเชียงใหม อีกทั้งยังมีฐานะเปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ อันไดแก ผูบริหารสื่อ
บรรณาธิการ ผูสื่อขาว ผูนําทองถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาสังคม

ผลการวิจัย
1. ความคาดหวังของประชาชนผูรับสารที่มีตอบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพทองถิ่น
การวิจัยเชิงปริมาณ พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท เปดรับสื่อหนังสือพิมพทองถิ่น
ผานหนังสือพิมพฉบับกระดาษ รอยละ 28 สวนที่เหลืออีกรอยละ 72 เปนการบริโภคผานเครือขายออนไลน
ความถีใ่ นการเปดรับไมแนนอน ใชเวลาในการอานนอยกวา 30 นาที เนือ้ หาทีเ่ ปดรับเปนประจําคือขาวหนาหนึง่
โดยมีความคาดหวังตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นอยูในระดับมาก (  = 4.10) และมีความคาดหวัง
เปนอันดับสูงสุดคือบทบาทในดานการทําหนาทีเ่ ปนปากเสียงใหกบั ชุมชนทองถิน่ (  = 4.43) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ความคาดหวังที่มีตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่น
ªµ¤µ®ª´n °µÄÂn ¨³o µ

n µÁ¨¸É¥ n µÁ¸É¥Á¤µ¦µ
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นอกจากนี้การสํารวจดังกลาวยังพบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพขาวของหนังสือพิมพ
ทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.83) และมีความทันตอเหตุการณในระดับที่นอย
(  = 2.48) และมองวาควรใหความสําคัญกับขาวเกี่ยวกับโครงการพัฒนารัฐที่มีผลกระทบตอทองถิ่น
ระดับมากที่สุด (  = 4.53)
2. บทบาทและปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่น
จากการเก็บขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดสอดคลองกันโดยสรุปได
วาตามหลักการแลวหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถิ่น แตปจจุบันหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมสามารถแสดงบทบาทดังกลาวนอยกวาในอดีต
โดยประชาชนไดหันไปเปดรับขาวสารจากสื่อในรูปแบบอื่นแทน สอดรับกับการศึกษาจากการออกแบบ
สอบถามที่ผูตอบแบบสอบถามระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นในปจจุบันมีบทบาทตอทองถิ่นในภาพรวม
อยูแคระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งตํ่ากวาระดับความคาดหวัง และมีความคิดเห็นวาบทบาทในดานการ
ทําหนาที่เปนปากเสียงใหกับชุมชนทองถิ่นอยูในระดับนอย (  = 2.50)
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาหนังสือพิมพทอ งถิน่ ในมุมมองของผูใ หสมั ภาษณ มาจากทัง้ ปจจัย
ภายในและภายนอกคือการรวมศูนยอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจไวที่สวนกลางมากเกินไป ทําใหทองถิ่น
แมกระทั่งหัวเมืองใหญอยางเชียงใหมมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสวนกลาง และคนหันไปรับสื่อ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

304

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

จากสวนกลางเปนสวนใหญ และการปรับตัวของหนังสือพิมพทอ งถิน่ ยังชาเมือ่ เทียบกับพฤติกรรมการบริโภค
ขาวสารของคนที่หันไปหาสื่อใหมมากขึ้น เนื้อหาที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับความตองการของคนทองถิ่น
และนอกจากนี้หนังสือพิมพทองถิ่นยังประสบปญหาดานการพัฒนาบุคลากร
3. การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น
จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหา/เรื่องราวที่เกี่ยวของกับชุมชน
ทองถิ่น และเนื้อหาที่สะทอนถึงความเปนสื่อพลเมือง ปรากฏผลดังในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2
การใหนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น
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จากตาราง 2 พบวาหนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหมมสี ดั สวนเนือ้ หาทองถิน่ ประกอบดวยขาว 2,920 ขาว
คิดเปนรอยละ 61.50 จากทั้งหมด 4,745 ขาว บทความ/บทวิจารณ/คอลัมน 1,051 ชิ้น คิดเปนรอยละ 75.40
จากทั้งหมด 1,393 ชิ้น และบทบรรณาธิการ 143 ชิ้น คิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 3
จํานวนเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมือง
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จากตาราง 3 พบวาเนือ้ หาทีแ่ สดงความเปนสือ่ พลเมืองในสวนของขาวมีทงั้ หมด 84 ขาว คิดเปนรอยละ
2.88 จากทั้งหมด 2,920 ขาว สวนบทความ/บทวิจารณ/คอลัมน มีทั้งหมด 77 ชิ้น คิดเปนรอยละ 7.30
จากทั้งหมด 1,051 ชิ้นและบทบรรณาธิการ มี 21 ชิ้น คิดเปนรอยละ 14.70 จากทั้งหมด 143 ชิ้น โดยสรุป
แมวา หนังสือพิมพทอ งถิน่ จะใหความสําคัญกับเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับชุมชนทองถิน่ ในสัดสวนทีม่ าก แตเนือ้ หา
ที่ ส ะท อ นความเป น สื่ อ พลเมื อ งยั ง มี อ ยู  ค  อ นข า งน อ ย และจากการสํ า รวจดั ง กล า วพบเพี ย งเนื้ อ หา
ในสวนของขาว 7 ขาวเทานั้นที่เปนการสะทอนความเปนสื่อพลเมืองในระดับกาวหนา โดยมีเนื้อหาที่สะทอน
ใหเห็นถึงมิติการมีสวนรวมของประชาชน และอางอิงแหลงขาวที่เปนผูนําชุมชน และภาคประชาสังคม
แนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพใหเปนสื่อพลเมืองที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่นนั้น ผูใหสัมภาษณ
ไดใหขอ เสนอแนะวาหนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหมจะตองมุง เนนเสนอขาวทีเ่ ปนประเด็นวิกฤตของการพัฒนา
เมืองเชียงใหม เชน ปญหาสิง่ แวดลอม ปญหาหมอกควัน ปญหาจราจรติดขัด ขยะ ฯลฯ ซึง่ เปนประเด็นปญหา
ที่คนทองถิ่นอยากจะใหเกิดกระบวนการรวมมือเพื่อการแกไข อีกทั้งจะตองเปดพื้นที่ใหกับแหลงขาวที่ไมใช
ภาคราชการใหมากขึน้ เชน ผูน าํ ชุมชน ตัวแทนกลุม ทองถิน่ ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพือ่ ใหมมุ มองหลากหลาย
และควรจะตองเปดใหคนทองถิน่ เขามามีสว นรวมในลักษณะทีเ่ รียกวานักขาวพลเมือง จึงใหทาํ ใหหนังสือพิมพ
ทองถิน่ เชียงใหมมพี ลังมากขึน้ นอกจากนีจ้ ะตองนําสือ่ ใหมโดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน เชน เฟซบุก ทวิตเตอร
อินสตาแกรม ไลน ฯลฯ เขามาใชเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความคาดหวั ง ของประชาชนต อ บทบาทหน า ที่ ข องหนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม
จากการสํ า รวจพบว า ประชาชนชนผู  รั บ สารมี ค วามคาดหวั ง ต อ บทบาทการทํ า หน า ที่ ข อง
หนังสือพิมพทอ งถิน่ ในระดับทีม่ าก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิง่ ความคาดหวังทีว่ า หนังสือพิมพจะทําหนาที่
ในการเปนปากเสียงใหกับทองถิ่น (  = 4.43) ทั้งนี้เพราะโดยโครงสรางของระบบการสื่อสารมวลชนแลว
สือ่ แตละประเภทตางตอบสนองความตองการของสังคมทีแ่ ตกตางกันออกไป ในขณะทีส่ อื่ มวลชนในระดับชาติ
มุง เสนอขาวสารในระดับประเทศ ยอมไมสามารถเสนอขาวสารในแตละจังหวัดและภูมภิ าคไดอยางครอบคลุม
จึงเปนบทบาทหนาทีข่ องหนังสือพิมพทอ งถิน่ ทีจ่ ะตองเสนอขาวสารและสะทอนทัศนะของทองถิน่ สอดรับกับ
ความเห็นของนักวิชาการหลายคนที่มองวาหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีจุดเนนที่ทองถิ่น และแสดงบทบาท
นําในสังคมทองถิ่น (Chawalatawat, 1999 ; Noomnon, 1987)
2. บทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนา
ประชาชนผูรับสารเห็นวาหนังสือพิมพทองถิ่นสามารถแสดงบทบาทตอทองถิ่นไดในระดับ
ปานกลาง (  = 2.67) เทานั้น มีความทันตอเหตุการณในระดับที่นอย (  = 2.48) แมจะมีเว็บไซตของ
ตัวเองแตก็เปนเพียงนําเนื้อหาเดิมจากหนังสือพิมพมานําเสนอ ไมไดรายงานทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น
ทําใหชองวางระหวางหนังสือพิมพทองถิ่นกับคนทองถิ่นถางกวางออกมากขึ้น โดยผูคนตางหันไปรับขอมูล
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ขาวสารจากสื่อในรูปแบบสมัยใหมที่มีความรวดเร็ว มีวิธีการนําเสนอที่นาสนใจและดึงดูดใจมากกวา
กระทั่งตองปดตัวลงไป อุปสรรคที่ฉุดรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม มีหลากหลายประการไดแก
ประการแรกการรวมศูนยอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการตัดสินใจไวที่สวนกลาง ทําใหเกิด
การกระจุกตัวทางการพัฒนา แมวาเมืองเชียงใหมจะมีฐานะเปนหัวเมืองใหญของภาคเหนือแตก็มีขอจํากัด
ในการพั ฒ นาตั ว เอง ระบบเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ส ง ผลทํ า ให สื่ อ ท อ งถิ่ น และหนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น
มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อระดับชาติ ประการที่สองคือการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ประการที่สามคือการปรับตัวขององคกรไดชา ไมทันกับบริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป และประการที่สี่
หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังไมสามารถเขาถึงทองถิ่นไดอยางแทจริง เนื้อหาที่นําเสนอยังไมตรงกับ
ความตองการของผูรับสาร
3. การนํ า เสนอเนื้ อ หาในลั ก ษณะของการทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว แทนให กั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น
และการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมใหเปนสื่อพลเมือง
หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังคงใหความสําคัญมากกับเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น สอดรับกับ
จุ ด ประสงค แ ละปณิ ธ านของความเป น หนั ง สื อ พิ ม พ ท  อ งถิ่ น ดั ง ที่ นั ก วิ ช าการนํ า โดยบ็ อ บ แฟลงคลิ น
(Franklin, et al., 2006, 134-136) และ (Chawalatawat, 1999) ระบุวาหนังสือพิมพจะตองเนนเนื้อหา
เกี่ยวกับทองถิ่นของตัวเองและเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรทองถิ่น แตอยางไรก็ตามหนังสือพิมพทองถิ่น
ยังมีเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมืองที่นอย โดยขาวมีเพียงรอยละ 2.88 บทบรรณาธิการรอยละ 14.70
และบทความ/บทวิจารณ/คอลัมนรอยละ 7.30 ในการพัฒนาไปสูความเปนสื่อพลเมือง ซึ่งผูกพันกับชุมชน
เนนเสนอเรือ่ งราวจากแงมมุ ของชุมชนและกระตุน ใหประชาชนเขามามีสว นรวมทางการพัฒนา (Rosen, 2000,
680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016) หนังสือพิมพทอ งถิน่ เชียงใหมควรดําเนินการ
ตามแนวทางดังตอไปนี้
ประการแรกจะตองเพิม่ สัดสวนของแหลงขาว/แหลงทีม่ าของขอมูลทีม่ าจากนอกภาครัฐ/ราชการ
ใหมากขึ้น อันไดแก ชาวบาน ผูนําชุมชน นักวิชาการ กลุมประชาสังคม ฯลฯ เพื่อสะทอนมุมมองจากลาง
ขึ้นบน (Bottom-up Approach)
ประการที่สองจะตองมุงเสนอประเด็นที่เปนปญหาของชุมชนทองถิ่นเชียงใหมอยางเขมขนและ
ตอเนื่อง เชน ปญหาหมอกควัน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะลนเมือง ฯลฯ เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการแกไข
ประการทีส่ ามจะตองนําพลังของสือ่ ใหมเขามาใชใหมากขึน้ โดยเฉพาะการใชสอื่ สังคมออนไลน
มากไปกวาการพึ่งพาเฉพาะชองทางเว็บไซตและหนังสือพิมพฉบับกระดาษ (Printed Media) เพื่อใหเขาถึง
ประชาชนไดกวางขวางขึ้น
ประการทีส่ จี่ ะตองเขาถึงชุมชนทองถิน่ ใหมากขึน้ ซึง่ สามารถทําไดหลากหลายวิธกี าร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปดใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขาว ดวยการเปนนักขาวพลเมือง (Citizen Journalism)
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สรุป
สื่อทองถิ่นมีความสําคัญตอการใหขอมูลขาวสาร และกระตุนใหประชาชนตื่นตัว มีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น แตหนังสือพิมพทองถิ่นประสบปญหาที่เปนปจจัยถวงรั้งทั้งภายใน
และภายนอก ทําใหไมสามารถทําหนาที่สื่อมวลชนที่ตอบสนองความตองการของประชาชนทองถิ่นได แมวา
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะชีใ้ หเห็นวาประชาชนยังมีความคาดหวังสูงตอบทบาทการทําหนาทีข่ องหนังสือพิมพทอ งถิน่
ทั้งนี้การพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นใหเปนสื่อพลเมืองซึ่งผูกพันใกลชิดกับชุมชน เปนทางเลือกหนึ่ง
ในการพลิกฟน วิกฤติความตกตํา่ ของหนังสือพิมพทอ งถิน่ เพือ่ ใหกลายเปนสือ่ ทีเ่ ปนศูนยกลางของชุมชน และ
สะทอนความคิดความเห็นจากชุมชนไปสูเ วทีสาธารณะ ซึง่ จะตองปรับเอาพลังของสือ่ ใหมโดยเฉพาะอยางยิง่
สือ่ สังคมออนไลนเขามาใชประกอบดวยเพือ่ ใหสามารถเขาถึงกลุม เปาหมายทีก่ วางขวางขึน้ เพราะประชาชน
ที่มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่เปลี่ยนไปโดยเคลื่อนยายจากการอานสื่อสิ่งพิมพไปเปนสื่อออนไลนมากขึ้น
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปเกี่ยวกับการใชสื่อใหมเพื่อรายงาน/รณรงคเพื่อระดมพลังใน
การแกไขปญหาทองถิ่น
การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาสื่อทองถิ่นใหใชแนวคิดความเปนสื่อพลเมืองซึ่งผูกติด
กับทองถิ่นไปใชเพื่อฟนฟูวิกฤตของหนังสือพิมพทองถิ่น ซึ่งในอนาคตจะตองมีรูปแบบทั้งที่เปนฉบับกระดาษ
เว็บไซต และผานเครือขายสื่อสังคมออนไลน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษากระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คมในการทํ า งานของ
พยาบาลวิชาชีพในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ 2) เพื่อคนหา
มูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณี ศึ ก ษา เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง การสั ง เกตการณ กลุ  ม ผู  ใ ห ข  อ มู ล คื อ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน ที่มีประสบการณมากกวา 25 ป
บทบาทเปนผูถายทอดความรู สอนงาน อาจารยพยาบาล และมีความตอเนื่องในการเปนพยาบาลวิชาชีพ
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เสนทางการเขาสู
วิชาชีพมาจากการเห็นแบบอยาง การมีจิตสาธารณะ เสียสละและมีจิตใจเอื้ออารี เนื้อหาการถายทอดงาน
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ชํานาญการพิเศษ”

