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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
     วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเริม่ตพีมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทาํเปน
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
กาํหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ฉบบัที ่1 ในเดอืนมกราคม  - มนีาคม และไปส้ินสดุฉบับที ่4 ในเดอืนตลุาคม – ธนัวาคม   
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพมิพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั 
(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวจิารณหนงัสอื (Book Review) ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกล่ันกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 
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  ภายใตเง่ือนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล  ศริพงศวุฒิกร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง
      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน         มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน
      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา        มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
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กําหนดออก:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
      ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
      ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
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  เรียนทานผูอานทุกทาน    

  วสิยัทศันเชงินโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 มเีปาหมายเพ่ือพัฒนาจากประเทศท่ีมรีายได

ขนาดปานกลางเปนประเทศทีม่รีายไดสงู  ปรบัเปลีย่นโครงสรางเศรษฐกจิจากเดมิทีข่บัเคลือ่นดวยการพฒันา

ประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation 

Drive Economy) โดยปรับเปล่ียนการผลิตสนิคาโภคภัณฑไปสูสนิคาเชิงนวัตกรรม   ปรับเปล่ียนการขับเคล่ือน

ประเทศดวยอตุสาหกรรมไปสูการขบัเคลือ่นดวยเทคโนโลยี  ความคิดสรางสรรคและนวตักรรม และปรับเปลีย่น

จากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น

  ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้  มีบทความท่ีนําเสนอเน้ือหาซึ่งผูอานสามารถ

นําไปปรับประยุกตหรือพัฒนาตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน                   

การขบัเคลือ่นประเทศดวยอตุสาหกรรมไปสูการขับเคลือ่นดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

และปรับเปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน อาทิบทความ เรื่อง                                

“การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับ

การเขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  บทความ เรื่อง “ปจจัยการสรางความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรม

สรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”  และบทความ เรื่อง  “การศึกษาปญหา อุปสรรคและ   

รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถ่ินในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร”  ทั้งนี้ วารสารฉบับนี้ 

ยงัมบีทความทีนํ่าเสนอองคความรูเชงิสหวทิยาการดานนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร   เพือ่หาแนวทางพฒันา

และแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ เชน บทความ เรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอหนังสือพิมพทองถิ่น

เชยีงใหมและการพัฒนาไปสูความเปนสือ่พลเมือง”  และ บทความ เรือ่ง “การถายทอดทางสังคมในการทํางาน

และการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม”  

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้                   

และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน                        

ทีก่รณุาประเมนิคณุภาพบทความกอนการเผยแพร  และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ

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

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการกลาวถึงแนวคิดการควบคุมทางสังคมในบริบท “การทําใหอับอาย                                  

ทางออนไลน” ซึ่งโดยท่ัวไปการควบคุมทางสังคมเพ่ือลงโทษบุคคลผู กระทําผิดจะเปนหนาที่ของ                            

กระบวนการยุติธรรมในการตัดสิน ลงโทษและแกไขบําบัดฟนฟู แตตรงกันขามกับรูปแบบในสังคมออนไลน

ทีใ่ชการควบคมุทางสงัคมแบบไมเปนทางการ โดยมลีกัษณะการลงโทษบคุคลผูละเมดิบรรทดัฐานทางสงัคม

ออนไลนใหบุคคลเกิดความอับอายและถูกผูคนในสังคมประทับตราท้ังๆ ที่บุคคลน้ันยังไมไดถูกตัดสิน                           

โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการศึกษานิยามท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด                                     

ของการทําใหอับอายทางออนไลน การควบคุมทางสังคม การตอตานทางสังคม และเปรียบเทียบระหวาง

แนวคิดการตีตราและการใหอภัย โดยมองวาแนวคิดการใหอภัยตามทฤษฎี Reintegrative Shaming                             

เป นแนวคิดหนึ่งซึ่งจะนําไปสู แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหบุคคลเห็นถึงความสําคัญ                                             

ในการเคารพสิทธิสวนบุคคล ไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรง หรือเปนการกระทําที่ตําหนิบุคคลอ่ืน 

แตเปนการสรางสังคมในรูปแบบของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูกระทําผิดมีโอกาสสํานึกในการกระทําและ

กลับตัวเปนคนดี รวมถึงสนับสนุนใหเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลนไดรับความเปนธรรมและ                    

อยู ร วมกับผู คนในชุมชนออนไลนไดอยางปกติสุข โดยในปจจุบันไดมีการจัดทําโครงการเพื่อรณรงค                             

สรางจิตสาํนึกตอผูใชสงัคมออนไลนในแนวคิด “เช็คกอนแชร” เพ่ือสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับขอมลู

ของบุคคลหรือเรื่องราวตางๆ กอนที่จะมีการสงตอขอมูลออกสูสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล รวมไปถึงผลกระทบจากการถูกตีตราและการทําใหบุคคลเส่ือมเสียชื่อเสียง
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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                      

ยังพบวาประชาชนท่ัวไปมีบทบาทในการเปนผูเผยแพรและสงตอขาวสารมากข้ึนผานการใชเครื่องมือ                          

ทางเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการแบงปนขอมูล แสดงอารมณความรูสึก และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ทั้งในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปดโอกาสใหผูใชสามารถแสดงออกผานทางขอความ                        

รวมถึงการใชสัญลักษณในรูปแบบตางๆ เพ่ือเปนการใหความหมายตอส่ิงของหรือบุคคลท้ังทางภาพถาย                   

ภาพเคลื่อนไหว หรือเหตุการณที่ถูกเผยแพรทางสื่อออนไลนประเภทตางๆ ไมวาจะเปน Facebook Twitter 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 11

หรอื Instragram เปนตน (Hou, Jiang & Wang, 2017, 19 ; Huffman, 2016, 5) พฤติกรรมการติดตามขาวสาร

อยางตอเน่ืองของผูคนในโลกออนไลนที่เปล่ียนไปเชนนี้ทําใหเกิดการรวมกลุมของคนที่มีแนวคิดเดียวกัน                    

เกิดการสรางคานิยมใหมและกําหนดวัฒนธรรมกลุมจนนําไปสูการขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการยอมรับ                       

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถือเปนพื้นที่หนึ่งที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลายเพื่อชวยพัฒนา

สังคมก็จริงแตในอีกแงมุมหนึ่งพบวา พื้นที่นี้กลับกลายเปนพื้นที่ที่ใชรังแกผูอื่นผานโลกออนไลน (Cowie, 

2013, 2) ซึ่งการจัดทําสํารวจความคิดเห็นโดย จส.100 ตอกลุมตัวอยางจํานวน 34,000 คน พบวา คนใน        

สงัคมออนไลน รอยละ 80 รูจกัการรังแกผูอืน่ผานทางออนไลนและมองวาเปนปญหารนุแรงตอสังคม รอยละ 54 

เคยเปนสวนหนึ่งของการกลั่นแกลงผูอื่นทางอินเทอรเน็ต รอยละ 20 มีการสงตอขอมูลโดยรูเทาไมถึงการณ 

รอยละ 19 นํารูปผูอื่นไปตัดตอลอเลียน ในขณะท่ี รอยละ 26 มองวาพฤติกรรมดังกลาวเปนแคการเลนสนุก 

(JS100, 2016) รูปแบบพฤติกรรมดังกลาวถือเปนการละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลน ไมวาจะเปน                 

การขมขูคุกคามผูอื่น การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบผานทางการโพสตขอความ รูปภาพ หรือการแสดง

สญัลกัษณตางๆ โดยกลุมคนในสงัคมออนไลนจะกระทาํพฤตกิรรมดงักลาวตอบคุคลซึง่กาํลงัถกูตดัสินวาเปน

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                        

ขอมูลเพียงบางแงมุมหรือจากส่ือบางสํานักท่ีมีรูปแบบการนําเสนอจูงใจใหผู ใชสื่อออนไลนคลอยตาม                          

บางคนถูกสังคมตีตราเพียงแคการอานความคิดเห็นที่ถูกสงตอกันผานชองทางการโพสตขอความ (Laidlaw, 

2017, 5) และการระดมขอความโจมตีที่เสียดสี รุนแรง พฤติกรรมเหลานี้เปนการเพิ่มอารมณความรูสึกโกรธ 

เกลียดชังท่ีมตีอบคุคลในขาว จนกลายมาเปนขบวนการลาแมมด (Vigilantism)1  โดยกลุมผูใชสงัคมออนไลน 

(Internet Mob) ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือกําจัดคนที่ละเมิดบรรทัดฐานออกจากสังคมโดยการทําใหคนผูนั้นเกิด                        

ความอับอายตอการดํารงอยูในสังคม (Cheung, 2014, 39 ; Laidlaw, 2017, 9 ; Klonick, 2015, 1032)                    

จากพฤติกรรมการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวทําใหเกิดเปนวงจรทางสังคมในมิติใหม                                      

ซึ่งผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับโลกออนไลนมีโอกาสที่จะเผชิญไดตลอดเวลา เร่ิมดวยประเด็นการถกเถียง                              

ในวงแคบและอาจขยายประเด็นออกไปเมือ่มีการถกูนาํไปเผยแพรในรูปแบบสาธารณะ หากไมมกีารกลัน่กรอง

ขอมูลอยางครบถวนก็อาจเปนการทํารายบุคคลบางกลุมโดยไมเจตนา จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษาถึง                            

แนวความคิดที่นํามาสูการเกิดพฤติกรรม รูปแบบและวิธีการ รวมไปถึงแนวทางเพื่อใหเกิดมาตรการในการ

ปองกันพฤติกรรมการถูกทําใหอับอายทางออนไลน 

1ขบวนการลาแมมด (Vigilantism) หมายถึง กลุมทางสังคมออนไลนที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคม แสดงออก
โดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพ่ือใหบุคคลนั้นเปนท่ีอับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความท่ีสื่อถึงการใชความรุนแรง
ตอผูเสียหาย การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน โดยกลุมสมาชิกมองวากระทําไปเพ่ือเปนการควบคุมทางสังคมและพิทักษ                                   
ความยุตธิรรม ในขณะท่ีกลุมคนท่ีถูกคุกคามเกิดความรูสกึถึงความไมปลอดภัยจากพฤติกรรมดังกลาว (Klonick, 2015, 1031 ; Laidlaw, 
2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16)
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การทําใหอับอายทางออนไลน
 การทําใหไดรบัความอับอายหรือการทําใหเสือ่มเสียชือ่เสียง อธบิายไดวา เปนกระบวนการท่ีคนท่ัวไป
ใหความสนใจทีก่ารกระทาํของบคุคลทีม่พีฤตกิรรมการกระทาํผดิเพ่ือเปนการลงโทษใหผูนัน้เกดิความอบัอาย
รวมไปถึงเปนพฤติกรรมท่ีละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลน้ัน (Kohm, 2009, 189 ; Klonick,                               
2015; 1033) โดยกระบวนการทําใหอับอาย (Shaming) เริ่มตนที่ การกลาวถึงความเปนตัวตนของบุคคล 
ตัง้แตรปูราง หนาตา เชือ้ชาต ิศาสนา พฤตกิรรม เปนตน ขัน้ตอนท่ี 2 คอืการแสดงคําพดูตําหนคิวามเปนตวัตน
ของบุคคลท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากสิ่งที่สังคมสวนใหญยอมรับ เชน การมีพฤติกรรมการกระทําผิด                                  
มคีวามผดิปกตทิางดานรางกาย พฤตกิรรมรกัรวมเพศ เปนตน จนนาํไปสูขัน้ตอนสดุทายคอื เมือ่การตาํหนนิัน้
กลายมาเปนการตีตราจากสังคมทั่วไป ผลท่ีบุคคลผูถูกตีตราจะไดรับคือความรูสึกอับอาย และการสูญเสีย
การเคารพนบัถอืในตวัเอง (Self-Respect) จนทาํใหเกดิความพยายามทีจ่ะหลกีหนีออกจากสงัคม (Goffman, 
1963, 27) สําหรับ “การทําใหอับอายทางออนไลน” (Online Shaming) มีแนวคิดจากการควบคุมทางสังคม
แบบไมเปนทางการ (Johnston, 1996, 229) เกิดจากการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมซึ่งไมเพียงแตเปนการทําผิด
กฎหมายเทานั้นแตยังเปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม รูปแบบของ Online Shaming จะคลายคลึง                     
กบัพฤติกรรมการถูกรังแกทางอนิเตอรเน็ต (Cyberbullying) กลาวคอื เปนพฤติกรรมทีม่กีารใชคาํพดูทีร่นุแรง 
ใชถอยคําที่ดูถูกเหยียดหยาม รุกลํ้าพ้ืนที่สวนตัว และอาจมีการใชความรุนแรงทางดานรางกาย รวมไปถึง                    
การใชเทคโนโลยเีปนเครือ่งมอืเพือ่กอใหเกดิความรนุแรงตอบคุคลแตมคีวามแตกตางกนัคือ Online Shaming 
จะเกิดการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมากอน (Cowie, 2013, 2 ; Klonick, 2015, 1034) ดังรูปที่ 1

trangress 
social norm

cyberbullying 
by anonymous

online 
shaming

Online 
discussion 

Persuasion

ภาพที่ 1: แสดงกระบวนการทําใหอับอายทางออนไลน
ที่มา: ปรับจาก Cowie, 2013 ; Klonick, 2015 ; Cheung, 2014 ; Wehmhoener, 2010
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 จากภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการ “การทําใหอับอายในโลกออนไลน” (Online Shaming) เร่ิมจาก                     

การเกิดเหตุการณละเมิดบรรทัดฐานจากบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่ง จากนั้นเมื่อเหตุการณดังกลาวถูก                      

กลาวถงึในสงัคมออนไลนและมีการสงตอเร่ืองราวออกสูสาธารณะ กอใหเกดิกระแสการรวมกลุมกนัของบคุคล

ที่มีความคิดเห็นไมพึงพอใจตอเหตุการณดังกลาวไปในทิศทางเดียวกันและรวมกันแสดงออกในรูปแบบ                      

ที่คลายคลึงกัน ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญจะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล พฤติกรรมการใชความรุนแรง                         

หรือการรังแกผูอื่นผานทางออนไลน เปนตน พฤติกรรมตอตานสังคม (Social Sanction) เชนนี้จะถูกกระทํา

โดยคนในสังคมออนไลนที่อยูในฐานะของผูระบุตัวตนหรือไมระบุตัวตน (Anonymous) โดยมีเปาหมาย                     

เพื่อเปนการลงโทษบุคคลนั้นใหเกิดความอับอาย (Cheung, 2014, 40 ; Wehmhoener, 2010, 2-3)

การควบคุมทางสังคม
 การควบคุมทางสังคม เปนสวนหน่ึงของกลไกทางสังคมในการควบคุมใหบุคคลปฏิบัติตาม                                     
ทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม จารีตประเพณี วิถีประชา รวมไปถึงการควบคุม
ทางสังคมที่มีรูปแบบเปนทางการคือมาตรการบังคับใช ทางกฎหมายซ่ึงถือเป นบทบาทหน่ึงของ                                    
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือทําใหสังคมเกิดความสงบสุข การควบคุมทางสังคมโดยใชกฎหมายน้ี
ใหความสําคัญตอแนวคิดการลงโทษ (Punishment) เพื่อทําใหบุคคลเกรงกลัวตอการกระทําความผิด                         
Beccaria (1963) ไดกลาวถึงปรชัญาของการลงโทษไววา “การลงโทษจําเปนตองพจิารณาตามตัวบทกฎหมาย 
และผูที่มีอํานาจในการตัดสินความถูกผิดนี้ตองเปนบุคคลที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายนั้นแลวเทานั้น”                           
ในขณะท่ีการควบคุมทางสังคมในโลกออนไลนเปนกระบวนการตัดสินลงโทษอยางไมเปนทางการโดย                        
กลุมบคุคลซ่ึงไมไดมอีาํนาจในกระบวนการทางกฎหมายแตอยางใด ซึง่ในบางกรณีอาจเกิดความไมเปนธรรม
ตอบุคคลท่ีถกูสงัคมน้ันทาํใหอบัอายเน่ืองจากยังไมไดผานกระบวนการพิสจูนความผิด กระบวนการดังกลาว
จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมทางสังคมตามแนวคิดการปองกัน 
(Deterrence) ในกลุมทฤษฎี Classical School โดยไดกลาวถึงการท่ีจะยับยั้งพฤติกรรมการกระทําผิดของ
บุคคลไดนั้นข้ึนอยูกับกระบวนการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 

ความรุนแรง รวดเร็ว และแนนอน (Cullen & Agnew, 2003, 264 ; Skoric et al, 2010, 184) ถึงแมวา                        
การทําใหอับอายทางออนไลนจะเกิดผลทําใหบุคคลน้ันเกิดความอับอายในทันที แตกระบวนการดังกลาว                     
ก็ไมไดเกิดจากกระบวนการตัดสินโดยผูมีอํานาจในกระบวนการยุติธรรม หากแตเปนการตอตาน (Sanction) 
จากกลุมคนท่ีไมเห็นดวยตอพฤติกรรมการละเมิดน้ันแลวแสดงออกโดยใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ                          
เพื่อปกปองบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของ Hou, Jiang & Wang (2017, 19)                                  
ที่ไดศึกษาพบวา การทําใหอับอายบนโลกออนไลน  ถือวาเปนรูปแบบของการลงโทษที่ผูคนใชลงโทษโดย          
ความประสงคหรือตองการทีจ่ะเสรมิสรางบรรทดัฐานของสงัคม และปองกันสงัคมใหดาํเนนิไปอยางมรีะเบยีบ 
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 แตกลับมีผู ถายภาพไปเผยแพรบนสังคมออนไลนพรอม                                
กลาวหาวา เขามีการติดกลองไวที่รองเทาเพ่ือแอบถายใตกระโปรงหญิงสาว ซึ่งในความเปนจริงคือ เขาไมได
มีการติดกลองไวที่รองเทาแตอยางใดแตเปนเพียงรองเทาซึ่งขาดเปนรูเทานั้น (Posttoday, 2016) ผลจาก                  
การตกเปนเหย่ือจากการถูกทําใหอับอายในคร้ังน้ันทําใหเขาถูกสายตาจากคนรอบขางมองดวย                                      
ความหยามเหยียดจากการท่ีผูคนไดรับรูขอมูลที่แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว เขาไมสามารถใชชีวิต                       
ไดตามปกติ รูสึกเครียด วิตกกังวล (Matos, Pinto-Gouviea, Gilbert, Duante & Figueiredo, 2015, 3)                       
และสงผลกระทบนั้นไปยังคนในครอบครัวดวย (Klonick, 2015, 1041)
 “ผมไมไดติดกลอง ภาพรองเทาขาดเกิดจากการไปชวยพี่คนหน่ึงซอมแอร ตอนเห็นรูปนั้นตกใจมาก
ไมไดกิน ไมไดนอน หลังจากวันนั้นชีวิตผมก็เปล่ียน เจอสายตาเเตละคนท่ีมองดู...เฮย โรคจิต ความรูสึก                        
ชวงเวลานั้นเครียดไมกลาออกไปไหน”
 “คณุไมเปนผม คณุไมรูหรอกวาชวงเวลานัน้มนัแยแคไหน” จากคาํใหสมัภาษณของจริวฒุ ิ (Posttoday, 

2016)

 นอกจากน้ีการประจานบนอินเทอรเนต็ยงัมาพรอมกับการพยายามเปดเผยขอมลูสวนตัวของผูกระทํา
ผดิสูสาธารณะ มกีารวิพากษวจิารณอยางรนุแรง ทาํใหเกดิการเส่ือมเสยีชือ่เสยีง และเม่ืออนิเทอรเนต็มอีทิธพิล
ตอผูคนมากขึ้นสงผลทําใหบุคคลในสังคมมีนิสัยที่กาวราวรุนแรงทําใหเกิดการขมขูคุกคามและกลายมาเปน
ขอพิพาทท่ียากตอการหาทางออก อยางในกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธ์ิวิกุล ใชกําลังทํารายรางกาย                          
พรอมบังคับใหนายกิตติศักดิ์ สิงโต คูกรณียกมือกราบรถยนตของตนเองหลังถูกรถจักรยานยนตเฉ่ียวชน                      
โดยผูทีอ่ยูในเหตกุารณไดอดัคลปิวดิโีอและนาํมาเผยแพรใน Facebook จนทาํใหคนในสังคมออนไลนวพิากษ
วิจารณถึงพฤติกรรมดังกลาว มีการคนหาประวัติสวนตัวและบุคคลใกลชิด (Klonick, 2015, 1041)                                    
จนทําใหสงผลกระทบตอชีวิตในหลายๆ ดาน ทั้งหนาที่การงาน ความปลอดภัยในชีวิต ทั้งที่ยังไมไดรับ                          
การตัดสินจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
 “ผมขอรองนะครับ การพิมพขอความของพวกคุณ มันบั่นทอนจิตใจของผม แตไมเปนไร                                       
แตอยาทํารายคนอ่ืน เพราะพวกเขาไมเกี่ยว อยาตัดสินผมแค 1 นาทีครึ่งแลวมาทํารายครอบครัวผม”                            

คํากลาวจาก อัครณัฐอริยฤทธิ์วิกุล (Khoasod, 2016)

 จากท้ังสองกรณีขางตน ในแงมมุทางกฎหมายจะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวยงัอยูในขัน้ตอนกอน
การพิจารณาคดี คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด ดังนั้นจึงถือวาทั้งสองคนยังเปนผูบริสุทธิ์ 
และไมวาบคุคลใดก็ไมสามารถตัดสนิวาเขาเปนผูกระทําผดิได อยางในกรณีแรกของนายจิรวฒุ ิ  ลมิปนาทไพศาล 
ซึ่งถูกบุคคลอื่นอัดคลิปวิดีโอและเผยแพรสูสาธารณะถึงพฤติกรรมที่ผูเผยแพรคาดเดาเอาวานายจิรวุฒิ                            
มพีฤตกิรรมเบ่ียงเบนจนในภายหลังไดมกีารพิสจูนขอเทจ็จริงแลวนัน้ยิง่เปนการตอกย้ําใหเหน็วาการพิพากษา
โดยสังคมออนไลนทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอสภาพการใชชีวิต หนาที่การงาน รวมไปถึงความเดือดรอน    

ตอบุคคลใกลชิดของผูเสียหายซึ่งไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดกลายเปน “เหยื่อ” ที่ถูกสังคมเขาใจผิด                           
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สวนกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ถึงแมวาจะมีความผิดจริงแตกระบวนการทางกฎหมายก็ยังไมเสร็จ
สมบรูณทีจ่ะกลาวหาวาเปนผูกระทาํผดิอยางแทจริงแตกไ็ดถกูผูคนในสงัคมออนไลนโจมตดีวยถอยคาํรนุแรง
และทําใหไมสามารถใชชีวิตปกติได ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                         
ตอบุคคลอืน่ซึง่ผดิตอกฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยรวมไปถงึผิดตอขอกาํหนดในปฏญิญาสากล                                

วาดวยสิทธิมนุษยชน

สังคมออนไลนกลายมาเปน “นักลาแมมด”
 จากการรวมกลุมกันของคนในสังคมออนไลนเพื่อตัดสินความผิดใหกับบุคลคลที่พวกเขาอางวา                        
มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม อาจไมใชกลไกการควบคุมทางสังคมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ                     
เสมอไป เนื่องจากพฤติกรรมที่อางวาเปนการลงโทษบุคคลเชนนั้นเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพและทําลาย                  
ชือ่เสยีงบคุคล ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Johnston (1996, 220) ทีไ่ดกลาวถงึพฤตกิรรมของกลุมลาแมมด 
(Vigilantism) วาเปนหนึ่งในพฤติกรรมเบี่ยงเบนของกลุมที่ตั้งขึ้นมาดวยความสมัครใจของสมาชิกซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคมหรือมีพฤติกรรมกระทําผิด โดยสมาชิกในกลุมจะมี
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดที่เกิดขึ้นและแสดงออกโดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพื่อใหบุคคล
นั้นเปนที่อับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความที่สื่อถึงการใชความรุนแรงตอผูเสียหาย 
การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน (Klonick, 2015, 1031) โดยสมาชิกมองวากระทําไปเพ่ือเปน                         
การควบคุมทางสังคมและพิทักษความยุติธรรม การที่บุคคลมีพฤติกรรมเชนนี้ในสังคมออนไลนไดงายข้ึน
เน่ืองจากการแสดงออกในสงัคมออนไลนไมจาํเปนตองมกีารแสดงตวัตนทีแ่ทจรงิ (Anonymous) ทาํใหสามารถ
แสดงออกในรปูแบบตางๆ ไดงายกวาในโลกความเปนจรงิ เพราะไมตองกลวัผูคนจดจาํหรอืรับรูวาเปนบุคคล
ใด เกิดความรูสึกถึงความปลอดภัยมากกวาการระบุตัวตน (Laidlaw, 2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16) 
นอกจากน้ีการปดบังตัวตนบนโลกออนไลน อาจทําใหคนรูสึกเปนอิสระปราศจากแรงกดดันจากบรรทัดฐาน
ทางสังคมรวมไปถึงความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ศีลธรรมจริยธรรม หรือในการท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ                           
ดังน้ันการตอบโตกันไปมาบนโลกออนไลนจึงมีอัตราความคงอยูยาวนานกวาและขยายประเด็นไดอยาง                    
กวางขวางกวาในโลกความเปนจริงขึ้นอยูกับการสมัครใจของผูเขารวมวาจะยังเปนสวนหน่ึงของพ้ืนท่ีนี้                         

ตอไปหรือไม (Wehmhoener, 2010, 30)

 การแสดงออกท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางสังคม จะเห็นพลังของสังคมออนไลนที่เขมแข็งมากใน                     
การตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิดานตางๆ หรือความไมเปนธรรมของสังคม เพราะผูคนเหลานี้เชื่อวาความสามัคคี
ภายในกลุมจะเปนกลไกหนึ่งที่สามารถควบคุมสังคมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย รวมไปถึงความเชื่อ                    
ทีว่าจะชวยเสรมิสรางบรรทดัฐานทางสงัคมและสงเสรมิความยตุธิรรมใหดขีึน้ได (Hou, Jiang & Wang, 2017, 
21)  งานวจิยักอนหนานีย้งัระบุวา การรวมตวัของกลุม Vigilantism เกิดจากการท่ีผูคนทีม่แีนวความคดิเดียวกนั
มีพฤติกรรมเลียนแบบสมาชิกในกลุม ซึ่งอาจทําใหความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลลดลงแลวทําให
เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีการตัดสินใจในการเขารวมกับกลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม การทําตาม
คนอ่ืนอาจทําใหคนตอบสนองอารมณของตัวเองมากข้ึนและลดระดับการรับรูถึงความรูสึกของผูอื่นลงได 

(Huffman, 2016, 13 ; Wehmhoener, 2010, 10) ซึ่งรูปแบบดังกลาวยังรวมถึงการเผยแพรรายการของ               



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 256116

สาํนกัขาวตางๆ ทีม่กีารเชญิผูเชีย่วชาญมาใหความเหน็เม่ือเกดิประเดน็ทางสงัคมทีน่าสนใจ โดยขอมลูจากการแสดง
ความคิดเห็นดังกลาวสามารถชักนําใหผูคนเชื่อหรือไมเชื่อและอาจมีพฤติกรรมตอตานบุคคลในขาวตามมา   
 นอกจากน้ียังพบวา ปรากฏการณที่คนบริโภคส่ือออนไลนชื่นชอบท่ีจะติดตามเร่ืองราวของบุคคล                  
ทีม่พีฤตกิรรมเบีย่งเบนหรอืพฤตกิรรมกระทาํผดิทีถ่กูกลาวถึงในโลกออนไลน อนัเนือ่งมาจากมกีารนาํเสนอขาว
ที่มีการสรางเร่ืองราวใหชวนติดตาม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตนขณะรับรูเรื่องราวอาชญากรรม ยิ่งหาก                         
ผูตกเปนขาวมีความนาสนใจ เชน ผูหญงิเปนฆาตกร มหีนาตาดี มกีารศึกษา มบีคุคลหลายฝายเขามาเก่ียวของ 
เรือ่งราวมคีวามซบัซอน เปนตน กจ็ะยิง่ทาํใหกลายเปนกระแสสงัคมทีม่ผีูตดิตามเปนจํานวนมาก อกีแรงจงูใจ
หนึง่ทีท่าํใหเกดิการตดิตามอยางตอเนือ่ง เปนเพราะวาประชาชนอยากเหน็การทาํงานของกระบวนการยตุธิรรม
ทีค่วรจะเปน โดยเฉพาะหากผลลัพธของกระบวนการยุตธิรรมจบลงท่ีผูกระทําผดิไดรบัการลงโทษท่ีเหมาะสม 
(Bonn, 2017) ยกตัวอยาง การนําเสนอของส่ือทีส่รางความต่ืนเตนใหกบัผูบริโภคขาวในกรณีทีน่างสาวปรียานชุ 
โนนวังชัย หรือ “เปร้ียว” รวมกับเพ่ือนกอเหตุฆาหั่นศพเหย่ือ และหลบหนีไปทางดานพรมแดนแมสาย                             
จ. เชียงราย จนกระทั่งถูกตํารวจจับได เวปไซตชื่อดังในสื่อออนไลนไดใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวน้ี
เปนอยางมากและเลือกท่ีจะนําเสนอในมุมมองท่ีประชาชนใหความสนใจจนบางคร้ังละเลยความเปนจริยธรรม
สื่อมวลชนทําใหผูเสียหายถูกทําใหอับอายและถูกตีตราในสังคม (Prachachat, 2017) ถึงแมวาการนําเสนอ
เรือ่งราวของเปรีย้วผานสือ่ตางๆ จะไมไดเปนการสะทอนผลจากการถูกทาํใหอบัอายทางออนไลนอยางชัดเจน 
แตในอีกแงมุมหน่ึงรูปแบบการโจมตีทางส่ือออนไลนกลับกลายเปนการสรางความโดดเดนของผูกระทําผิด    
ซึ่งอาจทําใหสังคมเขาใจผิดในตัวบุคคลที่ตกอยูในฐานะของ “ผูกระทําผิด” วากลายเปนเน็ตไอดอลที่สังคม
สามารถเอาเปนแบบอยางได เชน การชื่นชอบสไตลการแตงตัว ของใชสวนตัว รูปแบบการใชชีวิต หรือ                           
แมแตการไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ถึงแมจะไมไดเปนการตีตราไปในเชิงลบแตก็ถือวาพฤติกรรมดังกลาว                      
เปนการละเมิดสทิธสิวนบคุคลของผูอืน่ อกีท้ังยังเปนการสรางชดุความคิดท่ีคลาดเคล่ือนไปจากบรรทัดฐานเดิม

ทีส่งัคมเคยมี อาจสงผลกระทบตอการคิดวิเคราะหของเด็กและเยาวชนหากมีการไดรับรูขอมูลดังกลาว

การตีตรากับการใหอภัย
 กระบวนการทาํใหเกดิความอบัอายทางออนไลนทีเ่กดิจากการรวมกลุมกนัของบคุคลในสงัคมออนไลน
ที่มีจํานวนมากข้ึนเพ่ือตอตานบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมมีผลตอการรับรู                      
ของผูที่ตกเปนเหยื่อท้ังทางดานจิตใจท่ีทําใหบุคคลเกิดอาการกลัวหรือหวาดผวาตอผูคนในสังคมและ                        
ผลกระทบตอการใชชีวิตและหนาที่การงานรวมไปถึงความรูสึกของบุคคลในครอบครัว เปนส่ิงที่ตองทบทวน
ถึงแนวทางที่จะชวยลดพฤติกรรมของคนในสังคมออนไลนใหเกิดความตระหนักตอส่ิงที่บุคคลที่ตน                             
กลาวโทษกําลังจะไดรับ ในที่นี้ไดนําเอาแนวคิดการตีตราและการใหอภัยมาศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นถึง                        
ความแตกตางและแนวทางในการปรับใชเพื่อลดพฤติกรรมการใชขอความท่ีรุนแรงในการโจมตีบุคคล                              
ในสังคมออนไลน ตามแนวคิดของ Braithwaite (1989, 81-83) ไดใหความหมายของคําวา การทําใหเกิด
ความละอาย (Shaming) คอื กระบวนการท่ีสงัคมแสดงออกซ่ึงการไมยอมรับในพฤติกรรมท่ีบคุคลกระทําผดิและ

ทาํใหบคุคลน้ันเกิดความละอาย ซึง่เมือ่บคุคลเกดิความละอายแลว สงัคมจะมีปฏกิริยิาตอบกลับ 2 รปูแบบ คอื
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 1. การตีตรา (Stigmatic Shaming)
  เปนการแสดงออกตอผูกระทําผิดดวยการตีตรา (Labeling) เพราะเช่ือวาตัวผูกระทําผิด                                  
ทีม่พีฤตกิรรมเบ่ียงเบนไมสามารถแกไขพฤติกรรมได สมาชิกในสังคมจึงมีการแสดงออกโดยใชคาํพดูทีก่าวราว 
การลงโทษทีใ่ชความรนุแรง ทาํใหผูกระทาํผดิรูสกึถูกกดีกนัออกจากสงัคม มโีอกาสเขารวมกบักลุมผูกระทาํผดิ
ดวยกันและมีแนวโนมเปนผูกระทําผิดซํ้าในอนาคต
 2. การใหอภัย (Reintegrative Shaming)
       เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีกระบวนการทําใหผู กระทําผิดเกิดความละอาย                      
หรือสํานึกผิด มีเปาหมายเพื่อดึงใหผู กระทําผิดกลับตัวเปนพลเมืองที่ดี โดยการใชคําพูดเกลี้ยกลอม                        
การใหอภัยเปนวิธีการท่ีทําใหเห็นวาผู กระทําผิดไมใชผู แปลกแยก แตไมไดทําใหรู สึกดอยศักดิ์ศรี                                        
ไมไดกลาวโทษท่ีตัวบุคคลแตเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้จะไมมีการประทับตรา และไมให                              
ผูกระทําผิดคิดวาสังคมไดตัดสินและทําใหตนเองตองออกหางจากสังคม
 จากแนวคิดของการตีตราและการทําใหเกิดการละอายดังกลาวสามารถนํามาปรับใชกับพฤติกรรม

การสนองตอบตอบุคคลผูมีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานในสังคมออนไลนไดเปน  ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1
เปรียบเทียบแนวคิดการตีตรา (Stigmatic Shaming) กับแนวคิดการใหอภัย (Reintegrative Shaming)
 

  
Stigmatic Shaming 

 
Reintegrative Shaming 

    
   

    
   

   

 
  

 
   

   
   

   
   

ที่มา: ปรับจาก The essence of Braithwaite’s Shaming Theory (Kao, Huang & Wang, 2009, 468)
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 จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมการตีตรา (Stigmatic Shaming)                                          
ซึง่เปนรปูแบบพฤติกรรมท่ีปรากฏอยูในสังคมออนไลนในปจจบุนัตามแนวคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน 
(Restitution) และพฤติกรรมตามแนวคิด Reintegrative Shaming ที่ใชหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท                
(Restorative Justice) มาอธิบายพบวา รูปแบบของการทําใหอับอายในปจจุบันจะกระทําโดยเปดเผย                          
ใหสาธารณชนรับรูผานส่ือสงัคมออนไลน ในขณะท่ีรปูแบบตาม Reintegrative Shaming เปนรปูแบบท่ีกระทํา
โดยสวนตัวคือ มีการพูดคุยหรือตักเตือนแบบเผชิญหนาที่ไมเปนการเปดเผยตอสาธารณะ ยกตัวอยาง                            
การที่คนในสังคมออนไลนทักขอความไปทางแชทไลนสวนตัวของผูกระทําผิดเพื่อเปนการตักเตือนใหรูถึง                        
การกระทําที่เปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมแทนท่ีจะมีการโพสตขอความเพ่ือใหคนท่ัวไปไดรับรู หรือ          
การแจงเจาหนาทีต่าํรวจเมือ่พบการกระทาํผดิแทนทีจ่ะเปนการโพสตผานสือ่ออนไลนแลวทาํใหเกดิการละเมดิ
สิทธิและเสรีภาพแกบุคคลดังกลาว นอกจากน้ีการใหความสําคัญระหวางสองแนวคิดก็มีความแตกตางกัน 
โดยแนวคิดการตีตราจะเปนการกลาวโทษไปยังบุคคลผูกระทําผิด ซึ่งจะทําใหผูกระทําผิดเกิดความรูสึก                     
ตอตานและเกลยีดชงัตอการถกูลงโทษ ในขณะทีแ่นวคดิ Reintegrative Shaming ใหความสาํคญัตอพฤตกิรรม
การกระทาํผดิมากกวาตวับคุคลโดยมองวาบุคคลสามารถทีจ่ะปรบัปรงุแกไขได วธิกีารตามแนวคดิการตตีรา 
(Stigmatization Shaming) สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลนในปจจุบัน พบวา                               
เปนการปลดปลอยความโกรธผานการใชขอความท่ีมคีวามรุนแรงถึงข้ันเหยียดหยามและขมขู ขาดการส่ือสาร
ที่เขาใจกันทั้งสองฝาย รวมไปถึงการรุกลํ้าพื้นที่สวนบุคคลของผูกระทําผิด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวทําให                                  
ผูตกเปนเหย่ือเกิดความอับอายและเสียชื่อเสียง  ลักษณะดังกลาวจึงเปนเหมือนการตอกยํ้าพฤติกรรม                     
การกระทําผิด ทําใหเกิดความเกลียดชังในใจของผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรม                        
การกระทําผิดซํ้าอยางตอเนื่อง ในขณะที่แนวคิด Reintegrative Shaming ใชวิธีการพูดแบบคอยเปนคอยไป
อยางมเีหตมุผีล ไมใชความรนุแรง และพยายามเขาถงึจติใจของผูกระทาํผดิ ทาํใหผูกระทาํผดิเกดิความเตม็ใจ
ที่จะรับฟงและพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขพฤติกรรม เปนการสรางกําลังใจและโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี                     
ไดมากกวาใชวิธีการตีตรา และนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางคนในสังคมและผูกระทําผิด 
 จากแนวคิดการตีตราและการใหอภัยขางตนทําใหเห็นถึงกลไกการควบคุมทางสังคมซ่ึงทําใหเกิด
ผลกระทบจากการทําใหเกิดการอับอายในสังคมออนไลนในรูปแบบที่ตางกัน ในที่นี้จะขอนําเสนอแผนภาพ 
“กลไกการควบคุมทางสังคมออนไลน เปรยีบเทียบระหวางการตีตราและการใหอภยั” เพือ่แสดงถึงกระบวนการ
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชวิธีการทั้งสองตามแผนภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 2: เปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคม การตีตรา – การใหอภัย

 จากภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นกลไกการควบคุมทางสังคมเปรียบเทียบระหวางการใชวิธีการตีตรา                      
และการใหอภัยตอบุคคลผูถูกทําใหอับอายทางออนไลน เริ่มจากเมื่อมีบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย                     
หรือมีพฤติกรรมตอตานทางสังคมเกิดขึ้น รูปแบบการแสดงออกของคนในสังคมออนไลนที่ใชวิธีการตีตรา                
จะมกีารสงตอขอมลูดงักลาวในทนัท ีในขณะทีว่ธิกีารใหอภยัจะมกีารกลัน่กรองขอมลูกอนวามีความนาเช่ือถอื
หรอืไม และเมือ่ขอมลูถกูสงตอไปยงักลุมสงัคมออนไลนตางๆ เพิม่มากขึน้ทาํใหเกดิกระแสทางสังคมออนไลน
ที่มีการวิพากษวิจารณถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนและมีการแสดงออกโดยใชขอความท่ีรุนแรงในการกลาวโทษ                         
ผูกระทําผิดจนกระท่ังมีการรวมกลุมกันเพ่ือตอบโตบุคคลน้ันอยางกวางขวาง (Public) ในขณะท่ีกลุมผูใช                    
วิธีการใหอภัยจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน หากพบวามีความผิดเกิดข้ึนจริงจะไมมีการแสดงออก
ตอสาธารณะแตจะปลอยใหเปนหนาท่ีของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมเปนผูทําหนาท่ีดําเนินการตอไป 
หรือหากเปนการวากลาวตักเตือนก็จะแสดงออกในลักษณะเปนการสวนตัว (Privacy) เพ่ือปองกัน                                         
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้ัน ทําใหผลท่ีเกิดขึ้นตอบุคคลท่ีถูกทําใหอับอายทางออนไลน                            
จากวิธีการท้ังสองแตกตางกัน โดยกลุมท่ีถูกกระทําโดยใชวิธีการตีตราไมมีโอกาสไดกลับเขามาในสังคม                     
ไดอีกเน่ืองจากเกิดความอับอายจากการถูกตอบโตดวยการใชความรุนแรงจากกลุมบุคคลและถูกสังคม                     
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ตัดสินความผิดไปแลว ในขณะที่กลุมที่ถูกกระทําโดยใชวิธีการใหอภัยจะเกิดความสํานึกผิดและมีโอกาส                          
ที่จะกลับเขามาอยูในสังคมไดอีกครั้ง
 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งมีความสอดคลองกับกระบวนการดังกลาว ไดแก โครงการท่ีจัดทําขึ้น
ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) หรือ ETDA ICT       
Law Center รวมกับ ThaiCERT ภายใตชื่อโครงการ Check กอน Share: ขอมูลบนโซเชียลมีเดีย                                        
ซึ่งมีวัตถุประสงครณรงคใหสังคมไทยเปล่ียนแนวคิดการใชสื่อออนไลนเปน “เช็คกอนแชร” โดยมีการ                            
ตรวจสอบขอมูล เรื่องราว ภาพถาย คลิปวิดีโอ ที่ตนไดรับจากการแชรขอมูลบนส่ือทางอินเทอรเน็ตผานทาง                      
Search Engine ใหชัดเจนกอนที่จะมีการสงตอขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริง (Viral Message) ซึ่งอาจทําให
เกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม (Etda, 2015) นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ                 
ที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยใชแนวคิดเดียวกันนี้ในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงใหผูคน                  
ในสงัคมออนไลนสามารถศกึษาขอมลูกอนเพือ่ปองกนัความเขาใจทีค่ลาดเคล่ือนจนอาจนําไปสูการแสดงออก
ซึง่พฤตกิรรมอนัไมเหมาะสมตามมา อยางเชน รายการ ชวัรกอนแชร ของสาํนกัขาวไทย อสมท ทีม่วีตัถปุระสงค
เพื่อตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีสงตอกันทางสังคมออนไลนเพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือ                                 
จากกระแสขาวลือตางๆ (Thailand’s Fact-Checking Site, 2015) โครงการตางๆ ที่เกิดข้ึนนี้ถือเปนเครื่องมือ
ที่มีอิทธิพลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูใชสังคมออนไลนใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางถ่ีถวน                   
มากขึน้เกีย่วกบัขอมลูขาวสารทีไ่ดรบัมากอนสงตอออกสูสาธารณะ รวมถงึสรางจติสํานกึเพือ่ปองกันพฤติกรรม
อันจะทําใหบุคคลอื่นเกิดการเสียชื่อเสียงตามมา
 นอกจากนี้การเอาผิดบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมการแชรขอความอันเปนเท็จผานทางสังคมออนไลน                         
ถึงแมไดมีการลบขอความนั้นแลวทางกฎหมายก็ยังถือวามีความผิดเนื่องจากความผิดสําเร็จแลว                                    
ตามมาตรา 142  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                        
ซึ่งไดกลาวถึงการเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จหรือมีขอมูลบิดเบือนทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลถือวาเปน
ความผิด สวนการตัดตอหรือดัดแปลงภาพผูอื่นอันทําใหบุคคลนั้นเกิดการถูกดูหม่ินช่ือเสียงก็ถือวาเขาขาย                
มคีวามผิดตาม มาตรา 163  (Ratchkitcha, 2018) ซึง่จากขอกฎหมายดังกลาวเปนกลไกและมาตรการสําคญั
ที่จะชวยปองกันการสงตอขอมูลหรือกลั่นแกลงบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลนไดอีกทางหนึ่ง

2มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ
  (1) โดยทุจรติ หรอืโดยหลอกลวง นาํเขาสูระบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรทีบ่ดิเบือนหรอืปลอมไมวาท้ังหมดหรอืบางสวน 
หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประกานท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทําผิดฐานหม่ินประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
  (5)   เผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมลูคอมพวิเตอรตาม (1) (2) (3) หรอื (4) ถาการกระทําความผิด
ตามวรรค หน่ึง (1) มไิดกระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอบคุคลใดบคุคลหน่ึง ผูกระทําผูเผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอร ดงักลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได
3มาตรา 16 ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฎเปนภาพของผูอื่น และภาพน้ัน
เปนภาพท่ีเกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็ครอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่จะทําใหผูอื่นนั้น           
เสียชื่อเสีย ถูกดูหมื่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท
  ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริตอันเปนการติชมดวยความเปนธรรม                     
ซึ่งบุคคลหรอืสิง่ใดอนัเปนวิสยัของประชาชนยอมกระทํา 
  ผูกระทําไมมคีวามผิด ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเปนความผิดอนัยอมความได
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 เมื่อเปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคมระหวางการตีตราและการใหอภัยสําหรับการวิเคราะห
พฤตกิรรมการแสดงออกตอบคุคลในสงัคมออนไลนของสงัคมไทยในปจจุบนัมรีปูแบบเปนไปตามแนวคดิการ
ตตีราทีม่ลีกัษณะการรวมกลุมตอตานบคุคลทีก่ระทาํผดิหรือละเมดิบรรทดัฐานของสงัคมมากกวาการใหอภยั 
ซึ่งผลที่ไดคือทําใหบุคคลนั้นถูกตีตราและไมสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ผูเขียนเห็นวาสังคม
ออนไลนควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแสดงออกที่มีตอบุคคลในมิติใหมตามแนวคิด Reintegrative 
Shaming เพ่ือทาํใหพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสังคมออนไลนเปนไปแบบถอยทีถอยอาศัยและไมเปนการตดัสนิ
การกระทําของบุคคลจากคนกลุมหนึ่งกลุ มใดกอนที่นําเขาสูกระบวนการพิสูจนความผิดตามขั้นตอน                             
ของกฎหมาย

สรุป
 การทําให บุคคลเกิดการอับอายในสังคมออนไลน   เป นกระบวนการควบคุมทางสังคม                                                     
แบบไมเปนทางการทีผู่คนในโลกออนไลนกาํหนดขึน้มาเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของตนเองทีม่ตีอปรากฏการณ
การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต เนื่องจากกลุ มคนในสังคมออนไลนไมไดมีหนาที่โดยตรงในการตัดสิน                                   
การกระทําผดิของบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่ควรเปนหนาทีค่วามรบัผิดชอบของเจาหนาทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม
ที่จะทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงและตัดสินการกระทําผิด ดังนั้นการใชพฤติกรรม                            
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ โดยกลุมคนท้ังที่ระบุและไมระบุตัวตนในโลกออนไลน ซึ่งอางเหตุผลวา                             
เปนการตอตานผูที่มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมใหไดรับการลงโทษเพ่ือใหคนเหลาน้ันเกิด                         
ความอับอายในสังคม การแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกลาว ไมเพียงแตเปนกระบวนการท่ีจะทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอบุคคลท่ีตกเปนผูถูกกระทําเทาน้ัน แตยังเปนการเพ่ิมความขัดแยงใหเกิดข้ึนในสังคม
ออนไลนทําใหบุคคลถูกตีตราและเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกดวย ดังนั้นการนําเสนอแนวคิด Reintegrative                         
Shaming จึงเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งใหเห็นถึงผลที่เกิดจากการที่สังคมออนไลนมีการใหเกียรติและ                                       
เคารพสิทธิสวนบุคคล ที่จะไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เพื่อตําหนิบุคคลอื่น 
เปนการสรางสังคมในแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Communitarianism) เพื่อใหโอกาสผูกระทําผิดไดสํานึก
ในการกระทําและกลับตัวเปนคนดี สงเสริมใหสมาชิกมีความผูกพันกับชุมชนของตนเอง และกลายเปน                       
สังคมที่มีความเขมแข็ง (Braithwaite, 1989, 100 ;  Kao et al., 2009, 467) โดยเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยให
บุคคลในสังคมเกิดจิตสํานึกดังกลาวไดคือ การสรางโครงการเพ่ือรณรงคและการสนับสนุนเผยแพรความรู                  
และขอเท็จจริงสู พื้นที่ในสังคมออนไลนใหมากขึ้นเพ่ือปองกันการเขาใจขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนและ                                  
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอบุคคลผูตกเปนเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลน                               
ซึ่งหากสามารถขยายแนวคิดใหเปนเชิงประจักษในรูปแบบของโครงการตางๆ ไดมากขึ้น จะทําใหสามารถ
ปองกันการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม             

เรื่อง ระบบนิเวศสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ                                 

คิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียน                                    

ช้ันมัธยมศึกษาป ที่  3  กลุ มตัวอย างที่ ใช  ในการศึกษา  คือ  นักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่  3 /1                                                                               

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง                                    

แบบตามสะดวก เครือ่งมอืทีใ่ชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ 

วชิาวิทยาศาสตร เรือ่ง ระบบนิเวศ  2)  แบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห กอนเรียนและหลังเรียน 

วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ียของคะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและหาคา t-test แบบสองกลุม

สัมพันธกัน 

 ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง                              

ระบบนิเวศ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน                     

และ  2)  นกัเรยีนทีไ่ดรบัการสอนตามแนวคดิคอนสตรัคตวิซิมึ มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคดิวเิคราะห 

หลงัการจัดการเรยีนรู มคีะแนนเฉล่ียกอนเรยีน เทากบั 26.53 และมคีาเฉลีย่หลังเรียน เทากบั  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 

สิ่งของเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ เกิดขึ้น                                       

ลวนเปนผลมาจากความรูทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคของมนุษย การเรียนวิชาวิทยาศาสตร                  
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จึงมีความสําคัญ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิชาวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนมีการคิดแบบ                 

มีเหตุผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา                         

อยางเปนระบบ สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกวัน ตลอดจนสามารถนําความรู                                  

ไปใชในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 หลังจากการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรศึกษาของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดังปรากฏ                                

ในหลักสูตรหรือเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินการผลการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับ

นานาชาติ เชน PISA และ TIMSS เปนตน จากผลการประเมิน PISA ในป ค.ศ. 2012 พบวาประเทศไทย                        

อยูในลําดับท่ี 50 และมีคะแนนดานวิทยาศาสตร 444 คะแนนจากคาเฉล่ีย 501 คะแนน  ผลการประเมิน                                 

ดังกลาวพบวามีคะแนนต่ํากวาคาเฉล่ียนานาชาติ สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห                                  

ของเด็กไทยคอนขางนอยเม่ือนําไปเทียบกับกลุมประเทศตางๆ ซึ่งสงผลใหเด็กไทยในอนาคตขาดทักษะ                        

การคิดและการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได (PISA Thailand The Institute for the Promotion of 

Teaching Science and Technology, 2012)   

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห จึงมีความสําคัญตอทั้งระดับบุคคลในทั้งการดํารงชีวิต                                       

ในสภาพสงัคมทีม่กีารเปล่ียนแปลง พฒันาไปอยางรวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสวนรวมกบัประเด็นทางสงัคม

และสงผลไปยังสังคมในภาพรวม เพื่อใหเกิดสังคมที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน ซึ่งเปนสังคม                        

ที่เปนเปาหมายที่หลายประเทศทั่วโลกตองการใหเกิดข้ึน เพื่อใหแตละประเทศมีศักยภาพในการแขงขัน                      

และการพัฒนาของประเทศในอนาคต

 จากการรายงานผลของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดศึกษาและ                             

คนคิดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาแนะนําใหครูใชในการจัดการเรียนการสอน                       

วิชาวิทยาศาสตร และนําเสนอเปนคูมือครูเพื่อใชเปนแนวทางใหครูนําไปใช และผลจากการวิจัยที่ผานมา                       

พบวามีการใชกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเสนอดังกลาวคอนขางนอย การเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงทั้งดานเนื้อหา ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เนือ่งจากสวนใหญครผููสอนใชการสอนโดยการบรรยาย และจดักจิกรรมทีฝ่กปฏบิตัดิานการทดลองทีค่อนขางนอย     

การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังมีการเนนเนื้อหาสาระและความจําที่คอนขางมาก และปญหาที่พบจากนักเรียน

สวนมากมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรยาก มีเจตคติทางวิทยาศาสตรและความพึงพอใจ                                                

ในการเรียนนอย (Seedumnin, 2007, 3) ดังนั้นครูวิทยาศาสตรจึงจําเปนที่จะตองรูเกี่ยวกับการเรียนรู                              

ที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู มีทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร  โดยเนนใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยตนเอง  อันจะนําไปสูความมีนิสัยใฝรู ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่จะพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะดังกลาว  ตองอาศัยการดําเนินการสอนอยางเปนระบบ ตลอดจนใชเทคนิคการสอนของ                      

ครเูปนสาํคญั โดยนาํเอาวธิกีารทางวทิยาศาสตรมาใชในการเรยีนการสอน (Sawathanapaiboon, 1992, 134                 

as cited in Jetsadarom, 2008, 37)
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 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด                          

คอนสตรคัตวิซิมึ เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนซึง่ครผููสอนตองมกีารจัดการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีสังคมตองการ              

จากแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เปนรากฐานสําคัญซ่ึงปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยา

และนักการศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท  คือ 

Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ในวงการการศึกษา ทฤษฎีการสรางความรู                          

(Constructivism) มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรูที่ตางไปจากเดิม ซึ่งสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู         

วิทยาศาสตร  จากกระบวนการเรียนรู ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ การสอนที่มุ งจัดกิจกรรมที่สอดคลอง                                    

กับชีวิตประจําวัน เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใหได                       

มากท่ีสุดและลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควา

หาความรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง โดยความรูนัน้จะพัฒนาข้ึนกต็อเม่ือนกัเรียนมีปฏิสมัพันธกบัเพ่ือน                           

ผูสอนและสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได อธิบายได และ

เขาใจไดวาสิง่ทีเ่รยีนคอือะไร หมายถึงสิง่ใด (Sintapanon, Sukying Weerakiatsuthon & Naparat, 2011, 123)

 รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ นับเปนการเรียนรูวิทยาศาสตรอีกแขนงหน่ึงท่ีมี                        

ความสําคัญ แสดงถึงความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ                           

ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน 

ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ  ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรู   

เพื่อนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน การจัดการเรียน

การสอนในเนื้อหาดังกลาว ควรสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติตอเนื้อหาเรื่องที่เรียนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น วิธีการจัด  

การเรียนการสอนจึงตองเนนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายและสรางใหผู เรียนเกิด                                 

การเรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอนควรมีวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงแกผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง 

เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

(Moonkam, 2002  as cited in Pancharoen, 2011, 2)  ดงันัน้ การใชทฤษฎีคอนสตรัคตวิซิมึในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ จึงเปนวิธีที่นาสนใจ มีความเหมาะสมกับกระบวนการ

สรางมโนทัศน ใหผู เรียนจัดกระทํา ศึกษา วิเคราะห นักเรียนมีการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง                                     

จนเกิดเปนความรูความเขาใจมีปฏิสัมพันธทางสังคม เกิดการแลกเปล่ียนความรู จะทําใหผู เรียนเกิด                              

การเรียนรูที่กวางและหลากหลายขึ้น (Sanpan, 2010, 56)

 ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมานี้ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากเนื้อหา     

ในวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองระบบนิเวศ ในสาระการเรียนรู ชีวิตและส่ิงแวดลอม            

เปนสาระการเรียนรู ที่มีเนื้อหาคอนขางมาก นักเรียนสวนใหญจะอาศัยการทองจําเพียงอยางเดียว                                   

และเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน และทําใหผลสัมฤทธิ์ตางๆ ในสาระการเรียนรูนี้อยูในระดับต่ํา              
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ผูศกึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะนาํแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึมาใชในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่มคีวามเหมาะสม

กบันกัเรยีนในระดบัชัน้นีเ้ปนอยางมาก เนือ่งจากเปนการจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั มลีาํดบัขัน้ตอน             

ที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยตัวเอง สงเสริมใหเกิดประสบการณตรงในการปฏิบัติกิจกรรม                             

ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูโดยไมเกิดความเบื่อหนายและเนนกระบวนการทํางาน                    

แบบกลุม สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดและความสามารถในการแกปญหาได เพ่ือใหนักเรียน     

ไดนําความรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ                            

ที่หลากหลายในชีวิตจริง ตลอดจนนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได                          

ซึ่งผูศึกษาคาดวาผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเปนแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนตอไป  

วัตถุประสงค
 การวจิยั เรือ่งการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึเพือ่พฒันาการคิดวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถสรุปวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

 1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เร่ือง ระบบนิเวศ                             

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวทิยาคม  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน   

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแนวคิด               

คอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอล้ี                       

จังหวัดลําพูน   

ทบทวนวรรณกรรม
 การวจิยัเรือ่งการจดัการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเพือ่พัฒนาการคดิวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน                    

กรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้

  1.  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)      
  แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายทั้งใน                     

เชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอวา การเรียนรูของเด็ก

เปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotsky ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคล                              

วาเกิดจากการส่ือสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน สําหรับดานสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะเช่ือวา                           

สภาพแวดลอมทางสังคมมผีลตอการเสริมสรางความรูใหม (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

ถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูในเรื่องท่ีกําลังจะเรียนรู  วิธีใหผูเรียนแสดงออกอาจทําไดโดยการอภิปราย

กลุม หรือเขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่เปนความรูเดิมดวยแผนผังกราฟก ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยง

ทางปญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไมสมดุล (Unequillibrium)

  1.3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) เปนขั้นตอนท่ีสําคัญของการ

จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอยดังนี้

   1.3.1   ทาํความกระจาง และแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกนั  (Clarification  and  Exchange 

of  Ideas)  เปนการกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดเพื่อใหเกิดองคความรู ผูเรียนจะเขาใจดีขึ้นเมื่อได                    

พิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอ่ืน ผูสอนจะมีหนาที่                                 

อํานวยความสะดวก  เชนกําหนดประเด็นและกระตุนใหผูเรียนคิด 

   1.3.2  การสรางความคิดใหม (Constructivism of New Ideas) จากการอภิปรายรวมกัน

และสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางหรือวิธีการท่ีหลากหลายทําใหผูเรียนสามารถกําหนดความคิดใหมหรือ                   

ความรูใหมขึ้นไดจากการตีความปรากฏการณหรือเหตุการณแลวกําหนดความรูใหมหรือความคิดใหม 

   1.3.3  ประเมินความคิดใหม (Evaluation of the New Ideas) เปนขั้นที่ผูเรียนนํา                           

ความคิดใหมมาประเมินโดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซ้ึง ผูเรียนควรหาแนวคิดที่ดีที่สุดในการทดสอบ

ความคิดหรือความรูในขั้นตอน

  1.4  ขั้นนําความคิดไปใช (Application of Ideas) เปนขั้นตอนท่ีผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือ

ความรูความเขาใจมาพัฒนาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายในสถานการณตางๆ     

  1.5  ขั้นทบทวน (Review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวน ความคิด ความเขาใจ                  

โดยการเปรียบเทียบความคิดระหวางความคิดเดิมกับความคิดใหม ความรูที่ผูเรียนสรางข้ึนดวยตนเองนั้น             

จะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา ปรากฏในชวงความจําระยะยาวสามารถนําไปประยุกตใชได

 2.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห มีผูศึกษาวิธีและเทคนิคการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดอธิบายไวหลายประเด็นดังนี้

      Moonkam (2004, 9) ไดใหความหมายของการวิเคราะหและการคิดวิเคราะหวาการวิเคราะห 

(Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะองคประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเปนสวน ๆ เพื่อคนหาวามี                          

องคประกอบยอย ๆ  อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน

อยางไร การคิดวเิคราะห  (Analytical  Thinking)  หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบ

ตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหา สภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของส่ิงที่กําหนดให

              Gagne (as cited in Khammani et al., 2011, 16) กลาวถึง การเรียนรูที่เปนทักษะทางปญญา

ประกอบดวย 4 ทักษะยอยซึ่งแตละระดับเปนพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรู
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ที่เปนการเช่ือมโยงส่ิงเรากับการตอบสนองและความตอเน่ืองของการเรียนรูตางๆ เปนลูกโซซึ่งทักษะยอย                      

แตละระดับ ไดแก 1) การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ

ของวตัถตุาง ๆ  ทีร่บัรูเขามาวาเหมอืนหรอืไมเหมอืนกนั 2)  การสรางความคดิรวบยอด หมายถงึ ความสามารถ

ในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหกลุมวัตถุ

หรอืสิง่ตางๆ เหลานัน้ตางจากกลุมวตัถหุรอืสิง่อืน่ ๆ  ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมทีก่าํหนดขึน้ในสงัคม

หรือวัฒนธรรมตางๆ 3) การสรางกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวม                         

เปนกลุม ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เพื่อใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ  ไดอยางถูกตอง  และ 

4) การสรางกระบวนการหรือกฎข้ันสงู หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ   ขอทีส่มัพนัธกนัมาประมวล

เขาดวยกัน ซึ่งนําไปสูความรูความเขาใจที่ซับซอนยิ่งข้ึน 

  Sudsang (2007, 26-28) ไดกลาวไววา วิธีการคิดสามารถฝกสมองใหมีทักษะการคิดวิเคราะห

ใหพัฒนาขึ้น สามารถฝกตามขั้นตอนไดดังนี้ 1) กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ สิ่งของ 

เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห 2) กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาหรือสิง่ทีว่เิคราะห อาจจะกําหนดเปนคาํถามหรือกาํหนดวัตถปุระสงค

การวิเคราะห เพื่อคนหาความจริงสาเหตุหรือความสําคัญ 3) กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เพื่อใชแยกสวน

ประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน  4) กําหนดการ

พจิารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินจิพเิคราะห แยกแยะ และกระจายส่ิงทีก่าํหนดใหออกเปนสวนยอย 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 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา (Orientation) 2)  ขั้นลวงความคิด (Elicitation) 

3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Tunning Restructuring of Ideas) 4) ขั้นนําความคิดไปใช (Application of 

Ideas )  และ 5)  ขัน้ทบทวน (Review)  มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแนวคดิคอนสตรัคติวซิมึ 

(Constructivism) เพื่อใหเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
        Seedumnin  (2007) ไดทําการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ                        

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ผลการศึกษาพบวา                                 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีคะแนนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 โดยคะแนน

หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากท่ีสุดและทักษะ                      

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปนอยท่ีสุด ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา                   

การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมชวยใหมีบรรยากาศการเรียนรูที่ดี นักเรียนมีบรรยากาศการเรียน               
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ที่ตื่นเตน อยากรูอยากเรียน  ดานกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นวาไดแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง               

ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูและดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการเรยีนรู นกัเรียนมคีวามเหน็วา ชวยใหไดความรู             

ที่นําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวัน  

  Juntip (2009) ไดทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

เรือ่งสารอาหารสาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 หลงัออกแบบและสรางบทเรยีนการสอนบนเวบ็ไดนาํไป

ใหผูเชีย่วชาญ 9 ทาน และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนพราววทิยาคม อาํเภอพราว จงัหวดัเชียงใหม 

จํานวน 30 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน ผลการศึกษาพบวา บทเรียนการสอนบนเว็บแนว                 

คอนสตรัคติวิสตเรื่องสารอาหาร เปนบทเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

  Phumirawi  (2011) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ผลการใชชดุฝกกจิกรรมวิทยาศาสตรทีม่ตีอการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์

ดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชดุฝกกจิกรรมวทิยาศาสตรทีเ่นนทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรสงูกวากอนเรยีนอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 และคะแนนความสามารถ

ในการคดิวเิคราะหของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชดุฝกกจิกรรมวทิยาศาสตรสงูกวากอนเรียนอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร                   

ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเพือ่พัฒนาการคดิวเิคราะห ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 ตามกรอบแนวคดิ 

5 ขั้นตอน ของ Driver and Oldham คือ 1) ขั้นนํา  2) ขั้นลวงความคิด 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4)                                

ขั้นนําความคิดไปใช และ 5) ขั้นทบทวน 

วิธีการวิจัย
 ในการวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพ่ือพัฒนาการ                                 

คิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  เปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

โดยใชแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึ เรือ่ง ระบบนิเวศ  สาํหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน                          

โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทราย

วิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 80 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้                                

ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน จํานวน 30 คน                   

การเลอืกกลุมตวัอยาง โดยใชวธิกีารเลอืกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่ผูวจิยัเลอืกนกัเรยีน

ที่อยูในชั้นที่ตนเองเปนผูสอนเปนกลุมทดลอง
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 จากการศึกษาแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ผู วิจัยไดนํามาสู การสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู                            

ตามกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 7 แผนการเรียนรู  โดยในแตละ

แผนการเรียนรู จะประกอบดวยขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท้ัง 5 ขัน้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ 

ดังตอไปนี้ 1) ขั้นนํา เปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ผูวิจัยจะมีการกระตุนความสนใจ                           

ของนักเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การสรางสถานการณ ยกตัวอยาง ใชคําถาม เปนตน 2) ขั้นทบทวน                          

ความรูเดิม เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะระลึกถึงประสบการณเดิมที่เกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหาใหม  ผูวิจัยจะมี

การคนหาความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน โดยการใหนักเรียนแสดงออกมาวาแตละคนมีความรู                   

พื้นฐานเดิมในเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด เพื่อเปนการทดสอบความคิดรวบยอดความรูเดิมที่สัมพันธ                          

กับเนื้อหาใหม   3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เปนข้ันตอนที่ผู เรียนจะไดทดลองและปฏิบัติใหเห็นจริง                                      

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติ                         

4)  ขัน้นาํความคดิไปใช เปนขัน้ตอนทีผู่วจิยัไดออกแบบกจิกรรมใหผูเรียนเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมเพือ่ใชในการแกปญหา

โดยใหเพื่อนในกลุมชวยกันตรวจสอบคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนทุกคนจะมีสวนรวมในการอภิปรายและ                     

ตรวจสอบถึงความถูกตองและเหมาะสมในแนวทางการแกปญหา และ 5) ขั้นทบทวน เปนขั้นที่ใหนักเรียน               

ฝกทักษะจากใบงานที่ผู วิจัยสรางขึ้นที่มีสถานการณที่หลากหลาย ซึ่งการฝกทักษะจะชวยใหนักเรียน                                

มีความคงทนในการจดจําและเกิดการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                   

วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนมาประกอบดวย                           

7 แผนการเรียน  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูคดิวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรยีน วเิคราะหขอมูล 

โดยหาคาเฉลีย่ของคะแนน  (x̅)  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) และหาคา t-test  แบบสองกลุม

สัมพันธกัน (Paired t-test) 

ผลการวิจัย
 การวจิยั เรือ่งการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึเพือ่พฒันาการคิดวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สรุปไดวา 

 1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ          

คือ ไดแผนการจัดการเรียนรูรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน ไดแก แผนที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบนิเวศ  

แผนที่ 2 เรื่อง บทบาทของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนที่ 3 เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ แผนที่ 4 

เรื่อง ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนท่ี 5 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ แผนท่ี 6                   

เร่ือง ประชากร แผนท่ี 7 เร่ือง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยผูวิจัยมีแนวทางการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู คอื เริม่จากการวิเคราะหสภาพท่ัวไปของผูเรยีน วเิคราะหหลกัสตูร เพือ่พฒันานวัตกรรม

โดยเนนดานความรูและดานกระบวนการ จากน้ันจึงออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอนสรางนวัตกรรม                         

และกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยสอดคลองกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู                                   
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จะประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้น ตามแนวคิดแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม            

คอื ขัน้นาํ ขัน้ทบทวนความรูเดมิ ขัน้ปรบัเปลีย่นความคดิ ขัน้นาํความคดิไปใช และขัน้ทบทวน แลวจงึออกแบบ

การวัดประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในแตละแผนจะประกอบไปดวย 1) มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด                                   

2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สาระการเรียนรู  4) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                      

ทัง้  5 ขัน้ตอน  5) สือ่/อปุกรณ/แหลงการเรยีนรู  6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู  7) แบบบันทกึหลังการสอน          

8)  ใบกิจกรรม 9) ใบงาน  10) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน 

11) แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน จากนั้นผูวิจัยไดนํา                              

แผนการจัดการเรียนรู สงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม รวม 5 ทาน ตรวจสอบ                               

เหน็วา แผนการจดัการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศ มคีวามสอดคลองกบัแผนการจดัการเรยีนรู   และ

เนื้อหาเรื่องระบบนิเวศ 

 2. ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร   
เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 

ตารางท่ี 1
ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 

 
 
n  

 
T sig   

X X
    

 30 60 26.53 36.87 9.17 0.000 
   

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน                                  

วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคิด                                  

คอนสตรัคติวิซึม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู         

มีคาเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน เทากับ 26.53 และมีคาเฉล่ียของความสามารถ               

ในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เทากับ 36.87 ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน                   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษา สามารถอธิปรายผลไดดังนี้ 

 1. การจัดทําแผนการเรียนรูตามตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนกระบวนการจัดการเรียน   

การสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากกระบวนการคิดดวยตัวผูเรียนเอง โดยผูเรียนเปนผูสราง   
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ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นและไดปฏิบัติ มาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม  

มาสรางเปนองคความรูใหม  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู มีการดําเนินการอยางเปนระบบ                

โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร ปญหาสภาพจริงจากการจัดการเรียนการสอนและปญหาจาก           

ตัวผูเรียน และนําหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมมาบูรณาการเขากับ

เนื้อหาตามหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนําขอเสนอแนะ                       

ของผูเชีย่วชาญตรวจสอบ ปรบัปรงุแกไข จากนัน้นาํแผนการจดัการเรียนรูมาปรับปรงุแกไขใหมปีระสทิธิภาพ

มากขึ้นกอนการนําไปใชในสถานการณจริง 

 การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูตามแนวคดิคอนสตรคัติวซิมึ ผูวจิยัศกึษาจากแนวคดิการบรูณาการ

ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาวา การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ                                    

ซึ่งเปนปจจัยที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน  สอดคลองกับ Somaburt (2013) กลาวถึง  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                     

วาการเรียนรู หรือการสรางความรู เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในของผูเรียน โดยที่ผูเรียนเปนผูสราง                         

ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งท่ีพบเห็นในส่ิงแวดลอมหรือสารสนเทศใหมที่ไดรับมาเช่ือมโยง                        

กับความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิม มาสรางเปนความเขาใจของตนเอง ผูเรียนมีโอกาสใชการคิดวิเคราะห                       

คิดเช่ือมโยงเหตุการณ ที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจในความรูเดิม สําหรับนําไปใชสรางสรรคความรูใหม                   

และนําความรูใหมไปปรับใชและแนวคิดของ Shapiro (2006, 113 as cited in Jantharajit, 2010, 297)                   

ทีเ่หน็วา กระบวนการจดัการเรยีนรูตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานการเชือ่มโยง

ความรูพืน้ฐานกบัสถานการณการเรยีนรูใหม เปนกจิกรรมทีส่นับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรู  เปนรายบคุคล ควบคู

กับการเรียนรูเปนกลุมยอย สงผลใหมีความสามารถในการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                              

ไดตามเกณฑทีก่าํหนด รวมทัง้เหน็วาผูเรยีนใหความสนใจและใหความรวมมอืในการทาํกจิกรรม มคีวามกลา

แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นรวมถึงไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันมากข้ึน                               

จากการศึกษาแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

จํานวน 7 แผน และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ 

  2.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ที่มีตอความสามารถ                             

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน                      

ปการศึกษา 2560 ผลการวัดความสามารถในการรูคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบมีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู                

และเน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนจะตองใชความรูทางวิทยาศาสตรและการคิดขั้นสูง

ในการแกปญหา (Broman & Parchmann, 2014) ซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบการทดสอบของ PISA          

ซึ่งจะอยู ในรูปแบบของสถานการณที่มีความหลากหลายในชีวิตจริงและเก่ียวของกับตัวเอง ทองถ่ิน                          
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ประเทศ หรอืสถานการณของโลก โดยนกัเรยีนตองใชสมรรถนะทางวทิยาศาสตรเพือ่แกปญหาหรอืตอบคาํถาม

อยางสมเหตุสมผล (OECD, 2013 ; Kuhn & Muller, 2014 as cited in Jukkaew, 2016) 

  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ยังชวยใหนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรม                  

การเรียนรู มากขึ้น นักเรียนเกิดความกระตือรือรน มีความรวมมือและต้ังใจในการทํากิจกรรมกลุม                                       

มคีวามสามัคคกีนัและเปนการจัดการเรยีนรูทีส่ามารถชวยกระตุนแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ดงัภาพท่ี 1

 
ภาพที่ 1: กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม เรื่อง การสํารวจระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน

                กิจกรรมน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ Andrew (1995) ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน                              

ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิสิซมึกบัการสอนแบบปกติ มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถิตดิานคณุภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมทําใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียนเน่ืองจาก                           

การเรียนมีปฏิสัมพันธ รวมมือกัน ไดลงมือปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนการทบทวนความรูเดิม                  

ยังเปนการสงเสริมการระดมความคิด การรวมมือกันทํางาน การรวมมือกันเรียนรู (Collaboration) จะทําให

การเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก และเปนสิ่งสําคัญ ผูเรียนจะแลกเปล่ียนความรูรวมกัน เปนการสรางสังคม                 

การแลกเปลี่ยนความรู เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ชวยใหนักเรียนอยากเรียน ไมเบื่อหนาย และมีความสุข      

ในการเรียน เกิดแนวคิดใหมจากการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี ในการเรียนวิทยาศาสตร ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2: กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การสํารวจอาหารของสัตว
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 กจิกรรมนีส้อดคลองกบังานวจิยัของ Kungkapradit (2001) ทีไ่ดศกึษาการพฒันากระบวนการเรยีน

การสอนเพ่ือใหเกดิแนวคิดเรือ่งพนัธะเคมี ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึและศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรและเจตคตติอวชิาเคม ีพบวา การจดักระบวนการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ 

เปนการพัฒนาใหนักเรียนเกิดแนวคิดเร่ืองพันธะเคมี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติตอ

วิชาเคมีดีขึ้นกวาเดิม

 Jonassen (1999) ไดนําเสนอลักษณะของส่ิงแวดลอมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต                     

เพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย จะตองมีคุณลักษณะ (Characteristics of Meaning Learning Provide 

Guidelines for Design) คือการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) โดยธรรมชาติ แลวผูเรียนจะมีการสราง

สังคมแหงการเรียนรู และความรูอยูแลว มนุษยโดยธรรมชาติแลวก็มักจะคนหาวิธีการ ที่จะใหคนอ่ืน                              

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 การแกปญหาส่ิงแวดลอม

 กิจกรรมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Bednar et. al. (1995 as cited in Somaburt, 2013)                         

ไดเสนอแนะเกีย่วกบัเงือ่นไขการจดักจิกรรมการเรยีนรูตามแนวคดิของกลุมคอนสตรคัตวิซิมึ (Constructivism) 

เกดิจากการสรางการเรียนรู (Learning Constructed) โดยการเรียนรูเกดิจากการลงมือกระทํา (Active Learning) 

การที่ผูเรียน ไดลงมือกระทําจะชวยใหผูเรียนไดสรางความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู ที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน

จากประสบการณตนเอง การเรยีนรูทีเ่กดิจากการรวมมอื (Collaborative Learning) ความหมายในการเรยีนรู 

เปนการตอรองจากแนวคิดท่ีหลากหลาย หรอือาจกลาวไดวาในขณะท่ีมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูโดยการอภิปราย 

เสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของแตละคน ผูเรียนจะมีการปรับเปล่ียนโครงสรางความรูของตนดวย             

และสรางความหมายของตนเองขึน้มาใหม การเรยีนรูทีเ่หมาะสม (Situated Learning) การเรยีนรูควรเกดิข้ึน

ในสภาพจริง หรอืตองเหมาะสม สะทอนบรบิทของสภาพจริงนาํไปสูการเชือ่มโยงความรูไปใชในชีวติประจาํวนั
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สรุป
 ในการวจิยัเรือ่งการจดัการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเพือ่พฒันาการคดิวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                            

เรื่อง ระบบนิเวศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน                     

ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปไดวา ผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน                        

ในรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม และดานผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  

เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม พบวา                          

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูมีคาเฉล่ียของ                                 

ผลการวดัความสามารถในการคิดวเิคราะหสงูกวากอนเรียน นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะหเพิม่ข้ึน          

ทําใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

 จากการวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพ่ือพัฒนาการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
      1.1 ควรมกีารใชสือ่ประกอบกจิกรรมท่ีมคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัผูเรยีน เนนการเรียนรู               

ที่ผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง และเสริมสรางความรวมมือภายในกลุม

      1.2 ครูผูสอนจะตองกระตุนใหคิดโดยการใชคําถาม สงเสริมและคอยแนะนําหากนักเรียนมี                 

ความสงสัยในบทเรียน สรางบรรยากาศการเรียนรูและใหกําลังใจแกผูเรียน

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
       2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในรายวิชาอ่ืนๆ                       

และในระดับชั้นอื่นๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนทุกระดับชั้น

  2.2 ควรมีการศึกษาการบูรณาการ การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมไปประยุกต               

กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เพื่อใหไดรูปแบบการสอนท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องคกรของผูบริหารงานธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชเทคนิคเดลฟาย มีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดกลุม           

ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรู และมีประสบการณในดานการพัฒนาภาวะผูนําไมตํ่ากวา 3 ป จํานวน 17 คน 2)                      

สรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงกอนนําไปใช 3) สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 รอบ 

เครื่องมือรอบที่ 1 ใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน รอบท่ี 2 

และรอบที่ 3 ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย                



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 41

และนอยทีส่ดุ โดยใชเกณฑการตดัสนิระดบัฉันทามตทิีม่คีามธัยฐานระหวาง  3.50 - 5.00  แสดงวาผูเช่ียวชาญ 

แสดงความเห็นดวยเปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ และคาพิสัยระหวางควอไทล 0 - 1.50 แสดงวา                

ผู เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ผลการศึกษารอบที่ 1 พบวาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผู นํา                            

เพื่อขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกร มีจํานวน 47 ตัวบงชี้ ผลการศึกษารอบท่ี 2 ผูเช่ียวชาญใหความสําคัญ                        

ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร แสดงคามัธยฐานระหวาง 4.00 - 5.00                              

จํานวน 47  ตัวบงชี้ แสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 2.00 จํานวน 3 ตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนํา 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                    

การคุมครองสทิธมินษุยชน การคุมครองสทิธเิสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน รวมทัง้ใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมาย การเผยแพรความรูทางดานสทิธมินษุยชน 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 และพัฒนาองคการท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดานท่ีสอดคลองกับสถานการณ

ของประเทศไทย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร โดยใหความสําคัญในดาน                           

การพัฒนาภาวะผูนําที่กําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ และกําหนดตัวชี้วัด

เปนรอยละของระดับสมรรถนะท่ีสูงขึ้นในดานภาวะผูนําของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะ                          

ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด (Office of the Attorney General, 2016, 69)

 สําหรับขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 1) ขาราชการอัยการ                  

คือ ขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ ตามกฎหมายวาดวยองคกรอัยการ และ                        

2) ขาราชการธรุการ ซึง่มสีาํนกังานอยัการสงูสดุเปนหนวยงานธรุการทาํหนาทีเ่กีย่วกบังานธรุการ งานวชิาการ 

สนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการ แลวยังมีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชน                  

ในการดําเนินการทางกฎหมาย (Public Prosecution Organ and Public Prosecutors Act, B.E. 2553, 

2010, 3) ซึง่ขาราชการธรุการเปนบคุลากรฝายสนบัสนนุขาราชการอยัการ จงึมคีวามสาํคัญตอการบรหิารงาน

ขององคกรอัยการ ทําใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวอยางดีที่สุด

 ปจจุบันองคการตาง ๆ มีการกําหนดคานิยม หรือวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติ                              

ที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากองคการอ่ืน ซึ่งในอดีตสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีหลักความประพฤติ                             

เพื่อขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกรอยางเปนรูปธรรมมีแตการใชระเบียบราชการเปนแนวทางในการปฏิบัติ                           

เทานั้น  จนป พ.ศ. 2556 จึงมีการศึกษาเรื่อง “การสรางวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด”                               

ผลการศึกษาพบวา ตัวแบบวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุดที่พึงประสงค คือ วัฒนธรรมองคกร

แบบเก้ือกูลเปนตัวนําที่มีลักษณะความเปนพี่เปนนอง มีการเคารพเช่ือฟงผูอาวุโสเพ่ือถายทอดการทํางาน 

ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบปรับเปลี่ยนที่มีลักษณะการปรับตัวใชความยืดหยุน ความคดิริเริ่มสรางสรรค 

และการสรางนวตักรรม ตามดวยวฒันธรรมองคกรแบบแขงขันเพือ่การพฒันาใหเกดิความชาํนาญในวชิาชีพ 

และวัฒนธรรมองคกรแบบบังคับบัญชาท่ีมุงเนนการบริหารจัดการภายในตามแผนงานใหสอดคลองกับ                     

เปาหมาย จึงกําหนดเปนคําขวัญ/หลักความประพฤติที่ยึดถือร วมกัน คือ “LOYALTY” หมายถึง                                       
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“ความจงรักภักดีตอองคกร” ประกอบดวย 1) มีคุณธรรม 2) ผูนําเปนแบบอยางที่ดี 3) ความรวมมือรวมใจ                     

4) ใฝรู  และพัฒนาอยางตอเน่ือง และ 5) มุงม่ันสูความเปนเลิศ โดยสํานักงานพัฒนาระบบราชการ                           

สํานักงานอัยการสูงสุด มีการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากรใหมีภาวะผูนําที่เหมาะสม                          

ในการขับเคลือ่นวฒันธรรมองคกรอยางตอเนือ่งจนถงึปจจบุนั (Academic Service Center Srinakharinwirot 

University, 2013, 7)

 ผูบริหารองคการถือเปนกลไกสําคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกร 

เพราะผูนําที่เกงสามารถสราง และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรได (Schein, 2010, 18) คุณลักษณะ                 

ภาวะผูนําที่เหมาะสมนั้น ผูนําตองเปนผูริเริ่ม และกระตุนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ              

เปนอยางดี มีความสามารถโนมนาวบุคลากรใหเกิดความเช่ือรวมกันจนเกิดการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรม                 

ที่สอดคลองกับคานิยม และบรรทัดฐาน ทําใหเกิดวัฒนธรรมองคกรเดียวกันสงผลใหองคการบรรลุเปาหมาย

สูงสุดได (Mills, 2005 cited in Promsri, 2014, 13)

 จากประเด็นความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนําของ                      

ผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากผูบริหารงานธุรการ                

เปนบุคคลสําคัญในการขับเคล่ือนองคการใหพัฒนาสูความเปนเลิศ ผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟายเพ่ือพัฒนา                          

ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของ                           

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
        ภาวะผูนาํ หมายถงึ กระบวนการความสมัพนัธระหวางบคุคลทีม่อีทิธิพลตอบคุคลอืน่ในการจงูใจ 

และโนมนาวเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (DuBrin, 1998, 344 & Northouse, 2007, 

3) รวมถึงคุณลักษณะ และความสามารถของผูนําในการสรางแรงบันดาลใจ (Yukl, 2010, 491-498)

  ตั้งแตชวงกลางทศวรรษท่ี 1970 มีการเปลี่ยนแปลงสูกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนํา

เชงิบูรณาการ (Integrative Leadership Theory Paradigm) ซึง่พยายามรวมทฤษฎีภาวะผูนาํเชงิคณุลักษณะ 

(Trait Leadership Theory) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory) และทฤษฎี

ภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Theory) เขาดวยกัน เน่ืองจากปจจุบันการบริหาร                 

ที่ประสบความสําเร็จนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ                     

(Yukl, 2010, 491 - 498 & DuBrin, 2010, 203) การแสดงออกในการนําผูอื่น การสรางแรงจูงใจใหผูตาม                  

นาํไปพัฒนา และแกไขปญหาขององคการเพ่ือใหการบริหารเปนไปตามวสิยัทัศน และเปาหมายทีก่าํหนดไว           

(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                          

ในองคการปฏบิตัติาม รวมถงึการสรางภาพลกัษณของตนเองใหมบีคุลกิภาพทีด่ ี (Lussier & Achua, 2001, 376)

  2.2  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) เปนผูนําที่ใชกระบวนการวางแผน                            

เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยมีทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ (Maghroori & Rolland, 

1997, 69-81 ; Hitt & Ireland, 1999, 43-57 & Gill, 2006, 41-43) มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ                        

เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ และเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน การกําหนดทิศทางขององคการ และ                

การมอบอํานาจใหแกผูปฏิบัติงาน จึงตองเปนผูนําท่ีมีความเช่ียวชาญ 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 ภาวะผูนาํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เปนผูนาํท่ีใหการยกยอง ชมเชย 

และใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา โดยสรางแรงจูงใจใหทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค เพ่ือใหการดําเนินการ

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                  

เผือ่แผ เหน็แกประโยชนของผูอืน่ เอาใจเขามาใสใจเรา และมใีจรกังานบริการ (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) รวมถึงมีทักษะในการส่ือสาร 

และการเปนผูฟงที่ดี (Greenleaf, 2002, 105-109) ตลอดจนมีการตัดสินใจในการแกปญหาอยางเปนระบบ 

(Spears, 2004, 7-11)  

  2.7  ภาวะผูนาํเชงิจรยิธรรม (Ethical Leadership) เปนผูนาํทีม่คีวามเสยีสละ ยดึมัน่ในจรยิธรรม

ทําใหคนเช่ือถือ และปฏิบัติตาม (Phra Phaisan Visalo, 2007, 4) จึงเปนผูสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม                            

ศีลธรรม มีความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต ความยุติธรรม เคารพใหเกียรติผูตาม และเห็นแก                     

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก  (Northouse, 2007, 3)

  2.8  ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) เปนผูนําที่แสดงออกทางพฤติกรรม

ในการสรางแรงจูงใจผูตามทีเ่กดิจากภายในจิตใจ กระตุนความหวัง หรือความเช่ือ ความไววางใจ ความจงรักภกัดี 

การยดึหลักคุณธรรม และมีความกลาหาญ (Fry, 2003, 693-727 & Yukl, 2010, 491-498)

  2.9  ภาวะผูนํายอดเย่ียม (Transcendental Leadership) เปนผูนําที่มีสติปญญาโดยพัฒนา

ทางจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย มีความเขมงวด

ตอตนเองในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในเรื่องการแบงเวลาอยางเหมาะสม มีความรูสึกวา

ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา และรูจักวางตัวไดอยางเหมาะสม                

กบักาลเทศะ (Danah, 2005, 53) รวมถงึเปนผูสนบัสนนุผูใตบงัคบับญัชาในการทาํงาน และสรางความสามัคคี

เพื่อใหเกิดทีมงานที่แข็งแกรงจนเกิดความผูกพันกันในองคการมากยิ่งขึ้น (Dariush, 2010 cited in                                   

Sanrattana, 2014, 167-187)
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 3. ภาวะผูนํากับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร 
      ภาวะผูนาํกบัวัฒนธรรมองคกรมีปฏิสมัพันธระหวางกนั เน่ืองจากผูนาํเปนผูสรางพฤติกรรม และ

ปทัสถานกลุมเพื่อเปนแบบอยางที่ดี สามารถโนมนาวใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน รวมถึงการ

ใชอํานาจในการตัดสนิใจของผูนําที่สะทอนใหเห็นคานิยมขององคการ โดยผูนําใสใจเร่ืองความเชื่อ พิธีกรรม 

คานิยม และฐานคติที่ฝงรากลึกอยูในวัฒนธรรมองคกรเพราะส่ิงเหลานี้เปนตัวชวย หรือตัวขวางไมให                            

เกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการได (Bass & Riggio, 2006, 21-25) ผูนําที่เกงจะสามารถเขาใจ และ                                   

มีแนวปฏิบัติที่เขากับวัฒนธรรมองคกรได สรางคานิยม บรรทัดฐาน และความเชื่อของบุคลากรรวมกัน                       

ทําใหพฤติกรรมของบุคลากรเปล่ียนแปลง และนําไปสูแนวทางการปฏิบัติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร                         

ดังนั้น ภาวะผูนํากับวัฒนธรรมองคกรจึงเปนแนวคิดที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Schein, 2010, 18)

 4. วัฒนธรรมองคกร สํานักงานอัยการสูงสุด
  สาํนักงานอัยการสูงสดุใชรปูแบบวัฒนธรรมองคกรโดยมีวฒันธรรมองคกรแบบเก้ือกลูเปนตวันาํ 

ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบปรับเปล่ียน วัฒนธรรมองคกรแบบแขงขัน และวัฒนธรรมองคกรแบบ                          

บังคับบัญชา  (Academic Service Center Srinakharinwirot University, 2013, 7) การขับเคล่ือนวัฒนธรรม

องคกรจึงตองการผูนําที่มีคุณลักษณะภาวะผูนําที่เหมาะสม สงผลตอการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมของ

บุคลากรรวมกันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ทําใหองคการบรรลุเปาหมายสูงสุดได (Mills, 2005 cited 

in Promsri, 2014, 13) เนื่องจากผูนําที่ประสบความสําเร็จตองมีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ประกอบดวย               

ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน             

ภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง ภาวะผูนําแบบใฝบริการ หรือภาวะผูนําแบบผูรับใช               

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูนํายอดเยี่ยม (Lussier & Achua, 2001, 81                          

& Yukl, 2010, 491-498) โดยผูวิจัยคนหาตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม              

เพื่อนําไปวางแผนการพัฒนาตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ เพื่อขับเคล่ือน                            

วัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชเทคนิคเดลฟาย โดยสอบถามจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน 

(Thomas, 1971 & Ludwig, 1997 cited in Hsu & Sandford, 2007, 8) เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 รอบ 

เพือ่หาฉนัทามติความคิดเหน็ของขอมลูทีส่อดคลองกนั (Agarwal, Prabuddha De, Sinha & Tanniru, 2000, 83)

 1.   ขัน้ตอนท่ี 1 การวางกรอบการเก็บขอมูล ผูวจิยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่ก่ียวของ                    

กบัเรือ่งคณุลกัษณะภาวะผูนาํ เพือ่กาํหนดคาํถามสําหรบัวางกรอบการเก็บขอมลูสรางเปนแบบสอบถามปลายเปด 

 
 

 

 

-      -         -  
-               -       -  
-     -   -  

:  Lussier & Achua, 2001, 81 & Yukl, 2010, 491-498 

 

: Academic Service Center Srinakharinwirot University, 2013, 7 
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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

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู และมีประสบการณในดานการพัฒนาภาวะผูนําไมตํ่ากวา 3 ป จํานวน 17 คน ไดแก 

ขาราชการอัยการ ผูที่เคยดํารงตําแหนงระดับผูบริหารสํานักงาน สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 3 คน 

ขาราชการธรุการ ทีด่าํรงตาํแหนงผูอาํนวยการระดบัสงู สงักดัสาํนกังานอยัการสงูสดุ จาํนวน  5 คน ขาราชการ 

หรอืนกัวชิาการจากหนวยราชการอืน่ ๆ   จาํนวน 5 คน และทีป่รกึษา หรอืวทิยากรในดานการพฒันาภาวะผูนาํ                

จากหนวยงานเอกชน จํานวน 4 คน

 3.  ขัน้ตอนที ่3 การสรางตวับงชีด้วยเทคนคิเดลฟาย ซึง่มกีารเกบ็รวบรวมขอมูล จาํนวน 3  รอบ 

การเก็บขอมูลในรอบที่ 1 ใชแบบสอบถามปลายเปดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน

  การเก็บขอมูลในรอบท่ี 2 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในรอบท่ี 1 พบวามีตัวบงชี้

คุณลักษณะภาวะผู นําของผู บริหารงานธุรการ 47 ตัวบงช้ี นํามากําหนดเปนแบบสอบถามปลายปด                                     

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด เพ่ือสอบถาม                     

ผูเช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 17 คน โดยใหผู เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นวาผู บริหารงานธุรการของ                          

สํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีคุณลักษณะภาวะผูนําในแตละตัวบงช้ีรายดานอยูในระดับใดบางใน 5 ระดับ

       การเก็บขอมูลในรอบที่ 3 เปนการตรวจสอบขอมูลซ้ํา ซึ่งแบบสอบถามในรอบน้ีจะมีขอคําถาม 

และแสดงคําตอบเดิมในรอบที่ 2 ไวดวย เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณายืนยันคําตอบของตนวามีความคิดเห็น

แตกตาง หรือไมแตกตางจากความคิดเห็นของกลุ ม แลวพิจารณาวาจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวย                                

(Wongwanich, 2005, 230)

       เกณฑที่ใช ในการเก็บขอมูลรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ระดับฉันทามติที่ เหมาะสม คือ                                               

ระดับความสอดคลองกันทางความคิดของผูใหขอมูล ซึง่กระบวนการเทคนิคเดลฟายน้ันไมมกีารเผชิญหนากนั

ระหวางผูใหขอมูล ผูใหขอมูลแตละคนจะไดรับขอมูลยอนกลับในลักษณะท่ีเปนภาพรวมของกลุม คํานวณ                  

คามธัยฐานต้ังแต 1.00 – 5.00 การแสดงคามธัยฐานระหวาง 3.50 – 5.00 หมายถึง ผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย

เปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ การแสดงคาพิสัยระหวางควอไทล 0 – 1.50 หมายถึง ผูเช่ียวชาญ                   

มีความคิดเห็นสอดคลองกัน และการแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลตั้งแต 1.51 ขึ้นไป หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ

มีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน (Wongwanich, 2005, 230)
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ผลการวิจัย
 ผลการเก็บขอมลูในรอบท่ี 1 ผูวจิยัสัมภาษณผูเช่ียวชาญแบบเจาะลึก จาํนวน 17 คน ใชแบบสอบถาม
ปลายเปด ขอคาํถาม “ผูบรหิารงานธุรการของสํานกังานอัยการสงูสุด ควรมคีณุลกัษณะภาวะผูนาํอยางไรบาง” 
พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม                 
องคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 47 ตัวบงช้ี ซึ่งผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ                              
ตัวบงชี้คุณลักษณะผูนําสอดคลองกันมากที่สุด จํานวน 14 คน คือ เปนนักประสานงาน และนักเจรจา                             
ตอรองที่ดี รองลงมามีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ เปนนักแกปญหา                  
ทีต่ดัสนิใจไดอยางถกูตอง และรวดเร็ว และมผีูเช่ียวชาญแสดงความคิดเหน็สอดคลองกนันอยทีส่ดุ จาํนวน 2 คน 
คือ เปนผูมีทักษะในการดําเนินชีวิต (แบงเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน                        
และนั่งสมาธิ) ดังตารางที่ 1 ซึ่งผูวิจัยนําตัวบงช้ีรายดานไปเก็บขอมูลในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ตอไป
 ผลการเก็บขอมลูในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 สามารถจําแนกตัวบงชีค้ณุลกัษณะภาวะผูนาํของ 

ผูบริหารงานธุรการ เพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1
ตวับงช้ีคณุลกัษณะภาวะผูนาํของผูบรหิารงานธรุการเพ่ือขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคกรของสํานกังานอยัการสูงสดุ

 

 1  2 
 
 

 

 3 
 
 

 

 

( ) 

Md* IR** Md IR 

1.  8 4.00 1  4.00 0 
2.  6 4.00 1  4.00 1 
3. 7 5.00 1  5.00 1 
4.    8 5.00 1  5.00 1 
5.  6 4.00 1  4.00 1 
6.  (System   
   Thinking)  

4 5.00 1  4.00 1 

7. 9 5.00 1  5.00 1 
8.  6 4.00 1  4.00 1 
9.    
    