** ผูเขียนหลัก

อีเมล: riamnamarak@gmail.com

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

311

ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั ว แทนการถ า ยทอดคื อ สถาบั น ครอบครั ว สถานศึ ก ษาและสถานพยาบาล
สวนระหวางอยูในวิชาชีพ เนื้อหาในการถายทอด คือ การเรียนรูงาน ทักษะในงาน การปรับตัวและแกปญหา
ตัวแทนการถายทอดมาจากหัวหนางานและรุนพี่ และระยะมั่นคงวิชาชีพ เนื้อหาการถายทอดจะเปนเรื่อง
การคงอยูในงาน ตัวแทนการถายทอดคือ หัวหนางาน วิธีการถายทอดคือการเปนแบบอยางที่ดี 2) มูลเหตุ
การคงอยูใ นวิชาชีพมีความรักในวิชาชีพการสนับสนุนจากองคกร โอกาสในเสนทางอาชีพ และการไดถา ยทอด
ความรูไปสูคนรุนหลัง

คําสําคัญ
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน การคงอยูในงาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

Abstract
The purposes of this research were; 1) to study work socialization process of the nursing
profession in the period; before, during, and stability their profession and 2) to find the causes
of job retention in the senior professional nurses. The methodology used in the qualitative research,
the semi-structured interviews and observations. Using purposive sampling are 3 the senior
professional nurses in Nakhon Pathom province that work experienced more than 25 years, in the
roles as coach, nursing instructor and their continuity in the nursing profession. The research results
were found as follows: 1) the work socialization process of senior professional nurses in before
entering the professional stage influences exemplar, the public mind, self-sacrificing, and generosity.
The contents in the job relay have both theory and practice of nursing, the significant agents
were families, schools and hospital. During the period of the study, socialize contents included
learning to work, work skills, skills in problem solving and adaptability to work. For the significant
agents from supervisors and senior friends. In the stability period of their profession, the major
socialized content is job retention and the key agent is the supervisor as being a good role model.
2) The causes of job retention in the nursing profession included; a love of the profession, support
from the organization, an opportunity in career path, and knowledge transfer towards the next
generations.