3 5.00 1  5.00 1 

10.  
      

8 5.00 1  5.00 1 

11.   
      

7 5.00 1  5.00 1 

12.   14 5.00 1  5.00 1 
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 1  2 
 
 

 

 3 
 
 

 

 

( ) 

Md* IR** Md IR 

13.  3 5.00 1  5.00 1 
14.  12 5.00 1  5.00 1 
15.      
      

6 5.00 1  5.00 1 

16.    
      

6 5.00 1  5.00 1 

17.  4 5.00 1  5.00 1 
18.  3 5.00 1  5.00 0 
19.   
      

3 5.00 1  5.00 1 

20.  
          

3 5.00 2
 

- - -

21.  
      

11 5.00 2
 

- - -

22. 
      

5 5.00 1  5.00 1 

23.  3 5.00 1  5.00 1 
24.  3 4.00 2

 
- - -

25.  3 4.00 1  4.00 1 
26.   7 4.00 1  4.00 1 
27.  4 5.00 1  5.00 1 
28.   
      

3 5.00 1  5.00 1 

29.  3 5.00 1  5.00 1 
30.  3 5.00 1  5.00 1 
31.   3 5.00 1  5.00 1 
32.   3 5.00 1  5.00 1 
33.    
      

5 5.00 1  5.00 1 

34.  
      

3 5.00 1  5.00 1 

35.  8 5.00 1  5.00 1 
36.     
      

7 5.00 1  5.00 1 

ตารางท่ี 1
ตวับงชีค้ณุลกัษณะภาวะผูนาํของผูบรหิารงานธุรการเพือ่ขับเคล่ือนวฒันธรรมองคกรของสํานกังานอัยการสงูสุด (ตอ)
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 1  2 
 
 

 

 3 
 
 

 

 

( ) 

Md* IR** Md IR 

37.   3 5.00 1  5.00 1 
38.  (   ) 6 4.00 1  4.00 1 
39.    
      

4 5.00 1  5.00 1 

40.  
     

3 5.00 1  5.00 1 

41.  5 5.00 1  5.00 1 
42.  3 5.00 1  5.00 1 
43.  (   
        ) 

2 4.00 1  4.00 1 

44.   
       

8 5.00 1  
 

5.00 1 

45.     
      

4 5.00 1  5.00 1 

46. 
      

4 5.00 1  5.00 1 

47.  3 5.00 1  5.00 1 
*Md  **IR  

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 1 ตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ 
เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 47 ตัวบงช้ี พบวามีผู เช่ียวชาญ                            
จํานวน  14 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คือ เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองที่ดี 
รองลงมามีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ เปนนักแกปญหาที่ตัดสินใจ                 
ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และมีผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันนอยที่สุด จํานวน 2 คน คือ 
เปนผูมทีกัษะในการดาํเนนิชวีติ (แบงเวลาเพือ่ดแูลสขุภาพ ออกงานสงัคม ดแูลครอบครวั พกัผอน และนัง่สมาธ)ิ
 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 ตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ เพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 47 ตัวบงชี้ แสดงคามัธยฐาน 4.00 – 5.00 หมายถึง                        
ผูเชี่ยวชาญแสดงความเห็นดวยเปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ แสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ                
2.00 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 3 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา คือ                 
1) มกีารดแูลเอาใจใสผูใตบงัคบับญัชาโดยคาํนงึถงึความตองการ และความแตกตางของบคุคล 2) เปนผูทีเ่ขาใจ
บทบาทหนาที่อํานาจ และมีความรับผิดชอบในตําแหนงของตน และ 3) คุณลักษณะภาวะผูนําที่เปน                             

ตารางท่ี 1
ตวับงชีค้ณุลกัษณะภาวะผูนาํของผูบรหิารงานธุรการเพือ่ขับเคล่ือนวฒันธรรมองคกรของสํานกังานอัยการสงูสุด (ตอ)
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ผูแสดงออกถึงตัวตนอยางแทจริง และแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 1.00 แสดงวาผูเช่ียวชาญ                           

มีความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 44 ตัวบงชี้ และผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 3 เปนการพิจารณา                         

ความเห็นของตนวามีความสอดคลองกับคําตอบของกลุม พบวามีผลสอดคลองกับรอบท่ี 2

อภิปรายผลการวิจัย
 ผูวจิยัวิเคราะห และสังเคราะหขอมลูพบวา ผูเช่ียวชาญใหความสําคญัตัวบงชีค้ณุลักษณะภาวะผูนาํ

ของผูบริหารงานธุรการท่ีเหมาะสม จํานวน 44 ตัวบงช้ี แบงออกเปนรายดาน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับ                   

ความสําคัญสูงที่สุดไปหาความสาํคัญนอยที่สุด ดังตอไปน้ี

 อนัดบัที ่1 ตวับงชีด้านภาวะผูนาํเชงิกลยทุธมคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ ในการขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคกร

ของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 11 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูมีวิสัยทัศน 2) เปนผูที่มีความสามารถ                     

ในการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มุงปฏิบัติงาน 

เพื่อเปาหมายขององคการอยางชัดเจน 4) มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมานาน                 

5) มคีวามละเอยีดรอบคอบ และระมดัระวงัเพือ่ไมใหเกดิความผดิพลาด 6) มคีวามสามารถในการมอบอาํนาจ 

และมอบหมายงานไดเปนอยางดี 7) เปนผูที่แสดงออกถึงการสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ                                  

ในการทํางานเปนทีม 8) เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองท่ีดี 9) มีความสามารถในการใชทรัพยากร               

อยางประหยัดและคุมคา 10) เปนนักแกปญหาท่ีตัดสินใจไดอยางถูกตอง 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 จึงตองเปนผูนําที่มีความเช่ียวชาญ                     

มีประสบการณในการทํางาน และมีความละเอียดรอบคอบ (DuBrin, 1998, 344) รวมถึงเปนผูนํา                                         

ที่มีการสื่อสารที่ดี มีการเจรจาตอรอง แกปญหา และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว (Floyd, 2011, 67)                    

สิ่งสําคัญผูนําตองมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปนทีม                              

(Mintzberg, 1979, 343-357) และเปนผู นําที่มีความสามารถในการบริหารการใชทรัพยากรอยางมี                         

ประสทิธภิาพดวย (Feldman (Ed.), 2008, 201) 

 อนัดบัที ่2 ตวับงชีด้านภาวะผูนาํยอดเยีย่ม ประกอบดวย 7 คณุลักษณะ คอื 1) เปนผูทีร่กัษาระเบียบวนิยั 

2) เปนผูที่มีความเขมงวดตอตนเองในการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มีทักษะในการดําเนินชีวิต (แบงเวลา                

เพื่อดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน และน่ังสมาธิ) 4) เปนผูที่แสดงออกทางพฤติกรรม 

เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกผู ใตบังคับบัญชา และทีมงาน 5) เปนผูที่รู จักวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ                            

เหมาะสมกับเวลา และสถานที่ 6) มีความสามารถในการสรางความสามัคคี เพื่อใหเกิดทีมงานที่แข็งแกรงได 

และ  7) เปนคนตรงตอเวลา สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนํายอดเย่ียม เปนผูนําที่มีสติปญญา      

โดยพัฒนาทางจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย                          
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มีความเขมงวดตอตนเองในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในเรื่องการแบงเวลาอยางเหมาะสม                   

มคีวามรูสกึวาตนเองเปนสวนหนึง่ของสังคมเพ่ือเปนแบบอยางทีด่แีกผูใตบงัคบับญัชา และรูจกัวางตวัไดอยาง

เหมาะสมกับกาลเทศะ (Danah, 2005, 53) รวมถึงเปนผูสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา และ                  

สรางความสามัคคเีพือ่ใหเกดิทีมงานท่ีแข็งแกรงจนเกิดความผูกพันกนัในองคการมากย่ิงข้ึน  (Dariush, 2010 

cited Sanrattana, 2014, 167-187)

 อนัดับที ่3 ตวับงช้ีดานภาวะผูนาํแบบใฝบริการ หรือภาวะผูนาํแบบผูรบัใช ประกอบดวย 6 คณุลักษณะ 

คือ 1) เปนผูฟงที่ดี มีทักษะในการฟง 2) เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ 3) มีความเอ้ือเฟอ                

เผื่อแผ ชวยเหลือผู ใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม 4) มีความออนนอมถอมตน ใหเกียรติผู อื่นเสมอ                                        

5)   มใีจรกัในงานบริการ และ 6) เปนผูทีผ่อนปรน และมีความยดึหยุนตอผูอืน่ สอดคลองกับแนวคดิคณุลกัษณะ

ภาวะผูนาํแบบใฝบรกิาร หรอืภาวะผูนาํแบบผูรบัใช เปนผูนาํทีม่คีณุธรรมสูงสุด มลีกัษณะเดนดานการออนนอม

ถอมตน การใชอาํนาจในการสรางความสมัพนัธ และการพัฒนาผูตามใหมภีาวะผูนาํ (Yukl, 2010, 491-498) 

รวมถึงเปนผูนําท่ีมีความซ่ือสัตย มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เห็นแกประโยชนของผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา                   

และมีใจรักงานบริการ (Greenleaf, 1970/1977 cited in Northouse, 2007, 3 ; Yukl, 2010, 491-498                         

& Spears, 2004, 7-11) เปนผูสรางสันติ เปนผูผอนปรน และยืดหยุนตอผูอื่น การโนมนาว  ใหกําลังใจ                          

ใหคําแนะนําปรึกษา ใหการฝกฝน และพัฒนาความสามารถของปจเจกบุคคล รักความยุติธรรม                                           

ใหความไววางใจผู ใตบังคับบัญชาที่สามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ และเหมาะสมกับสถานการณ                             

(Yukl,  2010, 491-498 & Spears, 2004, 7-11)  รวมถึงมีทักษะในการสื่อสาร และการเปนผูฟงที่ดี                        

(Greenleaf, 2002, 105-109) ตลอดจนมีการตัดสินใจในการแกปญหาที่เปนระบบ (Spears, 2004, 7-11) 

 สําหรับอันดับที่ 3 มีตัวบงชี้ด านภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ประกอบดวย 6 คุณลักษณะ คือ                                          

1) มีความซื่อสัตย สุจริต 2) มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว                                               

3) มีความเมตา กรุณา มีความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขในการทํางาน 4) มีความยุติธรรม เที่ยงตรง                            

และไมเขาขางฝายใดฝายหน่ึง 5) เปนผูที่ใหความไววางใจ เชื่อมั่นในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา                     

ในการทํางาน 6) เปนผูที่มีสัจจะวาจา รักษาคําพูด และปฏิบัติตามสิ่งที่พูด สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะ

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนผูนําที่มีความเสียสละ ยึดม่ันในจริยธรรม ทําใหคนเช่ือถือ และปฏิบัติตาม                         

(Phra Phaisan Visalo, 2007, 4) จึงเปนผูสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม มีความเมตตากรุณา                                  

มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความยุติธรรม เคารพใหเกียรติผู ตาม และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก                           

(Northouse, 2007, 3) หากจะเปลี่ยนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยางแทจริง

ไดนั้นตองยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูนํา และผูตามใหสูงขึ้นจนเกิด                      

การเปล่ียนแปลงรวมกัน เพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความรูสึกถึงความตองการอยางแรงกลาท่ีสูงกวา

ระดับความตองการข้ันพื้นฐานของมาสโลว (Burns, 1978, 19-20) ตามแนวคิดของอริสโตเติล เนนวาควรให

ความสําคัญกับการพัฒนา และการฝกอบรม ผูมีคุณธรรมจะมีความกลาหาญสามารถควบคุมอารมณได                        

ไมเห็นแกตัว มีความซื่อสัตย มีความถอมตัว มีความยุติธรรม 
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และมีความเช่ือวาศีลธรรมจะชวยทําใหคนในชุมชนมีชีวิตที่ดี (Northouse, 2007, 3) มีการวิจัยของ                            

Karnjanapun (2017, 16-25) พบวาพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความรับผิดชอบ                    

มุงมั่นตั้งใจทํางานดวยความพากเพียร ชื่อสัตย มีเหตุผล กตัญูกตเวที มีการรักษาระเบียบวินัย เสียสละ 

สามัคคี ประหยัด ยุติธรรม อุตสาหะ เมตตากรุณา และปรารถนาจะใหผู อื่นเปนสุข และการวิจัยของ                          

Rukbanglaem (2016, 189-192) พบวาผูนําเชิงจริยธรรมตองมีความซื่อสัตย มีกฎเกณฑที่กอใหเกิด                        

ความยุติธรรม และเปนแบบอยางที่ดีดานพฤติกรรมในทางจริยธรรมดวย

 อันดับที่ 4 ตัวบงชี้ดานภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ประกอบดวย 4 คุณลักษณะ คือ 1) มีความม่ันใจ

ตนเองสงู 2)  มบีคุลกิภาพด ี3) มคีวามสามารถสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคการ และ 4) มคีวามนาเชือ่ถอื 

นาเคารพ และศรทัธา สอดคลองกบัแนวคดิคณุลกัษณะภาวะผูนาํเชงิศรัทธาบารมี เปนผูนาํทีม่คีวามนาเชือ่ถอื 

นาเคารพ และศรัทธา ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาจึงเกิดความผูกพัน (House, 1977 cited in 

Muckinsky, 1997, 374 & Yulk, 2010, 491-498) และการสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคการปฏิบัติตาม

รวมถึงการสรางภาพลักษณของตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี (Lussier & Achua, 2001, 376)  

 อนัดบัที ่5 ตวับงชีด้านภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง ประกอบดวย 3 คณุลกัษณะ คอื 1) เปนผูทีส่งเสริม 

สนบัสนนุพฒันาศกัยภาพของผูใตบงัคบับญัชา 2) มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค และ 3) มคีวามสามารถควบคมุ

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 

ความพึงพอใจของผู ใตบังคับบัญชาตอผู นําที่ช วยเพิ่มความสัมพันธที่ดี การเพิ่มอํานาจ ทําใหเกิด                                

การมอบหมายงาน และการปฏิบัติไดงายขึ้น การรักษาความยุติธรรม และความเสมอภาคมีอิทธิพล                                

ตอการรบัรูของผูใตบงัคบับญัชาจึงชวยเพิม่ความจงรักภกัดแีละความผูกพนัตอองคการ (Yukl, 2010, 491-498) 

 สําหรับอันดับที่ 5 มีตัวบงชี้ดานภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง ประกอบดวย 3 

คณุลกัษณะ คอื 1) มคีวามมุงมัน่ทุมเทในการพัฒนาตนเองเพ่ือศกึษาเรียนรูอยูตลอดเวลา 2) เปนผูทีป่ฏบิตัติน

อยางเสมอตนเสมอปลาย และ 3) มีความคิดในแงบวก สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําที่แทจริง 
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หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง เปนผูนําที่มีความตระหนักในตนเองสูงเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อารมณ และ

เอกลักษณของตนเอง (Yukl, 2010, 491-498) รวมถึงการเปนผูนําที่มีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย 

(George, 2000, 35-39)  อันดับที่ 6 ตัวบงชี้ด านภาวะผู นําแบบแลกเปล่ียนมีความสําคัญนอยท่ีสุด                                   

ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 1 คุณลักษณะ คือ มีการยกยอง 

ชมเชย และใหรางวัลผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําแบบ                   

แลกเปลี่ยนเปนผูนําที่ใหการยกยอง ชมเชย และใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา โดยสรางแรงจูงใจใหทํางาน

จนบรรลุวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นปกติ (Burns, 1978, 19-32) แตกตางจาก

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงสรางการเปล่ียนแปลงแกพนักงาน และองคการมากกวาภาวะผูนําแบบ                  

แลกเปลีย่นทีมุ่งสนบัสนนุความม่ันคงขององคการเปนสําคญั (Promsri, 2005b, cited in Promsri, 2014, 100)

สรุป
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนํามี 9 ดาน จํานวน 44 ตัวบงช้ี พบวาตัวบงชี้

ดานคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสําคัญสูงที่สุด เพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงาน

อัยการสูงสุด จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เปนผูมีวิสัยทัศน 2) เปนผูที่มีความสามารถในการ                

คิดเชิงระบบ (System Thinking) เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มุงปฏิบัติงาน                            

เพื่อเปาหมายขององคการอยางชัดเจน 4) มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมานาน                       

5) มคีวามละเอยีดรอบคอบ และระมดัระวงั เพือ่ไมใหเกดิความผดิพลาด 6) มคีวามสามารถในการมอบอาํนาจ 

และมอบหมายงานไดเปนอยางดี 7) เปนผูที่แสดงออกถึงการสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ                               

ในการทํางานเปนทมี   8) เปนนกัประสานงาน และนกัเจรจาตอรองท่ีด ี  9) มคีวามสามารถในการใชทรัพยากร                

อยางประหยัด และคุมคา 10) เปนนักแกปญหาท่ีตัดสินใจไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และ 11)                                        

เปนผูที่สามารถอธิบายงาน และสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาไดดี

 ผูวจิยัไดบทสรปุจากการศกึษาคณุลกัษณะภาวะผูนาํเพือ่ขับเคล่ือนวฒันธรรมองคกร พบวาวฒันธรรม

องคกรตองมคีวามสอดคลองกบัคานยิม และวสิยัทศันขององคการ ซึง่การทําใหเกดิเปนวฒันธรรมองคกรไดนัน้ 

สิง่สาํคญัคอืผูบรหิารงานธุรการท่ีมคีณุลกัษณะภาวะผูนาํ จากผลการวิจยัแสดงใหเหน็วาควรมุงเนนการพัฒนา

ดานคณุลกัษณะภาวะผูนาํเชงิกลยทุธเปนอนัดับแรก โดยใชความสามารถในการส่ือสารทีด่ ีถายทอดวสิยัทศัน 

พันธกิจ เปาหมาย และคานิยมแสดงออกมาเปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถ         

วัดผลได ผูบริหารงานธุรการในฐานะผูนําตองเปนผูสนับสนุน สงเสริม และผลักดันใหบุคลากรมีความคิด             

ความเช่ือรวมกัน มีการทํางานเปนทีม จึงจะสามารถขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เพื่อใหองคการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได 

 1. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในคร้ังนี้
  ควรนําตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการท่ีเหมาะสม จํานวน 44 ตัวบงชี้                                 

ที่เปนผลการวิจัยในครั้งนี้สรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ                             
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ในปจจุบันโดยนํามาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ถาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา                  

ของผูบริหาร งานธุรการในปจจุบันนอยกวาตัวบงช้ีคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม 

แสดงใหเห็นวาชองวางของคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีแตกตางกันน้ันเปนสวนท่ีจะตองนําไปกําหนดแผน                           

การฝกอบรม และพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการตอไป 

 2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป
  ควรนาํตวับงชีค้ณุลกัษณะภาวะผูนาํของผูบรหิารงานธุรการของสาํนกังานอัยการสูงสดุ กาํหนด                     

รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา นําไปทดลองใชจริงกับผู บริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด                                 

เพือ่ตรวจสอบความสอดคลองตวับงชีค้ณุลกัษณะภาวะผูนาํกบัรปูแบบการพฒันาภาวะผูนาํ โดยนาํมาวเิคราะห                    

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด วาสามารถ                  

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด
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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการสรางความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค             

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การวิจัยในคร้ังนี้ใชการวิจัยแบบ Convergent Parallel Design      

ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกันและเปนอิสระตอกัน การวิจัยเชิงปริมาณใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และการสังเกตเปน

เครือ่งมอื การแปลผลจะเปนการผสานทัง้สองวธิกีารวจิยัเขาดวยกนั  การวเิคราะหขอมูลเชิงปรมิาณใชเทคนคิ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 256160

การวเิคราะหถดถอยพห ุ (Multiple Regressions) การวเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพใชเทคนิคการวเิคราะหเนือ้หา 

(Content Analysis)  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก  ผูประกอบการที่เปนสมาชิกของศูนยสรางสรรค                           

งานออกแบบเชียงใหม สมาคมผูผลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ และสํานักงานสงเสริมการคา

ระหวางประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 235  ราย และสัมภาษณผูประกอบการ 17 ราย                                  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสกัดความรู  และสิ่งแวดลอมในการทํางาน                                   

มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยแบงเปนสามมิติ  ไดแก 

มตินิวตักรรม  มติเิทคนคิการผลติใหม และ มติริางวลัหตัถกรรมสรางสรรค สวนผลการวจิยัเชงิคุณภาพยนืยนั

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
 กระแสการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของเศรษฐกจิโลก และสภาวะการแขงขนัทีเ่พ่ิมความรนุแรงขึน้ 

ทาํใหประเทศตางๆ  ตองมกีารปรบัตวัใหเหมาะสมกบัสถานการณ ประเทศไทยมกีารทบทวนกลยทุธการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เคยมุงเนนการผลิตภาคอุตสาหกรรม มาเปนเศรษฐกิจที่เนนการเกษตร                      

การบรกิาร และภมูปิญญา เพือ่สรางมลูคาเพิม่ ความหลากหลาย และความยัง่ยนืใหกบัเศรษฐกจิของประเทศ 

(Thailand Creative & Design Center , 2009)  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12                   

มีประเด็นหลักการพัฒนาที่สําคัญขอหนึ่งเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 

เศรษฐกจิดจิทิลั เศรษฐกจิฐานชวีภาพ เศรษฐกจิเชิงสรางสรรคและวฒันธรรม และการพัฒนาวสิาหกิจตัง้ใหม 

(Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ 

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเศรษฐกิจสรางสรรคอันมีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือน  

 อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมที่ใชความรูเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในการตัดสินใจ 

ซึ่งมีทั้งการผลิตสินคาที่จับตองไดเปนรูปธรรม และการบริการเชิงปญญาหรือ เชิงศิลปะที่จับตองไมไดแตมี

เน้ือหาสาระ (Content) ทีส่รางสรรค มมีลูคาทางเศรษฐกิจและมุงตอบสนองตลาด อตุสาหกรรมน้ีจะเก่ียวของ

กับภาคสวนตางๆ ที่มีความหลากหลายซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรม ที่สรางสรรคแตกตางกันไปไมวาจะเปน                      

ดานศิลปะและหัตถกรรมตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ดานดนตรีคีตศิลป ดานการตีพิมพ ดานทัศนศิลป                         

ดานศิลปะการแสดง ไปจนถึงกลุมกิจกรรมท่ีมุงเนนการบริการและกิจกรรมท่ีใชเทคโนโลยีอยางเขมขน เชน 

ดานภาพยนตร ดานโทรทัศนและการกระจายเสียงวิทยุ สือ่ใหมๆ   และการออกแบบ  (Kusumawadee, 2010) 

มรดกทางวัฒนธรรมกลายเปนสินคาของประเทศไทยท่ีจะมาควบคูกับรายไดจากการทองเที่ยว อุตสาหกรรม

ทางดานหตัถกรรมทองถิน่ การทองเทีย่ว และศลิปะ สามารถดงึเมด็เงนิใหกบัประเทศไทยไดถงึ 30,000 ลานบาท

ตอป  (Creative Chiang Mai, 2014)  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีศักยภาพแข็งแกรงในการผลิต               

งานหัตถกรรม จํานวนของผูประกอบการ SMEs มีความหนาแนนสูงในภูมิภาคน้ี (Office of Small and                  

Medium Enterprise Promotion, 2014)

 ปจจุบันสินคาหัตถกรรมตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ปญหาหลายอยางเกิดจาก                           

การขาดการใชเทคโนโลยีและการคิดคนนวัตกรรม เนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัด และขาดการถายโอนความรู                  

ความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณคาในการสรางสรรคงานหัตถกรรมไปสูรุนตอไปดวยรูปแบบท่ีชัดเจน 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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ซึ่งปญหาเหลานี้เปนประเด็นที่นาสนใจเพราะจากผลการวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรูในองคกรขนาดใหญ 

พบวา ความรูที่อยูในตัวคนสามารถแบงปนกันไดผานการพูดคุย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสงผล                             

ใหเกิดความคิดใหมๆ และนําไปสูการพัฒนาสินคาและบริการใหมีความแตกตาง สรางสรรค หรือ                                    

เปนนวตักรรมใหม 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 ก็เปนแหลงที่มาท่ีสําคัญของการนําขอมูล ความรูแหลาน้ี   มาตอยอดกับความรูเดิมของ                          

แตละคนและนํามาใชพัฒนาจนกลายเปนสินคาและบริการใหมๆ ได  ซึ่งทั้งหมดนี้ ทําใหธุรกิจตางๆ                         

พยายามหาทรัพยากรท่ีจะทําใหตนเองอยูรอด ไมวาจะเปนความสามารถในการจัดการ และการใชประโยชน

จากความรูที่จะเปนแหลงที่มาหลักของความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูอาจจะชวยให                               

ผูประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเองตอไปไดในอนาคตและมีความยั่งยืน 

 ดงัน้ัน จากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันทีร่นุแรง  การสรางความรูเพือ่พัฒนา

สินคาหัตถกรรมสรางสรรค จะเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน                                    

ใหกับผูประกอบการไดในอนาคต จึงเปนที่มาของการศึกษาในคร้ังนี้  เพื่อใหทราบปจจัยการสรางความรู                      

ที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผลของการวิจัย

จะเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีผลิตสินคาหัตถกรรมอาจนําไปประยุกต หรือเปนแนวทางสําหรับกิจการ

ของตนเพื่อใหการผลิตอยูบนพื้นฐานของการใชความรู อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลผลิตที่มี                                 

ความสรางสรรคตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อสํารวจและวิเคราะหปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค                             

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยใชทฤษฏีการสรางความรูขององคกร (Nonaka & Takeuchi, 1995, 71-72) 

เปนพื้นฐานในการศึกษา โดยใชกระบวนการการแปลงเปล่ียนความรูในเกลียวความรู (Knowledge Spiral) 

หรอื SECI (เซกิ) ไดแก การแลกเปลีย่นเรียนรู  (Socialization) เปนกระบวนการของการสรางความรูของบคุคล
ผานการปฏสิมัพนัธทางตรงระหวางบคุคล และระหวางสิง่แวดลอม  การศกึษาของ  Schulze & Hoegl (2008) 

และ  Lwoga, Ngulube, & Stilwell (2010) พบวาการแลกเปล่ียนเรยีนรูภายในเครือขายทาํใหเกดิความรูใหม 

และความแปลกใหมของไอเดียผลิตภัณฑ   การสกัดความรู  (Externalization) เปนการทําใหความรูฝงลึก
ของแตละคนและของกลุมใหอยูในรูปแบบที่มีความชัดแจง  การศึกษาของ Samuel, Goury, Gunasekaran 

& Spalanzani (2011) พบวาการสกัดความรูมีความสําคัญในการสรางความรูในโซอุปทาน (Supply Chain) 
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เนือ่งจากหากมกีารจดัทาํโครงสรางเอกสารทีเ่ปนทางการจะสามารถชวยใหการทาํงานรวมกนัในเครอืขายงายขึน้ 

การจัดระบบความรู (Combination)  เปนการรวบรวมความรูจากหลายสวนใหเกิดความรูใหมในองคกร                    

โดยความรูใหมขององคกรเกิดขึ้นจากการจัดองคประกอบของสารสนเทศที่มีอยูดวยการแยก การเพิ่มเติม                

การประกอบเขาดวยกัน และการจดัหมวดหมูทีไ่มตอเนือ่งกนัเขาดวยกนั (Lee & Choi, 2003) การผนกึความรู  
(Internalization) เปนกระบวนการของการเปลีย่นความรูชดัแจงใหเปนความรูฝงลกึอีกครัง้หนึง่ผานการเรยีนรู
จากการปฏิบัติจริง การศึกษาของ Chang, Hung & Lin (2014) และ Schulze & Hoegl (2008) พบวา                     

การผนึกความรูมีความสัมพันธทางบวกกับการสรางสิ่งใหม ซึ่งสิ่งใหมหมายถึงระดับของผลิตภัณฑใหม                       

ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ซึ่งการสรางความรูในเซกิโมเดลจะเปล่ียนความรูเปนมูลคา

ทางธรุกจิ   พฒันานวตักรรมผลติภณัฑใหเกดิขึน้ในองคกร (Lee & Choi, 2003 ; Nonaka, Toyama & Konno, 2000)  

นอกจากกระบวนการสรางความรู ผานกระบวนการเซกิทั้งสี่ขางตนแลว จากการทบทวนวรรณกรรม                                

ยังพบวามีปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการสรางความรู ที่สําคัญ ไดแก  วัฒนธรรมองคกร มีสวนชวย                                       

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

จาํนวนมากพบวาบทบาทผูนาํมีผลตอการสรางความรูในองคกร  (Lee  &  Choi, 2003 ; Nonaka et al., 2000) 

ผลที่ไดสรุปวา ผูนํา มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสรางความรู ทั้งในดานกระบวนการแบงปน การสราง      

และการสกัดความรู และทําใหการดําเนินการดานการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ (Von Krogh, Nonaka, 

& Rechsteiner, 2012)  นอกจากนีผู้นาํยงัเปนปจจยัเสรมิในการสนบัสนนุดานตางๆ  เชน โปรแกรมทีส่นบัสนนุ

อยางตอเน่ือง และสรางเงื่อนไขท่ีจําเปนในการจัดการความรู และอาจจะมีการใหรางวัล คําชมเชย                               

หรือประกาศนียบัตร เพื่อเปนการแสดงออกถึงการใหความสําคัญกับความรู และการเปดโอกาสใหพนักงาน

ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น สิ่งแวดลอม                      

ในการทํางาน เปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมการสรางความรูใหกับคนในองคกรไดเปนอยางดี แบงออก                                     

เปนสองประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ (Physical Environment) เชน หองประชุม โตะ เกาอี้                                   

อุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตางๆ คอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน และ                                

สิ่งแวดลอมเสมือน (Virtual Environment) เปนการพบปะกันผานเครือขายทางสังคม เชน โซเซียลมีเดีย                          

ไลนกลุม และ เฟสบุค  การใชเทคโนโลยีการส่ือสารก็เปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหการสรางความรูและ                     

นวัตกรรมรวมกันได  (Hijazi & Kelly, 2003) 
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  ผลิตภัณฑสรางสรรค เปนผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสรางสรรคของคน ซึ่งอาจจับตองได หรือ                

จับตองไมได (Besemer & O'Quin, 1999) ผลลัพธที่จับตองได ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งมีความใหม 

(Novelty) ระดบัของการรับรูถงึผลของความใหมและความแตกตางจากคูแขงทีอ่ยูในขอบเขตเดยีวกับกจิการ 

(Amabile,1983) การใชความรูสรางสรรคผลิตสินคาโดยการบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหมผสานกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางเอกลักษณใหกับสินคาของตน Bunsin (2014)  การศึกษาของ Popadiuk & 

Choo (2006) ทีก่ลาววาจาํนวนของนวัตกรรมขึน้อยูกบัการสรางความรู โดยนวัตกรรมจะประกอบดวยแนวคิดใหม

ที่ถูกแปลงเปลี่ยนใหเปนสินคาหรือบริการใหมที่สร างคุณคาใหกับองคกร โดยที่แนวคิดใหมเกิด                            

จากการท่ีคนในองคกรมีโอกาสปฏิสัมพันธกันในสภาพแวดลอมท่ีมีการกําหนดเง่ือนไขในการสรางความรู                         

จากแนวคิดขางตนผูวิจัยวัดการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยวัดจากผลลัพธที่ไดจากการผลิต ไดแก                  

สิ่งที่จับตองได วัดจากผลิตภัณฑใหมที่กิจการผลิตออกมาโดยมีความแตกตางจากคูแขงในตลาดเดียวกัน      

หรือในการศึกษาคร้ังน้ีเรียกวานวัตกรรมผลิตภัณฑ ในสวนของผลลัพธการสรางสรรคที่จับตองไมได                               

ใชการวัดจากจํานวนการใชความรูในการผลิตสินคาใหม  และจากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ                          

ในการสงเสริมผูประกอบการหัตถกรรมสรางสรรค จึงเพิ่มการวัดจํานวนการไดรับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค

เปนการสะทอนจากมุมมองภายนอกของกิจการ เพือ่ใหมติขิองการวัดมคีวามชัดเจนมากย่ิงขึน้ การศึกษาของ

นกัวจิยักอนหนานี ้ ยงัไมมขีอสรปุทีช่ดัเจนเกีย่วกบัปจจยัการสรางความรูในการผลติสนิคาหตัถกรรมสรางสรรค

โดยตรง (Schulze & Hoegl, 2008 ; Suzianti & Anisah, 2014) ดังนั้นผูวิจัยจึงทําทดสอบปจจัย                                           

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (SOC)  การสกัดความรู (EXT) การจัดระบบความรู (COM)  การผนึกความรู (INT)  

วฒันธรรมองคกร  (CUL)  บทบาทผูนาํ (LEAD)  และส่ิงแวดลอมในการทํางาน (Envir)  และวัดการผลิตสนิคา

หัตถกรรมสรางสรรค ออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  (Y1) เทคนิคการผลิตใหม (Y2) รางวัล

หัตถกรรมสรางสรรค (Y3) เขียนเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้

 ปจจัยการสรางความรู

 

 (SOC) 

 (EXT) 

 (COM) 

 (INT) 

 (LEAD) 

 (CUL) 

 (Envir) 

 (Y1) 

 (Y2) 

 (Y3)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยแบบพรอมกัน (Convergent Parallel Design) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยวิธีการวิจัยทั้งสองเปนอิสระตอกัน โดยใหความสําคัญกับการวิจัยทั้งสอง

แบบเทาเทียมกัน และเพ่ือตรวจสอบความถูกตองหรือทําใหผลการวิจัยสมบูรณมากข้ึน (Ngamwichaikit, 

2015) โดยเริ่มพัฒนากรอบแนวคิด จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากขอมูลทุติยภูมิ 

และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินคาหัตถกรรม เพื่อสังเกตประเด็นที่อาจจะเพ่ิมเติมไดในกรอบแนวคิด  และ

ในขั้นตอไปเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ
        ประชากรท่ีใชในการวิจยัในคร้ังนีค้อื  ผูประกอบการหัตถกรรมท่ีเปนสมาชกิของศนูยสรางสรรค

งานออกแบบเชียงใหม  สมาคมผูผลติและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ สาํนักงานสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 426 ราย  คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของเครซ่ี                      

และมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน Yotongyos & Swasdison, 2014) คือ 201 ราย  ผูวิจัย                       

จงึสงแบบสอบถามไปทัง้หมดเพือ่ใหไดแบบสอบถามกลบัคนืมามากทีส่ดุ และไดรบัการตอบกลบัทัง้สิน้ 287 ราย 

คดิเปนรอยละ 67.37 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวาเหลือเพยีง 235 ราย คดิเปนรอยละ 55.16

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม     

ตอนที ่2 ขอมลูทัว่ไปของกจิการ ตอนที ่3 ปจจยัการสรางความรู ตอนที ่4 ความรู โดยตอนท่ี 3 เปนคาํถามปลายปด 

ใชแบบมาตรประมาณคา Likert-scale จํานวน 5 ระดับ โดยระดับ 1 เทากับ ดําเนินการนอยที่สุด ถึงระดับ 5 

เทากับดําเนินการมากที่สุด สวนตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด

  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยทดสอบคาความเท่ียงตรง (Validity) และทดสอบหา

คาความเชื่อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามกอนเก็บรวบรวมขอมูลจริง จํานวน 30 ราย แลวนําขอมูลที่ได

มาวิเคราะหความเชื่อถือไดของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง (n = 30)  วัดความสอดคลองภายใน 

(Internal Consistency) โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)                      

วาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรอืไม โดยควรมีคามากกวา 0.7 ขึน้ไป  (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) และปจจยัอืน่จากการทบทวนวรรณกรรม

ขางตน  และเม่ือไดกรอบคําถามแลว นําเครื่องมือน้ีใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความตรง        

ตามเน้ือหา ตลอดจนความถูกตองของภาษาในการส่ือความหมาย นําแบบสัมภาษณเขาสัมภาษณกิจการ               

ทีผ่ลติสนิคาหตัถกรรมโดยผูใหขอมลูทีส่าํคญั (Key Informants) ทีใ่ชในการวจิยัในคร้ังนีไ้ดแก เจาของกจิการ 

ที่เปนตัวแทนกลุมผลิตภัณฑที่ไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงไว  จํานวน 20 ราย  ใหครอบคลุมประเภท                     

การผลิตสินคาหัตถกรรม 10 ประเภท ประเภทละ 2 กิจการ (เกณฑการแบงจากสมาคมผูผลิตและ                                  

สงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ) โดยมีเง่ือนไขเบ้ืองตนวาผูที่ถูกคัดเลือกใหความรวมมือในการสัมภาษณ

อยางดี การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
  1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
           ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมลูทัว่ไปของกิจการ พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม

มีจํานวนทั้งสิ้น  235  ราย   สวนใหญเปนเพศหญิง   อายุระหวาง  31-60  ป  ระดับการศึกษาสวนใหญตํ่ากวา

ปริญญาตรี  ระยะเวลาในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจเฉล่ีย  10.46 ป  และเม่ือแบงประเภทของกิจการพบวา 

เกือบครึ่งหน่ึงของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวน้ัน                     

เมื่อนําขอมูลจํานวนพนักงานมาจัดกลุมตามเกณฑการจัดขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม                               

ของสาํนกัการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา กจิการสวนใหญเปนกจิการขนาดยอม 

คิดเปนรอยละ  92.35  และการผลิตสินคาหัตถกรรมเกือบคร่ึงหน่ึงเลือกกลยุทธการผลิตและสรางแบรนด              

เปนของตนเอง หรือรอยละ  49.02   ประเภทของสินคาหัตถกรรมท่ีกิจการผลิตเปนหลัก  พบวา ประเภทผา

และสิ่งทอมีการผลิตมากที่สุด และรายไดของกิจการที่ตอบแบบสอบถามมีรายไดจากการขายเฉลี่ย                                  

ไมเกิน 1,000,000 บาทตอป 

  1.2 การทดสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย 
                     การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระดวยคาสัมประสทิธิส์หสมัพนัธแบบเพยีรสนั 

(Pearson Correlation) พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.199  ถึง 0.612   ซึ่งไมเกินเกณฑ 0.65 

(Kaiyawan, 2012)  และเม่ือพิจารณาคา 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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จากตารางท่ี 1  คา VIF ของสมการท่ีมีคาตั้งแต 1.107 ถึง 2.326  สมการท่ี 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

ตารางท่ี 1  
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุของปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค

      
  1 

 
 2 

 
 3 

 
 B  T p B T p B  t p 

( ) -38.379  -2.921 .004 -29.476 -2.732 .007 .085 -.863 .389
 (SOC) .507 .014 .178 .859 5.546 .211 2.259* .025 .106 .147 2.025* .044

 (EXT) 12.506 .400 3.866** .000 5.975 .252 2.156* .033 -.079 .206 2.218* .028
 (COM) -4.548 -.158 1.498 .136 -4.019 -.185 -1.505 .135 -.049 -.168 -1.793 .074

 (INT) 2.226 .063 .671 .503 .230 .009 .085 .933 .030 -.082 -.950 .343
 (CUL) -5.023 -.150 -1.567 .119 -.831 -.033 -.273 .785 -.005 .053 .583 .560

 (LEAD) 6.522 .163 1.763 .080 3.539 .121 1.068 .287 .012 -.008 -.087 .931
  (Envir) 1.444 .173 2.324* .021 .085 .014 .168 .867 -.173 .089 1.299 .195

 R=.426  R2=.182 R2adj=.149 F=5.463 
P=.000 

R=.341 R2=.116 R2adj=.073 F=2.693 
P=.012

R=.244 R2=.060 R2adj=.031 F=2.057 
P=.049 

*  .05  **  .01 

   จากตารางที่ 1  เมื่อพิจารณาปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรม

สรางสรรค โดยวัดทั้ง 3 มิติ ผลการวิเคราะหดวยวิธี  Enter  ไดดังนี้

   1.3.1 สมการท่ี 1  มิตินวัตกรรมผลิตภัณฑ: สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย                        

การสรางความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิตินวัตกรรม

ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=5.463 P=.000) และมีอํานาจในการพยากรณ                                

รอยละ 18.2 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอนวัตกรรมผลิตภัณฑอยางมี                     

นยัสาํคญัทางสถติ ิไดแก ปจจยัการสกดัความรู (EXT) และสิง่แวดลอมในการทาํงาน (Envir) มคีาสมัประสทิธิ์

ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากบั 0.400 และ 0.173 ตามลาํดบั ความหมายคือ เม่ือมีการดาํเนนิการ

ในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหจํานวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 0.40 หนวย  และ                            

เมือ่มกีารจัดสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย จะทําใหจาํนวนนวัตกรรมผลิตภณัฑเพิม่ข้ึน 0.17 

โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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                1  

                    
  

                  
   

  1.3.2  สมการท่ี 2 มิติเทคนิคการผลิตใหม : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัยการสราง
ความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิติเทคนิคการผลิตใหม                      

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=2.693 P=0.012) และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 11.6                           

เมือ่พิจารณารายปจจยัพบวาม ี2 ปจจยัทีม่อีทิธพิลทางบวกตอเทคนคิการผลติใหม อยางมีนยัสําคญัทางสถติิ 

ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และการแลกเปล่ียนเรียนรู (SOC) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เทากับ 0.252 และ 0.211 ตามลําดับ  อธิบายไดวา เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรู

เพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพ่ิมข้ึน 0.252 หนวย  และเม่ือมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มข้ึน

หนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพ่ิมขึ้น 0.211 โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐาน ไดดังนี้

  1.3.3 สมการท่ี 3 มิติรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย
การสรางความรู 7 ปจจยั สามารถรวมกนัพยากรณการผลติสนิคาหตัถกรรมสรางสรรคในมติริางวลัหตัถกรรม

สรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F = 2.057 P = 0.049) และมีอํานาจในการพยากรณ                 

รอยละ 6 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค                           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และการแลกเปล่ียนเรียนรู (SOC)                                         

มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.206 และ 0.147 ตามลําดับ  อธิบายไดวา                   

เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพิ่มขึ้น 0.206 หนวย                           

และเม่ือมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 0.147  ตามลําดับ                       

โดยสามารถสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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 2.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
   ผูประกอบการท่ีใหความรวมมอืในการสมัภาษณจาํนวน 17 ราย  คดิเปนรอยละ 85 ผูประกอบการ

สวนใหญที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณมีสถานประกอบการตั้งอยูจังหวัดเชียงใหมเปนสวนมาก                  

จาํนวน 12 ราย คดิเปนรอยละ 70.58 และทีเ่หลอืจังหวดัละ 1 ราย ไดแก ลาํพนู เชยีงราย แพร นาน แมฮองสอน 

และลําปาง คิดเปนรอยละ 29.42  ผลการสัมภาษณพบวา การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคมี 2 รูปแบบ             

ทีส่าํคัญ ไดแก การผลิตตามความตองการของลูกคา หรือตามคําสัง่ซ้ือ ดงัน้ันการคิดสินคาใหมจะรอรับโจทย

จากลูกคาแลวเปรียบเทียบกับศกัยภาพและความชํานาญของกิจการท่ีมแีละพัฒนาสินคาใหมนาํเสนอลูกคา  

สวนรูปแบบที่สองคือ การผลิตสินคาโดยกิจการพัฒนาข้ึนมาเองตามทรัพยากรที่ตนมีอยู และอาศัยความรู

จากเจาของกิจการ พนักงาน ฝายออกแบบ และดีไซเนอร ทํางานรวมกัน โดยมีเจาของกิจการเปนคียหลัก                 

เพื่อผลิตสินคาออกมาจําหนาย  สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคนั้น                            

ผูวจิยัใชกรอบคําถามตามการวิจยัเชิงปริมาณ พบวากจิการสวนใหญมุงเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูกบัภายนอก

กิจการ โดยเฉพาะการไดพูดคุยกับลูกคา ทําใหกิจการทราบถึงความตองการและรสนิยมของลูกคา สามารถ

นํามาเปนขอมูลในการออกแบบและผลิตสินคาใหตรงกับความตองการได  และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เชน                         

การออกงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) ทีเ่ปนประโยชนตอการผลิต เปนตน  

สวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรนั้นจะเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกันระหวางพนักงาน

ในระหวางพัก หรือในระหวางทํางาน เนื่องจากสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก จึงไมมีการจัดกิจกรรม                                   

ที่มีลักษณะเปนทางการ แตมีผูประกอบการบางรายเทานั้นที่เชิญผูเชี่ยวชาญในการผลิตมาใหความรู                            

กับพนักงาน  สวนปจจัยที่ผูใหสัมภาษณตอบรองลงมาคือ  การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความเปน                     

รูปธรรมทําใหคนอื่นเขาใจไดงาย  ไดแก การเขียนแนวคิดผลิตภัณฑออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper) 

การแจกแจงรายละเอียดของงานผลิตผานเอกสาร เชน ใบส่ังทํา  ใบแสดงข้ันตอนการผลิต  การผลิตสินคา

ตัวอยางและใหฝายที่เกี่ยวของดูเพื่อใชเปนมาตรฐานในการเทียบชิ้นงานระหวางการผลิต การทําสมุดบันทึก

ความผิดพลาดและแนวทางแกไขระหวางการผลิต  การถอดลายผาทอออกมาเปนกราฟ  เปนตน ซึ่ง                             

รายละเอียดของกิจกรรมเหลาน้ีอยูในกลุมของตัวแปรการสกัดความรู รายละเอียดของกิจกรรมแตกตางกันไป

ตามประเภทของการผลิตสนิคา  อกีปจจยัหนึง่ทีพ่บในการผลิตสนิคาหตัถกรรมสรางสรรคนัน้ กจิการจะเกดิ                   

ความรูใหมและผลติสนิคาใหมตองผานกระบวนการลองผดิลองถกู และเรยีนรูจากการลงมอืทาํ และพฒันาอยาง

ตอเนือ่ง เนือ่งจากงานหตัถกรรมเปนงานทีต่องใชแรงงานและฝมอืของคน ดงันัน้การเรยีนรูและความรูจะเกดิขึน้                       

ในระหวางผลิตชิ้นงานนั้นจึงเปนความรูที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในระหวางการผลิตนอกจากน้ันยังพบบทบาท

ของผูนําซึ่งไดแก เจาของกิจการมีความสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการผลิตสินคาหัตถกรรม

ขึ้นในกิจการ เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก และปจจัยเกื้อหนุนที่ผูประกอบการเห็นวา                            

มสีวนชวยสงเสรมิใหเกดิหตัถกรรมสรางสรรคขึน้ในกจิการคอื บรรยากาศการทาํงาน  ทีเ่ปนกนัเอง ทาํใหพนกังาน

กลาที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  และการจัดส่ิงแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูขึ้นในกิจการ 
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 3. ภาพรวมของผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาปจจัยการสรางความรูมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในบริบทของ                     

การผลิตสินคาหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ไดแกปจจัยดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ปจจัยดานการสกัดความรู 

และปจจยัสิง่แวดลอมในการทํางาน  โดยปจจยัเหลานีส้ามารถพยากรณไดวาเม่ือกจิการเพ่ิมระดบัการดําเนนิการ

ในปจจัยดังกลาวจะสงผลใหผลลัพธการผลิตเชิงสรางสรรคไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  เทคนิคการผลิตใหม 

และรางวัลหัตถกรรมเชิงสรางสรรคมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามไปดวย  เชนเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ                            

ทีผ่ลการวิจยัพบวาสวนใหญผูประกอบการใหความสาํคญักบัการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกบัลกูคาในการพัฒนา

สินคาใหม และการรวมงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เปนประโยชน               

ตอการผลิตและพัฒนาสินคาใหม และยังสังเกตพบวาในกระบวนการผลิตมีวิธีการถายทอดความรูที่ฝงลึก              

ในตัวพนักงานออกมาในรูปเอกสารในการผลิต เชน การเขียนอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑโดยสื่อความหมาย

ออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper) การแจกแจงรายละเอียดของวิธีการผลิตผานเอกสาร เชน ใบส่ังทํา                

ใบแสดงข้ันตอนการผลิต ตลอดจนการถอดลายผาทอในรูปแบบกราฟ ตลอดจนการจัดส่ิงแวดลอมภายใน

กิจการท่ีเอื้อใหเกิดการสรางความรูตามศักยภาพและความเหมาะสมของกิจการ โดยรูปแบบการพูดคุย                           

ที่ไมเปนทางการในสถานที่ที่มีบรรยากาศผอนคลาย จะชวยทําใหไดความรูหรือแนวคิดใหมได 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคใน              

เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบปจจัยดังนี้

 1.  ปจจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู  คือการพบปะทางสังคมในลักษณะท่ีเปนทางการและ                                    

ไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันผานการปฏิสัมพันธหรือการพูดคุย เพ่ือแบงปน   

ความรูฝงลึกที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลไปยังคนอื่นๆ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การแลกเปล่ียนเรียนรู 

มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับผลลัพธเชิงสรางสรรค  2  ตัวแปร  ไดแก รอยละของการใชความรูใหม                    

และจํานวนของการไดรับรางวัลเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาเกือบทุกกิจการมักจะไดความรู

และแนวคิดในการผลิตสินคาใหมๆ มาจากลูกคาเปนหลักและนํามาตอยอดในการพัฒนาสินคาใหม แตมี         

สองกจิการจากผูทีไ่ปสมัภาษณทัง้หมด  17 ราย ทีใ่หความสาํคญักบัการสงผลติภณัฑเขาประกวดในเวทตีางๆ  

เพราะเปนการทําการตลาดอยางหนึ่ง และไดออกส่ือหลากหลายประเภท  รวมท้ังยังไดขอเสนอแนะจาก                   

คณะกรรมทีต่ดัสนิการประกวดนัน้ ๆ   ซึง่ถอืไดวาเปนการแลกเปลีย่นทีไ่ดประโยชนโดยตรงตอการพฒันาสนิคา

ทั้งในแงการตลาดและในแงของการผลิต  กิจการที่มีสินคาใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่องจะมีการแบงปน     

ความรูกับนักออกแบบทั้งที่จางประจํา และจางงานเฉพาะกิจ  กิจการท่ีมีการสงออกใหความสําคัญกับ                       

การทํางานรวมกับดีไซเนอรชาวตางชาติเพื่อใหไดมุมมองท่ีแปลกใหม  และมีหลายกิจการไดกลาววา                            

ความรูและเทคนิคเฉพาะทางในการผลิตไดมาจาก Supplier (ผูรับจางผลิตภายนอกที่ไมใชพนักงานประจํา) 

ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทางของตนและมีเทคนิคเฉพาะตัว การไดพูดคุย แลกเปล่ียนจะทําใหไดความรูใหม
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ในเชิงเทคนิคการผลิตเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) พบวากระบวนการ                  

แลกเปล่ียนเรียนรู มีความสัมพันธทางเดียวกันกับความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Novelty of 

Product Ideas) และ Klonthongijaroen (2017) พบวากลุมหตัถกรรมเรอืใบไดรบัความรูใหมจากการสงเสรมิ

และพัฒนาจากหนวยงานภายนอก  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาในบริบทของการผลิตสินคาหัตถกรรมนั้น                              

ความรูใหมถูกสรางข้ึนผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในและภายนอกองคกร  

 2. ปจจัยการสกัดความรู คือ การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความชัดเจนข้ึน เปนการดึง                         

ความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร ภาพวาด ภาพราง หรือการเปรียบเทียบและ

ใชตัวอยาง ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การสกัดความรู มีอิทธิพลตอนวัตกรรมผลิตภัณฑ ความรูใหม                     

และสินคาสรางสรรค ทั้งสามสมการ ซึ่งหมายความวาหากกิจการมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้น

ก็จะทําใหผลลัพธการผลิตท้ังสามเพ่ิมข้ึนดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยน้ีมีความสัมพันธกับ                     

การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค โดยลักษณะของการสกัดความรูที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต คือ                          

การสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑใหมโดยใชเอกสาร (Concept Paper) เพื่อแสดงแนวคิดที่อยูในใจออกมา

ใหพนักงานเก่ียวของไดชัดเจนท่ีสุด  และนําแนวคิดที่สมบูรณแลว มาแจกแจงรายละเอียดของงาน                                    

เพือ่ใหฝายผลติทีเ่กีย่วของสามารถปฏบิตังิานไดตรงตามแบบทีก่าํหนดไว แตละกจิการอาจมชีือ่เรียกแตกตาง

กันไป เชน เอกสารลําดับขั้นตอนการทํางาน (Procedure Sheet)  ใบส่ังซ้ือ   ใบส่ังทํา เปนตน  มีการถอด  

ความรู หรือภูมิปญญาในกระบวนการผลิตออกมาเปนเอกสารที่ชัดเจน  เพื่อใหคนอื่นๆ ทําตามไดงาย  เชน 

การถอดลายผาทอ ออกมาเปนแผนผัง ทําใหงายตอการทํางาน และยังเปนการทําใหภูมิปญญาท่ีฝงลึก                      

ในตวัผูเชีย่วชาญนัน้ไดรบัการถายทอด จากพนกังานคนหนึง่ไปสูพนกังานอกีคนหนึง่ได  กจิการทีม่กีารขยาย

กําลังการผลิต และเพิ่มจํานวนพนักงาน มักจะมีการรวบรวมความชอบและรสนิยมของลูกคาในรูปแบบ                    

ของเอกสาร  เพื่อเก็บขอมูลความชอบของลูกคาและนําขอมูลเหลานี้ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและ

ออกแบบสินคาใหมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  Semeon, Garfield, Meshesha & David (2013)                     

แตก็ขัดแยงกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) ที่พบวากระบวนการสกัดความรู ไมมีความสัมพันธ 

ตอความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

  3. ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน คือ สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ สิ่งแวดลอมระบบออนไลน                     

และกิจกรรมสงเสริมการสรางความรู ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวาสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธ

ในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลลัพธการผลิตที่มีความสรางสรรค  แสดงใหเห็นวาการจัด                       

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมจะสงผลใหกระบวนการสรางความรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและทําใหสินคาท่ีมี                 

ความสรางสรรคเพิ่มขึ้นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา เจาของกิจการสวนใหญมีการจัดสิ่งแวดลอม                        

ที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูภายในกิจการ  เชน การมีโตะนั่งพักผอน  จุดทานน้ํา  โรงอาหาร  รวมทั้ง                      

หองประชมุ  ซึง่สิง่แวดลอมเหลานีท้าํใหพนกังานไดมโีอกาสพบปะพดูคยุกนั  นอกเหนอืจากเวลาทาํงาน  ทาํให

เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกนัได  ซึง่ผลการศกึษานีส้อดคลองกบัการศึกษาของ  Magnier-Watanabe, 

Benton & Senoo (2011) ทีศ่กึษากลุมตัวอยางประเทศญีปุ่นทีพ่บวา  สถานทีท่ีไ่มเปนทางการ (Informal Ba) 
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มีความสัมพันธกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ดังนั้นการท่ีองคกรจัดส่ิงแวดลอมเชิงกายภาพท่ีเหมาะสม

ลวนแตมีความสัมพันธตอกระบวนการสรางความรูทําใหพนักงานมีพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการแลกเปลี่ยน                  

และสรางประสิทธิภาพในการสรางความรูใหม สอดคลองกับการศึกษาของ Nonaka & Konno (1998)                          

ที่ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “Ba” เปนภาษาญี่ปุน  “Ba-บะ”  ซึ่งหมายถึงสถานท่ีหรือพื้นที่ที่ใหกลุมคน

มาอยูรวมกันและแลกเปลี่ยนความรู โดย Ba จะทําหนาที่เปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการสรางความรูได 

 4.  ปจจัยการผนึกความรู  คือ การเปล่ียนความรูชัดแจงที่อยูในรูปแบบตางๆ ไปสูความรูฝงลึก

ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง หรือเรียนรูจากการกระทํา ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดจากการทดสอบ                  

ทัง้สามสมการพบวา ปจจัยการผนึกความรูไมสามารถพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคซึง่แตกตาง

กบัผลการวจิยัเชงิคุณภาพทีพ่บวา  ปจจยัการผนกึความรู เปนปจจยัทีม่คีวามสาํคญัตอการผลติสนิคาหตัถกรรม

สรางสรรค เพราะงานหัตถกรรมจําเปนที่ตองลงมือทํา เรียนรูจากการผลิต และพัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง              

โดยอาศยัฝมอื และทกัษะความชาํนาญเดมิ  ผนวกกบัความรูและเทคนคิใหมจากภายนอกมาบรูณาการรวมกัน

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมสอดคลองกับการศึกษาของ Purcarea, del Mar Benavides Espinosa & Apetrei 

(2013) และ Patluang (2009) ที่พบวา ในการผลิตสินคาหัตถกรรมจะมีรูปแบบของการผนึกความรูที่พบ                 

คือ การทดลองทํา เชนเจาของกิจการอาจไดโจทยการผลิตใหมมาจากลูกคา และใหพนักงานฝายที่เกี่ยวของ

การทดลองทํา โดยใชความรูและความชํานาญเดิมของพนักงานที่มีผนวกกับการคนหาความรูเพ่ิมเติม                      

เพือ่ผลติชิน้งานตามโจทยทีไ่ดรบั โดยนวตักรรมผลติภณัฑของกจิการมกัจะเกดิขึน้จากรูปแบบนี ้ อกีรูปแบบหนึง่

คือการเรียนรูรวมกับที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก  คูคา และเครือขายที่ธุรกิจ โดยเจาของกิจการ                

มักจะเปนคนที่มีบทบาทในรูปแบบนี้มากกวาพนักงาน เพราะมีโอกาสไดไปพบปะกับกลุมคนเหลานี้ และ                

ดึงความรูจากภายนอกเหลานี้มาประยุกตใหเกิดความรูใหมใหกับกิจการ

สรุป
 ปจจัยการสรางความรูทีส่งผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก 

การสกัดความรู  การแลกเปล่ียนเรียนรู  การผนึกความรู และส่ิงแวดลอมในการทํางาน  โดยผลการวิจัย          

เชิงปริมาณไดทําการทดสอบการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  

เทคนิคการผลิตใหม ซึ่งเปนการวัดจากมุมมองภายในกิจการ สวนรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค เปนการวัด                  

จากมุมมองภายนอกกิจการ ตัวแปรการสรางความรูที่คนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณคือ  การสกัดความรู                  

การแลกเปล่ียนเรียนรู และส่ิงแวดลอมการทํางาน  โดยผลการคนพบในเชิงปริมาณท่ีสําคัญคือ ปจจัย                         

การสกัดความรูเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคทั้งสามมิติ  เปนขอคนพบ

ที่สําคัญที่ชวยใหผูประกอบการที่ผลิตสินคาหัตถกรรมไดเห็นถึงความสําคัญของการสกัดความรู การศึกษา

ครั้งนี้ไดทดสอบการผลิตหัตถกรรมสรางสรรคโดยใชมุมมองจากภายนอกกิจการ คือจํานวนรางวัลหัตถกรรม

สรางสรรค  ซึ่งยังไมมีผลการวิจัยเชิงประจักษกอนหนานี้ พบวาการสกัดความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู                  

มีความสัมพันธกับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค ซึ่งเปนองคความรูใหมในบริบทของการผลิตสินคาหัตถกรรม
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สรางสรรค สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบตัวแปรการสรางความรูสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ           

และพบปจจัยเพ่ิมเติม คือ การผนึกความรู  การไดเรียนรูจากการลงมือทํา และการแสวงหาความรูจาก                      

แหลงภายนอกและนํามาบูรณาการรวมกบัความรูของกจิการจะทําใหเกดิการผลติสนิคาหตัถกรรมสรางสรรค                  

เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
  1.1 หากกิจการเพ่ิมระดับการดําเนินการในการทําใหความรูทีฝ่งลกึในตัวคนมีความชัดเจนข้ึน 

โดยการดึงความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบตางๆ จะทําใหการผลิต

สินคาหัตถกรรมสรางสรรคเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

  1.2 การจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ เชน 

โตะนั่งพักผอน จุดทานน้ํา โรงอาหาร หองประชุม และสิ่งแวดลอมออนไลน เชน เครือขายอินเตอรเน็ต                          

สังคมออนไลน คอมพิวเตอร  เพื่อใหเกิดพื้นท่ีในการแบงปนความรูในระหวางการทํางาน โดยส่ิงแวดลอม     

เหลาน้ีมีความสัมพันธในทางบวกกับผลลัพธการผลิตท่ีมีความสรางสรรค เพ่ิมโอกาสในการไดแนวคิดใหม               

ใหเกิดขึ้นได

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
    2.1  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในภาพรวมของผูผลิตสินคาหัตถกรรมทุกประเภททั้ง                      

การศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ปจจัยการสรางความรูมีความหลากหลายและความซับซอน 

เมือ่มีการผลติสนิคาทีแ่ตกตางกันกระบวนการอาจมปีจจัยทีต่างกนัดวย การศกึษาในอนาคตควรเลอืกศกึษา

เชิงลึกในการผลิตสินคาหัตถกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งจะไดตัวแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกับสินคาหัตถกรรมประเภทนั้นไดโดยตรง และอาจจะทําใหทราบเทคนิคเฉพาะที่จะเปนประโยชน

โดยตรงกับผูผลิตสินคาหัตถกรรมที่เปนสตารทอัพ หรือผูที่ตองการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

  2.2 การศกึษาในคร้ังตอไป ควรมกีารศกึษาในภาพรวมของประเทศ หรือเปรียบเทียบระหวางภาค 

เพื่อใหเห็นความแตกตางของกระบวนการสรางความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมของประเทศไทย                     

เพื่อเปนแนวทางไปสูการสรางแผนพัฒนางานหัตถกรรมของไทยในอนาคตตอไป
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการใชสมาธิที่มีตอความเขาใจในการอาน                  

ของนักศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัย โดยออกแบบการวิจัยจากปญหาการอานที่สําคัญของนักเรียนไทย 

คือ การขาดสมาธิในการเรียนและการอาน กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาในระดับช้ันปที่ 2 จํานวน 27 คน                      

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบทดสอบการอานของโทเฟล แบบฝกหัดและแบบรายงานตัวเอง                      

แบบสัมภาษณ และแบบสํารวจตนเอง และทําการวิเคราะหขอมูลโดยหา คาเฉลี่ย ความถี่ เปอรเซนตและ

วิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ฝกฝนสมาธิโดยการนั่งสมาธิสามารถพัฒนา

ความเขาใจในการอานโดยมีคะแนนทดสอบหลังการอานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 16.14 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3.57 ขนาดของผลกระทบคือ 0.37 และมีคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.01 

คําสําคัญ
 กลวิธีในการทําสมาธิ  การสงเสริม  ความเขาใจในการอาน  
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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.

Figure 1.1  MORS Instructional Model

MORS Instructional Model

Pre-reading While-reading Post-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

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)

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
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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 

 

     
t df 

 Sig. 
(1-tailed) 

 
Effect size d N Mean SD 

Pre-test 27 13.56 2.87 
3.273 26 0.001* 0.37 

Post-test 27 16.14 3.57 
 *p< 0.01 
 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 no-                                

improvement 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 Number of 
students 
(N=27) 

Percentages Meaning / 
Interpretation 

of 
concentration 

1. I focused on reading task at hand for      
   at least 15 minutes.  

26 96.29 Very high 

2. I always did a single task at a time.  20 74.07 High 
3. I maintained my attention and remained     
   alert to the reading task over prolonged  
   periods of time.  

25 92.59 Very high 

4. I kept quiet while reading. 26 96.29 Very high 
5. I paid full attention in reading at all times. 25 92.59 Very high 
6. I finished the reading task on time.  26 96.29 Very high 
7. I read the directions every time before  
   doing the exercises.  

26 96.29 Very high 

8. I could continue reading the passage even  
   though there was a disturbing noise.  

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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บทคัดยอ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคทัว่ไป  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนาํเชิงระบบของครูวทิยาลัย

อาชีวศกึษาเอกชน  โดยมวีตัถปุระสงคเฉพาะในการวจิยั คอื  1) เพ่ือศกึษาภาวะผูนาํเชิงระบบของครวูทิยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชน  2) เพ่ือสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน                              

3) เพือ่หาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝกอบรมภาวะผูนาํเชงิระบบของครวูทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน  กลุมตวัอยาง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 256196

ที่ใชในการทดลอง  ไดแก  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง                                
จํานวน  30 คน  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  ไดแก  แบบทดสอบวัดความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครู                      
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  แบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมและแบบสังเกตพฤติกรรม                   
ภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ผลการวิจัย  พบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา                 
เชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนท่ีพัฒนาในคร้ังนี้ไดจากการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของ                       
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  การสรางหลักสูตรฝกอบรม  และการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม                         
2)  ผลการศกึษาภาวะผูนาํเชงิระบบของครูวทิยาลัยอาชีวศกึษาเอกชนมี 4 ดาน  คอื  วสิยัทศัน  ความรับผิดชอบ
ความมุงมั่นในการทํางาน  และเครือขายและความรวมมือ  3) ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม  พบวา                              
โครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมของโครงรางอยูในระดับมาก  คาเฉล่ียเทากับ 4.49  4) ผลการหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดานการวัดความรู  มีคาเฉล่ียความรูภายหลังการทดลองสูงกวากอน                         
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานความพึงพอใจตอกิจกรรมมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู                          
ในระดบัมาก  สงูกวาเกณฑอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ดานพฤตกิรรมโดยรวมอยูในระดบัผาน                     

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
 ภาวะผูนําเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาคนใหมีประสิทธิผล  ทําใหมีความกาวหนาและ                            
ประสบผลสาํเรจ็ในการพฒันาองคการ คนเปนปจจยัสาํคญัในการบรหิารงานเพือ่ความสาํเร็จ หากไมมุงพฒันา
คน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนํา  แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาได  (Sanrattana, 
2015, 1-4)  ในปจจบุนัครวูทิยาลยัอาชวีศึกษาเอกชน  ไมสามารถพฒันาความรูใหม  การพฒันาและฝกอบรม
อยางตอเนื่อง  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานความรู  สมรรถนะและเทคโนโลยี ทําใหเกิดแรงจูงใจ                  
ในการทํางานต่ํา  ขาดความรักและความผูกพนัในวิชาชพีคร ู และยงัพบปญหาการขาดแคลนครู  เนือ่งจากภาครัฐ
เปดสอบบรรจุครจูาํนวนมาก  ทาํใหภาคเอกชนถูกแยงครูไป  (Chiengkul, 2007, 12 ; Phithiyanuwat, 2000, 8)
 ดวยปญหาท่ีกลาวขางตนครูอาชีวศึกษาเอกชนควรไดรับการสงเสริมใหไดรับการพัฒนา  ใหความรู  
ความสามารถ  มีศักยภาพ มีวิสัยทัศนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และ                            
เกิดประสิทธิผล  กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  ดานวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันเปนปจจัยสําคัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ  สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่12  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  
ทีเ่นนการพัฒนาคนใหมคีณุภาพพรอมคณุธรรม  และรอบรูอยางเทาทนัการพัฒนาบคุลากรและการฝกอบรม  
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอองคการ (Office of the National Economic and Social Development 
Board, 2017) เพราะความสําเร็จในการดําเนินงาน  และการสรางสรรคองคการแหงการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับ 

“คน”  หรือ  “บุคลากร” (Samittikrai, 2014, 7-8)  

 ภาวะผู นําเชิงระบบ  เป นแนวคิดใหมซึ่ งเกิดจากการประสบปญหาทางด านการศึกษา                                                           
ในประเทศอังกฤษ  และในป ค.ศ. 2001 ในสมัยของโทน่ี  แบลร  เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดกําหนดเปน                        
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา (Hopkins, 2007, 33)  แนวคิดนี้ไมไดเกิดจากนักวิชาการหรือความคิด                     
ทางทฤษฎี  แตไดจากการพัฒนาและความทาทายซ่ึงเกิดจากการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งมีตัวอยางความสําเร็จ
ในการใชภาวะผูนําเชิงระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ เชน  โรงเรียนเวอรลีย (Waverley 
School) ไดปรบัตวัจาก รอยละ 16 ในป ค.ศ. 2001 เปน รอยละ 62 ในป ค.ศ. 2004  และโรงเรียนวลัเลย ปารค
(Valley Park School) ไดปรับตวัจาก รอยละ 3 ในป ค.ศ. 2004 เปน รอยละ 43 ในป ค.ศ. 2005 ฮกิแฮม และ                  
ฮอปกินส (Higham & Hopkins, 2007, 229-314) แอลมอร (Elmore) ไดสรุปแนวคิดสําคัญของภาวะผูนํา                
เชิงระบบ เริ่มจากสมมติฐาน  2 ประการคือ  ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูแตยังมิไดนํามาใช                                
ใหเปนประโยชน  และความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนสามารถเขาถงึศักยภาพน้ันไดโดยการเพ่ิมทกัษะ

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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 ภาวะผูนาํเชิงระบบ  เปนแนวคิดทีมุ่งสรางแรงจงูใจใหผูตามปฏบิตังิานเตม็ศกัยภาพ  เพือ่ความสาํเรจ็
ขององคการและสวนบคุคล  ลดชองวางระหวางเปาหมายองคการและเปาหมายสวนบคุคล  ซึง่สอดคลองกบั
ปญหาและความจําเปนที่สถานศึกษากําลังเผชิญอยู สถานศึกษาตองสามารถปรับตัวไดทัน  และครูตอง
สามารถเรียนรูไดเรว็ในสภาวะการเปล่ียนแปลงในปจจบุนั  จงึสามารถกลาวไดวาปญหา และผลกระทบตาง ๆ  
เกดิจากการศกึษาแบบแยกสวน  ไมทาํความเขาใจปญหาอยางเปนองครวม  ตัง้แตนโยบายการจดัการศกึษา
ใหมใหมคีณุภาพใกลเคยีงกนั  ปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน  วธิกีารคิดเชงิระบบเพือ่พฒันา
ศักยภาพของตนเอง  รูจักรวมมือเพ่ือการทํางานเปนทีม  มุงผลประโยชนขององคการ  สอดคลองกับ                               
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 –  พ.ศ. 2564)  ในยทุธศาสตรที ่1 การเสริมสราง
และพฒันาศกัยภาพทุนมนษุย (Office of the National Economic and Social Development Board, 2017)  
และยทุธศาสตรที ่8  การพัฒนาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  วจิยัและนวัตกรรม  และสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาต ิ พ.ศ. 2560 –  พ.ศ. 2579  ยทุธศาสตรที ่2  การผลติและพฒันากาํลงัคน  การวจิยั  และนวตักรรมเพือ่สราง
ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ (Office of the Secretary General of the Council of Education, 2017)
 จากแนวคิดของภาวะผูนําเชิงระบบ  ซึ่งจะสามารถยกระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนและ                                  
ปฏริปูการศกึษา  โดยการแกไขปญหาเปนองครวมและใชแนวคดิเชิงระบบ  หากจะยกระดับของสถานศึกษาได
นัน้จําเปนตองพัฒนาที่ครูกอน  เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถถายทอดไปสูผูเรียนได  ดังนั้น  ครูจึงเปน  
บคุคลสาํคญัทีต่องมภีาวะผูนาํเชงิระบบ ผูวจิยัในฐานะผูบริหารวทิยาลยัอาชวีศึกษาเอกชน  จงึมคีวามสนใจพฒันา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  โดยการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบ
และพฤติกรรมภาวะผูนาํเชงิระบบมาพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมภาวะผูนาํเชงิระบบของครูวทิยาลัยอาชีวศกึษา
เอกชน  ทาํใหเกดิพฤติกรรมในการมองการศึกษาแบบองครวมและอยางเปนระบบ  มกีารวางแผนการทํางาน

โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย มีความทุมเทในการทํางานเพื่อใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบ  

วัตถุประสงค
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคทั่วไปเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครู                    
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) มีความมุงม่ัน         
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3) มีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่อยากรูอยากเห็นและสรางชุมชนการเรียนรูอยางวิชาชีพ                     
4) การสรางโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชเครือขายความรวมมือ การสนับสนุนที่หลากหลาย  ภาวะผูนํา                
เชิงระบบของเครก (Craig, 2006, 25-37) ซึ่งไดนําเสนอในท่ีประชุม National Council of School                             
Leadership (NCSL) ไดแนวคดิภาวะผูนาํเชงิระบบ  ประกอบดวย  1) การสรางวสิยัทศันและเปาหมายประสงค
รวมกัน  2) มีความมุงมั่นในการทํางาน เพื่อสรางโอกาสใหเกิดภาวะผูนําเชิงระบบคนใหม  3) การแลกเปล่ียน
เรียนรู  4) ความรับผิดชอบในการใหบริการภาวะผูนําเชิงระบบของฮิกแฮม และ ฮอปกินส (Higham                            
& Hopkins, 2007, 125-136) พบพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบท่ีสําคัญอยู 5 ประการ  คือ  1) มีความมุงม่ัน
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
ในการทาํงาน  2) มคีวามมุงมัน่เพือ่ชวยปรบัปรงุโรงเรยีนอืน่ใหดขีึน้  3) ผูรวมรับผดิชอบผลงานของการพฒันา  
4) มีการวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือพัฒนาองคการ  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  

  จากผลการศึกษาภาวะผูนาํเชงิระบบของนักวชิาการจากแหลงตาง ๆ  ผูวจิยัจงึไดพฒันาภาวะผูนาํ    
เชิงระบบของครูวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน  จากการสังเคราะหขอมลู  4  อนัดบัแรก  คอื  ลาํดบัที ่1  ความรับผดิชอบ  
ลําดับที่ 2  มีวิสัยทัศน  ลําดับที่ 3 ความมุงมั่นในการทํางาน  ลําดับที่ 4 เครือขายและความรวมมือ
 2.  การพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมครวูทิยาลัยอาชีวศกึษาเอกชนเพ่ือใหมภีาวะผูนาํเชิงระบบ                     
ไดนําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  การพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร  อเล็กซันเดอร และ  อารเธอร 
(Saylor & Alexander & Arthur, 1981, 28 - 39)  มขีัน้ตอนพัฒนา  4 ขัน้ตอนคือ  ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาและ
สงัเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน  ขัน้ตอนท่ี 2 การสรางหลกัสูตร ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรอบรม  ขัน้ตอนท่ี 4   
การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ศึกษาตามแนวคิด                           
ของโบแชมป  (Beauchamp, 1981, 61 - 62)  มอีงคประกอบ  4 ประการคอื 1) เปาหมายและวตัถปุระสงคเฉพาะ  
2) ขอบขายเน้ือหา  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) การตดิตามผล  กระบวนการฝกอบรมศกึษาตามแนวคดิของ คาสโิอ (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  หลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาแลว

มคีวามเหมาะสมในระดับมากและมีดชันคีวามสอดคลองต้ังแต .80 - .00 ประสิทธผิลของหลักสตูรทําใหครู                        

มีความรูความเขาใจ  เจตคติ  และความสามารถในการใชกลยุทธการสอนพัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

  Nisangkat  (2014, 183-185) ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูกิจกรรมโดยใช

กระบวนการคายกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวติใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา  โดยใชกระบวนการคายกิจกรรม  

ผลการวิจัย  พบวา  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม  มีคาคะแนนความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากที่สุด  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของครูกิจกรรมดานทฤษฎีมีประสิทธิภาพรอยละ  87.92/83.33                            

ดานปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพ  รอยละ  87.25  สงูกวาเกณฑทีต่ัง้ไว  หลักสูตรฝกอบรมมคีาดชันปีระสทิธผิล  0.5122

  Salapsom  (2014, 178-179)  ทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคณิตศาสตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ                        

ผลการวิจยั  พบวา  ปจจยัเบือ้งตนของหลักสตูรฝกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกนั  เมือ่นาํไปทดลอง

ใชมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 86.90/86.85  และภาคปฏิบัติคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.80  การนําความรู                         

และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก  

  มารเลย  (Marley, 2003, Abstract)  ไดศกึษาพฤตกิรรมภาวะผูนาํทีม่ปีระสทิธผิลของอาจารยใหญ  

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  การใชแรงบันดาลใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันอาจจะเปนพื้นฐานของ             

ความสําเร็จไดดวย  

  เชา  (Shao, 2004, 130)  ไดศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน  และการฝกอบรมครู

ของโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน  ผลการวิจัย  พบวา  การฝกอบรมจะมีประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรม                   

ใหม ๆ   ทางการเรยีนการสอน  อยางไรกต็าม  ครมูคีวามเหน็วาการปฏริปูการเรยีนการสอน  ครมูคีวามตองการ

มีความรู  และทักษะในระดับสูงเก่ียวกับการหลักสูตร  และการสอนแบบยึดสมรรถนะของผูเรียนเปนหลัก               

ผูวิจัยศึกษาคนควาภาวะผูนําเชิงระบบ  และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน                   

จากเอกสาร  ขอมูล บทความ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสังเคราะหภาวะผูนําเชิงระบบ                       

ดังกลาว  ผูวิจัยนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังภาพประกอบ 1    
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ภาพประกอบ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัโดยใชรปูแบบการวิจยัและพฒันา  มวีตัถปุระสงคเพ่ือพัฒนาภาวะผูนาํ

เชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน  ดังนี้

 1. ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน
       เปนการศกึษาปญหา สาํรวจ วเิคราะหสภาพปญหา  ความจาํเปน  และสงัเคราะหภาวะผูนาํเชงิระบบ    

ที่สําคัญที่ต องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน                                   

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. ขั้นตอนท่ี 2  การสรางหลักสูตรฝกอบรม
  เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับภาวะผูนําเชิงระบบที่จําเปนตองพัฒนาซึ่งได

ศกึษาและสังเคราะหไวในขัน้ตอนที ่1  เพ่ือใชในการกําหนดจดุมุงหมายของหลักสตูร  การกําหนดเนือ้หาสาระ  

การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายเพ่ือใหมีภาวะผูนําเชิงระบบ  ตลอดจนการกําหนดเกณฑวิธีการ

วดัผลและประเมนิผล  รวมทัง้การจดัทาํเครือ่งมอืเพือ่การเกบ็รวบรวมขอมลู  ซึง่ในข้ันตอนนี ้ แบงการดาํเนนิการ

เปน 4 ขัน้  ไดแก  ขัน้ที ่1 การสรางโครงรางหลกัสตูรฝกอบรม  ขัน้ที ่2  การตรวจสอบโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม  

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. ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม
       เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่ไดสรางไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งไดแก  ครูวิทยาลัย

อาชวีศกึษาเอกชน ทีม่ปีระสบการณการทาํงานตัง้แต 2 ปขึน้ไป  จาํนวน 30 คน  แลวนาํมาประเมนิประสทิธภิาพ

ของหลักสูตรฝกอบรมซึ่งมี 2 ขั้น  ไดแก  ขั้นที่ 1  การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชทดลอง และข้ันที่ 2                               

การประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรโดยใชแบบวดัความรูภาวะผูนาํเชิงระบบของครวูทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน  

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)  ความมุงม่ันในการทํางาน  

(Work Commitment)  เครอืขายและความรวมมอื (Networks and Collaboration)  ผลของระดบัความตองการ

การพัฒนาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  มีคาเฉลี่ยโดยรวม  อยูในระดับมากที่สุด

 3. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบวา  

หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมของโครงรางหลกัสตูร อยูในระดบัมาก คาเฉลีย่เทากบั 4.49 และมคีาความสอดคลอง

ของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ไดคา  CVI เทากับ 0.87  แสดงวาองคประกอบ                 

ทุกองคประกอบมีความสอดคลองกัน

 4. ผลการหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝกอบรมภาวะผูนาํเชงิระบบของครวูทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน  

พบวา

  4.1 ดานการวัดความรู  ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉล่ียความรูภาวะผูนําเชิงระบบของ                       

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายหลังการทดลองใชสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมี                

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ตารางท่ี  1 
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  

 

 
 

 
( ) 

 
X

 
SD 

 
t 

 
p 

 30 16.27 2.12 17.943* .000 
 30 26.40 1.87   
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   จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม  พบวา  ผูเขารับการฝกอบรม  มีคาเฉลี่ย

คะแนนแบบทดสอบวัดความรูภาวะผูนาํเชงิระบบของครูวทิยาลัยอาชวีศกึษาเอกชน  หลังการใชหลักสูตรฝกอบรม                

( X = 26.40, SD = 1.87)  สูงกวากอนการใชหลักสูตรฝกอบรม  ( X = 16.27,  SD = 2.12)  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05  

  4.2 ดานความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมมีคาเฉล่ียโดยรวมอยู ในระดับมาก                                      

สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ตารางท่ี 2 
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม

 
 

 
( ) 

 
X

 
SD 

 
t 

 
p 

 30 4.25 0.65 19.399* .000 

   จากตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของคะแนนความพึงพอใจตอกจิกรรมการฝก

อบรมกับคาเฉลี่ยที่เปนคาเกณฑ  พบวา  คาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม   ( X = 4.25, 

SD = 0.65)  สูงกวาคาเกณฑ  (μ = 3.50)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

  4.3 ดานพฤติกรรม  สังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  

โดยรวมอยูในระดับผาน  สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ตารางท่ี 3 
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน

 
 

( ) X  SD t P 

 30 4.36 0.51 25.570* .000 

   จากตารางที ่ 3  การเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่พฤตกิรรมภาวะผูนาํเชงิระบบของครอูาชวีศกึษาเอกชน                    

พบวา  คาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ( X = 4.36, SD = 0.51)                        

สูงกวาคาเกณฑ  (μ = 3.50)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยั  โดยการนําหลักสตูรฝกอบรมภาวะผูนาํเชิงระบบของครูวทิยาลัยอาชีวศกึษาเอกชน  

และจากการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร  สามารถนํามาอภิปรายผลได  ดังนี้

 1. ผลจากการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร  พบวา  ภาวะผูนาํเชงิระบบ  ซึง่ไดแนวคิดจาก ฮอปกินส 

(Hopkins, 2007, 47) ไลธวดู (Leithwood, 2004, 17-20) เครก (Craig, 2006, 25-37)  ฮกิแฮม และ ฮอปกนิส 

(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

อาชวีศกึษาเอกชน  มคีวามตองการพฒันาภาวะผูนาํเชงิระบบของครวูทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนในระดบัมาก  

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาผูปฏบิตัหินาทีค่รตูองการเรยีนรู  ไดรบัประสบการณ  และกจิกรรมใหม ๆ   ทีห่ลากหลาย  

ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนของตนทั้งทางกาย  จิตใจ  สังคม  และทางสติปญญา  ลักษณะงานสอน                      

ของครูมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่หลักการจัดการเรียนการสอน  การถายทอดและสงเสริม                    

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดวยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

คานยิมทีด่งีาม  (The Cabinet and the Government Gazette, 2007, 22)  ครูจดัไดวาเปนผูนาํทีเ่ปนทางการ 

(Formal Leadership)  เพราะครูเปนผูนําซึ่งไดรับการแตงต้ัง  ไดรับการประกาศใหรับรูโดยทั่วไปกัน                            

อยางเปนทางการ  และไดรบัการมอบหมายอํานาจหนาท่ีเปนทางการ  สามารถท่ีจะใชอาํนาจท่ีตดิมาจากตําแหนง

ทําใหสมาชิกของกลุมยอมรับได  และสามารถโนมนาวชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความเช่ือถือและ                           

มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานตามคําสั่ง (Kreitner, 2005, 82)  โดยเฉพาะภาวะผูนําเชิงระบบใน  4 ดาน  คือ 

วิสัยทัศน  (Vision)  ความรับผิดชอบ (Accountability)  ความมุงม่ันในการทํางาน  (Work Commitment)  

การสรางเครือขายและความรวมมือ (Networks and Collaboration)  เปนพฤติกรรมท่ีมีเปนรูปธรรมสามารถ

สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน  อีกทั้งยังเปนพฤติกรรมท่ีเกิดผลตอเนื่องไปยังพฤติกรรมอ่ืน 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)  ซึ่งกลาวถึงความจําเปนของการฝกอบรมจะทําใหเกิดแรงจูงในการเปล่ียนแปลง

สูเปาหมายใหม ๆ  และเพิ่มคุณภาพในองคการสูงข้ึน  

 2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ทุกองคประกอบของหลักสูตรมี         

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยแตละองคประกอบมีความสอดคลองกัน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูวิจัย                     

ไดออกแบบและจดัหลกัสตูร  กาํหนดเน้ือหาวชิาเรยีงลาํดบัจากงายไปหายาก  จากรูปธรรมไปสูสิง่ทีเ่ปนนามธรรม                               

และจัดโครงสรางเปนหมวดหมูสัมพันธตอเนื่องกัน  มุงใหผูเรียนเขารับการฝกอบรมสามารถสรางมโนทัศน

เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเปนเร่ือง ๆ ไป  เปนการเสริมแรงใหผูเขารับการอบรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู                    
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ไดดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอรและคณะ  (Saylort et al, 1981, 64-65)                             

ที่กําหนดรูปแบบกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน  คือ  ขั้นที่ 1 การศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน                               

ขั้นตอนที่ 2  การสรางหลักสูตรฝกอบรม  และขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  และสอดคลองกับ

งานวิจยัของ Seanghirun (2010, 180-183) Kongterm (2011, 155)  ซึง่ไดทาํการพฒันาหลกัสูตรฝกอบรมครู  

เพื่อใหครูเกิดทักษะและประสบการณนําไปสูการพัฒนาผูเรียนตอไป

 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  พบวา  ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ภายหลังการทดลองใชสูงกวากอน                 

การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรม

การเรียนรูนั้น  ผูวิจัยเนนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติเปนหลัก  และสาเหตุอีกประการหนึ่งนาจะเปน                     

เพราะวาผูเขารบัการฝกอบรมมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอยกวา 2 ป  และสอนในระดับอาชีวศกึษา

เดียวกันจึงเขาใจและไดประสบการณที่เหมือนกัน  กลาวคือผูเขารับการฝกอบรมเปนผูใหญซึ่งสวนมากจะมี

สิ่งเหลานี้ติดตัวมาดวย   คือ  ประสบการณตาง ๆ  ความเขาใจตอสถานการณการเรียนรู  และความตองการ

ในการเรียนรู  ดังนั้น  เมื่อไดรับวิธีการจัดการฝกอบรมที่เหมาะสม  คือ  ผูใหการฝกอบรมไดใชประสบการณ

ของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนประโยชนในการอบรม  และทํากิจกรรมดวยการบูรณาการความรูเขาดวยกัน 

(Jarvis, 1987, 114 - 117)  จงึทาํใหผูเขารบัการฝกอบรมเกิดการเรียนรูทีม่ปีระสทิธภิาพมากข้ึน  ซึง่สอดคลอง

กับการเรียนรูเพื่อจัดหลักสูตรของ ดิวอี้ (Dewey, 1963, 321)  ที่กลาวถึง  การเรียนรูเกิดจากการท่ีผูเรียน                  