Keywords
Work Socialization, Job Retention, Senior Professional Nurses
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บทนํา
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization) หรือการถายทอดทางสังคมในองคการ
(Organizational Socialization) มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากในทุกสาขาอาชีพ เปนกระบวนการ
ที่สําคัญของบุคคลตั้งแตกอนเขาสูวิชาชีพการทํางาน ระหวางอยูในวิชาชีพ การทํางาน และชวงระยะที่มี
ความมั่นคงในวิชาชีพการทํางาน (Junprasert & Thammaruksasit, 2015, 195-196) สําหรับการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพ เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพื่อใหสมาชิก
เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ กระบวนการนี้รวมถึงการที่บุคคลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยมบรรทัดฐาน
และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมทั้งยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมที่เขามีอยู และเกิดลักษณะ
บางอยางทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้น ๆ (Sodmanee, 2000, 86-89) มีประเด็นการถายทอด
3 ประเด็นคือ ตัวแทน (Agent) เชน การไดรับการปลูกฝงอบรมจากพอแม โรงเรียน เปนตน เนื้อหา (Content)
หรือทฤษฎีที่ไดรับจากการเรียนรู การถายทอดในการทํางาน และกลวิธี (Tactic) ซึ่งเปนวิธีการสอน
รูปแบบตาง ๆ
วิธีการถายทอดในการทํางานของวิชาชีพพยาบาล มีทั้งวิธีการถายทอดแบบเปนทางการ เปน
การถายทอดความรูความสามารถ การรับรูถึงทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลจากการสอน
แนะนํา นิเทศงานจากองคกรหรือหนวยงานในโรงพยาบาลโดยผานกระบวนการการฝกอบรม ดูงาน ปฐมนิเทศ
การสัมมนา ประชุมวิชาการ และการถายทอดทางวิชาชีพพยาบาลในการทํางานแบบไมเปนทางการ
เปนการรับรูถึงการถายทอดความรู ความสามารถ ทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล จากการ
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการทํางานของตนเอง ซึ่งไดแก บุคลากรในทีม สุขภาพและ
พยาบาลผูรวมงานโดยผานกระบวนการพูดคุย แนะนํา สอนงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสังเกต
การได เ ห็ น แบบอย า ง และการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ในขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทของวิ ช าชี พ
โดยจะมีทั้งหัวหนางาน (Supervisor) และเพื่อนรวมงาน (Co-worker) เปนผูถายทอด (Pongprawat,
ChooChom & Intarakamhang, 2010, 29-42) การจะไดรับการถายทอดทางวิชาชีพที่เหมาะสมนั้น
ถ า ได รั บ จากผู  ที่ เ ป น ตั ว แบบหรื อ ตั ว แทนของการถ า ยทอดที่ ดี ย อ มทํ า ให ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ
คานิยม อุดมการณซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน กระบวนการของการถายถอดความรูและเทคนิค
เฉพาะทางตาง ๆ ตลอดจนทักษะ ทัศนคติ และคานิยมทางการวิชาชีพพยาบาล จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพตอวิชาชีพ
ใหมากยิ่งขึ้น Katz & Kahn (1978, 374-378 ) แบงการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Occupational
Socialization) ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การถายทอดระยะแรก เปนถายทอดจากครอบครัวในวัยเด็ก
เพือ่ การสรางอัตลักษณของตัวเอง และการเปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคม 2) การถายทอดลวงหนา เปนการถายทอด
ผานระบบการศึกษาระดับตาง ๆ เพื่อฝกใหรูจักบรรทัดฐาน และบทบาทของวัยผูใหญกอนการเขาสูการเปน
สมาชิกขององคกรในสังคม 3) การถายทอดเพื่อเขาสูการเปนสมาชิกขององคกรในสังคม กระบวนการนี้
เกิดขึ้นหลังจากการเปนสมาชิกขององคกรตาง ๆ ในสังคม สมาชิกในองคกรจะไดรับฝกและอบรมใหยอมรับ
กฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนเปาหมายขององคกร
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วิชาชีพพยาบาลจึงจําเปนตองอาศัยการถายทอดทางสังคมในการทํางาน ไมตางจากการถายทอด
ทางสังคมของอาชีพอืน่ ๆ ผูว จิ ยั สนใจศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางานของวิชาชีพพยาบาลประกอบดวย
3 ระยะ กลาวคือ ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ และมูลเหตุ
ของการคงอยูในงาน ในอดีตที่ผานมาสวนใหญมีการศึกษาเฉพาะการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ไมมกี ารศึกษาในพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ผูว จิ ยั มีความคิดเห็นวาการถายทอดสังคมในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพจะสงผลตอความผูกพันในองคกรและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจาก
ความรูจากการสอนงาน การชวยเหลือกันระหวางการทํางาน การมีประสบการณดานตางๆ ตลอดชีวิต
ของการทํางานและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดการคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ จากการศึกษาของ Benner (1984, 1480) ไดพบวาพยาบาลที่เพิ่งสําเร็จจากการศึกษา
หรื อ พยาบาลจบใหม (Novice Nurse) ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ ข าดประสบการณ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ซึ่งในภายหลังไดมีการถายทอดสังคมในการทํางาน การสอนงานจากหัวหนางาน รุนพี่และเพื่อนรวมงาน
ทําใหเกิดการปรับตัวในการทํางาน มีความรวมมือในการปฏิบัติงานที่ชวยเหลือกันมากขึ้นและการถายทอด
ประสบการณ ซึ่งสงผลสนับสนุนการคงอยูในงานและลดอัตราการลาออกของพยาบาลวิชาชีพได และ
ยังไมมีผูศึกษาการถายทอดสังคมในการทํางานรวมกับการคงอยูงานในพยาบาลวิชาชีพ (Piyawansirikul,
2010, 71-89; Tangchatchai, Siritarungsri, Sripunworasakul & Rungkawat, 2011, 43-54; Chirawatkul
et al, 2012, 26-40) โดยการศึกษาการถายทอดสังคมในองคการในปจจุบันมุงศึกษาปญหาในระยะกอนเขา
สูวิชาชีพและระยะระหวางอยูในวิชาชีพ (Laohamethanee, Sampattikorn & Charoenroop, 2018, 23-28;
Siriwatthasak, 2015, 3-10; Pongprawat, ChooChom & Intarakamhang, 2010, 29-42; Saonkromdee,
Sripanitchakulchai & Moomsan, 2010, 41-48) โดยการศึกษาที่ผานมายังไมมีการศึกษาที่ครอบคลุมไปถึง
ในระยะการคงอยูในวิชาชีพ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ทั้งในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคง
ในวิชาชีพ เนนในประเด็น ตัวแทน (Agent) เนื้อหา (Content) กลวิธี (Tactic) และศึกษามูลเหตุในการคงอยู
ในวิชาชีพ โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่เปนจริงในปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การถายทอดทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพพยาบาล เพื่อชวยใหพยาบาลวิชาชีพเขาใจในสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดการทํางานในบทบาทพยาบาล และหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพทางการพยาบาลจะ
ไดนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาเพื่อชวยเหลือใหพยาบาลวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
มีความรักในวิชาชีพ ชวยลดอัตราการลาออกของพยาบาล และผลจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการนํา
ไปเปนแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานของพยาบาลเพือ่ กาวไปสูก ารเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษตอไป
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วัตถุประสงค
1. ศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในระยะกอนเขาสูว ชิ าชีพ
ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ
2. เพื่อคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั นีแ้ บงการทบทวนวรรณกรรมออกเปน 3 เรือ่ งประกอบดวย 1) แนวคิดการถายทอดทางสังคม
ในการทํางาน 2) แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน และ 3) แนวคิดความผูกพันตอองคกร ดังนี้
1. แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เชน Wanous (1992, 134-138) กลาวถึงการถายทอดทางสังคมในองคการ
วาเปนกระบวนการที่พนักงานตองเรียนรูในเรื่องคานิยม (Value) บรรทัดฐาน (Norms) ความเชื่อ (Belief)
ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยนําประสบการณการเรียนรูเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการจากการศึกษาบุคคลในองคการ Waranusuntikul (2003, 155-186) อางวาการถายทอด
ทางสังคมในการทํางาน ทําใหพนักงานใหมไดเรียนรูเกี่ยวกับสังคมในองคกร สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมเพื่อปฏิบัติตนใหเขากับคนอื่นในองคกรนั้นได และ Sodmanee (2000, 11) ใหความหมายวา
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพื่อใหสมาชิก
เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ
ความยึดมัน่ ผูกพันในอาชีพ กระบวนการนีร้ วมถึงการทีบ่ คุ คลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยม บรรทัดฐาน
และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมทั้งยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมที่เขามีอยูและเกิดลักษณะ
บางอยางทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้น ๆ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการถายทอดทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพ ตามแนวคิดของแคทซ
และคาหน (Katz & Kahn, 1978, 377-378) ไดแบงการถายทอดทางสังคมอาชีพ และการเปนสมาชิก
ขององคกรในสังคมออกเปน 3 ระยะ คือ 1) การถายทอดทางสังคมในระยะแรก เปนการถายทอดในวัยเด็ก
เปนกระบวนการภายในครอบครัว เปนการสรางภาพตัวเองและการเปนบุคคลที่เปนสมาชิกที่ดีของบุคคล
2) การถายทอดลวงหนา เปนการถายทอดและฝกใหรจู กั บทบาทในวัยผูใ หญในดานตางๆ กอนทีจ่ ะเขาสูอ าชีพ
อย า งเต็ ม ตั ว ตามกระบวนการที่ กํ า หนดไว โดยการถ า ยทอดความรู  บรรทั ด ฐานและคุ ณ ค า ภายใน
ระบบการศึกษาและเปนการเตรียมสมาชิกใหเขาสูสมาชิกขององคกรตางๆ 3) การถายทอดเพื่อเขาสูสมาชิก
ขององคกรในสังคมกระบวนการนี้เกิดภายหลังจากบุคคลเขาสูภาวะสมาชิกขององคกรแลว องคกรจะเตรียม
การฝกและอบรมใหยอมรับกฎ ระเบียบ วินยั ตลอดจนเปาหมายขององคกรจนทําใหสมาชิกองคกรผูน นั้ ยอมรับ
องคกร และแสดงตนเปนฝายขององคกร
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แนวคิดในระยะที่ 3 ของแคทซและคาหน การถายทอดเพือ่ สูส มาชิกขององคกรในสังคม สอดคลอง
กับแนวคิดของซุปเปอร (Super, 1975, 27-38) ในระยะเริ่มประกอบอาชีพและระยะระหวางอยูในวิชาชีพ
ซึ่งอยูในชวงอายุ 25-44 ป สําหรับระยะมั่งคงในวิชาชีพสอดคลองตามแนวคิดของ Deaux & Wrightman
(1988, 133-158) ในระยะการดํารงรักษาซึง่ ทีบ่ คุ คลจะพยายามดํารงรักษาวิชาชีพของตนเองไว โดยที่ Deaux
& Wrightsman ไดเสนอแนวคิดขั้นตอนการถายทอดทางสังคมการทํางานในองคกรไวทั้งหมด 9 ขั้นตอน
แตขั้นตอนที่เกี่ยวของกับระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่งคงในวิชาชีพ
คือขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งขั้นที่ 1 คือแสวงหาและคัดเลือกโดยที่บุคคลสนใจและสมัครเขารับการ
คัดเลือก แลวเขาสูขั้นที่ 2 การบรรจุเขาทํางานเปนชวงทดลองงานมีการปฐมนิเทศ ตอนรับนองใหม จะมีการ
บุคคลตนแบบเปนถายทอดความรูหรือมีระบบพี่เลี้ยง มีการสอนงาน อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู การเรียนรูของสมาชิกใหมที่อาจไดรับการถายทอดทางสังคมในองคกรที่ไมเปนทางการ
หรือเปนทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน หรืออาจมาจากการสังเกต
การลองผิดลองถูก การใหรางวัลและการลงโทษ รวมทัง้ การเรียนรูจ ากคูม อื การปฏิบตั งิ าน อาจสงไปฝกอบรม
จะชวยทําใหพนักงานเกิดความรู ทักษะ เทคนิควิธีการทํางานใหมที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานในยุค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 4 ขั้นยอมรับ เปนจุดเปลี่ยนจากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิก
โดยสมบูรณ เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงเทาเทียมกับบุคคลอื่นในองคกร ขั้นที่ 5 ขั้นดํารงรักษา เมื่อบุคคลไดรับรอง
การเปนสมาชิกอยางสมบูรณแลว สามารถปฏิบัติงานไดอยางสบายใจ ตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
มีสวนรวมในการวางแผนอนาคตกับองคกร
จากแนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางานขางตน แสดงใหเห็น การถายทอดทัง้ 3 ระยะตัง้ แต
ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่งคงในวิชาชีพ สําหรับกระบวนการใน
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน มีประเด็นในการถายทอด 3 ประเด็น คือ ตัวแทน (Agent) เนือ้ หา (Content)
และกลวิธี (Tactic) โดยตัวแทนในการทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
ในวิชาชีพจะแตกตางกันออกไป เชน ครอบครัว โรงเรียน ครู เพื่อน รุนพี่ ผูปวย แพทย หัวหนางาน และ
ชุมชน เปนตน แตละเนื้อหาในการถายทอดทางสังคมจะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทํางาน
จะมีกลวิธีการถายทอดทางสังคมในการทํางานทั้งการลอกเลียนแบบหรือการเรียนรูทางออม การเรียนรู
ดวยตนเอง การฝกปฏิบัติซํ้าเปนประจํา การมีกฎระเบียบรวมกันและการมีแบบอยางที่ดี การถายทอด
ทางสังคมแบบเปนกลุม แบบเปนรายบุคคล แบบเปนทางการ แบบไมเปนทางการ แบบมีตวั แบบ แบบทีไ่ มมี
ตัวแบบ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มาประยุกตใชในกระบวนการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทัง้ กอนเขาสูว ชิ าชีพ ระหวางอยูใ นวิชาชีพ และระยะมัน่ คงในวิชาชีพ
2. แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน
แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน ผูวิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน การที่บุคคล
เขาสูวิชาชีพแลวไมเปลี่ยนสายงานดวยเหตุผลใด ๆ การกาวเขามาสูอาชีพดวยความมั่นใจ และปรารถนา
ที่ จ ะประกอบอาชี พ นั้ น ต อ ไปด ว ยความสมั ค รใจ เพื่ อ นํ า มาสนั บ สนุ น มู ล เหตุ ก ารคงอยู  ใ นงานของ
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พยาบาลวิชาชีพ การคงอยูในงาน คือการที่ผูปฏิบัติงานเขาทํางานในองคกรระยะหนึ่งและยังคงทํางาน
ในองคกรนั้น ๆ จนถึงปจจุบัน (Srisathitnarakul, 2008, 238-244)
การคงอยูในงานเปนการที่บุคคลมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันตอองคการมาก
ซึ่งสงผลตอความสัมพันธกับความตองการคงอยูในองคการของพนักงาน (Pimthong, 2014, 16-32)
โดย Taunton; Krampitz & Wood (1989, 15-19) ไดกลาวถึงปจจัยที่เปนรูปแบบทางทฤษฎีการคงอยูไว
4 ดาน คือ 1) ปจจัยดานบุคลากร ไดแก โอกาสที่จะไดไปทํางานที่อื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน
การศึกษา ภาระครอบครัว 2) ปจจัยดานภาระงาน ไดแก การปฏิบัติงานประจํา การมีสวนรวมในการติดตอ
สือ่ สาร 3) ปจจัยดานองคกร ไดแก การไดรบั คาตอบแทน การไดรบั ความยุตธิ รรม โอกาสกาวหนาในการเลือ่ น
ตําแหนง 4) ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก แรงจูงใจในการบริหาร อํานาจอิทธิพล
3. แนวคิดความผูกพันตอองคกร
แนวคิดความผูกพันตอองคกร (Organization Commitment) จากการประมวลเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอแรงจูงใจในการมาทํางานของสมาชิกขององคกร ถาพนักงาน
มีความผูกพันตอองคกรจะมีเพิ่มการคงอยูในงาน หากพนักงานมีความผูกพันตอองคกรสูงอัตราการลาออก
ก็จะตํ่าลง ความผูกพันตอองคกร เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
เขามาปฏิบัติงานและเห็นคุณคาในการทํางานและตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
ที่วางไวดวยการทุมเทแรงกาย กําลังใจ และสติปญญาในการปฏิบัติงาน (Hrebiniak & Alutto, 1972,
555-570) ความผูกพันตอองคกรตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1991, 61-89) กลาววาเปนความรูสึกและ
สภาวะจิตใจของบุคคลตอองคกร มี 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ความผูกพันดานจิตใจ (Affective
Commitment) คือ ความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร มีอารมณยึดมั่น รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ทําใหทมุ เทในการทํางาน 2) ความผูกพันดานการคงอยูห รือความผูกพันตอเนือ่ ง (Continuance Commitment)
คือ การที่บุคคลมีแนวโนมการทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง มีพฤติกรรมการทํางานที่สมํ่าเสมอ และ
ไมคดิ วาจะโยกยายหรือเปลีย่ นงาน 3) ความผูกพันเนือ่ งจากบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment)
คือเปนความรูสึกของบุคคลในการทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยความจงรักภักดี สําหรับ Mowday,
Porter & Steers (1982, 183-202) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรในอีกมุมมองซึ่งแบงเปน
3 องคประกอบไดแก 1) มีความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ 2) ความเต็มอกเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร และ 3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษา
สมาชิกภาพขององคการไว มีการศึกษาของ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58)
พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัย พยาบาล
กองทัพเรือ โดยอาจารยพยาบาลมีความรูส กึ วาเปนสวนหนึง่ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีความเชือ่ ถือ
และยอมรั บ เป า หมายของวิ ท ยาลั ย พยาบาลรวมทั้ ง เต็ ม ใจที่ จ ะทุ  ม เทการทํ า งาน และสอดคล อ งกั บ
Wiriyakangsanon (2013, 57) พบวาความผูกพันตอองคกรสามารถทํานายการคงอยูในงานของพยาบาล
วิชาชีพ สรุปแนวคิดความผูกพันของพนักงานตอองคการไดวา เปนความสัมพันธระหวางบุคคลและองคการ
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รูสึกวาตนไดเขาไปมีสวนเกี่ยวพันและเปนสวนหนึ่งขององคการ มีการยอมรับในองคการ จึงมีความศรัทธา
และตั้งใจที่จะใชความพยายามที่มีอยูทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย และตองการที่จะดํารงไว ซึ่งจะเปนมูลเหตุ
ของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพและการเปนสมาชิกขององคการนั้นตอไป
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผูวิจัยไดสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการสังเคราะหเพื่อ
สรุปงานวิจัยในอดีต มีนักวิชาการศึกษาประเด็น การถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพและการคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ผูวิจัยสรุปไดเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) รูปแบบการศึกษาเปนเชิงสํารวจ 2) กลุมตัวอยาง
หรือผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพ 3) ขอคนพบเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดในการทํางาน สวนใหญจะ
ศึกษาเฉพาะระยะเริ่มเขาสูวิชาชีพ ตัวแทนในการถายทอดในการทํางานสวนใหญเปนหัวหนางาน รุนพี่
กลวิธีการถายทอดเปนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดแบบรายบุคคล เทคนิคที่ใช คือ
การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสอนงาน (Coaching) เนื้อหาที่ถายทอดเปนระเบียบปฏิบัติงานในองคกร
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคงอยูในงานวิชาชีพพยาบาล จะศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูในวิชาชีพ
ถึงระยะคงอยูในวิชาชีพ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ คือ การรักในวิชาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพ มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับของผูอื่น มีความมั่นคงในงาน การไดรับการสนับสนุนจากองคกร วัฒนธรรมองคกร
และทําใหรักองคกรมีอิทธิตอการคงอยูในงาน ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานเปนหลักในการศึกษากระบวนถายทอดทางสังคมในทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ใชแนวคิดการคงอยูในงาน และแนวคิดความผูกพันตอองคกร สําหรับการคนหามูลเหตุของการคงอยูในงาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา (Case Study) ที่เนนการใหความหมายตาม
สถานการณที่เปนจริงตามการรับรูของผูใหขอมูล โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ผูใหขอมูล (Key Informants) เปนพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ ขอบเขตพื้นที่ที่
ศึกษาคือในจังหวัดนครปฐม กลุม ผูใ หขอ มูลคือพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม จํานวน
3 คน ที่คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful Selection) ตามเกณฑการคัดเขาและคัดออก
ดังนี้ 1) เกณฑการคัดเขา ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ป หรือพยาบาล
วิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษในองคกรภาครัฐ มีบทบาทในฐานะการเปนผูถายทอดความรู การสอนงาน
(Coaching) หรืออาจารยพยาบาล (Professor of Nursing) ที่มีลักษณะเปนผูใหขอมูลที่สามารถนําขอมูลมา
ศึกษาในระดับลึก (Information-rich Case) สามารถสะทอนความเปนจริงมากทีส่ ดุ และเปนขอมูลทีเ่ หมาะสม
กับวัตถุประสงคของการวิจัยนี้มากที่สุด 2) เกณฑการคัดออก ประกอบดวยเคยเปลี่ยนสายงานที่ขามวิชาชีพ
และไมยินยอมในการใหขอมูล
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไป
สั ม ภาษณ ประกอบด ว ย แนวคํ า ถามในการสั ม ภาษณ มี ลั ก ษณะการสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง
(Semi-Structured Interview) ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลและชุดคําถาม จํานวน 23 ขอ
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แนวคําถามหลักคือ 1) กอนที่จะมาเปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเตรียมตัวอยางไร 2) ระหวางที่ทํางาน
เปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเรียนรูอะไรบาง 3) จะมีวิธีการถายทอดไปสูรุนนองอยางไร 4) มูลเหตุอะไรบาง
ของการคงอยูในวิชาชีพ สวนคําถามอื่นๆ จะเกิดขึ้นตามบริบทของขอมูลที่ไดขณะสัมภาษณรวมทั้งใช
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสังเกต เครื่องบันทึกเสียง และการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากที่ไดรับการอนุญาตจากผูใหขอมูล
หลังจากนัน้ ไดตดิ ตอผูใ หขอ มูลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวมปี ฏิสมั พันธเชิงบวกเพือ่ ใหผใู หขอ มูล
เกิดความไววางใจและมีการสรางสัมพันธภาพ (Rapport) กับผูใหขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
แจงสิทธิของผูใ หขอ มูล พรอมทัง้ ขอความรวมมือในการเขารวมการวิจยั แจงสิทธิของผูใ หขอ มูล ซึง่ ผูใ หขอ มูล
มีอิสระในการตัดสินใจที่จะเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยได เมื่อผูใหขอมูลยินดีเขารวมวิจัยและยินดี
ใหสัมภาษณ ผูวิจัยทําการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณตามความสะดวกของผูใหขอมูลและ
ทําการสัมภาษณเจาะลึกตามแนวทางคําถามทีส่ รางขึน้ และใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1 – 1 ½ ชัว่ โมง
ระหวางการสัมภาษณจะมีการจับประเด็นสําคัญของขอมูล และจดบันทึกสรุปสัน้ ๆ พรอมทัง้ ทําการบันทึกเทป
สั ม ภาษณ ซึ่ ง การเก็ บ ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด สิ้ น สุ ด หลั ง จากสั ม ภาษณ ผู  ใ ห ข  อ มู ล จํ า นวน 3 ราย
เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาไดขอมูลที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษา เปนขอมูลที่มีความครบถวน อิ่มตัว
(Saturation of Data) และขอมูลที่ไดเริ่มซํ้ากับขอมูลเดิม
นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ใชวธิ กี ารตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ตามวิธกี ารของ Denzin
(2012, 80-88) ประกอบดวยดานขอมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล (Person) และสถานที่ (Place) ที่มาจากคําถาม
ชุดเดียวกันแตผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษที่มาจากตางแผนก สถานที่ทํางานของ
ผูใ หขอ มูลมาจากองคกรภาครัฐแตละแหงในจังหวัดนครปฐมและเวลาในการเขาสัมภาษณตา งกัน ดานผูว จิ ยั
(Researcher) งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากผูวิจัย 2 คน สลับหนาที่การเปนผูสัมภาษณหลักของแตละผูใหขอมูล
ตามชุดคําถามทีส่ รางขึน้ ดานวิธกี ารรวบรวมขอมูล (Methodology) ไดนาํ ขอมูลทีไ่ ดจากการถอดเทปสัมภาษณ
มาศึกษารวมกับการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การจดบันทึกภาคสนามและการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม
รวมไปถึงขอมูลเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และดานผูเชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) เกี่ยวกับงานวิจัย
เชิงคุณภาพเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีประสบการณจํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทาง
ดานการพยาบาลทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ดําเนินการหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดมา
ถอดเทปคําตอคํา และนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง
โดยเปรียบเทียบจากการเปดเทปเสียงซํ้าและอานขอความที่ไดจากการถอดเทปซํ้า อานขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหเขาใจในขอมูลหรือปรากฏการณที่เปนประเด็นสําคัญ และดึงคําหรือ
ประโยคที่เกี่ยวของกับปรากฏการณมาแยกขอความสําคัญไวจัดกลุมขอมูลตามลักษณะของนัยความหมาย
ที่เปนแนวทางเดียวกัน ทําการตรวจสอบวาตรงตามปรากฏการณหรือไม รวมทั้งใหอาจารยผูเชี่ยวชาญที่มี
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ความรูแ ละประสบการณในการทําวิจยั เชิงคุณภาพจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบผลการวิเคราะหและใหขอ เสนอแนะ