ไดลงมือปฏิบัติและฝกฝนดวยตนเอง  ขึ้นอยูกับการฝกสติปญญาใหเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ผูเรียนจะได               

จากประสบการณของตัวเองมากกวาจากภายนอก   และเม่ือผูเรียนฝกสติปญญาเพื่อเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ  

แลวจะไดรับความคิดใหม  ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเอาชนะอุปสรรคอ่ืน ๆ ตอไป  ทําใหเขาใจความสัมพันธ

ระหวางความรูในแตละแขนงวิชาและสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวางขึ้น   ดานวิทยากร  ผูวิจัยได                

เลือกวิทยากรและทีมงานที่มีความรู  ความสามารถ  และเขาใจบริบทของครูที่เขารับการฝกอบรม  ตลอดจน

มีการปรึกษากับผูวิจัยและคณะกรรมการติดตามและสังเกตพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ  และสรุปการอบรม               

ในแตละวัน  แตละดานของภาวะผูนําเชิงระบบเพ่ือความสมบูรณของการอบรมซ่ึงสอดคลองกับการ                                 

จัดกิจกรรมการเรียนรูของ  Khaemmani (2012, 280)  ที่กลาวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  7 ขั้นตอน  

ไดแก  ขั้นทบทวนความรูเดิม  แสวงหาความรูใหม  ทําความเขาใจความรูใหม  แลกเปล่ียนความรู  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                         

ผูเขารบัการฝกอบรมมคีวามพึงพอใจตอกจิกรรมการฝกอบรม  มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก  สงูกวาคาเกณฑ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ที่เปนเชนนี้เพราะมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  มีกิจกรรม                     

ฝกปฏิบัติจริงจากวิทยากรที่มีประสบการณสอดคลองกับแนวคิดของ  เดสเลอร (Dessler, 1988, 135-136)  

ซึ่งกลาวถึงการจัดการฝกอบรมวาตองมีกระบวนการดําเนินการชัดเจน  มีการประเมินความจําเปน                            
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กาํหนดวตัถปุระสงคการฝกอบรม  มเีทคนคิการฝกอบรมทีเ่หมาะสม  และมโีปรแกรมการดาํเนนิงานประกอบ

อยางชัดเจน  รวมทั้งการประเมินผลจะประเมินจากปฏิกิริยาการเรียนรู  พฤติกรรม  หรือผลท่ีเกิดข้ึน                              

ในการจดักจิกรรมฝกอบรม  ผูวจิยัจะคํานงึถงึลกัษณะการเรยีนรูทีเ่ปนกนัเอง  สภาพการณทางกายภาพทัว่ไป

เปนทีพ่งึพอใจสาํหรบัผูเขารบัการฝกอบรม  การไดมสีวนรวมในการทาํกจิกรรมรวมกนั  สอดคลองกับงานวจิยั

ของ Seanghirun (2010, 183)  ซึ่งไดประเมินความพึงพอใจจากการฝกอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจ                      

ในระดบัมาก  ดานพฤตกิรรม  ภาวะผูนาํเชงิระบบของครูวทิยาลัยอาชวีศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดบัผาน  

หากพิจารณาเปนรายบุคคล  คะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน                         

ผานเกณฑทีก่าํหนดท้ังหมดทุกคน  โดยมีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมภาวะผูนาํเชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน  

สงูกวาคาเกณฑอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สาเหตมุาจากการฝกอบรมทีผู่เขารบัการฝกอบรมไดรบั  

เปนกระบวนการฝกอบรมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  มีการใหความรูอยางเปนระบบ  รวมถึงการตั้ง                       

เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นและมีภาวะผูนําเชิงระบบที่ตรงกับความตองการของงาน  

(George, 1996, 142)  

สรุป
 การพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมภาวะผูนาํเชงิระบบของครวูทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน  สรุปรายละเอยีด                    

ได  ดังนี้   1) ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะหเอกสาร  

มีดวยกัน  4 ดาน  คือ  1.1) วิสัยทัศน 1.2) ความรับผิดชอบ  1.3) ความมุงม่ันในการทํางาน  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 การจัดกลุมครูเพ่ือรบัการฝกอบรม  ควรจัดใหทัว่ท้ังสถานศึกษา  เพราะการท่ีจะมีภาวะผูนํา                  

เชิงระบบ  ตองพัฒนาไปพรอมกันทั้งสถานศึกษา

  1.2. การจดัทาํเอกสารการฝกอบรม  ควรจดัทาํเปนรปูเลมสวยงาม  เพือ่ดงึดดูในการอาน  และ                  

ควรมีใบงานในแตละกิจกรรม

  1.3. ในการสรางองคความรูของวิทยาลัย  ควรใชเทคนิคการสอนประกอบกับหลาย ๆ เทคนิค                          
เพือ่กระตุนใหผูเขารบัการฝกอบรมเกิดการเรียนรู  เชน  การบรรยาย  อภิปราย  การระดมความคิด  กรณีศกึษา  
การแสดงบทบาทสมมติ
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู นําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน                                
โดยเพ่ิมคุณลักษณะอื่น ๆ  เชน  ความเคารพ  ความซื่อสัตย  ความมีวินัย  ความมีเหตุผล  ฯลฯ
  2.2. ควรมีรูปแบบการเรียนรู ใหมๆ ที่ครูและสถานศึกษาตองแสวงหาความรู ใหมากขึ้น  
สมํ่าเสมออยางตลอดชีวิต  ดวยวิธีการใหมๆ  เพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป
  2.3. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือประเมินความรู  ความเขาใจ  และพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบ                                    
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนซ้ําอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อติดตามความคงทนของความรู  ความเขาใจ  และ

พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันส่ือของครู                      

2) สรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู 3) ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทาง

ที่สรางขึ้น โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไข

ที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ                   

แบบเจาะลึกครู 3 คน และใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐาน เพื่อศึกษาปจจัยหรือ

เงื่อนไขการรูเทาทันสื่อของครูดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) 

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปจจัยหรือเง่ือนไขการรูเทาทันสื่อของครูจากผลการวิเคราะหขั้นตอนท่ี 1 มาดําเนนิการ

รางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ตอจากน้ันตรวจสอบ

ความเปนไปได (Feasibility) และ ความเหมาะสม (Propriety) ของแนวทางจากครูจํานวน 15  คน                                   
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 ผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย                                   

1.1) ปจจยัสาเหต ุ 6 ตวั ไดแก ปจจยัดานบคุคลของครู ปจจยัดานการบริหารจัดการ ปจจยัดานคณุลักษณะนักเรยีน  

ปจจัยดานลักษณะของชุมชน ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร และปจจัยดานพฤติกรรม                                    

การเปดรบัสือ่ 1.2)  ปจจยัผล  1 ตวั ไดแก การรูเทาทนัส่ือของคร ูโดยผลการตรวจสอบโมเดลมคีวามสอดคลอง

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) แนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู ประกอบดวย 2.1) หลักการ                       

2.2)  วัตถุประสงคของแนวทาง  2.3)  องคประกอบการพัฒนา  2.4)  ผูมีสวนเก่ียวของและบทบาท                                                    

2.5) วธิกีารพฒันา  2.6) การวดัและประเมนิผล  และ  2.7)  ผลทีค่าดวาจะไดรบั และ 3) ผลการตรวจสอบแนวทาง

พฒันาการรูเทาทนัสือ่ของคร ูพบวามคีวามเปนไปไดอยูในระดบัมาก และความเหมาะสมอยูในระดบัมากทีส่ดุ 

คําสําคัญ
 ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุ     การรูเทาทันสื่อ     แนวทางแกไขพัฒนา   แนวทางพัฒนาการรู          

เทาทันสื่อของครู

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                 

การแสดงออกทางความคิดอยางมีเหตุมีผลตอเร่ืองราวตาง ๆ ที่สื่อสงมายังสาธารณะ ซึ่งการแสดงออกทาง

ความคิดอยางมีเหตุมีผลนี้เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอยางมีวิจารณญาณ

อนัจาํเปนสาํหรบัการใชชวีติอยางรูเทาทนัเร่ืองตาง  ๆ ในสังคม  (Siricharoen, 2011)  ประกอบกบัความทาทาย

ดานการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับการใชชีวิตตามกระแส                               

การปรับเปล่ียนทางสังคมดานสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน โดยครูตองมีความต่ืนตัวและ                         

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู ดานการรูเทาทันสื่อ เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะความสามารถ                

ในการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางรูเทาทัน (Chaitaweeviwatkul, 2017)

 ดังนั้น “ครู” ในยุคขอมูลขาวสารผานสื่อนี้ จําเปนอยางยิ่งในการเรงพัฒนาใหครูมีความพรอม                          

ในการรูเทาทันสื่อ ซึ่งสอดคลองกับ Sinthapanon (2015) ที่กลาววา  คุณลักษณะครูไทยในศตวรรษ ที่ 21                      

ตองมคีวามรูและเขาใจเทคโนโลยใีหมๆ  สามารถชีแ้นะขอดขีอเสยีของเทคโนโลยแีกนกัเรียน สอนวธิกีารสืบคน

ขอมูลตาง ๆ อยางถูกวิธี   ฝกการเลือกรับขอมูลอยางถูกตอง และเดวิซีและเซนเจลซี (Deveci & Cengelci, 

2008, cited in Recepoglu & Ergun, 2013) ไดกลาววา ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต                                      

ครูที่เรียนทางดานสังคมศาสตรทั้งหมดควรไดรับการศึกษาในเร่ืองของการรูเทาทันส่ือ โดยท่ีครูในอนาคต                  

ตองมีความสามารถในการจัดกจิกรรมการสงเสริมการรูเทาทันสือ่ ซึง่ท่ีผานมาในประเทศไทยมีการดําเนนิงาน

พฒันาครใูหรูเทาทนัสือ่ โดยการสงเสรมิการอบรมครนูาํรองสอนเทาทนัสือ่ในโรงเรยีนและพฒันาศกัยภาพครู

แกนนําในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Technology: 

ICT) อยางปลอดภัยและสรางสรรค   มีการสงเสริมใหครูใช ICT ยกระดับคุณภาพการศึกษา พรอมกับ                            

ใหความรู สรางความตระหนักในการใชสื่อใหเกิดประโยชนคุมคา หลีกเลี่ยงภัยอันตรายและการใชงาน                            

ที่ไมเหมาะสม รวมถึงสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เหมาะกับการเรียนรู ของเด็กเยาวชนและสังคมไทย                                        

(Internet Foundation  for the Development of Thailand and the Office of Thai Health Promotion 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 115

Foundation (TSU), 2015) จะเหน็ไดวามหีนวยงานและองคกรตางๆ ตองการพัฒนาครูใหมคีวามรู ความเขาใจ                             

และมีทักษะความสามารถในการรูเทาทันส่ือ เนื่องจากครูตองนําไปใชในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู                   

ใหกบันักเรียน เพือ่พฒันาตนเองและสงเสริมนักเรียนใหมทีกัษะความสามารถในการนําขอมลูขาวสารไปใชได

อยางถูกตองเหมาะสม สรางสรรค และรูเทาทัน  

 ที่ผานมามีการศึกษาปจจัยและแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ โดยพบการศึกษาของ Kruthasen 

(2013) ซึ่งไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการรูเทาทันสื่อของแกนนําเยาวชน 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) การเปดรับส่ือ

สรางสรรคและการใชสือ่และเทคโนโลยสีือ่อยางสรางสรรค 2.3) การอาน และ 2.4) สนุทรยีภาพ  สวนแนวทาง

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อของแกนนําเยาวชน พบวามี 4 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางฝกคิด

วิจารณญาณ 2) แนวทางการสรางภูมิคุมกันอิทธิพลของส่ือ  3) แนวทางการเรียนรูจากกระบวนการผลิตสื่อ 

และ 4) แนวทางการรูเทาทันตนเอง ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้เปนการใหความรูความเขาใจและเพื่อขับเคลื่อน

การเรียนรูเทาทันสื่อใหแกเด็กและเยาวชน สวนในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล

ตอการรูเทาทันสื่อและการสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู เพื่อใหครูมีทักษะความสามารถ                      

นําไปใชในการพัฒนาตนเองและนักเรียน  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการรูเทาทันสื่อของครู:                

ปจจัยหรือเง่ือนไขที่เปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา  

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู 

 2.  เพื่อสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู

 3.  เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ

ทบทวนวรรณกรรม
 การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 3 ประเด็นคือ  ปจจัย

หรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู การรูเทาทันส่ือของครูและแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ                      

ของครู  ดังนี้ 

 1. ปจจยัหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสือ่ของครู (ปจจัยสาเหตุ) หมายถึง สาเหตุหรอืเง่ือนไข

ของการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวยตัวแปรแฝง 5 ตัว ไดแก 

  1.1 ปจจัยดานบุคคลของครู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ             

ของพอตเตอร (Potter, 2005) เทเยอร (Thayer, 2006) และ Kruthasen (2013) โดยพบตัวแปรสังเกตได 3 ตวั 

ไดแก 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักรู และ 3) พฤติกรรมการอาน
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  1.2 ปจจยัดานการบรหิารจดัการ   ผูวจิยัไดศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

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 ตวั ไดแก 1) ความถ่ีใน

การเปดรับ และ 2) ปริมาณเวลาที่เปดรับ

 2.  การรูเทาทันสื่อ คือ การที่ผูรับสื่อมีทักษะและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ โดยสามารถ

เขาถงึ  วเิคราะห  ประเมนิ และสรางเนือ้หาสือ่ในรูปแบบท่ีหลากหลายดวยความตระหนักถงึผลกระทบของส่ือ               

โดยไมถูกครอบงําจากส่ือ และสามารถแสวงหาความรู (Knowledge Structure)  อยูสม่ําเสมอใหทันกับ                  

การเปลี่ยนแปลงของขาวสารและสังคมรอบขาง ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ไดแก 1) การเขาถึง 

(Access) 2) การวเิคราะห (Analyze)  3) การประเมิน (Evaluate) และ 4) การสรางสรรค (Create) (UNESCO,

2008; Yenjabok, 2009 & Biggin, 2011) 

 สรปุจากการทบทวนวรรณกรรมปจจยัหรอืเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของครู (ปจจัยสาเหต)ุ 

พบวา มีตัวแปรแฝง 5 ตัว ตัวแปรสังเกตได 17 ตัว และการรูเทาทันสื่อของครู (ปจจัยผล) พบวา มีตัวแปรแฝง 

1 ตัว ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว โดยไดรางโมเดลเชิงสมมุติฐาน (เบื้องตน) ปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุของ               

การรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 6  ตัว และตัวแปรสังเกตได  21 ตัว  ซึ่งตัวแปรแฝง                              

เปนตัวแปรในโครงสรางแฝงมีลักษณะการวัดเปนนามธรรมแตสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรของตัวแฝง                 

ไดทางออมและไมสมบรูณซึ่งจะตองศึกษาผานอิทธิพลตัวแปรสังเกตได โดยที่ตัวแปรสังเกตได เปนตัวแปร             

ทีส่ามารถวัดหรือสงัเกตไดจากการใชเครือ่งมอืทีผู่วจิยัสรางข้ึน และในการวิจยัคร้ังนี ้ เคร่ืองมือในการวัดตัวแปร

สังเกตไดเปนแบบสอบถามเพ่ือหาปจจัยหรือเง่ือนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู ไดมาจากการคัดเลือกปจจัยหรือตัวแปร    

ที่สงผลในการรูเทาทันสื่อของครู จากผลการตรวจสอบโมเดลท่ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ                          

ประกอบกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน  ที่มีความรูความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ แลวนํา
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มาสรางวธิกีารทีแ่สดงถงึกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาครูใหเกดิการรูเทาทนัส่ือ  เพือ่ใหครมูทีกัษะและ

ความสามารถในการพัฒนาการรูเทาทันส่ือ อันไดแก สามารถเขาถึง (Access) วิเคราะห (Analyze) ประเมิน 

(Evaluate)  และสรางเนือ้หาสือ่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย (Create) ดวยการฝกฝนและลงมือปฏิบตัอิยางตอเน่ือง                                        

ซึ่งแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู  ประกอบไปดวย  1) หลักการ  2) วัตถุประสงค  3) องคประกอบการ

พัฒนา 4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท 5) วิธีการพัฒนา 6) การวัดและประเมินผล  และ 7) ผลท่ีคาดวาจะ

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. ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาปจจยัหรือเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุการรูเทาทนัส่ือของครแูบงออกเปน 3 ขัน้ตอน

ดังนี้

  ขั้นที่ 1.1 การศึกษาพหุกรณีเพื่อหาปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู                              

โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการสัมภาษณครูเปนรายบุคคล  จํานวน 3 คน เพื่อปรับ/

เพิม่ตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดของปจจยัหรือเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตกุารรูเทาทนัส่ือของครทูีผู่วจิยัไดศกึษา

คนควาจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ดงันี ้1) ครทูีส่อนอยูในโรงเรียนในเมือง 2) ครทูีส่อนอยูในโรงเรียน

กึ่งเมืองกึ่งชนบท 3) ครูที่สอนอยูในโรงเรียนในชนบทซ่ึงการคัดเลือกตัวแทนครู 3 คน ผูวิจัยไดเลือกโรงเรียน

ตามบริบทของพื้นที่ และมีเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โดยเปนโรงเรียนที่มีมาตรฐาน                             

ในการจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยและบุคคล

ทั่วไป นอกจากนี้แลวยังเปนโรงเรียนที่ผู วิจัยมีความสนิทสนมกับผูบริหารโรงเรียนเปนอยางดี ซึ่งผูวิจัย                           

ไดขอความอนุเคราะหผูบรหิารโรงเรียนคัดเลือกครูทีม่คีวามรู ความเขาใจ มทีกัษะความสามารถการรูเทาทนัสือ่

      ขั้นท่ี 1.2 ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยโมเดลเชิงสมมุติฐาน ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุ                      

การรูเทาทนัสือ่ของครดูวยการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของรวมกบัการศึกษาพหกุรณีโดยสมัภาษณ                     

ครูจํานวน 3 คน  

  ขั้นที่ 1.3 ทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐาน ปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู                

ดวยเครือ่งมอืแบบสอบถามครทูัว่ประเทศในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ปการศกึษา 2560     

เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 

Model:  SEM) ปจจยัหรือเงือ่นไขเชิงสาเหตุของการรูเทาทนัส่ือของครูโดยการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)  ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
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 โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จนได                            

กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของครูจํานวน 672 คน ซึ่งตามหลักการกําหนดขนาดตัวอยางของการวิเคราะห                

ดวยวิธีการ Structural Equation Model ตองใชขนาดตัวอยางประมาณ 20 เทา ของตัวแปรสังเกตได                          

(Observed  Variable) แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางมากกวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

ตองการกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ครอบคลุมและทําใหผลการวิเคราะหมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน 

 2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นที่ 2.1  ผูวิจัยนําขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุของการรูเทาทันสื่อของครู                       

ที่ไดมาจากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 รวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการพัฒนาครูใหรู                     

เทาทันสื่อ  มารางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู จากนั้นนําไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู                   

ความสามารถ ดานการรูเทาทันสื่อ จํานวน 7 คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคัดเลือกตามเกณฑ                          

(Purposive Selection) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis)

  ขัน้ท่ี 2.2 การประเมินความเปนไปได  (Feasibility)  และความเหมาะสม (Propriety) ของแนวทาง

พฒันาการรูเทาทนัสือ่ของครู ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังนีเ้ปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จาํนวน  15 คน โดยใชเกณฑการคัดเลอืกตวัแทนครูจากพ้ืนทีบ่รบิทท่ีปฏบิตังิาน โดยคัดเลอืกจากผูคณุสมบัติ

ตอไปนี ้ 1) กลุมครทูีป่ฏบิตัหินาทีใ่นเมอืง จาํนวน 5 คน 2) กลุมครทูีป่ฏบิตัหินาทีก่ึง่เมืองก่ึงชนบท จาํนวน 5 คน 

และ 3) กลุมครูทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นชนบท จาํนวน 5 คน ดวยการใชแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคาชนดิ 

5 ระดับความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยการหาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา มีดังนี้

 1. ผลการศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู
  ผลการศึกษาตัวแปรจากพหุกรณีโดยการสัมภาษณครู พบปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุ                       

การรูเทาทันสือ่ของครู 1 ตวัแปรแฝง  และ 2 ตวัแปรสังเกตได  โดยตัวแปรแฝงท่ีพบ คอื ปจจัยดานคุณลกัษณะ

นักเรียนและตัวแปรสังเกตไดที่พบ ไดแก 1) ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูพบเพ่ิมขึ้นในปจจัยดานบุคคล                  

ของครู  และ 2) ความใฝรูดานส่ือของนักเรียนพบเพ่ิมขึ้นในปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน จากน้ันนําผล                

พหกุรณีการสัมภาษณครไูปปรับกรอบแนวคิดในการวิจยัโมเดลเชิงสมมุตฐิาน (เบือ้งตน) ปจจยัหรือเง่ือนไขท่ีเปน

สาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของคร ูพบปจจยัหรอืเงือ่นไขท่ีเปนสาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของครู  (ปจจัยสาเหต)ุ ประกอบ

ดวยตัวแปรแฝง 6 ตัว ตัวแปรสังเกตได 19 ตัว และการรูเทาทันสื่อของครู (ปจจัยผล) ประกอบดวย  ตัวแปร

แฝง 1 ตัว ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว โดยไดโมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อ

ของครูที่ปรับแลว ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 7 ตัว และตัวแปรสังเกตได 23 ตัว  ผลการทดสอบโมเดล                               

เชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูล
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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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
  
 

  

 

ภาพที่ 1: ปจจัยหรือเง่ือนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

 ความหมายและสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหตามภาพท่ี 1  มีดังนี้
 ตัวแปรแฝงภายนอก   
 (เปนตัวแปรท่ีสงอิทธิพลไปยังตัวแปรตัวอื่น/เปนตัวแปรอิสระท่ีอยูในสมการโครงสราง)                                             

                     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   ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู  

  (X5)     แทน     นโยบายการบริหารจัดการ     

  (X6)     แทน     โครงสรางการบริหารงาน                                                  

  (X7)     แทน      วิทยาการท่ีใชในโรงเรียน

  (X8)     แทน     ความพอใจในงานท่ีปฏิบัติ 

  (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

  (Y2)     แทน     การไดรับโอกาสในการเรียน

  (X3)     แทน     พฤติกรรมการอาน 

  (Y4)      แทน     ปริมาณเวลาท่ีเปดรับ

  (Y5)      แทน     การเขาถึง    

  (Y6)      แทน     การวิเคราะห

       (Y7)       แทน    การประเมิน    

         (Y8)       แทน     การสรางสรรค 
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ตารางที่ 1 
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปน 

 

 
 

 
 

 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
            

 
- - - 11.29*

(2.77) 
- 11.29*

(2.77) 
-1.95 

(-0.79) 
10.65* 
(2.71) 

8.70* 
(3.20) 

 
4.01* 

(10.47) 
- 4.01* 

(10.47) 
0.84 

(0.51) 
-2.47 

(-1.53)
-1.63 

(-1.39)
0.00 

(0.00) 
-1.53 

(-1.56) 
-1.53 

(-1.56)
   

 
- - - -0.07 

(-0.67)
- -0.07 

(-0.67)
0.00 

(0.00) 
-0.06 

(-0.68) 
-0.06 

(-0.68)

 
- - - 1.47* 

(2.58) 
- 1.47* 

(2.58) 
0.00 

(0.00) 
1.39* 
(4.43) 

1.39* 
(4.43) 

 
                 

 

- - - -0.61 
(-1.50)

- -0.61 
(-1.50)

0.00 
(0.00) 

-0.58 
(-1.70) 

-0.58 
(-1.70)

 
- - - - - - 0.94* 

(3.06) 
- 0.94* 

(3.06) 

* หมายถึง   P < .05   ในวงเล็บ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (DE) คาอิทธิพลทางออม (IE) คาอิทธิพลรวม (TE) ของโมเดลท่ีสงผล

ตอตัวแปรการรูเทาทันสื่อของครู โดยสรุปพบวา  ผลการทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไข                           

ที่เปนสาเหตุ  การรูเทาทันสื่อของครูสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบายดวยเสนทางอิทธิพลตาม                         

หลักนัยสําคัญที่ระดับ  .05 ดังนี้

 1. ปจจัยดานบุคคลของครูและปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัย                          

ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ มีคาเทากับ 11.29 และ 1.47 ตามลําดับ 

 2.   ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมีอิทธิพลทางตรงตอการรูเทาทันสื่อ มีคาเทากับ 0.94

 3.   ปจจยัดานบุคคลของครูและปจจยัดานคุณลกัษณะนักเรียนมีอทิธพิลทางออมตอการรูเทาทันสือ่ 

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)  การฝกงานดวยระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  5) การสรางองคความรู  (KM)  และ                                         

6) การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการ (PLC) สวนที่ 6 การวัดและประเมินผล และ สวนที่ 7                               

ผลที่คาดวาจะไดรับ

  2.2 ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครูท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนไปไดอยูใน

ระดับมาก  และมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา                       
มีประเด็นท่ีอภิปราย  ดังนี้

  ผลการตรวจสอบปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูกับขอมูลเชิงประจักษ                 

พบวาปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุที่สงผลตอการรูเทาทันส่ือของครูกับขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกัน                   

โดยมีผล  ดังนี้  

  1.1 ปจจัยดานบุคคลของครูมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ                              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากที่สุด

คือ ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ

ในการทํางานทุกอยาง เรียกวาหากมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูแลว เร่ืองท่ียากมากจนเหมือนจะเปนไป

ไมไดก็อาจสําเร็จไดโดยงาย บุคคลท่ีมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียนรูจะมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึง                           

ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จ                         

ตามเปาหมาย ทั้งนี้รวมไปถึงการรูเทาทันสื่อของครูดวยเชนกัน ถาครูมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู ครูก็จะ

มีความรับผิดชอบ  เพียรพยายาม อดทน เพื่อใหตนเองมีการรูเทาทันสื่อ  ดวยการมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ       

เพิม่มากข้ึน สามารถเขาถงึส่ือไดอยางหลากหลาย มกีารวิเคราะหประเมินส่ือ และนําสือ่ไปใชอยางสรางสรรค 

สอดคลองกับ Buakhiri (n.d.) ไดกลาววาผูทีมุ่งมัน่ต้ังใจจะเปนผูทีม่ลีกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบตัิ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจใน การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ                         

ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ 
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  นอกจากนีป้จจยัดานบคุคลของครยูงัมตีวัแปรทีม่อีทิธิพลตอปจจยัดานพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือ 

ไดแก พฤติกรรมการอาน  การคิดวิจารณญาณ และความตระหนักรู  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากปจจัยดาน

บุคคลของครูเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการเปดรับสื่อและการรูเทาทันสื่อ ผลการศึกษานี้

สอดคลองกับการศึกษาของ Kruthasen (2013) เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อ                         

ของแกนนําเยาวชน ที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูเทาทันสื่อ ไดแก การคิดวิจารณญาณ  ความตระหนัก

ในอิทธิพลของสื่อ และการอาน 

  1.2 ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอปจจัย                        

ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ไดแก ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากคุณลักษณะ

ความใฝรูดานส่ือของนักเรียนท่ีมีการแสดงออกทางจิตใจ มีความกระตือรือรน มีความต้ังใจเพียรพยายาม                   

มคีวามอยากรูอยากเหน็  มคีวามสามารถในการศกึษาคนควาสรางความรู มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห 

และมีความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีอยูเสมอ ซึ่งพฤติกรรมความใฝรูดานสื่อ

ของนกัเรยีนอยางนี ้หนาทีข่องครคูอื จะตองมีความกระตือรอืรนคนควาหาขอมลูขาวสารตาง ๆ  อยางหลากหลาย 

และมีประโยชน เพ่ือนํามาสงเสริมพัฒนาหรือกระตุนนักเรียนใหเกิดการเรียนรูดานส่ือไดอยางตอเน่ือง                         

โดยครูทาํหนาทีเ่ปนผูคอยสังเกต ตัง้คาํถาม  ใหคาํแนะนําเปดโอกาสใหนกัเรียนคดิหาคําตอบดวยตนเองและ

สรางสรรคผลงานดานสื่อเทคโนโลยีอยางอิสระ สอดคลองกับการศึกษาของ Phanthamanee  (2002)                             

กลาววา คณุลกัษณะใฝเรยีนรูเปนคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของนักเรียนควรสงเสริมใหนกัเรียนเกดิการรักการเรียนรู 

ชอบคนควา ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหมรอบตัว อยากรูอยากเห็น  รูจักเสาะแสวงหาความรู มีวิจารณญาณเลือก

ตัดสินใจ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการรูจักประเมินสถานการณตาง ๆ และ                        

เกาะติดสถานการณ รู จักซักถาม คนหาคําตอบ มีความกระตือรือรน ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                                   

ดวยการติดตามขาวสาร อานหนังสือ ดูโทรทัศน เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  อยางตอเนื่อง ซึ่งการสงเสริมนักเรียน

ใหมคีวามใฝรูดานสือ่น้ีกจ็ะสงผลใหครมูพีฤตกิรรมการเปดรับส่ือเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากวาตองนาํขอมูลขาวสาร

ที่ไดเปดรับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน                              

  1.3 ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมีอิทธิพลทางตรงตอการรูเทาทันส่ืออยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ซึ่งประกอบไปดวย

ตัวแปร 2 ตัว ไดแก ความถี่ในการเปดรับและปริมาณเวลาท่ีเปดรับ โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัว เปนพฤติกรรม                     

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูโทรทัศน การดูภาพยนตร การอานหนังสือพิมพ การอานนิตยสาร การฟงวิทยุ                           

และการใชอินเตอรเน็ต ซึ่งถามีการเปดรับสื่ออยางหลากหลายและสมํ่าเสมอก็จะสงผลทําใหครูเกิดการ                         

รูเทาทันสื่อสอดคลองกับการศึกษาของ Ngamwutvon (2010) ไดศึกษาเร่ืองการเปดรับส่ือละครโทรทัศน                  

กับการรูเทาทันสื่อ พบวา การเปดรับสื่อละครโทรทัศนและการรูเทาทันสื่อเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง                        

ในการอธิบายความคิดเห็นตอการเลียนแบบพฤติกรรมทางละครโทรทัศนทีไ่ดด ู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 การไดรบัการศึกษาดานการรูเทาทนัส่ืออยางหลากหลายท่ีมุงเนนการปลูกฝง

ความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) วิพากษวิจารณ (Criticism) ความสามารถ

ในการเขาถงึ ประเมนิสือ่ และใชประโยชนจากสือ่เพือ่แสดงออกทางความคิดเหน็และการมสีวนรวมทางสงัคม

จะสงผลใหเกิดเปนคุณสมบัติสําคัญของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

สรุป
 การวิจัยครั้งนี้นําเสนอการศึกษาเรื่องการรูเทาทันส่ือของครู: ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุและ                          

แนวทางแกไขพฒันา โดยมปีจจยัหรอืเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุการรูเทาทนัส่ือของคร ูประกอบไปดวยตัวแปรแฝง 

6 ตัว ไดแก  1) ปจจัยดานบุคคลของครู 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน 

4)  ปจจัยดานลกัษณะของชุมชน  5)  ปจจยัดานการไดรบัการสนบัสนนุจากองคกร  และ 6) ปจจยัดานพฤติกรรม

การเปดรบัสือ่ แตเมือ่ไดมกีารทดสอบโมเดลเชิงสมมตุฐิานปจจยัหรือเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุการรูเทาทนัส่ือของ

ครูแลวผลการทดสอบโมเดลเชงิสมมตฐิานปจจยัหรอืเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของครสูอดคลองกบั

ขอมูลเชิงประจักษ อธิบายดวยเสนทางอิทธิพลตามหลักนัยสําคัญที่ระดับ .05  พบปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง 

ไดแก  1)  ปจจัยดานบคุคลของคร ู 2) ปจจยัดานคณุลักษณะนักเรียน และ 3)  ปจจยัดานพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือ 

 การสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ                                        

2) วัตถุประสงค 3) องคประกอบการพัฒนา ประกอบดวยปจจัย 5 ปจจัย ไดแก 3.1) ปจจัยดานบุคคลของครู                        

3.2) ปจจยัดานการบริหารจดัการ 3.3) ปจจยัดานคณุลกัษณะนกัเรียน 3.4) ปจจัยดานการไดรบัการสนับสนุน                   

จากองคกร และ 3.5) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท 5) วิธีการพัฒนา                              

6) การวดัและประเมนิผล  และ 7) ผลทีค่าดวาจะไดรบั ซึง่การทีม่ปีจจยัทีไ่มมอีทิธพิลเขามาเปนองคประกอบ

ของแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูนั้น  เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิดานการรูเทาทันสื่อ จํานวน 7 คน                        

ยงัยนืยนัปจจยัดานการบรหิารจดัการและปจจยัดานการไดรบัการสนับสนุนจากองคกรเปนปจจยัทีม่อีทิธิพล

ตอการรูเทาทนัสือ่ของครู มเีพียงปจจยัเดียวคือ ปจจยัดานลักษณะของชุมชนท่ีผูทรงคุณวฒุเิหน็วาไมมอีทิธิพล

ตอการรูเทาทันสือ่ของครู และในสวนแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู ประกอบไปดวยเน้ือหาการพัฒนา 

ดังนี้  1) ดานบุคคลของครู พัฒนาเก่ียวกับ  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)  วทิยาการท่ีใชในโรงเรียน  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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 ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการรูเทาทนัส่ือของครูทีพ่ฒันาข้ึนมคีวามเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิ                 

อยูในระดับมากและมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 ควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูไปใชในการพัฒนาปจจัยดานบุคคลของครู  

ประกอบไปดวย 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักรู 3) พฤติกรรมการอาน 4) ความมุงม่ันตั้งใจ    

ในการเรียนรูเพื่อใหครูเกิดทักษะการรูเทาทันสื่อและสามารถนําไปถายทอดกับผูเรียนได

  1.2 ควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อดานคุณลักษณะนักเรียนไปสงเสริมความใฝรู                     

ดานสื่อของนักเรียนเพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาการรูเทาทันสื่ออยางตอเนื่อง

  1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู             

ในครั้งนี้ไปกําหนดเปนนโยบายเชิงกลยุทธเพ่ือนําไปสู การพัฒนาครูใหเกิดความเปนรูปธรรม โดยมี                           

การประสานงานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางหนวยงานระดับนโยบายสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่                      

และสถานศึกษา

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป   
  2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีการรูเทาทันส่ือเพ่ือสงเสริม                            

การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

       2.2 ควรศกึษาแนวทางการพัฒนาการรูเทาทนัส่ือของผูเรียนเพ่ือการจดัการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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บทคัดยอ
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระซ่ึงประกอบไปดวยวิสัยทัศน                      

ทางการตลาดเพ่ือการเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน การมีอยูขององคความรูดานการตลาดขององคกร                              

การตระหนักถึงวัฒนธรรมตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และการเพ่ิมข้ึนของแรงกดดัน
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ทางการตลาด ซึ่งมีอิทธิพลตอการมุงเนนการขับเคลื่อนตลาดเชิงกลยุทธ โดยเก็บขอมูลจากผูจัดการ                         

ทางการตลาดหรือผูอํานวยการทางการตลาดของธุรกิจซอฟแวรในประเทศไทยจํานวน 162 คน และ                                    

ใชการวิเคราะหความถดถอยในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวาวิสัยทัศนทางการตลาด                                 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน การมีอยูขององคความรูดานการตลาดขององคกร และการเพิ่มขึ้น                          
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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 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561130

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  =  01 + 1MVT + 2MKA + 3MCA + 4RTC + 5MPI + 6FCP+ 7FAG + 01  

Table 1 
Results of Measure Validation

Variables Factor Loadings Cronbach’s 

Al hStrategic Market-Driving Orientation (SMO) 0.476-0.829 0.839 
Marketing Vision for transformational Operation (MVT) 0.828-0.911 0.884 
Marketing Knowledge Availability (MKA) 0.861-0.877 0.889 
Market Culture Awareness (MCA) 0.736-0.897 0.853 
Rapid Technology Changes (RTC) 0.783-0.884 0.856 
Market Pressure Increase (MPI) 0.683-0.802 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 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 137

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 MVT MKA MCA RTC MPI SMO FCP FAGG
Mean 4.20 4.10 4.22 4.26 4.29 4.22 - -
S.D. 0.65 0.60 0.64 0.60 0.53 0.50 - -
MVT 1     
MKA .700*** 1   
MCA .624*** .687*** 1   
RTC .630*** .663*** .684*** 1   
MPI .696*** .513*** .602*** .635*** 1   
SMO .608*** .684*** .571*** .417*** .472*** 1  
FCP -.075 .025 .031 -.004 -.057 -.054 1 
FAG -.136 -.066 -.037 -.108 -.043 -.142 .423** 1

                                **p  .05, ***p  .01 

 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 (β4 = -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.
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 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 market-

driving orientation

Independent Variables 
Dependent Variables 

SMO 
Equation 1 

MVT        (H1)      .260*** 
                .094 

MKA        (H2)                  .454*** 
                .102 

MCA        (H3)               .024 
.098 

RTC          (H4)                     -.126 
.090 

MPI         (H5)        .188** 
.074 

FCP -.075 
.145 

FAG -.139 
  .123 
Adjusted R2 .504 
Maximum VIF 3.377 

                   **p  .05, ***p  .01 
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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
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่สงัเคราะหสมรรถนะดานการวจิยัของครอูาชวีศกึษาเพ่ือศกึษาและ

เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของ

ครูอาชีวศึกษา การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของ 

จํานวน 39  เรื่อง โดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหนาที่งาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือครูผูสอน 

สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 1,222 คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage 

Sampling) เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสังเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั คาสถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลีย่ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI
modified

) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษามีทั้งหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก                 

และ 76 สมรรถนะยอย  ไดแกสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย และ  

2) ดานระเบยีบวธิวีจิยั สมรรถนะพ้ืนฐาน จาํนวน 3 ดาน คอื 1) ดานการใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีใหม ๆ                  

2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

จําเปนพบวา สมรรถนะท่ีมีความตองการจําเปนมากท่ีสุดคือ ดานระเบียบวิธีวิจัย รองลงมาคือดานการใช

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ ดานการใชภาษา ดานการบริหารจัดการ และดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย                             

ตามลําดับ (PNI
modified

  = 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 (PNI
modified

) 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. (PNI
modified 

= 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
 การวิจัยเปนกระบวนการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการแสวงหาความรู                              

ในดานตางๆ ปจจุบันการวิจัยเขามามีบทบาทที่สําคัญยิ่งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ครอบคลุม                       

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหาร ตลอดจนดานการศึกษา เนื่องจากงานวิจัยได                    

ถกูพสิจูนใหเหน็วา เปนกระบวนการท่ีสามารถนําขอคนพบไปใชประโยชนตาง ๆ  มากมาย ดงัที ่Srisuk (2009) 

กลาววา การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูความจริงที่มีจุดมุงหมายแนนอนเพื่อใหไดองคความรูใหม

ดวยวิธีที่มีระบบระเบียบเชื่อถือได ดังนั้นในการผลิตและพัฒนาครู จึงใหความสําคัญกับการวิจัยอยางมาก 

ดงัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่เปนกฎหมายแมบทในการจดัการศกึษาไดใหความสาํคญั

กับการวิจัย โดยไดกําหนดไวในหลายมาตราที่มุงชี้ใหเห็นความสําคัญของงานวิจัยในการพัฒนาการเรียน                

การสอนวา การวิจัยเปนกระบวนการท่ีควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของครู                           

และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 24 (5) ระบุวาใหใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู                           

ผูเรียนสามารถใชวิจัยเพื่อศึกษาเร่ืองท่ีสนใจ หรือตองการแสวงหาความรูใหม รวมถึงตองการแกไขปญหา             
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ที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาการวิจัยมีการการเชื่อมโยงสัมพันธกับการเรียนรูโดย ผูวิจัยไดเรียนรูไปดวยไดฝกคิด                  

ฝกการบริหารจัดการ หาเหตุผลในการหาคําตอบใหกับปญหา รวมถึงรูจักประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับ

ปญหาในชีวิตประจําวันได  และในตัวบงชี้คุณลักษณะครูตามเกณฑมาตรฐาน ในมาตรฐานท่ี 3 ตัวบงช้ีที่ 2 

ระบุไววา ครูตองมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สอดคลองกับคุณลักษณะครู

รุนใหมในศตวรรษที่ 21 ที่ระบุวาครูตองมีความสามารถในการออกแบบวางแผนการสอน การบริหารจัดการ

ชัน้เรยีน การวิจยัและพัฒนาการเรียนการสอน สอดคลองกบั Sinlarat (2012) ใหขอเสนอวาหลกัสูตรการผลิต

ครูรุนใหม มีลักษณะสําคัญและเนนใหเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 ประการหน่ึง คือตองเนนวิชาการวิจัย                     

ทางการศึกษาที่มุงใหครูเปนนักวิจัย สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน แกปญหาการเรียนการสอน

ไดอยางเปนระบบ เชนเดยีวกนักบั Wongwanich (2010) ระบวุาการวิจยัเปนหวัใจสาํคญัของการพัฒนาการศึกษา

ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังนั้นการจะปฏิรูปการเรียนรู

ใหประสบผลสาํเรจ็ตองพัฒนาครใูหเกดิสมรรถนะดานการวจิยัอยางจรงิจังและยัง่ยนื (Pachanawan, 2009)

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดใหความสําคัญในการพัฒนาครูผูสอนในดานการวิจัย

มาอยางตอเน่ือง สงเสรมิใหมกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนการวจิยัเปนฐาน สงเสรมิใหมกีารวจิยัและพฒันา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการวิจัยทางอาชีวศึกษานั้น  Kumsiripiman 

&  Pintupan (n.d.)  ระบุวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่ผูเกี่ยวของกับกาอาชีวศึกษาตองให

ความสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม ผลักดันใหเกิดผลงานวิจัย โดยท่ัวไปมีลักษณะสําคัญของการวิจัย                      

เนนเชิงการปฏิบัติการทดลอง สรางนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐใหม ๆ แตก็มีการทําวิจัยเชิงพื้นฐาน และ                        

วจิยัประยกุตเชงิบรูณาการ เพือ่นาํขอสรปุเปนองคความรูใหม และนาํผลงานวจิยัเหลานัน้มาพฒันาอาชวีศกึษา 

พัฒนาวงการการศึกษา สถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติซึ่ง Kitpreedanan  (cited in                                   

Kumsiripiman & Pintupan, n.d.)  ใหทัศนะไววาการวิจัยอาชีวศึกษา โดยท่ัวไปมีลักษณะการวิจัยเนน                       

เชิงปฏิบตักิาร ประดิษฐคดิคน หรอือาจจะเปนการวิจยัพืน้ฐาน หรือวิจยัเชิงประยุกต วจิยัเชิงปฏิบตักิารประดิษฐ

คิดคน ทดลอง เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม สิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาทางอาชีพ และวิจัยสภาพ                              

ในการดําเนินการวิจัยทางการอาชีวศึกษา ขอมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในรอบท่ี 1 จํานวนสถานศึกษาที่รับการประเมิน 

108 แหง และในรอบที่ 2 จํานวน 102 แหง พบวามีสถานศึกษาไมผานเกณฑในตัวบงช้ีที่ 2 เรื่องการวิจัยและ

การนาํผลการวจิยัไปใชใหเกดิประโยชน และเผยแพร ถงึรอยละ 85 และ ในดานของคร ูและบคุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวามีการนําเอาความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนนอย (Office of 

Standards and Quality Assessment, 2012)  ในเร่ืองน้ี Somudorn (2013) กลาววาครูอาชีวศกึษาถาสามารถ

ทําหนาที่ครู เชนการสอนหนังสือ มีแผนการสอน ถือวาทําไดเพียงคร่ึงเดียว ที่เหลือคือหนาที่สรางความรู                      

เชนการวจิยั พฒันาสิง่ประดษิฐ นวตักรรม จงึจะเตมิเตม็ ปญหางานวจิยัของอาชีวศึกษาทีผ่านมา ยงัไมกาวหนา

เทาที่ควร สวนหนึ่งมาจากครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจและเห็นวายาก ซึ่งงานวิจัยทางการอาชีวศึกษา

ที่ผานมา พบวามีผลงานจาก การประดิษฐคิดคนของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาออกมาโดยตลอด                                
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บางชิ้น บางผลงานดีมาก จนสามารถนําไปตอยอดทางพาณิชยได แตผลงานชิ้นนั้นกลับขาดงานวิจัย                           

หรือรายงานการวิจัยรองรับผลงาน ซึ่งถือวานาเสียดายอยางยิ่ง 

 จากความสําคัญและสภาพปญหา ดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะศึกษานิเทศก ประจําศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีใน

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

เปนกระบวนการหน่ึงที่มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือ เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการ รวมถึงการสรางเสริมขวัญและกําลังใจ ใหเกิดเจตคติที่ดี ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

ดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร 

โดยความรวมมือรวมใจจากผูเกี่ยวของทุกฝายและอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการนิเทศ

และผูรับการนิเทศ ในการที่จะเอาความสามารถของครูออกมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดเรียนการสอน       

และการพฒันาคณุภาพการศกึษา อยางตอเนือ่ง  อนัจะสงผลตอ ความเจรญิกาวหนาของผูเรียน สถานศกึษา

และระบบการศึกษาโดยรวม ดงันัน้ ผูวจิยัจงึสนใจศึกษาสภาพและความตองการจําเปนในการนิเทศท่ีสงเสริม

พฒันาสมรรถนะดานการวิจยัของครูอาชีวศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกีย่วของในการบริหาร

จัดการดานการวิจัยของอาชีวศึกษา และการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา รวมถึงเปนประโยชน                 

ตอการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษา ใหกาวทนัตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนอยางรวดเร็วในปจจบุนั ตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา

 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ                           

ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา

 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ                               

ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 (5) ระบุวาใหใชการวิจัยเปน                            

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและในมาตรา ที่ 30 กําหนดใหสถานศึกษา ครูผูสอน พัฒนาสงเสริมใหครู                 

ผูสอนสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ                    

การจดัการศึกษาไดเหน็ความสําคญัในการกําหนดบทบาทหนาทีค่รูดานการวิจยัไว 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                   

ครูรุ นใหมในศตวรรษท่ี 21 ทั้งหมดลวนแลวแตกําหนดใหครูตองมีสมรรถนะดานการวิจัย ผู วิจัยได                              

ศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตรดานการวิจัยอาชีวศึกษา ศึกษาสภาพการดําเนินงานวิจัยของครูอาชีวศึกษา                     

ศึกษาการพัฒนาสงเสริมครูดานการวิจัยดวยการนิเทศ และใชแนวคิดการคนหาและกําหนดสมรรถนะ                    

แบบวิเคราะหบทบาทหนาที่ (Functional Analysis Model) เพื่อประเมินสภาพปจจุบัน ปญหาและ                            

ความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา เขียนเปนกรอบแนวคิด                              

ในการวิจัยได ดังนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้

                   1.1  กลุมตวัอยางทีใ่ชในขัน้การสงัเคราะหสมรรถนะดานการวิจยั ไดแกผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน 5 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ ไว ดังนี้ เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทาง

ดานการศึกษาข้ึนไป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยทางดานการศึกษา  ที่มีความรู                  
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ความเช่ียวชาญทางดานการวิจยัทางการศึกษา  ดานการพัฒนาครูหรอืพฒันาบุคลากร ดานการนิเทศการศึกษา  

ดานการอาชีวศึกษา  ดานการวัดและประเมินผล 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ

จาํเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจยัของครูอาชีวศึกษา ไดแกผูบรหิารสถานศึกษา และครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1,222 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ                   

เครจซี่และมอรแกน  (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเช่ือมั่น 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                

ของครูอาชีวศึกษาท่ีสังเคราะหได มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 3 ประเด็น คือ                    

ความถูกตองเหมาะสมของสมรรถนะท่ีกําหนดข้ึน  ความสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีและสภาพจริงของ                  

การปฏิบัติการวิจัย และสมรรถนะท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมจากท่ีสังเคราะหได ผานการตรวจสอบ                            

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00

  2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาสภาพปจจุบนัปญหาและความตองการในการนเิทศ ม ี  1 ฉบบั                   

ไดแก แบบสอบถามสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัย                     

ของครอูาชวีศกึษา มลีกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั จาํนวน 76 ขอ ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80 – 1.00 และ                         

มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.98

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 แบบสัมภาษณ  ดําเนินการขออนุเคราะห ออกหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร                             

มหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน นัดหมายวันเวลา และสถานท่ีเพื่อขอสัมภาษณ                              

ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

  3.2 แบบสอบถาม เพ่ือสะดวกตอการประสานงานในการจดัเกบ็ขอมูล ผูวจิยัจึงขออนุเคราะห

ออกหนังสอืจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หนวยงานตนสงักดัของผูวจิยั ถงึ ผูอาํนวยการ

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 ขอมูลเก่ียวกับการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย โดยใชหลักการวิเคราะหหนาท่ีงาน 

(Functional Analysis) จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน  (Specific Functional Competency) และ

สมรรถนะพ้ืนฐาน (Common Functional Competency) กาํหนดเปนสมรรถนะหลัก (Units of Competence) 

และสมรรถนะยอย (Elements of Competence)

  4.2 วเิคราะหสภาพปจจบุนัปญหาและความตองการในการรบัการนเิทศเพือ่สงเสรมิสมรรถนะ

ดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ใชคาเฉลี่ย (   ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

  4.3 วเิคราะหลาํดบัความตองการจาํเปนในการรบัการนเิทศเพือ่สงเสรมิสมรรถนะดานการวจิยั

ของครูอาชีวศึกษาโดยวิธี Modified Priority Need Index (PNI
modified

)

  4.4 เปรียบเทียบความแตกตางของสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศ                      

สงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษาวิเคราะหความแปรปรวน 

ใช Analysis of Variance: ANOVA (F) 

ผลการวิจัย
 1. ผลการสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน 39  เรื่อง ไดสมรรถนะท้ังหมด 5 ดาน 19 สมรรถนะหลัก (Units of Competence) 76 สมรรถนะยอย 

(Elements of competence) จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน  (Specific Functional Competency) 

จาํนวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถในสาขาวิชาทีท่าํวจิยั  2) ดานระเบยีบวธิวีจิยั  และสมรรถนะพ้ืนฐาน 

(Common Functional Competency) จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ 

2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการ  

 2. ผลการศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการจาํเปนในการนเิทศเพือ่สงเสรมิสมรรถนะ

ดานการวิจัย ไดผลดังนี้

   2.1 ผลการจัดอันดับความตองการจําเปนของสมรรถนะในแตละดานนําเสนอเปนสมรรถนะ                     

ประจําสายงาน  (Specific Functional Competence) และสมรรถนะพื้นฐาน (Common Functional                       

Competence) จําแนกตามดาน ดังนี้
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ตารางที่ 1  
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยจําแนก                       

เปนรายดาน

 จากตารางท่ี 1 พบวาสมรรถนะดานการวิจยัของครูอาชวีศกึษาในสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบนัโดยรวม

อยูในระดบัปานกลาง (   = 3.11) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ในระดบัมาก 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 (PNI
modified

 = 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

 
      
          

      
PNImodified 

 
 

X  S.D.  X S.D.  
  (Specific Functional Competence)

1.  3.90 0.88  3.97 0.99  0.02 5 
2.  