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั แบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) ลักษณะขอมูลทัว่ ไปของผูใ หขอ มูล 2) กระบวนการ
ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล 3) มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลมีจํานวน 3 ราย ทั้งหมดเปนเพศหญิงใน
สังกัดหนวยงานสถานพยาบาลของรัฐบาล เขตภาคกลาง มีอายุอยูระหวาง 50 – 55 ป และมีประสบการณ
ทํางานมากกวา 25 ป
2. กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพพยาบาล สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ไดแกระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคง
วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เริ่มตนจากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยู
รอบขางตัง้ แตวยั เด็ก เชน การเห็นแบบอยางจากคนในครอบครัว การสังเกตเห็นการปฐมพยาบาลจากครู หรือ
การสังเกตเห็นการดูแลเอาใจใสผปู ว ยจากพยาบาล รวมถึงการเห็นแบบอยางจากสิง่ แวดลอมในโรงพยาบาล
เมื่อ ศึก ษาเรื่อ งตัวแทนการถายทอดทางสัง คมจะพบวา ครอบครัว สถานพยาบาลและสถานศึกษามี
สวนทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ มีลกั ษณะการถายทอดทางสังคมแบบไมเปนทางการ ไดจากการสังเกตจากตัวแบบแพทย
พยาบาลและครู และจากผลการศึกษา พบวาการเห็นแบบอยางจากบุคคลในครอบครัว หรือการสังเกตเห็น
การดู แ ลเอาใส จ ากพยาบาลต อ ผู  ป  ว ยจนก อ เกิ ด เป น ความคิ ด และเป น เหตุ ผ ลให อ ยากเป น พยาบาล
ความตองการของครอบครัวก็มีสวนตอความคิด ความเชื่อในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล
“ตอนพายายไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล เห็นพยาบาลใสชดุ ขาว สวยดี เขามาดูแลถามอาการ
พยุงขึน้ เตียง เอาเครือ่ งมือมาพันแขน เปนเด็กก็ยนื มอง ดวยความสงสัย เลยคิดในใจอยาก
ทําแบบนี้อยากเปนแบบนี้บางจัง” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“วันหนึ่งพี่พยุงเพื่อนที่หกลมไปหองพยาบาลไดเห็นวิธีการทําแผลจากครูหองพยาบาล
ครูใหความชวยเหลือเพื่อนเปนอยางดี ลดอาการบาดเจ็บเร็วมาก” (ผูใหขอมูลคนที่ 1
คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
นอกจากการเห็นแบบอยางคนรอบขางแลว การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
จิตใจเอือ้ อารียงั เปนอีกหนึง่ เหตุผลของผลการศึกษาครัง้ นี้ การมีความเสียสละประโยชนสว นตัวเพือ่ ประโยชน
สวนรวมชอบชวยเหลือผูอื่น ทําใหมีความตองการอยากที่จะเปนพยาบาล
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“ใครมีปญหาอะไร เดือดรอนอะไรก็จะมาใหพี่ชวยเหลือ คือพี่ไดเปนหัวหนาหองและเปน
ประธานนักเรียน เพราะชอบทํางานเพือ่ สวนรวม” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“พี่ชอบทํากิจกรรมของคณะ ทํางานกับสโมสรนักศึกษา ไปออกคายทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน ชอบทํางานเพื่อสวนรวม ในชวงปดเทอม”
(ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“พี่เปนคนชอบชวยเหลือคนเพื่อนในโรงเรียน เปนคนเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม”
(ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
จากผลการสัมภาษณในชวงกอนเขาสูว ชิ าชีพนี้ ทําใหทราบวาตัวแทนการถายทอดทางสังคม
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับคานิยมและบทบาท คือ ครอบครัว พยาบาลทีโ่ รงพยาบาลทีไ่ ปฝกปฏิบตั งิ าน เพือ่ น รุน พี่ อาจารย
มหาวิทยาลัย โดยถายทอดผานกลวิธีการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการขึ้นฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบนหอผูปวยตลอด 3 ปการศึกษา
ตามหลักสูตร กอนที่จบไปเปนพยาบาลวิชาชีพจริงๆ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอน
จากอาจารย รุนพี่บนหอผูปวย
2.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ ในชวงเริ่มเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในขั้นนี้
เมื่อเขาสูวิชาชีพแลวมีการปรับตัว เปนการถายทอดทางสังคมในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา
การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพี่ เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน แพทยเวรที่เขาเวรดวยกัน
โดยมีเนื้อหาในการถายทอด จะเปนเรื่องทักษะและวิธีการในการปฏิบัติงาน กระบวนการในการปฏิบัติงาน
ซึง่ ถายทอดผานกลวิธี คือ การทําไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธิตยอนกลับ ถาเปนแพทยเวรจะมีกลวิธสี อน
ในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมีคูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน
“พี่กับหัวหนาซึ่งตอนนั้นหัวหนาจะเปนพยาบาลเวชปฏิบัติ เพราะเปนแผนกงานใหม
หัวหนาเคาก็สอนพี่ทุกอยาง” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)
“ไดรบั การสอนงานจากรุน พีท่ เี่ ขาเวรดวยกันสอนแบบพีส่ อนนองจะทําไปดวยสอนไปดวย
ขณะเดียวกัน การสอนจากหัวหนาโดยจะมีคมู อื การทํางานใหอา นดวย และก็มแี พทยเวร
ดวยกันจะคอยสอนในเวลาที่การเขา Case ดวยกัน เมื่อมาไดทํางานเกิน 1 ป ก็ไดรับการ
ไปอบรมวิชาการตางๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน,
สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
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“มาทํางานใหมๆ โรงพยาบาลยังไมมีคูมือการปฏิบัติงาน มีแตรุนพี่ที่คอยสอน โดยมีรุนพี่
เปนตัวแบบใหปฏิบัติตาม” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)
2.3 ระยะมั่นคงวิชาชีพ จากการศึกษาพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรักในวิชาชีพ
การไดรบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนง ไดรบั การสนับสนุนจากองคกรทําใหบคุ คลมีความผูกพันกับองคกรและ
มีความตองการพัฒนาองคกร และตองการถายทอดความรูไ ปยังผูร ว มงาน เปนเหตุผลใหบคุ คลมีความมัง่ คง
ในวิชาชีพ
“พีม่ คี วามผูกพันกับโรงพยาบาลนีม้ าก อยากพัฒนาใหดยี งิ่ ขึน้ พีร่ กั ในวิชาชีพ ยิง่ อยูย งิ่ รัก
และอยากใหรุนนองๆ มีความรักในองคกรและรักในวิชาชีพพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 1
คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ยังไมเคยยายแผนก รับผิดชอบงานชุมชนตั้งแตโรงพยาบาลเริ่มมีแผนกเวชกรรมสังคม
จนถึงปจจุบนั ชอบทํางานกับชุมชนและตอนนีเ้ ปนขาราชการระดับ C8 ไดเปนขาราชการ
พลเรือนดีเดนและไดรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“พี่เปนครูพยาบาล เพราะรักงานพยาบาล อยากจะถายทอดความรูการพยาบาลไปสู
ลูกศิษยและอยูตรงนี้พี่ไดดูแลทั้งผูปวยและไดถายทอดงานดวย” (ผูใหขอมูลคนที่ 3
คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
ผลการศึกษาระยะระยะมัน่ คงวิชาชีพ ดานตัวแทนการถายทอดทางสังคมจะพบวาผูใ หขอ มูล
ตองการถายทอดความรูไ ปยังผูร ว มงาน ในลักษณะผูร ู มีประสบการณ เปนเรือ่ งของการคงอยูใ นงาน การเปน
แบบอยางที่ดี ที่ควรปฏิบัติ ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการของการเปนตัวแทนหรือแบบอยางตอไป
3. มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ
จากการศึกษาและคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ สามารถใหสรุปไดเปน
3 หัวขอ ประกอบดวยการมีความรักในวิชาชีพ การไดรบั การสนับสนุนจากองคกร และโอกาสในเสนทางอาชีพ
และถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง ดังตอไปนี้
3.1 มีความรักในวิชาชีพ การที่มีความคาดหวังวาเมื่อตนเองตองกาวสูการรับบทบาท
เปนพยาบาลวิชาชีพนัน้ ตนเองจะตองเปนพยาบาลทีด่ ี ใหการดูแลผูป ว ยเหมือนญาติ ใหเปนทีเ่ ปนทีต่ อ งการ
ของผูใชบริการ
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“ทํางานทุกวัน รักงานทุกวัน เราอยูไ ดไหมโดยไมตอ งรับงานพิเศษ มีความผูกพันและรักใน
วิชาชีพ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ทํางานในวิชาชีพนี้แลวมีความสุข รักการทํางานเปนพยาบาลชุมชน จะอยูตอไปจน
เกษียณอายุ” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ที่ยังอยูในอาชีพนี้ เพราะรักงานพยาบาล ไดทํางานรับราชการและ ตองการถายทอด
การทํางานไปสูร นุ ถัดไป” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 3 คุณจรีรตั น, สัมภาษณเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2559)
3.2 การไดรับการสนับสนุนจากองคกร มีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
มีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
“รูส กึ เปนสวนในการทํางานเพือ่ ใหองคกรเดินไปขางหนา องคกรใหการสนับสนุนการทํางาน
ในหลายเรื่อง เพื่อนรวมงานก็มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน รักกัน ทําใหไมอยากยายไปไหน”
(ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“มีการไลลําดับขั้นของการบรรจุงานตามระบบราชการ และเมื่อมีนโยบายมา จะตั้งใจ
ทําไปเลย ชอบที่จะทํางานรวมกับชุมชนเพราะเริ่มตั้งแตแรกของการทํางาน
โดยองคกรใหการสนับสนุนอยางเต็มที่” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ,
สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“เปนองคกรภาครัฐ ทํางานเพือ่ องคกร รักองคกร ทํางานทุกวัน รักงานทุกวัน เราอยูไ ดโดย
ไมตอ งรับงานพิเศษเพราะความผูกพันกับองคกร” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
3.3 การมีโอกาสในเสนทางอาชีพและไดถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง มีการกําหนด
เสนทางความกาวหนาในอาชีพทีช่ ดั เจน และไดถา ยทอดความรูไ ปสูค นรุน หลัง โดยพิจารณาผานความสามารถ
ในการทํางาน การทํางานในวิชาชีพในปจจุบนั ตองมีการพัฒนาตัวเองอยูเ สมอไมวา จะเปนเรียนตอในระยะสัน้
การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้น การคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ
“โดยสนับสนุนการเปนหัวหนางานหองผาตัด และมีการไดรับโควตา เงินทุนชวยเหลือใน
การเรียนตอเฉพาะทาง เปนงานที่ชอบ ไดถายทอดงานสูลูกนอง” (ผูใหขอมูลคนที่ 1
คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

323

“ไดมกี ารพัฒนาตนเองจนไดรบั ตําแหนงขาราชการพลเรือนดีเดน และคนดีศรีสาธารณสุข
ประจําจังหวัด เปนความภาคภูมใิ จ ในตําแหนงตางๆ ทีไ่ ดรบั และจะถายทอดไปสูร นุ นอง”
(ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ที่ยังอยูในอาชีพนี้ ไดพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด
การทํางานไปสูรุนถัดไป” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)

อภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล
ผูวิจัยไดแบงการศึกษาการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาลเปน 3 ระยะ ไดแกระยะกอน
เขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ จากการศึกษาสามารถอภิปรายไดวา
1.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพการเขาสูวิชาชีพพยาบาล
การศึกษาครั้งนี้พบวาการตัดสินใจเขาสูวิชาชีพพยาบาล คือการเห็นแบบอยางจาก
การไดเห็นวิธีการตาง ๆ จากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยูรอบขาง ตั้งแตวัยเด็ก
จากสถานศึกษา เห็นแบบอยางจากสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ประกอบกับความตองการของครอบครัวจน
กอเกิดเปนความคิด ความเชื่อในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล และความตองการอยากเปนพยาบาล
สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลของ Hemchayat, Sittivas & Chalermkittichai (2011, 44) ประกอบกับการมีความเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะ จิตใจเอื้ออารี ชอบชวยเหลือผูอื่น เปนตัวที่ชวยตัดสินใจในการเขาสูวิชาชีพ
พยาบาล เพราะเปนวิชาชีพที่ตองมีความเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมเปนอยางมาก
เช น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรั บ รู  ข องผู  บ ริ ห าร
ทางการพยาบาล (Arpanantikul, Prapaipanich, Senadisai & Oratha, 2014, 5-17) ในชวงวัยเด็กพบวาในชวงนี้
จะไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือ ครอบครัว และชวงที่เรียนสาขาวิชาพยาบาล เพื่อน รุนพี่ อาจารย
มหาวิทยาลัย พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ไปฝกปฏิบัติงาน โดยถายทอดเนื้อหาเกี่ยวแนวคิดทฤษฎี องคความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะและเทคนิคตาง ๆ โดยถายทอดผานกลวิธี การเรียนการสอนโดยการบรรยาย
การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการขึ้นฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบน
หอ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอนจากอาจารย (Saonkromdee, Sripanitchakulchai &
Moomsan, 2010, 41-47)
1.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ
ระยะระหวางอยูในวิชาชีพเปนชวงเริ่มเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในขั้นนี้เมื่อ
บุคคลเขาสูวิชาชีพแลวมีการปรับตัว มีการเรียนรู แกปญหาในการทํางาน เปนการถายทอดทางสังคม
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ในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพี่ เพื่อนรวมงาน
หัวหนางาน แพทยเวรทีเ่ ขาเวรดวยกัน โดยมีเนือ้ หาในการถายทอด จะเปนเรือ่ งทักษะและวิธกี ารในการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการในการปฏิบัติงาน ซึ่งถายทอดผานกลวิธี คือ การทําไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธิต
ยอนกลับ ถาเปนแพทยเวรจะมีกลวิธีสอนในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมี
คูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน โดยจะมีการถายทอดทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ซึ่งจะชวยในการปลูกฝงคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ บรรทัดฐานในการทํางาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวในการดําเนินชีวติ ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ (Trice & Beyer, 1993, 309-315 ; Wanous,
1992, 274-296) ในชวงที่ทํางานในวิชาชีพเริ่มมีประสบการณในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแตยังคงตองเรียนรู
งานจากตัวแทน คือเพื่อนรวมงาน รุนพี่ และหัวหนางาน อาจารยแพทย เนื้อหาในการถายทอด ยังคงเปน
ทักษะในการทํางานที่ใหม ๆ ความรูใหมที่เกี่ยวของที่ตองนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานโดยกลวิธี ก็จะเปน
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ความเสี่ยงตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Deaux & Wrightsman (1988, 244-252) ในขั้นเรียนรู (Socialization/
Learning) และขั้นยอมรับ (Acceptance) ที่บุคคลยอมรับปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและจิตลักษณะ
ใหสอดคลองกับบริบทเชิงวิชาชีพ
1.3 ระยะมั่นคงในวิชาชีพ
จากการศึกษาระยะความมั่นคงในวิชาชีพจะพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรัก
ในวิชาชีพ ความผูกพันกับองคการ การไดเลื่อนขั้นตําแหนง รางวัล ความตองการพัฒนาองคการและ
การถายทอดความรูไปยังผูรวมงาน เปนการคงอยูในงาน การเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58)
พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ โดยมีความรูส กึ วาเปนสวนหนึง่ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีความเชือ่ ถือ และยอมรับเปาหมาย
ของวิทยาลัยพยาบาล รวมทัง้ เต็มใจทีจ่ ะทุม เทการทํางาน และรูส กึ วาตนมีความสําคัญตอองคกรและปรารถนา
ที่จะอยูกับองคการตอไป และในชวงระยะมั่นคงวิชาชีพ จะเปนลักษณะการสอนงานมากกวาการเรียนรู
มีการถายทอดประสบการณ ใหมคี วามรัก มีจติ บริการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ มีตวั แทน
การถายทอดทางสังคมคือ เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ชุมชน และนักศึกษา
1.4 มูลเหตุการคงอยูวิชาชีพพยาบาล
จากขอคนพบ แสดงใหเห็นวา การมีความรักในวิชาชีพ การทีม่ คี วามคาดหวังวาเมือ่ ตนเอง
ตองกาวสูการรับบทบาทเปนพยาบาลวิชาชีพนั้น ตนเองจะตองเปนพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ดี และเปนที่
ตองการของผูใ ชบริการตองการปฏิบตั งิ านชวยเหลือเพือ่ นมนุษย การเปนพยาบาลทีด่ ี การเปนพยาบาลตนแบบ
และมีความรักในวิชาชีพพยาบาล คือ ใหการดูแลผูปวยเหมือนญาติ สอดคลองกับศึกษาของ Chirawatkul
et al (2012, 29) ทีว่ า การทํางานอยูใ นวิชาชีพนีไ้ ดจนถึงวันนีด้ ว ยการทีม่ ใี จรักหรือทําใจใหรกั ในวิชาชีพซึง่ เปน
ความคิดเชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพ สอดคลองกับการศึกษาของ Chutchawanchanchanakij, Thirasirikul
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& Siriwanarangsun (2017, 81-86) และ Tangchatchai, Siritarungsri, Sripunworasakul & Rungkawat
(2011, 43-51) ซึง่ พบวาการทีพ่ ยาบาลคงอยูใ นวิชาชีพเหตุผลหนึง่ คือ การมีความรักในวิชาชีพ การมีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ วิชาชีพและการมีความสุขในการทํางาน จึงทําใหเกิดความรักและภูมใิ จในวิชาชีพและคงอยูใ นวิชาชีพ
การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหมีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร และมีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และไดรับการยกยองจากเพื่อน
รวมงาน ซึ่งอาจจะสรุปไดวาการไดรับการสนับสนุนดังกลาวจะทําใหเกิดความพึงพอใจในในการทํางาน
พยาบาลเกิดความมัง่ คงในวิชาชีพเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Sritanaprapat & Songwathana
(2011, 59-71) ที่พบวาคุณลักษณะที่มีอทิ ธิพลกับความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด
คือ ภาระงานที่เหมาะสม การสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธของบุคคลในที่ทํางาน และผลตอบแทน และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Thompson (2005, 1-8) ทีพ่ บวาการไดรบั การยอมรับและยกยองจากเพือ่ นรวมงาน
การไดรับการสนับสนุนจากผูนําและทีมงาน ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรจัดเปนบรรยากาศ
การทํางานที่ช้ีใหเห็นวาองคกรใหความสําคัญกับศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่และลักษณะบรรยากาศ