2.76 0.52 
 

3.97 0.91  0.45 1 

  (Common Functional Competence)
3.   

  
3.08 0.41 

 
3.79 1.00  0.16 2 

4.  
2.88 0.52 

 
3.82 1.00  0.09 3 

5.  2.94 0.46 
 

3.76 0.97  0.08 4 

 
3.11 0.56 

 
3.86 0.97    
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ตารางท่ี 2 
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะประจําสายงาน  (Specific 

Functional Competence) ดานสาขาที่ทําวิจัย และดานระเบียบวิธีวิจัย จําแนกตามสมรรถนะหลัก

 จากตารางท่ี 2 พบวาสมรรถนะประจําสายงาน (Specific Functional Competence) ในสภาพท่ี         

เปนจริงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะหลัก พบวาอยูในระดับปานกลางถึง

ระดับมาก ในระดับมากไดแกดานสาขาวิชาที่ทําวิจัย สวนดานอื่นๆ ที่เหลือ อยูในระดับปานกลาง ในสภาพ        

ที่ตองการนิเทศ พบวามีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา                  

มีความตองการในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสมรรถนะการออกแบบการวิจัยอยู ในระดับมากที่สุด                                    

สวนสมรรถนะอื่นๆ อยูในระดับมากทุกสมรรถนะ เมื่อวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนพบวา สมรรถนะ

การออกแบบวิจัยมีความตองการจําเปนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอีกสองอันดับ คือ นําผลวิจัยไปใชประโยชน 

สืบคนสารสนเทศและแหลงความรูที่ชวยในการวิจัย (PNI
modified 

= 0.63, 0.60, 0.52,) ตามลําดับ

 
   

PNImodified 
 

 X  S.D.    X S.D.  
         

1.  3.90 0.88  3.97 0.99  0.02 9 
        

2.   2.71 0.62  3.77 1.04  0.40 5 
3.  

 
2.73 0.69  4.05 0.88  0.52 3 

4.   2.80 0.54  4.53 0.72  0.63 1 
5.  2.89 0.40  4.01 0.87  0.39 6 
6.   2.87 0.44  3.85 0.95  0.35 7 
7.   2.71 0.53  3.82 0.98  0.43 4 
8. 

  2.96 0.35  3.85 0.94  0.30 8 

9.   2.43 0.57  3.88 0.93  0.60 2 
 2.89 .   .  .     
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ตารางที่ 3 
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะพื้นฐาน (Common                         

Functional Competence) จําแนกตามสมรรถนะหลัก

 จากตาราง 3 พบวาสมรรถนะพ้ืนฐาน  (Common Functional Competence) ในสภาพท่ีเปนจริง

และสภาพความตองการ ทั้งในภาพรวมและรายสมรรถนะหลักอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหคาดัชนี

ความตองการจําเปนพบวา จับประเด็นจากการฟงมีความตองการจําเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอีกสองอันดับ 

คือ อานเพื่อวิเคราะหสังเคราะห และเขียนเชิงตรรกะ (PNI
modified

 = 0.23, 0.22, 0.17) ตามลําดับ

 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศสมรรถนะดาน                   

การวิจัยของครูอาชีวศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา ไดผลดังนี้

 
    

PNImodified 
 

 X  S.D. X  S.D.

1.    
 3.07 0.40  3.37 0.88  0.10 5 

2. 
 

 
3.17 0.48  3.18 0.90  0.00 10 

    
3.  3.01 0.29 3.03 0.68  0.01 9
4.  2.47 0.58 3.05 0.97  0.23 1
5.

 3.01 0.28  3.66 0.97  0.22 2 

6.  2.61 0.57 3.05 0.66  0.17 3
    

7.
 2.81 0.74  3.14 0.72  0.12 4 

8.  2.88 0.56 3.10 0.68  0.08 7
9.

 
2.96 0.41  3.18 0.68  0.07 8 

10.
 

2.63 0.45  2.87 0.69  0.09 6 

 2.96 0.48 3.06 0.78   
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ตารางท่ี 4 
สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาตามสภาพจริงในปจจุบันจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

 จากตารางท่ี 4 พบวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาท้ัง 5 ประเภท มีสมรรถนะดานการวิจัยตาม                      

สภาพจริงในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางท่ี 5 
สมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษาตามความตองการนิเทศจําแนกตามประเภทสถานศึกษา

 จากตารางท่ี 5 พบวาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาท้ัง 5 ประเภท มีความตองการนิเทศสงเสริม

สมรรถนะดานการวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  
(Sum of Squares) 

 
(df) 

 
 

(Mean squares) 

F Sig. 

  
(Between Groups) 

0.20 4 0.49 0.40 0.81 

 
(Within Groups) 

147.32 1217 012 

 147.52 1221    
 

  
(Sum of Squares) 

 
(df) 

 
 

(Mean squares) 

F Sig. 

  
(Between Groups) 

13.23 4 3.31 9.92 0.00

 
(Within Groups) 

405.76 1217 0.33 

 418.99 1221    
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การสังเคราะหสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด                       

การวิเคราะหหนาท่ีงาน (Functional Analysis) มาใชเปนแนวทางในการสังเคราะหสมรรถนะดานวิจัย                         

เปนแนวคิดทีเ่หมาะสําหรับการวิเคราะหสมรรถนะดังท่ี Paosopha & Prompech (2005) ระบุวาการวิเคราะห

หนาท่ีงานไดพฒันาขึน้โดยกรมการจัดหางาน เพือ่หาสมรรถนะในการปฏิบตังิานท่ีนาเช่ือถอืและคงเสนคงวา 

สําหรับเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ  ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการสังเคราะหสมรรถนะ

ดานการวิจัย ไดผลดังนี้ สมรรถนะการวิจัยประกอบดวย สมรรถนะท้ังหมด จํานวน  5 ดาน 19 สมรรถนะ                               

หลัก 76 สมรรถนะยอย จําแนกเปนสมรรถนะประจําสายงาน  จํานวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถ                

ในสาขาวิชาที่ทําวิจัย  2) ดานระเบียบวิธีวิจัย  และเปนสมรรถนะพ้ืนฐาน จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการ

ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ 2) ดานการใชภาษา และ 3) ดานการบริหารจัดการเชนเดียวกันกับ 

Poonsiri (2011) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิจัย พบวามีสรรถนะท่ีสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้  

4 สมรรถนะ คือการบริหารจัดการโครงการวิจัย  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความสามารถในการใช

ภาษา แสดงใหเห็นวาสมรรถนะที่สังเคราะหไดมีความสําคัญตอการทําวิจัยของครูอยางยิ่ง

 2. สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการรับการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดาน        

การวิจัยของครูอาชีวศึกษา  พบวาสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบันครูมีสมรรถนะดานการวิจัยโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง และมีความตองการนิเทศเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

สมรรถนะดานสาขาวิชาท่ีทําวิจัย ครูมีสมรรถนะในสภาพท่ีเปนจริงและมีความตองการนิเทศในระดับมาก                   

เชนเดียวกัน จึงทําใหคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI
modified

)  มีคานอยที่สุด แสดงวาครูอาชีวศึกษา                        

มีความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีทําวิจัยในระดับมากและมีความตองการจําเปนในการนิเทศนอย                             

ทั้งนี้เนื่องมาจากครูอาชีวศึกษาเปนครูสายอาชีพที่จําเปนตองมีความรูความสามารถเฉพาะทางคอนขางสูง 

ซึง่สอดคลองกบัขอมลูจากศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลงัคนอาชีวศกึษาระบวุา ครูอาชวีศกึษา รอยละ 95 

จบสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาท่ีตนเองสอน (Office of the Vocational Education Commission, 2010,                    

28-35) สําหรับความตองการนิเทศ พบวามีความตองการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน                     

เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนพบวา ดานระเบียบวิธีวิจัยมีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI
modified

)                    

มากท่ีสดุเปนอนัดับที ่ 1 แสดงวาครอูาชวีศกึษามคีวามตองการจําเปนในการนิเทศดานระเบียบวธิวีจิยัมากเปน

อันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา แชมชอย ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียน                       

ของครู พบวาปจจยัดานความรูเกีย่วกับวธิกีารวิจยัในช้ันเรียนเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการทําวิจยัในช้ันเรียน

ของครูในระดับบุคคล  (Chamchoi, 2016, 84-96) เชนเดียวกันนี้ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา                          

ภาคเหนอืไดศกึษาปญหาในการวจิยัของครอูาชวีศกึษาในเขตภาคเหนอื พบวาครอูาชวีศกึษาในเขตภาคเหนอื

มีปญหา อุปสรรคในการทําวิจัยไมสําเร็จ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ ขาดที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือ       

ระหวางการทําวิจัย มีความตองการรับการนิเทศดานการวิจัยมากที่สุด (Center for Vocational Education 

Promotion and Development, Northern Region, 2013, Abstract) ดงัน้ันจงึควรมีการนิเทศสงเสริมสมรรถนะ

ดานระเบียบวิธีวิจัยใหกับครูอาชีวศึกษา ตอไป
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 3. ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบสภาพท่ีเปนจริง และความตองการในการนิเทศ พบวา                                      

ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 5 ประเภท  คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง 

วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีสมรรถนะดานการวิจัยตามสภาพจริงในปจจุบัน                     

ไมแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05  และมีความตองการนิเทศสงเสริมสมรรถนะดานการวิจยั

แตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวาครอูาชวีศกึษาในสถานศกึษาทกุประเภทมสีมรรถนะ

ดานการวิจัยไมแตกตางกัน แตมีความตองการในการนิเทศแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยแตละ

ประเภทมีความแตกตางกนัในดานบทบาทหนาทีใ่นการผลิตกาํลงัคนท่ีแตกตางกนั คณุลกัษณะของครูผูสอน 

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) ดงันัน้ จงึเปนไปไดทีค่รูในสถานศึกษาท้ัง 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 มสีภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการจําเปนในการนิเทศสงเสริมสมรรถนะในดานระเบียบวิธีวิจัยเปนอันดับ 1 ซึ่งสถานศึกษาแตละ

ประเภทมสีภาพปจจบุนัปญหาไมแตกตางกนั แตมคีวามตองการในการนเิทศแตกตางกนั ดงันัน้จงึมีขอเสนอแนะ

ในการนําผลวิจัยไปใชและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช  
  1.1 สถาบัน หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการนิเทศสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย

ควรมุงเนนเนื้อหาดานระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ เกิดทักษะกระบวนการ และเห็น                          

ความสําคัญของระเบียบวิธีวิจัย นําไปสูการทําวิจัยที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และนําไปใชประโยชนไดจริงตอไป 

  1.2 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย                           

ควรมีการศึกษาความตองการเบ้ืองตนของครูในสถานศึกษาน้ันๆ กอนดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับ                     

ความตองการของสถานศึกษาแตละประเภท 
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 2. ขอเสนอแนะในวิจัยครั้งตอไป
                2.1 สถาบัน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการนิเทศสงเสริมพัฒนาครูอาชีวศึกษาดานการวิจัย               

ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของครูอาชีวศึกษา
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บทคัดยอ 
 การวิจยันีเ้ปนการวิจยัแบบทดลอง แบบทดสอบกอนหลังและมีกลุมควบคุม และ แบบ ABF control 

group design วัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มี                                

ความตองการพเิศษ  2) เพือ่ศกึษาผลการใชกจิกรรมการฝกสมาธเิพ่ือพฒันาการเรียนรูของเดก็ทีม่คีวามตองการ

พิเศษ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

คอื สมาธิสัน้โดยมีใบวนิจิฉยัจากแพทย หรือคัดกรองโดยครูประจําชัน้ จากโรงเรียนเทศบาลวัดกูคาํ   อาํเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อําเภอเมือง                      

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมควบคุมดําเนินการ 12 สัปดาห กลุมทดลองไดรับกิจกรรม                    

การฝกสมาธติามแนวหลวงพอเทยีน จติตสฺโุภ วเิคราะหขอมูลดวยคาสถตินิอนพาราเมตริก แบบ 2 กลุมตวัอยาง

ที่เปนอิสระตอกัน (Mann Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริก แบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน                        

(Wilcoxon Signed Ranks Test) ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการฝกสมาธิไดแกการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 

นกัเรียนกลุมทดลองท่ีไดรบัการฝกสมาธิมกีารเรียนรูในหองเรียนดีขึน้ พฤติกรรมไมต้ังใจเรียนหลังการทดลอง
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นอยกวากลุมควบคุมอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลอง                      

นอยกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนกลุ มควบคุมมีการเรียนรู ในหองเรียนกอนและ                                    

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
กลุมใหญกลุมหน่ึง โดยเด็กกลุมนีท้างการแพทยไดทาํการศึกษาคนควาและใหการชวยเหลือมาเปนเวลานาน
แลวซึ่งเปนปญหาที่เด็กถูกสงมารับการรักษาจากแพทยมากที่สุด เด็กสมาธิสั้น คือ เด็กท่ีมีพฤติกรรม                                 
ทีแ่สดงออกเดน ๆ 3 ลกัษณะ ไดแก 1) ขาดสมาธิ 2) หนุหนัพลันแลน 3) ซกุซนอยูไมนิง่ โดยพฤติกรรมเหลานี้
แสดงใหปรากฏกอนอายุ 7 ขวบ ตองแสดงตอเน่ืองยาวนานพอสมควร และมีความรุนแรงที่กระทบ                                    
ตอพัฒนาการและการปรับตัวดานตาง ๆ จนทําใหเด็กไมสามารถประพฤติตนไดตามที่คนทั่วไปคาดหวังวา
เขาควรจะประพฤติตัวในสถานการณนั้น ๆ อยางไร ทําใหเขามีปญหาในดานการเรียน และในความสัมพันธ
กบัเพือ่นและผูใหญ จนอาจนาํไปสูปญหาทางจติเวชได เชน พฤตกิรรมตอตานสังคม และโรคซมึเศรา เปนตน 
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาหลาย ๆ เรื่องในการดํารงชีวิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน                                     
ผลการเรียนตกต่ํา (แมจะมีระดับสติปญญาปกติ) มปีญหาในความสัมพนัธกบัผูอืน่ มคีวามอดทนอดกล้ันนอย 
มคีวามภูมใิจในตัวเองต่ํา มปีญหาในการปรับตวัทัว่ ๆ  ไป พฤตกิรรมของเด็กเหลานีก้อใหเกดิความยุงยากกับ
บุคคลภายในครอบครัว และบุคคลภายนอก ลักษณะสมาธิสั้นนั้นไมเพียงแตเปนปญหาในวัยเด็ก                                     
แตยังสามารถมีตอเนื่องไปถึงวัยรุนและวัยผูใหญถาไมไดรับการรักษาอยางถูกวิธี (Kaewkangwan, 2007, 
376-377) สําหรับสาเหตุความบกพรองนั้นไดมีการศึกษาคนความานานซึ่งสาเหตุสําคัญ ๆ นั้นแบงเปน                         
4 ประเภทไดแก 1) สาเหตุดานระบบประสาทพัฒนาบกพรอง เชน เกดิจากการพัฒนาระบบประสาทท่ีผดิปกติ
ตั้งแตในครรภมารดา  2) การพัฒนาการดานตาง ๆ ชากวาวัย 3) สาเหตุจากพันธุกรรม 4) สาเหตุจาก                             
สิ่งแวดลอม เชน สารเคมี รังสี สารตะก่ัว ควันบุหรี่ การสอนท่ีไรประสิทธิภาพ ยา เปนตน ซึ่งปญหาของ                         
เด็กเหลานี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะดานที่ปรากฏใหเห็น ไดแก 1) ปญหาเร่ืองความจํา ทั้งความจําระยะสั้น
และระยะยาว ความจําระยะสัน้ ไดแก ไมสามารถนึกออกไดในส่ิงทีต่นเพ่ิงไดฟง ไดเหน็ ไดเรียน ไดรบัคาํสัง่ไป             
เมื่อสักครูนี้ สวนความจําระยะยาวไดแก ไมสามารถนึกออกไดถึงส่ิงที่ตนไดเรียนไปแลว แมวาจะไมนานนัก 
ทั้งน้ีเพราะกระบวนการจําของเขาไมคอยมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการไมรูจักจัดระบบระเบียบและกลวิธี                     
ในการเก็บขอมูลในหนวยความจํา 2) ปญหาดานความคิด เนื่องจากความคิดและความจําเปนส่ิงที่มี                           
ความสัมพันธกนั เมือ่เดก็มอีาการดอยทางความจํา กม็กัจะสงผลใหเขามีความดอยทางความคิด ซึง่หมายถึง 
ความคิดแบบตาง ๆ ความสามารถในการแกปญหา การคิดแบบมีกลยุทธ การรูจักการวางแผนการและ                      
มีขั้นตอนตาง ๆ ในการแกไขปญหา 3) การรับรู คือ ลักษณะการเรียนท่ีบงชี้ความบกพรองในการเรียนรู                         
รวมถึงการเห็น การไดยิน การสัมผัส มีความบกพรองต้ังแตระดับนอยถึงมาก 4) การประมวลขอมูล                                           
เดก็กลุมนีม้คีวามยากลาํบากในการจาํสิง่ทีเ่รยีน และการดงึเอาส่ิงทีรู่ออกมาใชได  5) ขาดความกระตอืรือรน
ในการเรียน เดก็กลุมนีจ้ะขาดความกระตือรือรนในการเรียน และขาดกลวิธทีีจ่ะจัดการเก่ียวกบักระบวนการเรียน
ของตนเอง อีกท้ังยังขาดความเชื่อในความสามารถและวิธีจัดการกับการเรียนของตน ไมสามารถ                                       
เริ่มตนเรียนรูสิ่งใด ๆ ดวยตนเองได 6) ขาดแรงจูงใจ เด็กกลุมนี้มักจะมีความเชื่อวาตนเองถูกควบคุมโดย                     
สิ่งแวดลอมภายนอกตัวเอง มีทัศนคติทางลบ และมักจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาความเช่ือวาตนจะไมพบ                      
ความสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเปนปญหาที่สําคัญสําหรับตัวบุคคลนั้นและตอสังคมเศรษฐกิจ เพราะหาก                        
ไมมกีารชวยเหลอืเพือ่ใหเกดิพัฒนาการทางบวกและลดความบกพรอง เดก็เหลานีจ้ะเตบิใหญขึน้มาเปนบคุคล
ที่มีปญหาในการดํารงชีวิตอยูในสังคม (Kaewkangwan, 2013, 50-56)
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 ในการใหความชวยเหลือเพือ่ใหเกดิพฒันาการทางบวกสําหรับเดก็เหลานีน้ัน้ ไดมกีารศึกษาแนวทาง

หลากหลายวิธี เชน การฝกทักษะการรับรูและประสาทสัมผัส การฝกทักษะการประสานสายตากับมือ                            

การฝกวิธีคิด การสอนโดยตรง และการฝกสมาธิ เหตุที่การฝกสมาธิเปนแนวทางในการแกไขปญหาและ                    

ใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนั้น เนื่องจากวาเด็กเหลานี้จะมีจุดดอยที่ชัดเจน                          

อีกประการหนึ่ง คือ จิตไมตั้งมั่นในสิ่งที่ตนกระทําทั้งดานความคิด อารมณ และพฤติกรรม การที่มีจิตตั้งม่ัน

แนวแน ไมวอกแวกงายถือวาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูทุกประเภท ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฝกหัด                             

ใหเดก็รูจกัมใีจจดจอกบัสิง่ทีต่นคดิ ทาํ รูสกึ เรยีน เพราะสมาธิเปนส่ิงทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่ในชีวติประจาํวนั 

และยิ่งสําหรับเด็กแลว สมาธิเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 

 งานวิจัยตาง ๆ มากมายท้ังในและตางประเทศไดกลาวถึงผลการฝกสมาธิที่ใชในการศึกษา เชน                

การทาํสมาธกิอนการเรยีนชวยใหผลสัมฤทธิใ์นการเรยีนดขีึน้เมือ่เปรียบเทียบกบัการทีไ่มไดนัง่สมาธกิอนเรยีน 

(Madee, 1990, 54) การทําสมาธิชวยนักเรียนมีพฤติกรรมสนใจในการเรียนมากข้ึนกวาตอนกอนทําสมาธิ 

(Chalermsuk, 2000, 92-93) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝกสมาธิในเด็กที่มีความบกพรอง                          

ดานการเรียนรูหรือเด็กแอลดี (LD) ซึ่งไดผลวา การฝกสมาธิอาจจะชวยใหความเครียดของเด็กลดลง                              

และเพ่ิมพัฒนาการดานการเรียนรูมากข้ึน (Beauchemin, Hutchins & Patterson, 2008, 13-14) อีกทั้ง                      

ยังชวยใหอาการที่รุนแรงของเด็กที่ปวยเปนโรคสมาธิสั้นลดลงเชนกัน (Harrison, Manocha & Rubia, 2004, 

479-497) เห็นไดวา สมาธิเปนตัวเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียน และการทํากิจทุกอยาง                                 

เพราะจติทีเ่ปนสมาธแินวแนอยูกบัส่ิงทีก่ระทาํ ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเล่ือนลอย ยอมชวยใหเรียน คดิ ทาํงาน 

ไดผลดี มีความรอบคอบ ไมผิดพลาด และเม่ือมีสมาธิยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังท่ีทานเรียกวาจิตเปน                              

กมัมนยีะ หรอืกรรมนีย แปลวาควรแกงาน หรอืเหมาะแกการใชงาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 

2014, 435-438) ในพระพุทธศาสนาน้ันมีวิธีการอบรมจิตใหเกิดสมาธิและมีสติระลึกรู เรียกวา ภาวนา                             

ม ี2 ประเภท คอื 1) สมถภาวนา คอื การอบรมจิตใหเกดิความสงบและเปนสมาธ ิหมายถึง การสํารวมจิตใหแนวแน 

สงบเยือกเย็น ไมฟุงซาน ไมวิตกกังวล ซึ่งสมาธิที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาปญญามีลักษณะ 8 ประการ 

คือ 1.1) ตั้งมั่น 1.2) บริสุทธิ์ 1.3) ผองใส 1.4) โปรงโลงเกล้ียงเกลา 1.5) ปราศจากสิ่งมัวหมอง 1.6) นุมนวล 

1.7) ควรแกงาน 1.8) ไมวอกแวกหว่ันไหว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสรรเสริญสัมมาสมาธิวา                     

เปนธรรมสะอาด ใหผลโดยลาํดบั สมาธทิีเ่สมอดวยสัมมาสมาธนิัน้ไมม ีสมาธภิาวนาท่ีบคุคลเจรญิทาํใหมาก

แลวยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ                  

และ 2) วิปสสนาภาวนา หมายถึง การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง โดยการ

ฝกสติใหรูเทาทนัอารมณปจจบุนั จนเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของส่ิงทัง้ปวงจึงกลาวไดวาการฝกสมาธิ

สามารถชวยพฒันาจติใหมปีระสทิธภิาพเพ่ือนาํไปใชกบักจิการงานตาง ๆ  ในชวีติประจาํวนั ดวยเหตุดงักลาว

ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู สําหรับเด็กที่มี                            

ความตองการพเิศษ เพือ่เปนหนทางในการพัฒนาและใหความชวยเหลือแกเดก็ทีม่คีวามตองการพิเศษเหลานี้ 
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
  เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กที่ไมอาจพัฒนาความสามารถไดเทาที่ควรจากการเรียน                

การสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรองหรือความแตกตางทางรางกาย สติปญญาและอารมณ 

รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกดวย ซึ่งเด็กสมาธิสั้นนั้นก็ถูกจัดวาเปนหน่ึงในประเภทของเด็กที่มี                      

ความตองการพิเศษ (Kademan, 2007, 8)

 2. ความหมายของสมาธิสั้น
  สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorders หรือ ADHD) เปนความผิดปกติ                              

ทางพฤติกรรมชนิดหน่ึง ที่ประกอบไปดวยรูปแบบพฤติกรรมท่ีแสดงออกบอย ๆ ซํ้า ๆ ซึ่งเปนพฤติกรรม                              

ที่ไมเหมาะสมกับอายุหรือระดับพัฒนาการ และไดแสดงออกตอเน่ืองยาวนานพอสมควร ซึ่งอาการ                                        

ที่จะแสดงออกน้ันจะตองปรากฏกอนอายุ 7 ป และพฤติกรรมเหลานี้จะมีความรุนแรงพอท่ีทําใหมีผลกระทบ

ตอการใชชีวิตประจําวัน ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุมตนเองสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ                                      

มคีวามยากลาํบากในการควบคมุสมาธ ิและมคีวามยากลาํบากในการเขาสังคมกบัคนอืน่ และในทีส่ดุอาจจะ

นําไปสูปญหาทางจิตเวชอื่น เชน พฤติกรรมตอตานสังคม โรคซึมเศรา เปนตน (Limsuwan, 1995, 17)

 3. ลักษณะของเด็กสมาธิสั้น
  เดก็สมาธสิัน้มกัมปีญหาพฤติกรรมมากกวาเดก็ปกติ เกดิจากอาการหลักของโรคสมาธิสัน้ 3 กลุม คอื 

  3.1 ซน ยุกยิก อยูไมนิ่ง เคล่ือนไหวมาก เลนมาก ติดเลน

  3.2  ขาดสมาธ ิไมสามารถจดจอกบังานไดนาน เบือ่งาย ขาดความต้ังใจ ขีล้มื ไมใสใจการเรยีน 

ไมรับผิดชอบการทํางาน ทํางานไมสําเร็จ ทิ้งงาน หลบเล่ียงงาน

  3.3  ขาดการยับยัง้ใจตนเอง ทาํตามใจตนเอง หนุหนัพลนัแลน ขาดการยัง้คดิ ทาํไปดวยอารมณ 

สะเพรา ประมาท เลินเลอ ทํางานบกพรองผิดพลาด ดื้อ กาวราว เกเร มีอุบัติเหตุ และพฤติกรรมเส่ียงอันตราย

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) การรักษาดวยสารเคมีอื่นท่ีไมใชยา 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               

หรอือุดมคติทางศาสนา 2) ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามญัวสิยั ไดแก การสาํเรจ็ผล 

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 ยึดวิธีการปฏิบัติแบบเคล่ือนไหวเปนหลัก                      

เปนการใชสตกิาํหนดรูเทาทนัความเคล่ือนไหวตาง ๆ  ของรางกาย โดยไมตองใสคาํบรกิรรมซ่ึงวธินีีจ้ะแตกตาง

จากการปฏิบตัสิมาธิโดยท่ัวไป สาํหรับวธิกีารของหลวงพอเทียนน้ันใหกาํหนดใจไวกบัความเคล่ือนไหวตาง ๆ  

ของรางกายโดยไมจําเปนตองใชคําบริกรรม มีการสรางจังหวะในการกําหนดรวม 14 จังหวะ คือ  ในเบื้องตน 

ผูปฏิบัตินั่งในอิริยาบถที่สบาย จะนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งบนเกาอี้ก็ได โดยไมตองหลับตา เอาฝามือ

ทั้งสองวางคว่ําไวกับขาเหนือเขาทั้งสองขาง แลวเร่ิมตนดวยการเคล่ือนไหวมือขางขวากอน ดังตอไปน้ี                                  

จังหวะที่ 1 พลิกมือขางขวาต้ังชันขึ้นแลวหยุด ขณะที่พลิกมือขวาตั้งชันข้ึน และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 2 

ยกมือขางขวาข้ึนใหขนานกับลําตัวถึงระดับหนาอกแลวหยุด ขณะท่ีเคล่ือนมือขางขวายกขึ้นถึงระดับหนาอก

และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 3 เคลื่อนมือขางขวาลดลงมา โดยใหฝามือแนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะท่ีมือ

ขางขวาเคลื่อนลงมาแนบที่สะดือและหยุด ใหรู สึกตัว จังหวะที่ 4 พลิกมือขางซายตั้งชันขึ้นแลวหยุด                                  

ขณะที่พลิกมือขางซายต้ังชันขึ้นและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 5 ยกมือขางซายข้ึนใหขนานกับลําตัวถึง                           

ระดับหนาอกแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายยกขึ้นถึงระดับหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะท่ี 6                        

เคลื่อนมือขางซายลดลงมาโดยใหฝามือแนบทับบนมือขางขวาที่แนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะท่ีมือขางซาย

เคลื่อนลงมาทับบนมือขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 7 ยกมือขางขวาเล่ือนขึ้นมาใหขนานกับลําตัว

จนถึงอกแลวหยุด ขณะที่ยกมือขางขวาเลื่อนขึ้นมาจนถึงหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 8 เคลื่อนมือ

ขางขวาออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางขวาแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางขวาออกไปดานขางและหยุด    

ใหรูสกึตวั จงัหวะที ่9 ลดมอืขางขวาลงมาต้ังใหฝามอืชนัไวบนขาขางขวาแลวหยดุ ขณะทีล่ดมอืขางขวาลงมา

ตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 10 ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาแลวหยุด 

ขณะที่ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 11 ยกมือขางซายเลื่อนขึ้นมาใหขนาน
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กับลําตัวจนถึงอกแลวหยุด ขณะท่ียกมือขางซายเล่ือนข้ึนมาจนถึงอกและหยุด ใหรู สึกตัว จังหวะท่ี 12                       

เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางซายแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขาง

และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 13 ลดมือขางซายลงมาตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางซายแลวหยุด ขณะท่ีลดมือ

ขางซายลงมาต้ัง ใหฝามือชันไวบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 14 คว่ํามือขางซายลงบนขา                    

ขางซายแลวหยุด ขณะท่ีคว่ํามือขางซายลงบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว โดยเม่ือไดครบ 1 รอบแลว                  

ใหทาํในรอบใหมตอไปอีกตอเน่ืองกันไปโดยวิธเีดยีวกันน้ีจนกวาจะเห็นสมควร (Luangpoh Tian Cittasubho, 

2006, 37) ซึ่งผูวิจัยไดนําการทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็ก                   

ที่มีความตองการพิเศษท่ีมีภาวะสมาธิสั้นแตละคน ซึ่งระยะเวลาในการฝกสมาธินั้นจะไมเทากัน เพราะ                      

ความเขมขนของอาการสมาธิสั้นในแตละคนมีความแตกตางกัน ในขั้นแรกใหเด็กแตละคนเริ่มทําโดย                       

ใหมีระยะเวลาทําคนละ 1 นาที หลังจากน้ัน เมื่อเด็กทําไดคลองมากข้ึน จึงจะเพ่ิมเวลานานข้ึนไปตามลําดับ 

ตามพัฒนาการและความสามารถของเด็กแตละคน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group 

Design และ ABF Control Group Design 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 11 โรงเรียน ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้น                     

และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้นรวมดวยจํานวน 42 คน

  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปน                      

เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้น

รวมดวย โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย และคัดกรองโดยครูประจําชั้น ครูผูสอนรายวิชา ไดมาโดยการคัดเลือก

แบบสุมอยางงายจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน 

โดยกาํหนดใหเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม จาํนวน 5 คน 

โดยกาํหนดใหเปนกลุมควบคมุ   
 2.  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
  2.1 แบบคัดกรองนกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ บกพรองทางการเรยีนรู และออทสิซมึ    (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 แบบบันทึกเลาความรูสึกนักเรยีน
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 3. ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
  การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
  3.1 ระยะที่ 1 ระยะเสนฐาน (A) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะท่ีผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมไมตัง้ใจเรยีนของเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษลงในแบบบันทกึชวงเวลา ในวชิาภาษาไทยและ
คณิตศาสตรโดยขอมลูทีไ่ดจากการบนัทกึจะนาํไปหาคาเฉลีย่พฤตกิรรมไมตัง้ใจเรยีนในระยะกอนการทดลอง
      3.2 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ใชเวลา 10 สัปดาห โดยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวม
กิจกรรมฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียนจิตฺตสุโภ วันละ 30 นาที ในชวงเวลาหลังเคารพธงชาติตอนเชา
                3.3 ระยะท่ี 3 ระยะติดตามผล (F) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะท่ีหยุดการฝกกิจกรรมสมาธิ                  

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

 4.  การวิเคราะหขอมูล
  วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Mann         

Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน (Wilcoxon Signed Ranks Test)

ผลการวิจัย
 จากการทดลอง ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้
 1.  ผลการศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน                                    
การฝกสมาธแิบบพุทโธ การฝกสมาธแิบบเซน  การฝกสมาธิแบบยบุหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหว
ตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไมวาจะเปนการฝกสมาธิในรูปแบบไหน สามารถชวยพัฒนาจิตใหมี
ประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได 
 2.  ผลการใชกจิกรรมการฝกสมาธติามแนวหลวงพอเทยีน จติตฺสโุภ ไดนาํเสนอในตารางท่ี 1-4  ตอไปนี้

ตารางท่ี 1
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียน

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช Mann Whitney Test

 M SD ( )
Mean
Rank Z  p 

(2-tailed)
     -1.362 0.173 

        
        

9.20
6.92

2.53
1.86

5
5

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  ความถ่ี
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม                                  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและ                     
กลุมควบคุมในระยะกอนการทดลองไมแตกตางกัน 
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*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 ความถ่ี

พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม

อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05  กลาวคือ หลงัการทดลอง นกัเรยีนกลุมทดลองมีพฒันาการการเรียนรู                  

ที่มากข้ึนกวากลุมควบคุม เนื่องจากมีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนนอยกวากลุมควบคุม 

ตารางท่ี 3
ผลการทดสอบคาเฉล่ียของความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของกลุ มทดลองระหวางระยะเสนฐาน                                   

(กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test

ตารางที่ 2 
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียน
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช Mann  Whitney Test 

 M SD ( )
Mean
Rank Z  p 

(1-tailed)
     -2.193 0.032* 

        
        

4.20 
7.12 

1.62 
1.69 

5 
5 

3.40 
7.60 

 

 M SD
 9.20 2.53
 4.20 1.62

 ( ) Sum of Rank Z  p 
(2-tailed) 

   -2.023 0.043* 
(  – ) 

 
 

 
5 
5 

15.00 
0.00

 
 

*p < 0.05
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางท่ีสัมพันธกัน โดยการใช Nonparametric                              

test ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test  ไดคา  Z = -2.193  คา p (1 - tailed) = 0.043 /2 = 0.0215                          

นอยกวา  0.05  นั่นคือ ความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนกลุ มทดลองในระยะเสนฐาน                                         

(กอนการทดลอง) มากกวาระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                             

กลาวคอื นกัเรยีนกลุมทดลองมีพฒันาการการเรียนรูดขีึน้หลงัการทดลอง โดยมคีวามถ่ีพฤตกิรรมไมตัง้ใจเรียน

หลังการทดลองลดลงกวากอนการทดลอง

ตารางท่ี 4
ผลการทดสอบคาเฉล่ียของความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของกลุมควบคุมระหวางระยะเสนฐาน (กอนการ

ทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง)โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test

 M SD
 6.92 1.86
 7.12 1.69

 ( ) Sum of Rank Z  p 
(2-tailed) 

   -1.289 0.197 
(  – ) 

 
 

 
5 
5 

1.50 
8.50

 
 

 จากตารางท่ี 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

ความถีพ่ฤตกิรรมไมตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีนกลุมควบคมุในระยะเสนฐาน  (กอนการทดลอง) และระยะตดิตามผล                                     

(หลงัการทดลอง) ไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05  กลาวคือ การเรียนรูของกลุมควบคุม

ระหวางระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 1. กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การทําสมาธิแบบพุทโธ การทําสมาธิแบบยุบหนอ                  

พองหนอ การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในงานวิจัยนี้ ใชการฝกสมาธิ                            

แบบเคลือ่นไหวตามแนวหลวงพอเทยีน จติตฺสโุภ เพราะมลีกัษณะท่ีงาย เปนการเคล่ือนไหวมือชา ๆ ใหรูสกึตวั

ไมวาผูปฏบิตัจิะเปนเดก็ ผูใหญ คนแก ทกุชาต ิทกุศาสนา ทกุภาษาหรอืแมแตคนมรีางกายพกิาร  เคลือ่นไหว
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อวยัวะไดเปนบางสวน กส็ามารถปฏิบตัไิด (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 42) ซึง่ผูวจิยัเหน็วาเหมาะสม  

กับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้น เพราะเด็กไมตองน่ังนิ่งหลับตา แตสามารถเคลื่อนไหวมือ

พรอมกับนับจังหวะไปตามข้ันตอนไดผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Phrasuwan Suvanno 

(Rueangdeth)  (2010, 98) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาผลการเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน                            

จิตฺตสุโภ: กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมมหาสติปฏฐาน 4 บานเหลาโพนทอง พบวา ผูปฏิบัติ

สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดีกวาเดิม มีสติระลึกรูในการทํางาน ปรับสภาวะทางจิตใหยืดหยุนได                  

มีความตั้งใจมั่น ทําใหมีสมาธิจิตที่ยาวนานกวาเดิม

 นอกจากน้ี การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีสติ มีความรูสึกตัว

มีการควบคุมตนเองได (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 29) สอดคลองกับงานวิจัยของ Num - A - Cha, 

(1990, 100) ที่ไดศึกษาเร่ืองผลของการฝกสมาธิดวยการเจริญสติภาวนาอําไพ-เทคนิค สําหรับเด็กปฐมวัย 

โดยไดกลาววาเด็กทีไ่ดฝกสมาธซิึง่เปนการฝกการเจริญสตภิาวนาอําไพ-เทคนคิ มสีมาธจิรงิและมคีะแนนคา

เฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมดานรางกาย อารมณจติใจ สงัคม และสตปิญญา สงูกวากอน

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 อาการรุนแรงลดลงโดยเฉล่ียรอยละ 35 ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห                                   

ของการฝก อีกทั้งยังชวยลดการใชยาของผูปวยลง มีการนอนหลับที่สนิทมากขึ้น และความเครียดวิตกกังวล

ลดลง อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pattanasukkasem (2008, 2) ที่ไดศึกษาเร่ือง โรคสมาธิสั้นและ                 

วธิแีกไขทางพระพทุธศาสนาโดยฝกสตกิาํหนดการเคลือ่นไหวตามหลกัอาํไพเทคนคิ ซึง่ผลการทดลองกลาววา 

พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นนั้นถือวามีแนวโนมที่ดี และมีลักษณะพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น และสมควรฝกดวย

วิธีการฝกสติกําหนดการเคลื่อนไหวเพราะการนั่งสมาธิแบบภาวนานั้นไมเหมาะกับเด็กสมาธิสั้น                                              

ทีช่อบทาํกจิกรรมทีต่องมกีารเคลือ่นไหว วธิกีารฝกสตกิาํหนดการเคลือ่นไหวจงึเหมาะกบัพฤตกิรรมของเดก็มากกวา

 2. ผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา หลังจากการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ                    

การฝกกจิกรรมสมาธิตามแนวหลวงพอเทยีน จติตฺสุโภน้ัน มพีฤติกรรมการเรียนรูในหองเรียนดีขึน้ โดยมีความถ่ี

พฤตกิรรมไมตัง้ใจเรยีนหลงัการทดลองนอยกวากลุมควบคมุ (ไมไดฝกสมาธ)ิ อยางมีระดับนยัสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 และมีความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลองอยางมี                 

นัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลองไมแตกตางกัน 

นอกจากนี้ นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย                         

ไมมสีมาธ ิไมสามารถทาํงานทีไ่ดรบัมอบหมายไดสาํเรจ็ แตเมือ่ไดมาฝกกจิกรรมสมาธติามแนวหลวงพอเทียน 

จติตฺสโุภ แมวาพฤตกิรรมสมาธสิัน้จะยงัมอียูบาง แตถอืวาลดลง โดยเดก็มีความตัง้ใจเรยีนมากขึน้ การกอกวน

ชัน้เรยีนลดลง มสีมาธใินการเรียนมากขึน้ ซึง่จากผลการวิจยันีม้ปีระเดน็ทีน่าสนใจและควรนํามาอภิปรายผล 

ดังนี้
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  2.1 กิจกรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยใหนักเรียนที่เปน                      

เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีภาวะสมาธิสั้นรวม

ดวยนั้น สามารถควบคุมตัวเองไดดีขึ้น การแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในหองเรียนลดลง เนื่องจากผลของ

การฝกสมาธิจะทําใหนักเรียนมีความจดจออยูกับการเรียนได เพราะจิตที่ไดฝกสมาธินั้นจะมีความตั้งม่ัน                            