การทํางานเหลานี้มีบทบาทสําคัญกับการเพิ่มความพึงพอใจในงาน และจากการศึกษาของ Piyawansirikul
(2010, 108-124) พบวาระดับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรในระดับที่มากสงผลตอ
การคงอยูในงานของพยาบาล ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาลมีความตั้งใจ
ในการใหบริการ บริการดวยความเอาใจใส ปฏิบตั งิ านอยางเต็มความสามารถ ความพึงพอใจจะทําใหเกิดแรงจูงใจ
การคงอยูในงานและมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร (Srisathitnarakul, 2008, 238-244)
นอกจากนี้การคงอยูวิชาชีพพยาบาล ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งใน
สายวิชาชีพพยาบาลมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน โดยพิจารณาผานความสามารถ
ในการทํางาน การทํางานในวิชาชีพในปจจุบนั ตองมีการพัฒนาตัวเองอยูเ สมอไมวา จะเปนเรียนตอในระยะสัน้
การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นการคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ ในสายงานวิชาชีพพยาบาล
การกํ า หนดเสนทางการทํางานที่เห็ นความกาวหนา ไวอยา งชัดเจน เชน พยาบาลปฏิบั ติการเริ่มจาก
พยาบาลวิชาชีพใหม พยาบาลผูจ ดั การผูป ว ย พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลผูช าํ นาญการ พยาบาลชํานาญการพิเศษ
สวนพยาบาลผูบ ริหารเริม่ ตอยอดมาจากพยาบาลผูจ ดั การผูป ว ยเขาสูห วั หนาหอผูป ว ย หรือหนวยการพยาบาล
ตางๆ ขึน้ ไปจนถึงระดับผูบ ริหารสูงสุดขององคกรคือ หัวหนาฝายการพยาบาล (Office of General Secretary
of the Nursing Council, 2012, 1) การไดพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด
การทํางานไปสูรุนถัดไป สอดคลองกับการศึกษาของ Yin & Yang (2002, 577-578) ที่พบวาการคิดคงอยู
ในวิชาชีพ การมีโอกาสกาวหนา ไดมกี ารพัฒนาตนเอง เชน การศึกษาตอ การอบรมระยะสัน้ และการไดถา ยทอด
ความรูไปสูคนรุนหลัง หรือรุนนองหรือลูกศิษย
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สรุป
การถายทอดทางสังคมในการทํางานและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ที่ มี ป ระสบการณ ทํ า งานมากกว า 25 ป การถ า ยทอดทางสั ง คมก อ นเข า สู  วิ ช าชี พ จะมี ลั ก ษณะ
แบบไมเปนทางการ เกิดจากการเห็นแบบอยางจากบุคคลในครอบครัว การเห็นตัวอยางพยาบาลทีด่ แู ลผูป ว ย
รวมทั้งการที่ตัวเราเองชอบชวยเหลือผูอื่น การมีจิตสาธารณะและความตองการเสียสละเพื่อสวนรวม
ระยะอยูใ นวิชาชีพทีเ่ ริม่ มีการถายทอดการทํางานมาจากรุน พี่ หัวหนางานและแพทยเวร โดยใชกลวิธกี ารสอน
การเขารวมทําหัตถการผูปวย และสาธิตยอนกลับ และในระยะมั่นคงวิชาชีพ มีความตองการถายทอด
ความรูไ ปยังผูร ว มงาน ดวยการเปนแบบอยางทีด่ ี การเปนผูเ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ มีความรักในวิชาชีพ
การไดรบั การสนับสนุนจากองคกรเปนโอกาสเจริญกาวหนาในเสนทางอาชีพ และไดมกี ารถายทอดความรูไ ปสู
คนรุนหลัง เปนมูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติ
ผูบริหารในองคการควรเพิ่มกลยุทธการบริหารจัดการดานความมั่นคงในงาน ซึ่งสนับสนุน
ใหพยาบาลวิชาชีพมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ สนับสนุนนโยบายการบรรจุแตงตั้งพยาบาลวิชาชีพ
เปนขาราชการ เพื่อเปนเกียรติศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงในงาน จะเปนการชวยเพิ่มการคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพไดมากยิง่ ขึน้ จากขอมูลทีไ่ ดทาํ ใหทราบวา มูลเหตุของการคงอยูใ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
คือการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ผูบริหารในหนวยงานในทุกระดับควรมีการสนับสนุนการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพในระยะระหวางอยูใ นวิชาชีพ และระยะมัน่ คงในวิชาชีพ ทัง้ การถายทางสังคม
ในการทํางานจากหัวหนางาน ผูรวมงาน โดยการใหคําแนะนํา ใหขอชี้แนะ ชี้แนวทางในการทํางาน
การดูแลเอาใจใส รวมถึงการสรางสิง่ แวดลอมทีด่ ใี นการทํางาน มีเครือ่ งมืออุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวก
ในการทํางาน และการเสริมสรางแรงจูงใจ เรือ่ งคาตอบแทน คาลวงเวลา และเงินสวัสดิการตาง ๆ ใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพคงอยูในงานตอไป
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรนําไปตอยอดและขยายการศึกษาในภาคเอกชน หรือศึกษาการถายทอดทางสังคมใน
การทํางานในวิชาชีพอืน่ ๆ เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก เปนตน ทัง้ นีเ้ พือ่ การเปรียบเทียบใหขอ มูลทีห่ ลากหลาย
จะเป น ประโยชน ต  อ การนํ า ไปพั ฒ นากระบวนการถ า ยทอดองค ค วามรู  ข องวิ ช าชี พ พยาบาลตั้ ง แต ใ น
สถาบันการศึกษาตลอดจนเพือ่ พัฒนาทักษะในการฝกปฏิบตั งิ านตอไป นอกจากนีใ้ นการทําวิจยั ครัง้ ตอไปควรทํา
การตรวจสอบความนาเชือ่ ถือโดยผูท รงคุณวุฒิ ผูส นใจทีจ่ ะทําวิจยั ตอไปในประเด็นอืน่ เชน การวิจยั เชิงทดลอง
โดยนําปจจัยไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป เชน การสนับสนุนทางสังคม การยึดมั่นผูกพัน เปนตน

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

327

References
Arpanantikul, M. ; Prapaipanich, W. ; Senadisai, S. & Oratha, P. (2014). Nursing administrators’
perception of Thai registered nurses’ professional ethics. Journal of Nursing Council, 29(2).
5-20. [in Thai]
Benner, P. (1984). From novice to expert. The American Journal of Nursing. 84(12), 1480.
Chutchawanchanchanakij, K.; Thirasirikul, J. & Siriwanarangsun, P. (2017). Factors of job retention
in the scarce registered nurse profession in retention hospitals under Office of Permanent
Secretary. Journal Social Science, MCU, 4(2), 81-86. [in Thai]
Chirawatkul, S.; Songwathana, P.; Rungreangkulkij, S.; Fongkhew, W. ; Deoisres, W ; Sindhu,
S. & Chinlumprasert. N. (2012). Happiness and professional attachment amongst
Thai registered nurses. Thai Journal of Nursing Council, 27(4) 26-42. [in Thai]
Choeisuwan, V.; Changsila. R.; Sujijantorarat. R & Boonrod W. (2013). Factors related to retention
of nurse educators, The Royal Thai Navy College of Nursing. Journal of The Royal Thai
Army Nurses, 14(1), 51-60. [in Thai]
Deaux, K. & Wrightsman, L. S. (1988). Social psychology. (5th ed.). CA: Brooks/ Cole.
Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. Journal of Mixed Methods Research. 6(2), 80-88.
Hemchayat, M. ; Sittivas, R. & Chalermkittichai, S. (2011). Comparing the intentions and influencing
factors to enroll in a nursing program among senior high school students in the Eastern
Region of Thailand in the Academic Year 2004 and 2010. Journal of Phrapokklao Nursing
College. 22(2), 28-49. [in Thai]
Hrebiniak, L. G. & Alutto, J. A. (1972). Personal and role-related factors in the development of
organizational commitment. Administrative Science Quarterly. 17(4), 555-573.
Junprasert, T. & Thammaruksasit, N. (2015). Professional socialization: A developmental process
of professionalism in the worklife. Journal of Behavioral Science, 21(1), 193-205. [in Thai]
Katz, D. & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organization. (2nd ed.) New York: Wiley.
Laohamethanee, W. ; Sampattikorn, S. & Charoenroop, W. (2018). Professional socialization,
professional commitment, ethical orientation & professional skepticism of Thai Accounting
Students. Journal of Behavioral Science. 24 (1), 23-46. [in Thai]
Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three–component conceptualization of organizational
commitment. Human Resource Management Review. 1(1), 61-89.
Mowday, R. T. ; Porter, L. W. & Steers, R. M. (1982). Employee-organization linkages: The psychology
of commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic Press.

328

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

Office of General Secretary of the Nursing Council. (2012). The standard line of positioning nurses.
Nonthaburi: Nursing Council, Ministry of Public Health. [in Thai]
Pimthong. S. (2014). Antecedents of employee retention of the university academic staffs in
Thailand. Journal of Business Administration. 37 (142), 16-32. [in Thai]
Piyawansirikul, P. (2010). Factors affecting retention of nursing staff at Theppanya Hospital.
Master’s Independent Study, Master of Business Administration, Chiang Mai University.
[in Thai]
Pongprawat, N, ; ChooChom, O. & Intarakamhang, U.. (2010). Psychological characteristics and
nurse socialization related to job performance as professional nursing roles of new
graduated nurses autonomous university hospitals in Bangkok. Journal of Behavioral
Science for Development, 2(1), 29-42. [in Thai]
Srisathitnarakul, B. (2008). Leadership and strategic management in nursing organization for the
21st century. (2nd ed.). Bangkok: hulalongkorn University Press. [in Thai]
Saonkromdee, P. ; Sripanitchakulchai, B. & Moomsan, S. (2010). Nursing care quality and clients’
satisfaction on health care service of in-patient wards with different head nurse
management styles at Sappasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathani Province.
Journal of Academic MOB, 12(1), 41-48. [in Thai]
Tangchatchai, B. ; Siritarungsri, B. ; Sripunworasakul. S. & Rungkawat, V. (2011). Factors
predicting job retention of professional nurses at the Northeast Regional Hospitals,
Ministry of Public Health. Thai Journal of Nursing Council. 26(4), 43-54. [in Thai]
Waranusuntikul, S. (2003). Social psychology: Theories and applications. Bangkok: SE-EDUCATION
[in Thai]
Siriwatthasak, A. (2015). How organizational socialization tactics affect organization citizenship
behavior of operational level employees at a five-star hotel in Bangkok, Thailand. Master
Thesis in Business Administration. Thammasat University. [in Thai]
Sodmanee, O. (2000). The values of work and social psychological characteristics of people.
Research report No.78. Bangkok: Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot
University, [in Thai]
Sritanaprapat, J. & Songwathana, P. (2011). Job satisfaction of nurses in Asian context: A concept
analysis. Pacific Rim Int J Nurs Res. 15(1), 57-73.
Super, D. E. (1975). How people make and might be helped to make career choices.
Paper presented at the CRAC/NICEC Seminar, King’s College, Cambridge, England.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

329

Taunton, R. L.; Krampitz, S. D. & Woods, C. Q. (1989). Manager impact on retention of hospital staff
part 2. Journal of Nursing Administration. 19(4), 15-19.
Thompson, M. D. (2005). Organizational climate perception and job element satisfaction:
A multi-frame application in a higher educational setting. Retrieved December 20, 2016,
from: http://www.organizationalclimateperceptro.html.
Trice, H. & Beyer, J. (1993). The cultures of work organization. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice-Hall.
Wanous, J. P. (1992). Organizational entry: Recruitment, selection, orientation and socialization of
newcomers. (2nd ed.) Reading, MA: Addison-Wesley.
Wiriyakangsanon, W. (2013). Factors affecting retention of professional nurses at a private
hospital in Bangkok. Master Thesis in Nursing Management, Christian University of Thailand.
[in Thai]
Yin J-C, T. & Yang, K-P, A. (2002). Nursing turnover in Taiwan: A meta-analysis of related factors.
Int J Nurs Studies. 39, 573–81.

330

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´àμÃÕÂÁμŒ¹©ºÑºÊíÒËÃÑº¼ÙŒà¢ÕÂ¹
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 New 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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

336

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

¦®´ªµ¤:
¦®´ªµ¤:
ª´Îµ¦³nµ¦¦¤Á¸¥¤:
ª´Îµ¦³nµ¦¦¤Á¸¥¤:
ª´nªµ¤Ä®o Reviewer:
nªµ¤Ä®o
Reviewer:
ª´¸É°¦´ª´Á¥Â¡¦n
:

ª´¸É°¦´Á¥Â¡¦n:

Â¢°¦r ¤ÎµÁ°ªµ¤Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ¥Â¡¦n
Äªµ¦µ¦ª·µµ¦¤®µª·¥µ¨´¥¢µ¦r °¸Á°¦r 
ª´¸É ……….….Áº°……………….¡.«……….
Á¦¸¥ ¦¦µ·µ¦ªµ¦µ¦ª·µµ¦¤®µª·¥µ¨´¥¢µ¦r°¸Á°¦r
Á¦ºÉ°

°ÎµÁ°ªµ¤Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ¥Â¡¦nÄªµ¦µ¦ª·µµ¦¤®µª·¥µ¨´¥¢µ¦r°¸Á°¦r
µo ¡Áoµ (µ¥/µ/µµª) ………………………………………………………………...
(Mr./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………..
»ª»·¼» Â¨³µ«¹¬µ ……………………………………………………………….
ÎµÂ®n/ÎµÂ®nµª·µµ¦ (oµ¤¸)……………………………………………….…..……
µ¸É Îµµ/µ«¹¬µ…………………………………………………………………...
°ÎµÁ°ªµ¤Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ¥Â¡¦nÄªµ¦µ¦ª·µµ¦¤®µª·¥µ¨´¥¢µ¦r°¸Á°¦r
Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ oµoµ¥
1. ºÉ°ªµ¤ £µ¬µÅ¥
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
2. ºÉ°ªµ¤ (£µ¬µ°´§¬)
………………………………………………………………………………………
3. ¦³Á£ªµ¤¸Én [ ] ªµ¤ª·µµ¦ (Academic article)
[ ] ªµ¤ª·¥´ (Research article)
[ ] ªµ¤¦·´«r (Review article)
[ ] ª·µ¦r®´º° (Book review)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

337

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561


4. ¦¸ÁÈ ªµ¤¸ÉÁ°ÁÈ n ª®¹É °ª·¥µ·¡r Ã¦¦³» ´¸ Ê
[ ] ªµ¤ª·´¥
[ ] ªµ¤ª·µµ¦
ºÉ°®¨´¼¦........................................................................................................
ºÉ°¤®µª·¥µ¨´¥..................................................................................................
ºÉ°°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ®¨´.....................................................................................
®nª¥µ¸É´ ´ °°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ®¨´ ………………………………………
´Ê¸ÊÅo°µÁ¨nµª·¥µ·¡rµn Â¨oªÁ¤ºÉ°ª´¸.É ..….Áº°.………….¡.«……
5. ¸É°¥¼nÉ ¸ µ¤µ¦·n °Åo ³ª
¸É°¥¼nµÎ ®¦´·n°µÅ¦¬¸¥r …………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………….…
Ã¦«´¡r………………………..Ã¦«´¡r¤º°º°………..…………..Ã¦µ¦…………………………
E-mail…………………………………………………………………………….
ºÉ°¼oÁ ¸¥ªµ¤
¼oÁ ¸¥

ºÉ°-µ¤»¨

®n ª¥µ¸É´´

¼oÁ ¸¥®¨´
¼oÁ ¸¥¦n ª¤n µ¸É 1
¼oÁ ¸¥¦n ª¤n µ¸É 2
®¤µ¥Á®»: °ª··ÍÄµ¦¦³»ºÉ°¼oÁ ¸¥Äªµ¤Å¤nÁ· 3 nµ ®µ¤¸¼oÁ ¸¥Á· 3 nµ ³¦³»Îµªnµ
“Â¨³³” n°oµ¥ºÉ° ¼oÁ ¸¥¦nª¤nµ¸É 

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

338

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561



. µ¦´Á¦¸¥¤o ´ªµ¤µ¤¦¼Â¸Éªµ¦µ¦Îµ®
¦¸ªµ¤ª·´¥

¦¸ªµ¤ª·µµ¦

[ ] ºÉ°Á¦ºÉ° (Title)

[ ] ºÉ°Á¦ºÉ° (Title)

[ ] ´¥n° Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] ´¥n° Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] Abstract Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] Abstract Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] ÎµÎµ´ (Keyword)

[ ] ÎµÎµ´ (Keyword)

[ ] Îµ (Introduction)

[ ] Îµ (Introduction)

[ ] ª´»¦³r (Research Objectives)

[ ] ÁºÊ°®µ (Body of Text)

[ ] ªª¦¦¦¦¤ (Literature Reviews)

[ ] ¦» (Conclusion)

[ ] ª·¸µ¦ª·´¥ (Research Methodology)
[ ] ¨µ¦ª·´¥ (Results)
[ ] °£·¦µ¥¨µ¦ª·´¥ (Discussion)
[ ] ¦» (Conclusion)
[ ] Á°µ¦°oµ°· (Reference) ¦¼Â APA

oµ¡Áoµ °¦´¦°ªnµªµ¤¸Ê [ ] Á}¨µ ° oµ¡ÁoµÁ¡¸¥¼oÁ¸¥ª
[ ] Á}¨µ ° oµ¡ÁoµÂ¨³¼o¸É¦³»°ºÉ Äªµ¤
[ ] Á}¨µ °³¼oÁ ¸¥/³ª·¥´ ¹ÉÅ¤n¦µºÉ°
Äªµ¤ ´¦µ¥ºÉ°ÄÁ°µ¦Â (oµ¤¸)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

339

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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¼oÁ ¸¥

¦³ª´¥· n °

¸¥วม ¦³ª´¥· n °£µ¬µÅ¥
ผูเ ¼ขีo Áยนร
ทา¦nนที
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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