มสีต ิจติควรแกการงาน  (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14)  ซึง่ผลการวิจยันีส้อดคลองกบังานวิจยั

ของ Chalermsuk (2000, 92-93) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง ผลการฝกควบคุมตนเองและการฝกสมาธิที่มีตอ                             

การปรับพฤติกรรมไมสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โดยกลาววาภายหลังการฝกสมาธิ นักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษลดลง เพราะ                 

เม่ือไดฝกสมาธิแลว จะมีจิตจดจอตั้งมั่นอยูกับการเรียนไดนานมากข้ึน และผลการวิจัยยังสอดคลองกับงาน

วิจัยของ  Tippongthorn (1996, 102-103) ที่ศึกษาเรื่องผลของการฝกอานาปานสติสมาธิที่มีตอพฤติกรรม

การเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 : กรณศีกึษาโรงเรยีนบานดอนเขวาโดยกลาววา พฤตกิรรมการเรยีน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดอนเขวาหลังฝกสมาธิแบบอานาปานสติดีกวากอนการ                          

ฝกสมาธิแบบอานาปานสติ และผลการวิจัยของ Pongsathonborirak (2009, 104-107) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

ผลการพัฒนาสติของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหมดวยกระบวนการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนา โดยกลาววา ผลการพฒันาสตขิองเยาวชนทีก่ระทาํความผดิในศนูยฝกและอบรมเดก็และ

เยาวชน เขต 7 เชียงใหม หลังการปฏิบัติสมาธิภาวนาสูงกวากอนการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยเยาวชน                             

มีความสนใจหรือตั้งใจตอการทํางานฝกอบรมหรือเรียนหนังสือ อานหนังสือดีขึ้น ไมเบื่องายตอการกระทํา                      

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองใชระยะเวลา

  2.2 โดยปกตแิลวเดก็ทีม่อีาการสมาธสิัน้ และมปีญหาทางดานการเรยีนรู มกัจะมคีวามเครยีด 

วิตกกังวล ไมมั่นใจในตนเอง ซึ่งทําใหแสดงออกมาในลักษณะอาการท่ีเปนพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน เชน                      

เหมอลอย ไมสนใจฟงครูสอน (Kaewkangwan, 2013, 24) แตเมื่อไดฝกทําสมาธิแลว นอกจากจะชวยใหมี

จิตจดจออยูกับสิ่งใดส่ิงหนึ่งไดแลว ยังชวยทําใหมีสุขภาพจิตดี คลายความเครียด วิตกกังวล ความไมมั่นใจ 

ความตื่นตระหนก (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ                            

Tangchonlatip (1987, 93) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝกสมาธิแบบชาวพุทธตอสุขภาพจิตของเด็ก  

วยัเรยีน โดยมผีลการทดลองคอื กลุมทดลองทีฝ่กทาํสมาธมิภีาวะสขุภาพจติดกีวากอนฝกสมาธอิยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Daenkhate (2013, 38) ที่ไดศึกษาการเจริญสติ                    

ตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในผูปวยภาวะต่ืนตระหนก โดยกลาววา การเจริญสติตาม            

แนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ชวยลดอาการตื่นตระหนกได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ                       

Krisanaprakornkit, Maneekanond, Rongbudsri (2001, 22) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม                          

การเปลีย่นแปลงจติสาํนกึเพือ่คลายเครยีดโดยใชการฝกสมาธ ิโดยกลาววา ผลการฝกสมาธสิามารถลดอาการ

วิตกกังวลลงได
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สรุป
 ผลการศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การฝกสมาธิ

แบบพุทโธ การฝกสมาธิแบบเซน การฝกสมาธิแบบยุบหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตาม                     

แนวหลวงพอเทยีน จติตฺสโุภ ไมวาจะเปนการฝกสมาธใินรูปแบบไหน สามารถชวยพฒันาจติใหมปีระสทิธภิาพ                       

ที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ                                

การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภน้ัน มีพัฒนาการการเรียนรูในหองเรียนดีขึ้น โดยมีความถ่ี

พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลองนอยกวากลุมควบคุม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และความถ่ีพฤติกรรมไมตัง้ใจเรียนของนักเรียนกลุมทดลองในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนกอนการทดลองและ                        

หลงัการทดลองไมแตกตางกัน และความถ่ีพฤติกรรมไมตัง้ใจเรียนกอนการทดลองระหวางนักเรียนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ                  

มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย ไมมีสมาธิ ไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ                           

แตเม่ือไดมาฝกเดินจงกรม และทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น      

การกอกวนชั้นเรียนลดลง มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป
  1.1 การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก                  

ที่มีความตองการพิเศษได โดยชวยลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กเหลานี้ไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นตาม                       

สถานการศึกษาจึงควรมีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําสมาธิอยางสมํ่าเสมอ และจะเปนการดียิ่งขึ้นหากไดทํา

ในชวงตนชั่วโมงในเวลาสั้น ๆ กอนที่เด็กจะเร่ิมเรียนหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ใหเด็กมีสมาธิตอ

การเรียนวิชานั้น ๆ  และควรเลือกรูปแบบการทําสมาธิใหเหมาะสมกับจริต ลักษณะของเด็กแตละประเภท 

เชน เดก็ทีม่อีาการสมาธสิัน้เหมาะสมทีจ่ะทําสมาธแิบบเคลือ่นไหวรางกายมากกวาทีจ่ะมานัง่หลบัตาเปนตน

  1.2 ในการฝกสมาธิกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ควรจะจัดหาสถานท่ีใหเหมาะสม คือ 

มีความเปนสัปปายะ สงบ เงียบ และไมมีสิ่งกระตุน เชน ของเลน เพราะเด็กเหลานี้จะถูกกระตุนไดงาย ทําให

อาจเปนอุปสรรคสําหรับการฝกสมาธิ

 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป
      2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการฝกสมาธิในเด็กที่มีความตองการพิเศษดานอื่น เชน 

ออทิสติก เด็กที่มีปญหาทางดานการเรียนรู

      2.2  ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผลของการทาํสมาธกิบัพฤตกิรรมดานอืน่ ๆ  ของเดก็สมาธสิัน้ 

เชน ดานอารมณ ดานความจํา 
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บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแรงงานขามชาติในการเขาถึงบริการ

สุขภาพของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่                          

ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมเกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติและ                       
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3) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทางสุขภาพของแรงงานขามชาติในประเทศไทยโดยใชการวิจัย           

แบบผสมผสานทัง้วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ เคร่ืองมือทีใ่ชในการวจิยั ไดแก แบบสํารวจในแรงงาน

ขามชาติ จํานวน 420 คน และการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางในแรงงานขามชาติ 10 คน เจาหนาที่                            

จํานวน 14 คน เก็บขอมูล ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณใชสถติเิชิงพรรณนา สวนการวเิคราะหขอมลูเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหแบบอุปนยั ผลการศึกษา 

พบวา ความคิดเห็นในการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ พบวาอยูในระดับมาก จําแนก                               

ดานความพอเพยีงของบรกิาร ความสามารถการเขาถงึแหลงบรกิาร ความสะดวกเมือ่ใชบรกิาร ความสามารถ            

การจายคาบริการ และการยอมรับการใหบริการ ตามลําดับ

 จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง พบวา กลุมแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอ     

ของการบริการ ระยะทางและบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีผลตอความสามารถในการเขาถึง                          

แหลงบรกิาร ความสะดวกเม่ือใชบริการ นอกจากการใชลามในการมารับบรกิารสุขภาพแลว ยงัพบวา แรงงาน

ขามชาติเขาถงึโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลไดงายทีส่ดุ ความสามารถในการจายคาบริการ แรงงานขามชาติ 

คิดวาไดรับบริการสุขภาพเหมาะสมกับเงินที่ถูกเรียกเก็บ  แรงงานขามชาติ สวนใหญยอมรับคุณภาพ                              

ในการใหบริการ

 จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูใหบริการเห็นวา การตอบสนองความตองการใชบริการสุขภาพของ

แรงงานขามชาตเิปนการสิน้เปลอืงทรพัยากร และปญหาทีพ่บมากคอื  การสือ่สารแนวทางการใหบริการสขุภาพ

ของแรงงานขามชาติเหมือนใหบริการคนไทย ขอดี-ขอเสีย การใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ                             

มองวา ภาระงานของเจาหนาที่เพ่ิมมากขึ้น คาใชจายที่สูญเสียอาจไมคุ มทุนกับงบประมาณจาก                                      

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                        

ทีด่ขีองไทยเปนปจจยัดงึดดูทีส่าํคญัของแรงงานขามชาติ (Samnieng, 2012) สาเหตุทีผู่ประกอบการใชแรงงาน

ขามชาติเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับจํานวนแรงงานดอยฝมือที่เขาสูตลาดนอยลง                          

กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตที่ใชแรงงาน                      

ดังนั้น ผูประกอบการจึงเลือกที่จะจางแรงงานขามชาติ (Ministry of Digital Economy and Society,                            

National Statistical Office, 2013) 

 ในป พ.ศ. 2557 จาํนวนแรงงานขามชาติทีไ่ดรบัอนุญาตทาํงานท่ัวราชอาณาจักร มจีาํนวนรวมท้ังส้ิน 

1,339,834 คน โดยเพ่ิมขึ้นจากป 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 คนและขอมูลในไตรมาสท่ี 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 

เม่ือศึกษายอนหลังจะพบวา แนวโนมการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากข้ึน 

(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

ขามชาติในประเทศไทยเร่ิมดาํเนนิงานอยางเปนรปูธรรมจริงจังตัง้แต พ.ศ. 2547 แตการดาํเนนิงานน้ีครอบคลมุ

ไดเฉพาะแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนเทานั้น สวนผูติดตามและบุตรหลานของแรงงานขามชาติสวนใหญ                

ยังไมมีประกันสุขภาพ ผลที่ตามมาคือการบรรลุเปาหมายสูงสุดทางดานสาธารณสุขคือ สุขภาพดีถวนหนา 

(Health for All)  ของประเทศไทยจงึยงัพบปญหาทีไ่มอาจครอบคลมุประชากรทกุคนทีอ่าศัยอยูในประเทศไทย

ได (Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 2012) และปญหาที่เกี่ยวของกับ

ผูปวยแรงงานขามชาติที่เผชิญอยู ณ ปจจุบัน สามารถจําแนกปญหาไดเปน 6 ขอใหญๆ ประกอบดวย                                   

1) บุคลากรไมเพียงพอใหบริการ ทั้งสําหรับคนไทยและแรงงานขามชาติ 2) มีปญหาดานภาษาสําหรับ                           

การส่ือสารกับแรงงานขามชาติ  3) อัตราการครองเตียงของผูปวยแรงงานขามชาติสูง 4) แรงงานขามชาติ               

สวนใหญขาดความเขาใจเรื่องการเลือกสถานพยาบาลและการใชสิทธิ 5) พบทั้งโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง                  

ในแรงงานขามชาติ  6) อนามัยแมและเด็กของแรงงานขามชาติคอนขางมีปญหา (Institute for Population 

and Social Research, Mahidol University,  2013) ทําใหเกิดผลกระทบที่มีตอระบบบริการสุขภาพ                          

จากแรงงานขามชาติ มีอุปสรรคดานการมารับบริการสุขภาพ เนื่องจากการลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมาย 

การไมไดรับการข้ึนทะเบียน และปญหาท่ีพบสวนใหญของแรงงานขามชาติ คือ ขาดการสงเสริมสุขภาพท่ีดี 

การไมไดรับความรูเรื่องการปองกันโรคระบาด ขาดการสงเสริมสุขอนามัยขั้นพ้ืนฐาน และมีประเด็นดาน                   

ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิพื้นฐาน และศักด์ิศรีที่เทาเทียมประชากรไทย นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค                     

ดานภาษาท่ีใชในการส่ือสาร (Health Focus News, 2014) จากการศึกษารูปแบบและการดําเนินการ                            

ดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของกองทุนระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาวในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557                    

ของ อุษาวดี  สุตะภักดิ์  พบวา รายจายบริการสุขภาพมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีอัตราการขายบัตรประกัน

สขุภาพกลับมแีนวโนมลดลง ดงัน้ันในอนาคตอาจมีปญหาดานสถานะทางการเงินของกองทุน  และพฤติกรรม

การใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติและผู ติดตามตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรไทย                                     

อาจจะพิจารณาไดวามีปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของกองทุน 

เนือ่งจากทีผ่านมาประเทศไทยวางแผนบริหารจดัการทรพัยากรดานสุขภาพ โดยคาํนวณจากฐานความตองการ

ของประชากรที่เปนพลเมืองไทยอยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น (ASTV Online Manager, 2014)                                 

 จากเหตผุลดงักลาว  งานวจิยันีจ้งึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองศกึษาการเขาถงึบรกิารสขุภาพของแรงงานขามชาติ

และการใหบรกิารสขุภาพแกแรงงานขามชาติของเจาหนาทีใ่นเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ในจงัหวดัเชยีงใหม  

ทัง้นีเ้พือ่ทาํความเขาใจและศกึษาความตองการในการมาใชบริการสขุภาพของแรงงานขามชาต ิอกีทัง้ยงัทาํให
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ทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติ รวมถึง                       

หาแนวทางในการแกไขปญหาอันจะนําไปสูแนวทางในการใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติอยางท่ัวถึง

เพียงพอและเปนธรรมตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของแรงงานขามชาตใินการเขาถงึบรกิารสขุภาพของเครอืขายโรงพยาบาล

แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึง 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) ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู                     

(Availability) คือความพอเพียงระหวางบริการท่ีมีอยูกับความตองการท้ังปริมาณและชนิดของผูใชบริการ                  

2) การเขาถงึแหลงบรกิาร (Accessibility) คอืความสมัพนัธของสถานทีต่ัง้ของแหลงบริการและความสามารถ

ทีจ่ะไปใชบรกิารไดอยางสะดวก 3) ความสะดวกและสิง่อาํนวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) 

คอื ความสมัพนัธระหวางความตองการใชทรพัยากรทีม่อียูและความสามารถท่ีจะไปใชบรกิารไดอยางสะดวก 

4) ความสามารถในการจายคาบริการ (Affordability) เปนความสัมพันธระหวางราคาคาบริการและ                           

ความสามารถในการจายคาบริการของผูรับบริการ 5) การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability)                       

เปนความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอลักษณะและการปฏิบัติงานของผูใหบริการ 

 2. ระบบหลักประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติ 
       แนวทางการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน                

ป พ.ศ. 2558 ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ใหกระทรวงสาธารณสุขเปน                               

หนวยงานหลักในการดูแลทางการแพทยและสาธารณสุขแกแรงงานขามชาติทัง้หมดท่ีไมไดอยูในระบบประกันสงัคม 

ใหมปีระสทิธิภาพมากข้ึน ประกอบกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบบัที ่70/2557 วนัที ่25 มถินุายน 
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พ.ศ. 2557 ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักตรวจคนเขาเมือง                  

และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ จัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวและตรวจสุขภาพแรงงานขามชาติ

สัญชาติ เมียนมาร ลาว กัมพูชา  

 แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ 

โดยมีกิจกรรมสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1)  การตรวจสุขภาพประจําป  2) บริการดานการรักษาพยาบาล                                     

3) บริการสรางเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค 4) การเฝาระวังโรคกลุมเปาหมาย การตรวจสุขภาพ 

และการประกนัสขุภาพ แรงงานขามชาต ิไดแก 1.1) กลุมแรงงานขามชาตทิัว่ไป 1.2) กลุมเด็กทีต่ดิตามแรงงาน

ขามชาติอายุไมเกิน 7 ปบริบูรณ 1.3) กลุมแรงงานขามชาติซึ่งอยูในประเทศไทย 1.4) กลุมผูติดตามแรงงาน

ขามชาติซึ่งอยูในประเทศไทย

 3. สถานการณและการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติของเครือขาย                 
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
  3.1 สถานการณและการดาํเนินงานการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาตริะยะเริม่ตน
             จากสถานการณของปญหาแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

มาใชบริการเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม คาดวาเม่ือส้ินปงบประมาณ 2558 ทาง                         

เครอืขายโรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดเชยีงใหม จะมยีอดคางชําระกวา 30 ลานบาท ดงันัน้จึงมกีารกําหนด

นโยบายในการจัดการสุขภาพแกผูปวยแรงงานขามชาติ และมีการต้ังกรรมการดูแลรับผิดชอบ เพราะมี                         

ผลกระทบตอการบรกิารและสถานะทางการเงนิของเครอืขาย และมขีอสรปุนโยบายของเครอืขายโรงพยาบาล

แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมในการจัดการสุขภาพแกกลุมผูปวยแรงงานขามชาติ ไดแก

             3.1.1 รักษาผูปวยแรงงานขามชาติทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพตามมาตรฐานของ                    

สิทธิประโยชน         

             3.1.2 รักษาผูปวยแรงงงานขามชาติที่ไมมีหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติหรือไมมี

เงินชําระเฉพาะกรณีฉุกเฉินเปนอันตรายถึงชีวิตใหพนภาวะวิกฤติ

                     3.1.3  กําหนดงบประมาณในการอนุเคราะหผูปวยแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกัน

สุขภาพแรงงานตางดาวในแตละป เพ่ือไมใหกระทบตอสถานะการเงินของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง                   

ในจังหวัดเชียงใหม และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ อาทิ เชน                           

จดัตัง้กรรมการจดับรกิารสขุภาพแกกลุมผูปวยแรงงานขามชาต ิมสีาํนกัเลขานกุารจดับริการ เพือ่ประสานงาน

รวบรวมขอมลูบรกิารใหคาํปรกึษาดานกฎหมายและดแูลเรือ่งสทิธิการรกัษา กาํหนดวงเงนิการคางชาํระและ

อนุเคราะหไมเกินรอยละ 10 ของยอดเงินเดิมคือ ประมาณ 3 ลานบาทตอป เปนตน

  3.2 ระบบการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติในระยะปจจุบันทางเครือขาย                          
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีระบบบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ ดังตอไปนี้
         3.2.1 จัดบริการประสานงาน รวบรวมขอมูลบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายและดูแล

เรือ่งสทิธกิารรกัษา ตัง้ศนูยประสานสทิธกิลุมผูปวยแรงงานขามชาต ิทาํหนาทีต่รวจสทิธกิารรกัษา ใหคาํแนะนาํ 

มีลามที่สามารถพูดภาษาไทใหญ ภาษาพมา ใหบริการรวม
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   3.2.2  นิติกรของโรงพยาบาลในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม                           

ใหยดึหลกัปฏบิตัสิทิธผิูปวยเปนสาํคญั ไดแก ผูปวยทกุคนมสีทิธกิารรักษาข้ันพืน้ฐานผูปวยทกุคนใหการรักษา

โดยไมเลือกเช้ือชาติไมเลือกปฏิบัติใหเรียกเก็บคารักษาเปนชวงๆ

   3.2.3    ดําเนินการสํารวจเจาหนาที่ที่มีความสามารถส่ือสารภาษาไทใหญ ภาษาพมา                   

เพื่อจะนํามาเปนลามแปลภาษา

   3.2.4    ดาํเนนิกลยทุธเพือ่ลดคาใชจายแรงงานขามชาติ มแีผนดาํเนนิการ คอื กลุมผูปวยนอก 

ใหจายคารักษา 2 ขั้นตอน ไดแก ถามีการตรวจวินิจฉัยโรค เชน เอกซเรย เจาะเลือด ใหชําระเงินกอน และจาย

คารักษาพยาบาลกอนท่ีจะรับยากลับบาน สวนผูปวยในใหผูปวยแรงงานขามชาติวางเงินมัดจําเปนเงิน 

10,000-30,000 บาท

   3.2.5    จดัทาํ Package คาใชจายของแผนกตางๆ  เพ่ือเปนทางเลือกใหผูปวยแรงงานขามชาติ

ในการมาใชบริการสุขภาพ

   3.2.6   แตงต้ังคณะกรรมการศูนยบรกิารสุขภาพชาวตางชาต ิForeigner Customer Health 

Service Center ดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตร การจัดใหมีระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับ

ชาวตางชาติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อใชในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพรองรับ                      

ชาวตางชาติ สรุปวิเคราะหขอมูลบริการชาวตางชาติ 

กรอบแนวคิดการวิจัย
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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)                  

สวนการใหบรกิารสขุภาพของเจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิานเกีย่วของกบัผูปวยแรงงานขามชาตเิครอืขายโรงพยาบาล

แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ
  1.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากรทีใ่ชในการศกึษา คอื แรงงานขามชาต ิทีม่าใชบริการ

สุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขจํานวน 13 สถานบริการ ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึง                                               

ในจังหวดัเชยีงใหม จาํนวน 8,445 คน ระหวางวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2559 ถงึ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2559 คาํนวณ                              

หากลุมตวัอยางโดยใชสตูรของ Taro Yamane' (1973) ทีร่ะดบัความคลาดเคล่ือนที ่0.05 ไดขนาดกลุมตวัอยาง 

420 คน ใชการเลือกกลุ มตัวอยางแบบใชวิธีการสุ มเชิงชวงชั้น (Stratified Random Sampling)                                               

จําแนกตามเพศ  อายุ  อาชีพ/ลักษณะการทํางาน  รายได  โรคท่ีเปน  ประเภทของการใชบริการ โดยวิธีการ

สุมเชิงชวงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)

  1.2 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยัเชิงปริมาณ คอื แบบสาํรวจการมารับบรกิารสขุภาพของแรงงาน

ขามชาติ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและไดผานการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา                  

โดยผูทรงคุณวฒุจิาํนวน 3 ทาน หาความเช่ือมัน่ของแบบสาํรวจ (Reliability) โดยการนําทดสอบหาความเชือ่มัน่

กบักลุมแรงงานขามชาตทิีม่ลีกัษณะคลายคลงึกบัประชากรทีศ่กึษาในโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวดัเชียงใหม

จํานวน 25 คน แลวนําขอมูลวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สัมพันธอัลฟลาของครอนบาค 

(Cronbrach's Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 0.75 

  1.3 การวิเคราะหขอมูล การวิจยัเชงิปรมิาณใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก 1) การวิเคราะหขอมลู

ทั่วไปของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยใช คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 2) การวิเคราะห

ขอมูลการใชบริการของแรงงานขามชาติในเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึง ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกโดย     

ใชคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัธยฐาน (Median) พิสัยระหวางควอรไทล                   

(Interquartile Range) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

  1.4 การเกบ็รวบรวมขอมลู การวจิยัเชิงปริมาณใชวธิกีารสมัภาษณตามแบบสํารวจ ผูวจิยัลง

เก็บขอมูลรวมกับผูชวยวิจัย จํานวน 420 ชุด จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายโรงพยาบาล

แหงหนึง่ ในจงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน 13 แหงครอบคลุมประเด็นการมารับบรกิารสุขภาพของแรงงานขามชาติ

หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
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 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ในแรงงานขามชาติ จากกลุมตัวอยางท่ีสํารวจความคิดเห็นจํานวน 10 คน สวนเจาหนาที่                                  

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผู ปวยแรงงานขามชาติเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม                               

จํานวน 1,143 คนเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 14 คนโดยทั้ง 2 กลุมใชการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง

  2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและ                         

ไดผานการตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หาโดยแบงเปน 1) แบบสัมภาษณกึง่โครงสรางของแรงงานขามชาติ 

แนวคําถามเกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ 2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางของเจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับผูปวยท่ีเปนแรงงานขามชาติเก็บขอมูล เกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพของแรงงาน

ขามชาติ แนวคําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสรางและตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

โดยผูทรงคุณวุฒิดานแรงงานขามชาติ จํานวน 3 ทาน

  2.3 การวเิคราะหขอมูล ขอมลูเชิงคณุภาพใชการวเิคราะหแบบอปุนยั (Analytic Induction) 

เชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กําหนดไว

  2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 1) แรงงานขามชาติ                             

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง  ใชขอมูลเบื้องตนจากการตอบแบบสํารวจ นํามาคัดเลือกกรณีศึกษา                      

จํานวนทั้งหมด 10 คน โดยใชเกณฑการมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวในเครือขายโรงพยาบาล                          

แหงหนึง่ ในจังหวัดเชยีงใหม  2) เจาหนาทีป่ฏบิตังิานเก่ียวของกับผูปวยทีเ่ปนแรงงานขามชาติ ผูวจิยัใชวธิกีาร

สมัภาษณแบบไมเปนทางการโดยแบบสัมภาษณกึง่โครงสรางดวยตนเอง จาํนวน 14 คน ไดแก พยาบาลวิชาชพี

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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 จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดแบบสํารวจท่ีสมบูรณ จํานวน 420 ชุด ผลการศึกษาพบวา 
สถานภาพท่ัวไปของแรงงานขามชาติ สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.0) มีอายุเฉล่ีย 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) มกีารใชสทิธใินการรักษาของบัตรประกนัสุขภาพแรงงานตางดาว ในการใชบริการ (รอยละ 72.6)
   1.1.2 ขอมูลการมารับบริการของแรงงานขามชาติ
    ผู ตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมารับบริการสุขภาพ ดังนี้                            
สถานบริการสาธารณสุขสําหรับการมาใชบริการของแรงงานขามชาติที่ใกลที่สุดคือโรงพยาบาลสงเสริม     
สุขภาพตําบล โดยใชรถจักรยานยนตในการเดินทาง เหตุผลที่ใชบริการ เนื่องจากใกลบานมากท่ีสุด                            
ประเภทของบริการสุขภาพทีม่าใชบรกิาร มากท่ีสดุคือ การรักษาทางอายุรกรรม และในการใชบริการจากสถานบริการ
สาธารณสขุ มจีาํนวนกลุมตัวอยางแรงงานขามชาตทิีเ่สียคาใชจาย มากกวาทีไ่มไดเสียคาใชจาย (313 : 107)

   1.1.3 ระดับความคิดเห็นโดยรวมการเขาถึงบริการสุขภาพ

ตารางท่ี 2 
ระดบัความคิดเหน็ของกลุมตวัอยาง จาํแนกตามการเขาถงึบรกิารสุขภาพของแรงงานขามชาติในสถานบริการ

สาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม (n = 420)

  

1.  

2. 
 

3.  
 

4.  
5. 

 

6.  
 

7. 
 

2.74 
 

2.63 

 
2.63 

 

2.14 
 

2.66 
 

2.56 
 

2.72 

0.47 
 

0.53 
 

0.56 
 

0.83 
 

0.51 
 

0.63 
 

0.48 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1 
 

4 
 

5 
 

7 
 

3 

 
6 

 
2 

 2.58 0.57   
 1-3 ;  –  

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 187

  กลุมตัวอยางแรงงานขามชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ                            

ในสถานบริการสาธารณสุขเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหมอยูในระดับ เห็นดวยมาก                              

( = 2.58, S.D. = 0.57) อนัดบัแรกคอื ดานการไดรบับรกิารสขุภาพทีต่รงกบัความตองการ ( = 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) 

ความสะดวกในข้ันตอนการใชบริการ (  = 2.63, S.D. = 0.56) สถานบริการมีเคร่ืองมือการแพทย                                       

ที่พรอมและทันสมัย ( = 2.56, S.D. = 0.63) ตามลําดับ สวนความสามารถจายคารักษาพยาบาล                                  

และบริการพิเศษมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( = 2.14, S.D. = 0.83)

 2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
  2.1 ความคิดเห็นของแรงงานขามชาติ
   2.1.1 ความพอเพยีงของบรกิารทีม่อียู (Availability) ในการมาใชบริการของแรงงาน
ขามชาต ิพบวามคีวามเพยีงพอของการบรกิารเนือ่งจากมแีพทย และเจาหนาที ่มยีาและเวชภณัฑทีจ่ะสามารถ

รกัษาโรคท่ีเปนอยูหรอืสรางเสริมภูมติานทานโรคไดและแรงงานขามชาตสิามารถเลือกไปรับบริการสุขภาพได

ตามความเหมาะสม 

   2.1.2 ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) พบวา ระยะทางที่

ใกลกับที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน มีผลตอระยะเวลาที่จะเดินทางมาใชบริการสุขภาพของสถานบริการ

สาธารณสุข และการมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว เพื่อประโยชนในการรักษาของแรงงานขามชาติ 

ซึ่งการขึ้นทะเบียนเพื่อรับการรักษานั้นขึ้นอยูกับนายจางวาจะระบุที่ไหน สวนการที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพ

แรงงานตางดาวจะทาํใหรูสกึวาตนเองเปนคนทีไ่มมสีทิธิเขาถงึการบรกิารสุขภาพของสถานบรกิารสาธารณสขุ

ของรฐั ทาํใหตองแสวงหาการบรกิารสขุภาพทีอ่ืน่ เพราะเสยีคาใชจายทีไ่มแตกตางกนักบัการใชบริการภาครฐั 

แรงงานขามชาตเิลอืกสถานบริการทีจ่ะไปใชบรกิารจากความสะดวกในการเดนิทางซ่ึงมผีลตอการเขาถงึสถานบรกิาร

   2.1.3 ความสะดวกเม่ือใชบริการ (Accommodation) ผูปวยแรงงานขามชาติ                   

ที่ไมสามารถจะส่ือสารภาษาไทยไดก็จะมีลามแปลภาษาตามมาดวย นอกจากน้ีผูปวยแรงงานขามชาติยัง                  

ประทบัใจเจาหนาที่ ยาและเวชภัณฑที่ไดรับการบริการดวย 

   2.1.4 ความสามารถในการจายคาบริการ (Affordability) แรงงานขามชาตสิวนใหญ               
คิดวาการเสียคาบริการสุขภาพไมมีผลตอการมาใชบริการสุขภาพ เนื่องจากคิดวาการไดรับบริการสุขภาพ                   

มีความเปนธรรมเหมาะสมกับเงินที่ถูกเรียกเก็บและการเสียคารักษาเปนเหมือนการชวยเหลือสถานบริการ 

   2.1.5 การยอมรับคุณภาพในการใหบริการ (Acceptability) แรงงานขามชาติ                          
สวนใหญใหการยอมรับคุณภาพในการใหบริการแตก็มีแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพ                            

แรงงานตางดาวใชบริการที่โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และรานขายยา เพราะเชื่อวาจะไดยาที่ดีกวา                                           

ไมตองรอนาน สาํคญั  คือเสียคาบริการที่ใกลเคียงกัน
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  2.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ในการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
         2.2.1 การตอบสนองตอความตองการใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ                  
เจาหนาที่สวนใหญเห็นวา จากการใหบริการแตละครั้งจะตองมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสถานบริการ

สาธารณสุข ไดแก ยาและเวชภัณฑ เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย คาบริการทางหัตถการ                                       

รวมถึงความไมเพียงพอของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง         

ในจังหวัดเชียงใหมจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเฉพาะผูปวยที่เปนคนไทย ทําใหตองรับภาระการสิ้นเปลือง

ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจากการใหบริการแรงงานขามชาติ เจาหนาที่สวนใหญ เห็นวา ไมมีความคลองตัวในการ

ปฏบิตังิานและปญหาอุปสรรคท่ีเจาหนาทีพ่บมากท่ีสดุคือปญหาเร่ืองการส่ือสารกับตัวผูปวยแรงงานขามชาติ 

   2.2.2 แนวทางการใหบริการสุขภาพ ขั้นตอนหรือแนวทางการใหบริการสุขภาพของ

แรงงานขามชาติเหมอืนการใหบรกิารคนไทย เพราะนโยบายของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจงัหวดัเชยีงใหม

ที่ไมชัดเจนในการใหบริการแรงงานขามชาติ สิทธิมนุษยชนในการเขาถึงบริการสุขภาพ และเจาหนาที่                                              

ยังไมคอยเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ 

   2.2.3 ขอดี-ขอเสียของระบบการใหบริการสุขภาพ การจัดการใหบริการสุขภาพ                  

ของแรงงานขามชาติในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม พบวา นโยบายของรัฐและ                         

เครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึง ในจังหวัดเชียงใหม ไมชัดเจนตอการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ                    

ในพื้นที่ ประเด็นสําคัญ คือ ภาระงานของเจาหนาที่ที่เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากตองใหบริการสุขภาพท้ังคนไทย

และแรงงานขามชาติ เจาหนาที่บางคนมองวาการแกไขปญหาการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ                  

ใหหมดไปนั้นตองพิจารณาจากความเชื่อมโยงจากหลายหนวยงานในการแกไขปญหา 

   2.2.4   การบรหิารจดัการเรือ่งงบประมาณ  เจาหนาทีส่วนใหญ มองวา การใหบริการสุขภาพ

ของสถานบริการสาธารณสุขเปนการใหบริการแรงงานขามชาติมากกวาคนไทย เนื่องจากงบประมาณ                         

ที่ทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมไมไดจัดสรรใหกับผูปวยที่เปนแรงงานขามชาติ                     

จึงอาจไมคุมทุนกับที่แรงงานขามชาติตองเสียคาใชจายสําหรับการทําบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว          

เพื่อเปนทุนทดแทนในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของการบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล               

แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม และการเก็บคาบริการสุขภาพแรงงานขามชาติมีความเปนธรรมแลว

   2.2.5   การใหบรกิารสขุภาพทีเ่ทาเทยีม เจาหนาทีส่วนใหญเหน็วา ไดใหบริการสขุภาพ

ตอแรงงานขามชาติที่ เท าเทียมและเปนมาตรฐานเดียวกันกับคนไทยทั้งแรงงานขามชาติที่มีและ                                      

ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

   2.2.6  ประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพ   แรงงานขามชาติมีประเด็น

เรื่องผลกระทบที่มีความเสี่ยงจากโรคติดตอรายแรง และผลกระทบเรื่องระบบวัคซีน เนื่องจากจํานวน                               

ที่ไมชัดเจนของผูรับวัคซีนในเขตพ้ืนท่ีของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึง                                 

ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดวย โดยเฉพาะเจาหนาที่                         

ที่เปนผูหญิง
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศกึษาดงักลาว แสดงใหเหน็วาการมาใชบริการสขุภาพของแรงงานขามชาต ิและการใหบรกิาร

สุขภาพแรงงานขามชาติของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็น         

ที่มีแนวทางที่คอนขางแตกตางกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําใหพบวา 

แรงงานขามชาติมีการรับรู ถึง การเขาถึงบริการสุขภาพในลักษณะท่ีแตกตางไปจากความคิดเห็นของ                             

การใหบริการสุขภาพของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมรวมทั้งผลการวิจัย                           

มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติตามแนวคิดของ                                  

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 สถานบรกิารสาธารณสขุในเครอืขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจงัหวดัเชยีงใหม มเีคร่ืองมอืทางการแพทย

ที่พรอมและทันสมัย  (  = 2.56, S.D. = 0.63) จากการสัมภาษณ พบวา ความพอเพียงของบริการที่มีอยู                

เพื่อรองรับการมาใชบริการของแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอของการบริการ เหมือนกับ                  

การศึกษาของ (Jatdumronglerd, 2012)  พบวา มูลเหตุจูงใจของการเขามารับบริการสาธารณสุขของ                      

แรงงานขามชาติ มีองคประกอบท่ีสอดคลองกับความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู  คือการมาใชบริการ                         

สถานบรกิารสาธารณสขุในเครอืขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจงัหวดัเชยีงใหม ทีค่รอบคลมุพืน้ทีแ่ตในขณะที่

เจาหนาที่กลับมองวา การใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติแตละคร้ังจะตองมีการส้ินเปลืองทรัพยากร                     

ของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงความไมเพียงพอ               

ของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุข ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ                         

การศกึษาของ (Chanprasit & Kaewthummanukul, 2011)  ทีพ่บวา ขอจาํกดัอตัราบคุลากรและวสัดอุปุกรณ

ทางการแพทย การจดัสรรงบประมาณสาธารณสขุของประเทศไทยทีไ่มไดคาํนงึถงึจํานวนประชากรของแรงงาน

ยายถิ่นขามชาติ ทําใหประสบปญหาการขาดบุคลากรของผู ใหบริการสาธารณสุขและวัสดุอุปกรณ                            

ทางการแพทย โดยปญหาและอุปสรรคท่ีเจาหนาท่ีพบมากท่ีสุดคือปญหาเร่ืองการส่ือสารกับตัวผูปวย                   

แรงงานขามชาติสอดคลองกับการศึกษาของ PATH Organization (PATH) & Ministry of Public Health 

(2005) พบวาอุปสรรคการสื่อสารที่ตางภาษากันทั้งพูดและเขียนเปนอุปสรรคน้ีทั้งในผูใหและผูรับบริการ 

 2. ดานความสามารถในการเขาถงึแหลงบรกิาร มรีะดบัความคดิเหน็ อยูในระดบั เหน็ดวยมาก 

ไดแก การไดรับบริการสุขภาพท่ีตรงกับความตองการ (  = 2.74, S.D.= 0.47)จากการสัมภาษณพบวา                              

นอกจากระยะทางและวิธีการเดินทาง ที่มีผลตอความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการสาธารณสุขแลว                  

ยงัมใีนสวนของการมบีตัรประกนัสขุภาพแรงงานตางดาว การขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสุขภาพแรงงานตางดาว

ขึ้นอยูกับนายจาง และการท่ีไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว แรงงานขามชาติรู สึกวาตนเอง                                

เปนคนที่ไมมีสิทธิเขาถึงการบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทําใหตองแสวงหาการบริการ
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สุขภาพที่อื่น สอดคลองกับการศึกษาของ Chamrusleethiwong ; Boonsalaksa ; Holumyong ; Chachan 

&  Apipornchaisakoon  (2010) ทีพ่บวา สาเหตขุองการเขาไมถงึการใชบริการสขุภาพแรงงานขามชาต ิไดแก 

การไมมบีตัรประจาํตัวของแรงงานขามชาต ิและการทีแ่รงงานขามชาตไิมมสีทิธใิชบริการหรอืไมมบีตัรสขุภาพ 

 3. ดานความสะดวกเม่ือใชบริการ แรงงานขามชาติมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ เห็นดวย

มาก ไดแก การเขาไปใชบริการสาธารณสุขแลวไดรับความสะดวกในขั้นตอนการใชบริการ (  = 2.63,                        

S.D. = 0.56) จากการสัมภาษณ นอกจากการใชลามในการมารับบริการสุขภาพแลว ยังพบวา โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลเปนสถานท่ีที่แรงงานขามชาติเขาถึงไดง ายท่ีสุด ซึ่งตางจากการศึกษาของ                                          

Jatdumronglerd (2012) ที่พบวา แรงงานขามชาติ มากกวา 4 ใน 5 จะใชบริการของโรงพยาบาลของรัฐ                   

รองลงมาคือ สถานีอนามัย เจาหนาที่มีความเห็นวา ขั้นตอนหรือแนวทางการใหบริการสุขภาพของแรงงาน                 

ขามชาตินั้นเหมือนการใหบริการคนไทย เนื่องมาจากนโยบายของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง                                        

ในจังหวัดเชียงใหมยังไมมีความชัดเจนสําหรับการใหบริการแรงงานขามชาติ และเจาหนาที่ยังไมคอยเขาใจ

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ

 4. ดานความสามารถในการจายคาบริการ แรงงานขามชาติมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ 

เหน็ดวยปานกลาง ไดแก ความสามารถในการจายคารกัษาพยาบาลและบริการพเิศษ (  = 2.14, S.D.= 0.83)

และในการสัมภาษณ ประเด็นความสามารถในการจายคาบริการสุขภาพ พบวา ในการมาใชบริการสุขภาพ

ในแตละคร้ัง จํานวนแรงงานขามชาติที่เสียคาใชจายบริการสุขภาพ มีมากกวาแรงงานขามชาติที่ไมได                        

เสยีคาใชจายบรกิารสขุภาพ ในขณะทีเ่จาหนาที ่มคีวามเหน็วา คาใชจายทีท่างเครอืขายโรงพยาบาลแหงหนึง่                     

ในจังหวดัเชยีงใหม ตองสญูเสยีไปกบัผูปวยทีเ่ปนแรงงานขามชาตนิัน้อาจไมคุมกบัการทีเ่ครอืขายโรงพยาบาล

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                            

แรงงานขามชาติทีไ่มมสีทิธิกจ็ะเลือกไปรับบริการสุขภาพของเอกชน เน่ืองจากเห็นวาเสียคาบรกิารใกลเคยีงกัน 

ซึง่สะทอนใหเหน็วาทางเครอืขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจงัหวดัเชยีงใหม ยงัไมใชตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุของแรงงาน

ขามชาติ ในทางกลับกันเจาหนาท่ีบางคน กลับมองวา การท่ีแรงงานขามชาติไดรับการบริการทางสุขภาพ                    

ของสถานบรกิารสาธารณสขุตามสทิธทิาํใหมผีลตอจํานวนยาและเวชภณัฑสาํหรับคนไทยโดยควรจะใหสทิธิ

ในการบริการสุขภาพของคนไทยมากกวาแรงงานขามชาติ
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สรุป
 ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา ในมุมมองของแรงงานขามชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวม                     

เกี่ยวกับการเข าถึงบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหน่ึง                                         

ในจงัหวดัเชยีงใหม อยูในระดบัเหน็ดวยมาก (  = 2.58, S.D. = 0.57) และจากการสมัภาษณในแตละประเดน็ 

พบวา ความพอเพียงของบรกิารทีม่อียู ในการมาใชบริการของแรงงานขามชาติ มคีวามเห็นวา มคีวามเพียงพอ

ของการบริการ แตในขณะที่เจาหนาที่ กลับมองวา การใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติแตละคร้ังจะตองมี

การสิน้เปลอืงทรพัยากร รวมถงึความไมเพียงพอของจาํนวนบคุลากรของสถานบรกิารสาธารณสขุในเครอืขาย

โรงพยาบาลแหงหน่ึง ในจังหวัดเชียงใหม ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ในสวนของระยะทางและ                    

วธิกีารเดนิทาง และการมบีตัรประกันสขุภาพแรงงานตางดาวสงผลตอความสามารถในการเขาถงึแหลงบริการ

สาธารณสขุของแรงงานขามชาต ิการสมัภาษณแรงงานขามชาต ิยงัพบวา โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล

เปนสถานท่ีที่แรงงานขามชาติเขาถึงไดงายที่สุดโดยเจาหนาที่มีความเห็นวา ขั้นตอนหรือแนวทางการให                   

บริการสุขภาพของแรงงานขามชาตินั้น ปฏิบัติเหมือนการใหบริการคนไทยประเด็นความสามารถในการจาย

คาบริการสุขภาพ พบวา การมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติตองเสียคาใชจาย มีมากกวาที่ไมได                   

เสียคาใชจายในการใชบริการสุขภาพในขณะที่เจาหนาที่มีความเห็นวา คาใชจายที่ตองสูญเสียใหกับ                                

ผูปวยท่ีเปนแรงงานขามชาติ อาจไมคุมกบัการบริหารจัดการเร่ืองงบประมาณของการบริการสุขภาพแรงงาน               

ขามชาติ ถึงแมจะใหการยอมรับบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล แตในกรณีแรงงานขามชาติ                                 

ที่ไมมีสิทธิก็จะเลือกไปรับบริการสุขภาพของเอกชน เจาหนาที่บางคน กลับมองวา ควรจะใหสิทธิใน                                

การบริการสุขภาพของคนไทยมากกวาแรงงานขามชาติ

 โดยสรปุในมมุมองของการการเขาถงึบรกิารสุขภาพของแรงงานขามชาตโิดยรวม ถอืวาอยูในระดบัดี 

สวนการใหบริการสุขภาพของเจาหนาที่ตอแรงงานขามชาติ คอนขางจะมองในลักษณะตรงกันขาม ถึงแมวา

ทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมจะมีแนวทางในการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพ

แรงงานขามชาติแลวก็ตาม แตหากถามีการพิจารณามุมมองในลักษณะบูรณาการรวมกันทุกฝายหารือ                       

รวมกนั หาแนวทางในการทีจ่ะทาํใหการบรกิารสขุภาพของแรงงานขามชาตใินลกัษณะทีเ่อือ้ประโยชนตอกนั

อยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล จะทําใหการเขาถงึบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติและการใหบรกิาร

สุขภาพของเจาหนาที่เปนระบบสุขภาพท่ีมีทางออกรวมกันและเปนระบบสุขภาพของแรงงานขามชาติ                     

อยางแทจริง 

 สาํหรบัขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการเก็บขอมูลแรงงานขามชาติโดยการใชผูเกบ็ขอมลู

ทีเ่ปนผูทีรู่และเขาใจภาษาของแรงงานขามชาติ เพือ่เปนการลดอคตแิละการไดขอมลูทีม่คีณุภาพ ตรงประเดน็

มากยิ่งขึ้นและควรทําการศึกษาถึง วัฒนธรรม สังคม ความเช่ือ และผลกระทบของแรงงานขามชาติ                                    

ในดานสุขภาพ เพื่อเปนการมองถึงความสัมพันธของการมารับบริการทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ                      

ที่ครอบคลุมทุกมิติ
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บทคัดยอ
 การศึกษาครัง้นีม้วีตัถุประสงค 2 ประการ 1) เพือ่วิเคราะหศกัยภาพของจังหวดัเชยีงใหมในการรองรับ

อุตสาหกรรมไมซ และ 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ 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) ขาดระบบขนสงสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การขาดแคลนบุคลากร    
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ที่เกี่ยวของกับรกิจไมซ โอกาส 1) นโยบายของรัฐสงเสริมใหเชียงใหมเปนเมืองไมซ 2) กระแสความนิยม                      

ของชาวไทยและชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม อุปสรรค 1) ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลก     

2) ปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย นอกจากน้ีไดใชการวิเคราะหแบบแมททริกซ 

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 
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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)  เพ่ือการจัดนิทรรศการ (Exhibition) และวัตถุประสงค                     

อื่นอีก ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ (Meeting Incentive Convention                               

Exhibition Tourism: MICE) เปนท่ีนิยม อีกทั้งประเทศไทยยังไดรับรางวัลการทองเท่ียวตางๆ มากมาย                         

จากสถาบันและองคระหวางประเทศ เชน รางวัล World’s Best Festivals และรางวัล Best Countries of 

Food จากประเทศสวีเดน เปนตน ดังนั้นภาครัฐจึงพยายามที่จะกําหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุน สงเสริม                         

การทองเที่ยวแบบไมซซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ เน่ืองจากเปนนักทองเท่ียวที่มีศักยภาพในการใชจายสูง                           

(Ministry of Tourism and Sports, 2015)

 สําหรับเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางอุดมสมบูรณ  สภาพภูมิประเทศ  

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการพักผอนหยอนใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก                

ทั้งท่ีพัก การคมนาคมขนสง  สินคาพื้นเมือง รวมถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม                           

เปนดนิแดนแหงอารยธรรมลานนาท่ีมเีอกลกัษณเปนของตนเอง  ดวยความเหมาะสมของปจจยัการทองเทีย่วตางๆ 

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 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเท่ียวกลุมไมซสูงถึง 726,280 คน เพิ่มข้ึน                         

จากชวงเดียวกันในป พ.ศ. 2557 ที่มีนักทองเที่ยวกลุมไมซ จํานวน 673,450 คน คิดเปนสัดสวนที่เพ่ิมข้ึน                    

ถึงรอยละ7.84 โดยสามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. 2557 กวา 58,621 ลานบาทและ                            

เพิ่มเปน 63,714 ลานบาทในป พ.ศ. 2558 คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มข้ึนกวารอยละ 8.69 และกลุมนักทองเที่ยว

แบบไมซทีส่รางรายไดใหแกจงัหวดัสงูสดุในป พ.ศ. 2558 คอื กลุมนกัทองเทีย่วเพ่ือการประชมุ/สมัมนาองคกร 

ซึง่สรางรายไดกวา 20,863 ลานบาท (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2015)  การพฒันากลยทุธ

ทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหเชียงใหมวางตําแหนงของจังหวัดใหมี                          

ความชัดเจนชึ้น แตอยางไรก็ตามยังไมไดมีการศึกษาถึงศักยภาพของผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของ                           

ตลอดจนความพรอมดานสาธารณูปโภคและความพรอมของหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน                      

ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือจะรองรับอุตสาหกรรมไมซที่กําลังเปนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่สําคัญของ                          

จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมเพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนา      
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สูกลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับยุคการตลาดดิจิตัล                    

และเพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ

 2.  เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับ

ยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรม
 การวเิคราะหศกัยภาพของจงัหวดัเชยีงใหมในการรองรบัอุตสาหกรรมไมซอาศยัทฤษฎกีารวเิคราะห

ความไดเปรยีบทางการแขงขนั (Competitive Advantage) ของ Porter (2015) เปนกรอบหลกัในการวเิคราะห 

แตอยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลเพื่อใหเขาใจปจจัยทั้ง 6 ประการที่ Michael E. Porter เสนอนั้นตองอาศัย

แนวคดิทีส่าํคญัสองประการคอื แนวคดิ 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 

มาใชในการวเิคราะหเพือ่กาํหนดยทุธศาสตรและกลยทุธ โดยมขีัน้ตอนการดาํเนนิการทีส่าํคัญ 2 ขัน้ตอน ดงันี้

  1.1 การระบุจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค โดยการประเมินสภาพแวดลอมท่ีระบุใหเหน็

ถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคกร สวนการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาส                           

และอุปสรรคจะเปนการประเมินภายนอกองคกร กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค 

TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียด                  

ในทุกแงมุมเพื่อใหกลยุทธที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

  1.2 การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางจุดแขง็กบัโอกาส จดุออนกบัโอกาส จดุแขง็กบัอปุสรรค 

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 ดังตอไปน้ี  

                2.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service) หมายถึง สินคาหรือบริการที่นําเสนอ  

และสรางความพึงพอใจแกลูกคาได
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  2.2 ราคา (Price) ราคามีความสําคัญตอการรับรูในคุณคาของบริการท่ีนําเสนอ มีผลตอ                    

การรับรูในคุณภาพ และมีบทบาทตอการสรางภาพลักษณบริการ

  2.3  สถานท่ีตัง้/ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  เน่ืองจากการบริการไมสามารถท่ีจะเก็บรักษา

ไวได นอกจากนี้การผลิตและการบริโภคบริการมักจะเกิดข้ึนพรอมๆ กัน ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดจําหนาย

บริการ จึงเกี่ยวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา 

  2.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีบทบาทสําคัญในการติดตอส่ือสารใหลูกคาทราบ

ถึงตําแหนงของบริการเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ และทําใหลูกคาเขาใจถึงบริการใน                           

แงรูปธรรมไดดีขึ้น

  2.5 บุคลากร (People in Service) หมายถึง ผูใหบริการซึ่งทําหนาที่ตางๆ ในธุรกิจบริการ                     

เพื่อสรางความพึงพอใจ และสนองความตองการของลูกคา

  2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) ไดแก ขั้นตอนตางๆ ของการบริการต้ังแตตนจนจบ                    

ซึ่งกระบวนการบริการของแตละธุรกิจจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามควรยึดเรื่องคุณภาพการบริการ   

ดานการตอบสนองลูกคา

  2.7 การสรางหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิง่แวดลอมทางกายภาพ 

ที่บริการนั้นเกิดขึ้นซึ่งผูใหบริการและลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงองคประกอบตางๆ ที่สามารถจับตองได                

อีกดวย 

 3. การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage)   
       Porter (2015) ไดเสนอปจจัยสาํคญัทีเ่ปนตวักําหนดถึงความไดเปรียบในการแขงขัน  4 ปจจัยหลัก 

และ 2 ปจจัยรอง เรียกวา ตัวแบบเพชร (Diamond Model) ซึ่งปจจัยหลักทั้ง 4 ประการ ประกอบไปดวย 

  3.1 ปจจยัดานการผลิต (Factor Conditions) ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย ทรพัยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดานความรู ทรัพยากรเงินทุนและส่ิงอํานวยความสะดวก

  3.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions) หมายถึงอุปสงคหรือความตองการ ภายใน

ประเทศนั้นๆ (Local Demand) ซึ่งจะมีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขัน คุณสมบัติเดนของเง่ือนไข

ทางดานความตองการภายในประเทศท่ีมีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขันประกอบดวยการท่ีผูซื้อ     

ในประเทศมีความตองการท่ีสลับซับซอนพิถีพิถัน (Sophisticated Demand) ซึ่งจะกระตุนใหอุตสาหกรรม               

มีการปรับตัว พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อยกมาตรฐานการผลิตใหสูงข้ึน

  3.3 อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)                               

ความไดเปรียบทางการแขงขนัของอตุสาหกรรมเกีย่วเน่ืองและอตุสาหกรรมสนับสนุนจะสงผลใหอตุสาหกรรม

หลักนั้นมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ิมข้ึน

  3.4 กลยุทธทางธุรกิจและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)                                       

ความไดเปรยีบทางการแขงขนัของประเทศก็ยงัเกดิจากความสําเร็จของนกัธุรกจิ (โดยรวมในอุตสาหกรรมน้ัน) 

ในการกําหนดเปาหมาย กลยทุธ และการบรหิารการจดัการภายในองคกร สงผลใหอตุสาหกรรมมกีารแขงขัน
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เหนืออุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งกลยุทธในการแขงขันที่จะชนะคูแขง มี 3 วิธี คือ การเปนผูนําทางดานตนทุนรวม 

(Overall Coast Leadership) การสรางความแตกตาง (Differentiation) และการมุงตลาดเฉพาะสวน (Focus)

 นอกจากปจจัยทั้ง 4 ประการขางตนแลว Porter ยังกลาววา รัฐบาล (Role of Government) และ

โอกาส (Chance) เปนปจจัยรองที่ชวยสงเสริมความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยภาครัฐและโอกาสนี้                          

ยังอาจสงผลกระทบตอปจจัยทั้ง 4 ขางตน ในทางที่ดีขึ้นหรือแยลงก็ได 

 นอกจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีลว ผูศกึษาไดทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมไมซ  

ไดแก  การศึกษาของ Kruntakapakorn (2014) เร่ือง “กลยุทธการบริหารจัดการธุรกจิไมซในจังหวัดเชียงใหม”  

ผลการวิจัยในการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหม

ในมุมมองสําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสียนั้นมองวา ในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหมยังมี

ศกัยภาพแคในระดับปานกลางซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับนโยบายของรัฐทีย่งัไมมปีระสิทธิภาพเพียงพอในการสนับสนุน

ธรุกิจไมซ สอดคลองกบัระดับการมีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารจดัการธุรกิจไมซซึง่อยูใน

ระดับปานกลางเชนเดียวกัน สําหรับตําแหนงกลยุทธในการบริหารจัดการในธุรกิจไมซโดยการวิเคราะห                    

แบบ TOWS Matrix ในแตละธุรกิจนั้น พบวา ธุรกิจการจัดประชุมมีตําแหนงทางการตลาดที่ดีที่สุดคือ                            

โดยอยูในกลยุทธแบบกาวหนา SO (Strengths-Opportunities) รองลงมาคือ ธุรกิจการทองเท่ียว                                        

เพื่อเปนรางวัลคือ กลยุทธเชิงปองกัน ST (Strengths-Threats) และธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและ                          

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการมีตําแหนงกลยุทธที่เหมือนกันคือ กลยุทธแบบการแขงขัน                      

WO (Weaknesses-Opportunities) ทั้งนี้เชียงใหมยังตองพบกับความทาทายในหลายอยาง เชน                                      

การที่จะเปลี่ยนมุมมองของนักทองเที่ยวใหมองเชียงใหมเปนเมืองแหงไมซและยังตองเผชิญกับการ                              

ขาดความรวมมือกนัระหวางผูมสีวนไดเสยีของจังหวัดเชียงใหมและการไมมปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 Sethasathien (2017) เรื่อง “ศักยภาพและความพรอมของเมืองเชียงใหมกับธุรกิจการจัดประชุม

ไมซ”  ผลการศกึษาพบวาจงัหวดัเชยีงใหมมคีวามพรอมในดานสิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ สาํหรับการจดัการ

ธุรกิจการประชุมไมซทั้ง 8 ประเด็น ไดแก คุณภาพของสถานท่ีในการจัดการประชุม การเขาถึงสถานท่ี                         

จัดการประชุม โครงสรางพื้นฐานการจัดการประชุม การสนับสนุนของรัฐ ศักยภาพและความพรอมของ                      

จงัหวดัเชยีงใหมในการดาํเนนิธรุกจิไมซไดแก ความพรอมดานโครงสรางพืน้ฐาน การคมนาคม และโลจสิตกิส 

ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และกลุมประเทศเอเชียใต (BIMSTEC) 

ซึง่เปนกลุมประเทศท่ีเราสามารถจะขยายตลาดไมซออกไปไดในอนาคต รวมท้ังการมีทรพัยากรการทองเทีย่ว

ทัง้ดานศลิปวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ และแหลงทองเทีย่วทีส่วยงาม บรสิทุธิแ์ละมคีณุภาพ รวมทัง้ความพรอม

ในดานอืน่ๆ  อาท ิดานสาธารณสุข และ บรกิารทางการแพทยทีท่นัสมยั สามารถพัฒนาไปสูการเปนศนูยกลาง

การรักษาพยาบาลของภูมิภาค ในดานการศึกษามีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

หลายแหงพรอมท่ีจะรองรับการเปนศูนยกลางการศึกษาในดานการบริการ มีศูนยประชุมนานาชาติ                            

โรงแรม รีสอรทที่ไดมาตรฐานและมีแหลงผลิตหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินที่มีเอกลักษณ เชน                    

ผาไหม ผาฝาย เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไมแกะสลัก เซรามิกที่จะชวยกระจายรายได สรางเศรษฐกิจสูชุมชน                     



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 199

ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ในอนาคตเชียงใหมควรยกระดับคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานใหแก                                

นักทองเที่ยวไมวาจะเปนการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การสรางกิจกรรมทางเลือกใหมๆ พรอมกับการพัฒนา

คุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเรงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพื่อเช่ือมโยงศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วเมืองเชียงใหม

 ในขณะที่วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนผสมการตลาดบริการ พบวา การศึกษาของ                              

Keawjitkongthong & Choubanpo (2016) เร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการการจัดประชุมและ

สัมมนาของธรุกจิโรงแรมและรีสอรทในจงัหวดักาญจนบรุ”ี ผลการศึกษาพบวา 1) สวนใหญเปนเพศหญงิมอีายุ 

36-45 ป  มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรี มรีายไดเฉลีย่ตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มปีระสบการณการทาํงาน                           

ในดานการจัดประชุม 4-6 ป และสวนใหญเปนองคกรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องคกรรัฐวิสาหกิจ และ                       

2) ปจจยัทีส่งผลตอการเลือกใชบรกิารการจัดประชุมสัมมนาในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุร ีมีความสําคญั

อยูในระดบัมากม ี 5 ดานดงันี ้คอื ดานโปรแกรมการจดังานสาํเร็จรปู ดานผลิตภณัฑ/บริการ ดานกระบวนการ                     

บริการ ดานพนักงาน และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับ                         

ปานกลางมี 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานราคา

 นอกจากน้ี ยงัมวีรรณกรรมท่ีเกีย่วของกับแนวคิด TOWS Matrix และ Diamond Model คอืการศึกษา

ของ Manirochana & Vivanichakul (2016) เรือ่ง “ความสามารถในการแขงขันของการทองเทีย่วเชงิการแพทย

ของประเทศไทย” ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดังนี้ คารักษาพยาบาล              

ถูก บุคลากรทางการแพทยมีความเช่ียวชาญ และมีจิตใจใฝบริการ โรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐาน  

ระดับสากลมากกวา 30 โรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทยทันสมัย และการบริการท่ีเปนเลิศ สวนดาน                      

ที่มีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อยกระดับใหประเทศเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชียไดแก การสงเสริม                  

การตลาดเฉพาะเปาหมายเพ่ิมมากข้ึน จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน และความเช่ียวชาญรายสาขาของโรงพยาบาล 

พฒันาทกัษะดานภาษาตางประเทศใหบคุลากรทางการแพทย สงเสรมิใหโรงพยาบาลเอกชนรบัรองมาตรฐาน

สากลเพิ่มขึ้น สงเสริมการวิจัยและการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณทางการแพทย

 จากการทบทวนท้ังหมดสามารถนํามาอธิบายการวิเคราะหศกัยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ

การทองเที่ยวแบบไมซในภาพรวมผานแนวคิดการวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขันทั้ง 4 มุมมอง                     

โดยในขั้นตนเปนการใชแนวคิดการวิเคราะห SWOT เพื่ออธิบายเงื่อนไขมุมมองดานปจจัยการเกิดไมซ                      

และมุมมองเง่ือนไขดานอุปสงค และใชแนวคิด TOWS Matrix อธิบายถึงมุมมองดานกลยุทธทางธุรกิจและ

การแขงขันของอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม  ในขณะท่ีแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) 

อธิบายถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ธุรกิจโรงแรม                           

รานอาหาร ของที่ระลึก การขนสง นําเที่ยว และ ธุรกิจนันทนาการผานมุมมองกลุมผูรับบริการ ทั้งนี้จะทําให

เหน็ถงึมมุมองท้ัง 4 ตามกรอบแนวคิดตวัแบบเพชรในการวิเคราะหศกัยภาพของจังหวดัเชยีงใหมในการรองรับ

การทองเที่ยวแบบไมซ
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วิธีการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ            

ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือรองรับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เปนการวิจัยแบบผสมผสาน                          

(Mixed Method) ที่ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
       ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักทองเท่ียวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม สวน                          

กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเท่ียวแบบไมซที่ทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 409 คน โดยใชแบบสอบถาม                                      

เปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคา IOC เทากับ 0.7 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.8 

ถือวายอมรับได การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังนี้

  1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยางใชสถิตเิชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี ่อตัรารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชแบบมาตราสวนประเมินคา                      

(Rating Scale) 5 ระดับ สวนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการใน                                   

ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวใชการทดสอบ Chi-square ที่ระดับความสําคัญทางสถิติที่ 0.05

  1.2 สรุปตัวชี้วัดรายดานเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบไมซ

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
       ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ ผูมสีวนไดเสียในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม 

กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนจากกลุมผู ใหบริการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม                                  

ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผูอํานวยการศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา นักวิชาการตัวแทนจากกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม  บริษัท เชียงใหม                            

จดัการประชุมและแสดงสนิคา จาํกดั  สมาคมธรุกจิทองเทีย่วเชียงใหม เปนตน เลือกสุมตวัอยางโดยวิธเีจาะจง

จาํนวน 18 ราย  สวนเครือ่งมอืวจิยั ใชวธิกีารสมัภาษณเชิงลกึ โดยใชแบบสมัภาษณปลายเปดเพือ่ใหไดขอมูล

ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมการทองเทีย่วแบบไมซในจงัหวดัเชยีงใหม การวิเคราะหขอมลูแบงออกเปน 2 สวน 

ดังนี้

  2.1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่มีประเด็นขอคําถาม 1) บทบาทและความเก่ียวของกับ

อตุสาหกรรมไมซในจงัหวดัเชยีงใหม 2) มมุมองทีเ่กีย่วกบัลกัษณะสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT  

Analysis) 3) มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ  อีกท้ังได                  

ทําการวัดความเท่ียงตรงตามเน้ือหาผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จากน้ันมีการจัดทําขอมูล คือ                             

การจาํแนกกลุมขอมลูพรอมตรวจสอบความถกูตอง ความครบถวนของขอมลูทีร่วบรวมมาจากการเก็บขอมลู

เชิงคุณภาพ และเรียบเรียงขอมูล และการจัดลําดับตามเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย
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  2.2 นําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหความไดเปรียบ                       

ทางการแขงขัน โมเดลเพชร (Diamond Model) ของ Poter (2015) จากน้ันจึงทําการสังเคราะหขอมูล                            

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   จังหวัดเชียงใหมมีสถานท่ีรองรับกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไดแก ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

  1.2  ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions)
                      1.2.1   ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ

                      1.2.2 สมาคม หรือ กลุ มนักธุรกิจในภาคเอกชน เชน สมาคมโรงแรม หอการคา                       

จังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ

   1.2.3 เชยีงใหมถกูจดัใหเปนเมืองไมซจงึไดรบัการสงเสริมและสนับสนนุจากภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันการทองเที่ยวไมซของจังหวัด

  1.3 อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
           1.3.1 ธรุกจิการขนสง พบวาความพรอมในเรือ่งของการขนสงทัง้ทางบกและทางอากาศ 

เนื่องจากมีจํานวนรถโดยสารสาธารณะที่ว่ิงระหวางจังหวัด และในจังหวัด สวนทางอากาศพบวา มีการเปด

เท่ียวบินนานาชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในภาคเหนือ นอกจากนี้เม่ือนําขอมูล                  

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานการขนสงทางอากาศและการขนสงทางบกของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร ดานสนิคาและบรกิารมากท่ีสดุ คาเฉลีย่ 3.94 รองลงมา คอื ดานสถานท่ี 

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                       

แตอยางไรก็ตามจํานวนโรงแรมท่ีสามารถรองรับแขกระดับ VIP เชนผูนําตางประเทศ กลับมีจํานวนนอย 

นอกจากนี้ยังพบวาโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมที่มีหองประชุมขนาดใหญมีไมมากนัก  เมื่อนําขอมูล                               

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานท่ีพักของผูตอบแบบสอบถาม 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 พบวามีรานอาหารที่เพียงพอกับความตองการของนักทองเท่ียว 

อีกทั้งชนิดของอาหารมีความหลากหลาย เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร                   

ของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร ดานสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.88 

รองลงมา คือสินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.87 ดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ย 3.85 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 

3.83 ดานราคา คาเฉลีย่ 3.73 ดานกระบวนการการใหบรกิาร คาเฉลีย่ 3.69 และดานการสงเสรมิ/ประชาสมัพนัธ 

คาเฉลี่ย 3.66

   1.3.4 ธรุกจินาํเทีย่ว พบวา มธีรุกจินาํเทีย่วจาํนวนมาก และนกัทองเทีย่วมคีวามประทบัใจ

ในบริการของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผู ใชบริการดาน                           

ธุรกิจนําเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการดานสินคาและบริการ มากที่สุด 

คาเฉลีย่ 3.82 รองลงมา คอื ดานบคุลากร คาเฉลีย่ 3.80 ดานสถานที ่คาเฉลีย่ 3.79 ดานลกัษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 3.79 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.76 ดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.73 

และดานราคา คาเฉลี่ย 3.67

   1.3.5 ธุรกิจนันทนาการ พบวามีสถานที่เพ่ือรองรับกิจกรรมนันทนาการมากมาย เชน                  

หางสรรพสินคา แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ตลอดจนแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ซึ่งตกแตง                              

อยางมีเอกลักษณ เปนตน นอกจากน้ีเมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจนันทนาการ

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 พบวามีสถานที่ที่สามารถหาซ้ือของที่ระลึกไดงาย                       

อกีทัง้มีความหลากหลายของสินคาทีร่ะลกึ ทีส่าํคญัสินคาทีร่ะลกึของเชยีงใหมเปนสนิคาทเีนนเอกลกัษณของ

กลุมชาติพันธุ จึงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของ             

ที่ระลึก พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของที่ระลึกดานสินคาและบริการมากที่สุด คาเฉลี่ย 

3.93 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย 3.90 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.88 ดานสถานที่                    

คาเฉล่ีย 3.85 ดานราคา คาเฉล่ีย 3.84 ดานบุคลากร คาเฉล่ีย 3.83 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ                   

คาเฉลี่ย 3.73
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  (7Ps) 

      

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

  3.94 .845 3.86 .834 3.87 .775 3.82 .748 3.91 .802 3.93 .792 

  3.83 .862 3.81 .775 3.73 .789 3.67 .769 3.78 .806 3.84 .755 

  3.91 .789 3.89 .799 3.88 .689 3.79 .776 3.87 .754 3.85 .752 

  3.73 .842 3.73 .827 3.66 .797 3.73 .788 - - 3.73 .820 

  3.84 .864 3.88 .805 3.83 .766 3.80 .796 3.92 .752 3.83 .781 

  3.73 .841 3.76 .806 3.69 .819 3.76 .741 3.80 .737 3.90 .753 

  3.77 .857 3.87 .786 3.85 .757 3.79 .775 3.89 .769 3.88 .77 

ตารางที่ 1 
ความพึงพอใจของผูใชบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ   จังหวัดเชียงใหม

 4. กลยุทธทางธุรกิจและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) 
                จากการท่ีเมืองเชียงใหมเปนเมืองแหงการทองเท่ียว ทําใหมีธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเท่ียว

เกิดขึ้นและแขงขันกันเองจํานวนมาก สงผลใหทุกธุรกิจและทุกองคกรสวนใหญตางพัฒนากลยุทธ                                 

เพือ่การแขงขนัทัง้ในการสรางความแตกตางอยางมคีณุภาพ และมเีอกลกัษณเฉพาะของตน ในขณะเดยีวกนั

ก็เกิดการแขงขันทางราคา ทําใหสินคาและบริการทางการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ มาตรฐาน                

ที่ดีและเหมาะสมกับราคา ทั้งยังมีหลากหลายระดับบริการใหเลือก นอกจากน้ีการแขงขันยังกระตุนใหเกิด            

การพัฒนาในภาพรวมของบริบทการทองเที่ยวเชียงใหมอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                  

ในจังหวัดเชียงใหมมีความเขมแข็ง พรอมรองรับอุตสาหกรรมไมซ

  นอกจากปจจัย 4 ประการสําคัญแลวยังพบวา บทบาทของภาครัฐ (Role of Government)                 

พบวา บทบาทของภาครัฐมีสวนสําคัญอยางย่ิงซ่ึงเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีสงเสริมใหเชียงใหม

เปนเมืองไมซ สวนปจจัยทางดานโอกาสพบวา มีสวนสงเสริมใหเชียงใหมประสบความสําเร็จไดเชนกัน                         

จะพบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจทั้งความรวมมือ

ระดับทวิภาคี และความรวมมือระดับพหุภาคี ในลักษณะของการรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค   

และอนุภมูภิาค ตลอดจนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมเปนโอกาสท่ีเอ้ือใหจงัหวัดเปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
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 + ธุรกิจการขนสงมีความพรอมทั้งทางบกและทางอากาศ  - การขนสงมวลชนขาดประสิทธิภาพ

 + ธุรกิจที่พักอาศัยมีจํานวนมากพอสําหรับคนในประเทศ    - โรงแรมท่ีรองรับแขก VIP นานาชาติมีนอย

 + ธุรกิจรานอาหารมีจํานวนเพียงพอและหลากหลาย

 + ธุรกิจนําเที่ยวมีจํานวนมากและนักทองเที่ยวประทับใจ

 + ธุรกิจนันทนาการมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการ

 + ธุรกิจจําหนายของท่ีระลึกมีจํานวนมาก หลากหลาย และเปนเอกลักษณ

ภาพที่ 1: แบบจําลองเพชร (Diamond Model) ของ Porter

 1. การพฒันากลยทุธทางการตลาดสาํหรบัอตุสาหกรรมไมซ ในจงัหวดัเชยีงใหมใหเหมาะสม
กบัยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  การพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะกับ                        

ยคุการตลาดดิจทิลั (Digital Marketing) พบวาเปาหมายหลักของการพัฒนากลยทุธการตลาดคือการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วไมซในจงัหวดัเชยีงใหมทัง้ในแงของปรมิาณและคณุภาพ อยางไรกต็ามทีผ่าน

มาจังหวัดตองอาศัยองคกรหลักของประเทศ เชน สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

เปนหวัเรอืใหญชวยขบัเคลือ่นการทองเทีย่วไมซของเชยีงใหมซึง่ สสปน. มภีารกิจทีต่องขบัเคลือ่นไมซเชยีงใหม

และจังหวัดไมซซิตี้ตางๆ อีกทั้งยังตองดูแลในภาพรวมของการขับเคล่ือนไมซระดับประเทศดวย ในการลงมือ

ทํางานการตลาดไมซของเชียงใหมจึงตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ แตกลับพบวาการพัฒนา    

การตลาดการทองเทีย่วไมซของเชยีงใหมเองยงัไมมหีนวยงานทีร่บัผิดชอบทีม่ศีกัยภาพอยางจริงจัง ทีผ่านมา

จึงเนนการทํากิจกรรมผานการออกงาน (Roadshow) ในประเทศและตางประเทศเปนหลัก การตลาด                               

ทีข่บัเคลือ่นดวยตนเองอยางเฉพาะเจาะจงของไมซเชยีงใหมยงัมไีมมากและไมหลากหลาย ดงันัน้เพือ่พฒันา
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กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวไมซของจังหวัดเชียงใหม ความสําเร็จของกระบวนการสรางคุณคา                 

จึงควรมาจาก

  ระยะที่ 1 การสํารวจตลาดและพัฒนาจากภายใน กระบวนการที่จะสํารวจพฤติกรรมและ                     

ความตองการของลกูคาเปาหมายเฉพาะของการทองเทีย่วไมซ เชยีงใหมหรอืคนหาตลาดลกูคาเปาหมายใหม

มากขึ้น จากผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมในการรองรับนักทองเท่ียวเปาหมาย                       

กลุมการจดัประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลัมากทีส่ดุ รวมทัง้ศกึษากลยทุธคูแขง โดยเฉพาะใน                 

กลุมประเทศอาเซยีนทีน่าสนใจคอื ประเทศสงิคโปร พรอมทัง้พฒันาศกัยภาพของจงัหวดัเชยีงใหมในการรองรบั

อุตสาหกรรมไมซในดานตางๆ อาทิ แหลงทองเท่ียว คุณภาพของการบริการ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย                   

สิ่งอํานวยความสะดวกฯลฯ

  ระยะที่ 2 การวางตําแหนงทางการทองเที่ยว (Positioning) และพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ของจังหวัดเชียงใหมในตลาดไมซใหชัดเจน ทั้งนี้จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดควร

กาํหนดใหเปนตลาดท่ีเหมาะสมกับการทองเทีย่วไมซในกลุมการจดัประชมุองคกร (M: Meeting) และการทองเทีย่ว

เพื่อเปนรางวัล (I: Incentive) โดยเปนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีระดับการศึกษาและ ระดับรายได                               

ระดับปานกลางถึงระดับบน เปนกลุมที่มีความตองการสอดรับกับเอกลักษณของจังหวัด สนใจการทองเที่ยว                          

เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องดวยเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน มีประเพณีและ                          

วฒันธรรมลานนาทีเ่ปนเอกลกัษณ วถิชีวีติทีเ่กาแกงดงาม ตลอดจนความออนชอยและมีนํา้ใจของคนทองถิน่

ใหศึกษา ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรใชกลยุทธในการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)                               

ในเชิงคุณภาพและมุงนาํเสนอตําแหนงทางการทองเท่ียวท่ีเนนการสงเสรมิเอกลักษณลานนาอยางชัดเจนแต

ยังคงสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัยอยางลงตัว ใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการและ                    

ความสะดวกสบาย ใชการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC: Integrated Marketing Communication)                      

ผานการตลาดออนไลน การใชสื่อที่ทันสมัยโดยการส่ือสารเหลาน้ันตองเปนการนําเสนอภาพลักษณของ              

จังหวัดเชียงใหมที่ทําใหลูกคารับรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน

  ระยะท่ี 3 การจัดสงสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ แคเพียงจุดขายความเปนเอกลักษณ                         

วิถีชีวิตท่ีงดงาม ความมีไมตรีของคนทองถ่ินเทาน้ันยังไมเพียงพอ แตสิ่งสําคัญท่ีจะลืมไมไดคือ ความเปน                  

มืออาชีพของการจัดงานและการสงมอบงานในระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ                    

อยางหนึ่งของกลุมลูกคาไมซ ในการเลือกสถานที่จัดงานที่สําคัญไมแพกัน ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนา

องคกรท่ีดแูลการทองเทีย่วไมซขึน้มาโดยเฉพาะ  มใิชรอแตเพียงการการสนับสนนุจากองคกรสวนกลางเทานัน้ 

เพราะการท่ีมีองคกรดูแลการทองเท่ียวแบบไมซของจังหวัดเชียงใหมจะกอใหเกิดความเขาใจในบริบท                    

ความเปนทองถิ่นของตนเองไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนองคกรศูนยกลางในการขับเคล่ือนและประสานงาน

กับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสู                                 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาจงัหวัดเชยีงใหมสามารถรองรับศกัยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ                                  
ซึ่งศักยภาพดังกลาวจะเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ เจาของธุรกิจ องคกรที่กําลังมองหา                                   
สิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการจัดประชุม อีกทั้งยังเปนปลายทางที่นักทองเที่ยวสนใจเดินทาง                         
มาทองเทีย่วในรปูแบบการประชมุ (M: Meeting) และการทองเทีย่วเพือ่เปนรางวลัให (I: Incentive) กบัตนเอง 
ดงันัน้เมือ่ประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 จงึเปนโอกาสทีด่ขีองจงัหวดัเชยีงใหม
ในการรองรับนักทองเท่ียวกลุมไมซและสรางรายไดเขาสูจังหวัด ทั้งนี้พบวามีขอจํากัดเร่ืองการขนสงมวลชน            
ที่ยังขาดประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานไมซ ตลอดจนขอจํากัดดานโรงแรมที่                     
สามารถตอนรับบุคคลสําคัญของโลกมีอยูนอยจึงทําใหจงัหวดัเชียงใหมมศีกัยภาพคอนขางจาํกัดในการรองรับ                       
ความตองการของนักทองเที่ยวไมซที่เปนรูปแบบการประชุมขนาดใหญ (C: Conference) และการจัดแสดง
สินคาขนาดใหญ (E: Exhibition) จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมตามทฤษฎีความไดเปรียบ
ทางการแขงขนัหรอืโมเดลเพชร (Diamond Model) พบวาจงัหวดัเชียงใหมควรกาํหนดใหเปนตลาดท่ีเหมาะสม
กับการทองเท่ียวแบบไมซในกลุม M: Meeting และ I: Incentive และจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนากลยุทธ                
การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสราง                   
ความแตกตางในเชิงคุณภาพและสงเสริมอัตลักษณลานนาแตยังคงสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัย
อยางลงตัวผานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อีกท้ังผานชองทางการตลาดออนไลน เพื่อเขาถึง                               
นักทองเที่ยวกลุมไมซในอาเซียน ทั้งนี้ผลการศึกษาการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อตุสาหกรรมไมซพบวา สอดคลองกบัการศกึษาของ Kruntakapakorn (2014) ทีพ่บวา การจดัประชมุ/สมัมนา
องคกรและการทองเทีย่วเพือ่เปนรางวลัมกีารวางตาํแหนงทางการตลาดทีด่ทีีส่ดุ และสอดคลองกับการศกึษา
ของ Sethasathien (2017) ทีก่ลาววาเชยีงใหมมทีรพัยากรการทองเท่ียวทัง้ดานศลิปวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ 
และแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม บริสุทธิ์และมีคุณภาพ แตไมสอดคลองทางดานความพรอมดานโครงสราง                 

พื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส

สรุป
 จากการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวแบบไมซ เนื่องจาก                    

จังหวัดเชียงใหม มีสภาพภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเจริญเติบโต รองจากกรุงเทพมหานครในการรองรับ

ความเจริญตางๆ ไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการเปนเมืองที่เปนศูนยกลาง                  

ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย สวยงาม เปนที่นิยม สภาพอากาศ                         

ที่เย็นสบายตลอดท้ังป มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสวยงามทางประเพณี อีกท้ังนโยบาย                            

การพัฒนาของรัฐ ความเขมแข็งของประชาชน องคกรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนโอกาส      

ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีส่นับสนนุใหจงัหวดัเชยีงใหมเปนเมอืงไมซ ซึง่ศกัยภาพดงักลาว

จะเปนแมเหล็กในการดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมไมซ ดังน้ันเพ่ือใหจังหวัดเชียงใหมประสบความสําเร็จในการ  
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รองรับตลาดไมซของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองอาศัยความรวมมืออยางแทจริงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู มีสวนไดเสียอ่ืนในการขับเคล่ือนและตระหนักถึงความสําคัญของ                              

อุตสาหกรรมไมซที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมดังขอเสนอแนะตอไปน้ี 

 1. ควรพัฒนาองคกรเฉพาะท่ีดูแลและบริหารจัดการเร่ืองของการทองเที่ยวไมซเชียงใหม

 2. ควรมีการบูรณาการสรางความรวมมือกันขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 3.   เชียงใหมควรพัฒนาระบบการขนสงมวลชนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงศูนยประชุมตางๆ 

กับสถานที่อื่นๆ 

 4.   พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ

            สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service 

Innovation) ทางดานการทองเที่ยวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสทิธภิาพและประสิทธผิลการผลติกาํลงัคน  

ของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเทศไทย โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกผูเชียวชาญ จํานวน 7 คน ดําเนินการวิจัยดวย EDFR ยึดตามรูปแบบ EFR กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย 1) ผูเช่ียวชาญท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการอาชีพทั้งทางตรงและ                          

ทางออม 2) ผูเช่ียวชาญทีม่บีทบาทหนาทีใ่นการดาํเนนิปฏิบตังิานสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค 3) ผูเช่ียวชาญ

ที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค                           

ดําเนินการเก็บขอมูล 2 รอบ วิเคราะหขอมูลดวยวิธี EDFR พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ               
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ดานการอาชีวศึกษา  ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน ของ

วิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเทศไทย ประกอบดวย 

8 แนวทาง 1) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีการเพิ่มความรูทักษะฝมือทางชางวิชาชีพเชิงลึก

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 2) การจัดการเรียนการสอน จะตองรวมมอืกับสถานประกอบการพัฒนา

หลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบท                         

ของทองถิ่น 3) ครูผูสอน จะตองมีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏี และทักษะฝมืออยางตอเนื่อง 4) ความรวมมือ 

จะตองมีการสรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระหวางสถาบัน 5) มาตรฐานจะตอง     

จดัตัง้สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพีดแูลกาํหนดมาตรฐานทางวชิาชพีภายใตกรอบคณุวฒุแิหงชาต ิ6) การสนบัสนนุ

จากภาครัฐ รฐับาลจะตองใหความสําคัญกบัการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง กาํหนดไวเปนนโยบายแหงชาติ  

7) คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ภาครัฐจะตองรวมมือกับสถานประกอบการ สื่อมวลชน สงเสริม                     

แรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 8) การบริหารจัดการ จะตองมคีวามเปนอสิระ  มเีปาหมายนโยบายอันเดยีวกนั  

และชุมชนมีสวนรวม 

คําสําคัญ
 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล    การผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค  

ประเภทชางอุตสาหกรรม    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

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
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเผชิญหนากับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น                    

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดานการเมือง เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่หนึง่ในปจจยัสาํคญัทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขงขันคือ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีและกําลังคน การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ                           

เปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับก่ึงฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี                              

การที่ประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิคโดยผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐาน และผูที่จบการศึกษามีความรูทักษะ คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับ

ความตองการของผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมาย

ในการผลิตและการมีงานทําเทาที่ควรนั้น เปนสิ่งจําเปนที่วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ตองเรงแกไข

ปรับปรุงหรือพัฒนา เตรียมความพรอม โดยที่ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรที่จะตระหนักและให                       

ความสําคญัวานโยบายการศึกษาควรมีทศิทางอยางไร และจะจัดการศึกษาหรือจดัการเรียนการสอนอยางไร 

เพื่อใหพรอมรับกับสถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ                  

ภูมิภาคอาเซียน 

 จากขอมลูสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวาประชากรกลุมอาย ุ15-17 ป 

คอืประชากรกลุมวัยเรียนระดับมธัยมศึกษาท่ีคาดวาจะศึกษาตอในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ

หรอืประเภทอาชวีศกึษา เพ่ือใหไดรบัการพฒันาตามความถนดั ความสนใจ และความสามมารถพิเศษเฉพาะ

ดานตลอดจนทกัษะการประกอบอาชพีเปนแรงงานระดบัฝมอื เพ่ือการศึกษาตอในระดบัอุดมศกึษาทางวชิาการ

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) ความไมสอดคลองกนัของความตองการแรงงานฝมอืและ                           

การผลติแรงงาน ในประเทศไทยทัง้ในดานปรมิาณและคณุภาพของแรงงาน ชองวางของทกัษะทีส่ถานศกึษา

ยังไมสามารถผลิตแรงงาน เพื่อเติมเต็มความตองการของฝายผูประกอบการไดนั้น เปนความทาทาย                           

ระดบัชาตทิีจ่าํเปนตองไดรบัความรวมมอื ระหวางสถานศึกษาและผูประกอบการเพือ่สรางและพฒันาแรงงาน

ฝมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติตอการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ใหคุณคาปริญญามากกวาทักษะ

และความสามารถ ดังสะทอนออกมาเปนคาตอบแทน เมื่อเร่ิมตนเขาทํางานเปนสาเหตุสําคัญของการ                           

ขาดแรงงานฝมือของประเทศ  (Rittirong & Tadee, 2015) จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการผลักดัน                          

วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใหเรงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

กําลังแรงงานใหสนองตอบความตองการตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติในศตวรรษที่ 21                       

ซึ่งมีแนวโนมความตองการแรงงานที่มีความรูทางทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2556 มีงานชางเทคนิคและชางฝมือรวมกันมากถึง                               

35,000 ตําแหนง ขณะที่ในปเดียวกันมีผู เพ่ิงจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)                             

สายเทคนิคทั้งหมด 120,000 คน หมายความวาผูจบการศึกษาควรไดเขาทํางานจนเต็มทุกตําแหนงที่วางอยู 

แตสภาพเปนจริงคือ ตลาดแรงงานกลับยังขาดแคลน เพราะผูจบ ปวส. รอยละ 47 เลือกทํางานในอาชีพอื่น   

ทีม่รีายไดเฉลีย่ตํา่กวาชางเทคนิคหรอืชางฝมอื และอกีรอยละ 20 ไมไดทาํงาน และอกีรอยละ 19 เลือกเรียนตอ 

สวนผูเขาทํางานเปนชางเทคนิคและชางฝมือมีเพียงรอยละ 14 สาเหตุที่ผู จบการศึกษาตองเขาทํางาน                   

ที่ใชทักษะความรูในระดับตํ่ากวาการศึกษาท่ีจบมาน้ัน พบวาระบบอาชีวศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากร                          

ทีม่ทีกัษะสมรรถนะความรูตรงกับความตองการของนายจางได จากงานวิจยัพบวา ปญหาคุณภาพอาชีวศกึษา

ภาคปกติมีสาเหตุสําคัญคือ การละเลยทักษะความรูพื้นฐานของผูเรียนการศึกษา PISA โดย OECD ป                      

พ.ศ. 2555 พบวาผูเรียนอาชีวศึกษารอยละ 75 มีทักษะคณิตศาสตรตํ่ากวาระดับ 2 และมีผูเรียน รอยละ 32  

มีทักษะคณิตศาสตรระดับ 0 หมายความวา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถคิดคํานวณโดยใชสูตรหรือนิยาม                     

ทางคณิตศาสตรอยางงายสุดได ทัง้ทีผู่จะทํางานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเก่ียวกับเคร่ืองกลน้ันตองสามารถ

แทนสูตรและแปลงหนวย ซึง่ตองอาศยัทกัษะพชีคณติ ขณะทีก่ารรางแบบงานจาํเปนตองใชความรูเรขาคณติ

และตรีโกณมิติ และการควบคุมคุณภาพตองใชความรูดานสถิติ ดังนั้น ผูเรียนอาชีวะที่ไมมีการปูพื้นฐาน

คณิตศาสตรมากอนก็จะไมสามารถมีทักษะชางท่ีดีไดเลย (RakkiatWong, 2016) จากการสํารวจ                                 

สถานประกอบการช้ีใหเห็นปญหา 3 อันดับแรกในการทํางานคือ การท่ีพนักงานขาดทักษะในการทํางาน                       

เปนทมี และทกัษะดานการสือ่สารและภาษา นอกจากนี ้สถานประกอบการแตละประเภท ยงัมคีวามตองการ

พนกังานทีม่ทีกัษะท่ีเฉพาะเจาะจง เชน อตุสาหกรรมยานยนตตองการพนกังานทีม่คีวามรูเกีย่วกบัการทาํงาน

ของชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต อุตสาหกรรมอาหารตองการผู ที่มีความรู ดานมาตรฐานสากลของ                             

คุณภาพอาหาร และอุตสาหกรรมทองเท่ียวตองการผูมีใจบริการ และอุตสาหกรรมตางๆ ยังคาดหวังที่จะได

พนักงานที่มีสมรรถนะอื่นๆ (Rittirong & Tadee, 2015)
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 จากนโยบายการพัฒนาประเทศสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

(Niche Market) ของรัฐบาลน้ัน การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศจะตองพิจารณาถึงสภาวการณ

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลกเปนสาํคัญ การเตรียมการโดยการพัฒนาบคุลากรในภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ

การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงถือวามี   

ความสาํคญัอยางยิง่ ซึง่วทิยาลัยเทคนคิสถาบนัอาชวีศกึษาเปนสถาบนัการศกึษาทีม่หีนาทีจ่ดัการศกึษาและ

ฝกอบรมดานวชิาชพีโดยเนนการดาํเนนิการใหยดืหยุนหลากหลาย มุงพฒันาคณุภาพการศกึษาใหสอดคลอง

กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีม่กีารเคลือ่นไหวอยูตลอดเวลาใหมคีณุภาพ เนนการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน

อาชีวศึกษา ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถท้ังเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในระดับชางกึ่งฝมือ ชางฝมือ 

ชางเทคนิค  โดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎีและเนนใหผูเรียนมีความสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนไปตาม                     

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ใหสอดคลองนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                  

สังคมแหงชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นักศึกษาที่เปนผลผลิตสามารถนําความรู                 

ที่ไดรับไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพชางอุตสาหกรรมใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางเหมาะสมกับ                        

สภาพแวดลอม ศักยภาพของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันวิทยาลัยเทคนิค                                     

ซึ่งเปนสถาบันอาชีวศึกษาจึงมีหนาที่สําคัญในการเปล่ียนแปลงคือ ทําอยางไรจึงจะเตรียมความพรอม                        

ดานความรู และทักษะใหกับผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปไดอยางเหมาะสมกับความตองการของ                  

ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลา 

 จากสภาพปญหาเหตุผล ผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และผูที่จบ                           

การศึกษามีความรูทักษะคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับความตองการของ                                 

ผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมายในการผลิตและ                    

การมีงานทําเทาที่ควร ประเด็นทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ี ทําใหผูวิจัยสนใจวาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ                         

และประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นั้นจะตองมีการพัฒนาและยกระดับในเร่ืองใด อยางไร เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพ

แนวทางในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา สูแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนนิงาน

วางแผนการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค พัฒนาผลิตชางเทคนิค ชางอุตสาหกรรม ใหมีความพรอมทั้ง

ดานความรู ทักษะการทํางาน ทักษะทางสังคม อันจะเปนประโยชนในการนําขอคนพบ ผลการศึกษาไปเปน

ขอมูลสารสนเทศสําหรับหนวยงานตางๆ ในทุกภาคสวนใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการวางแผน

ดําเนินการ และการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาในแตละป                

ตามแผนปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                       

ตลอดจนกําหนดเกณฑเปาหมายการปฏิรูปองคการ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีกวาและยอมรับได

ของสังคมในทิศทางที่เหมาะสมตอไปจึงเปนที่มาของการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้
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วัตถุประสงค
 เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเทศไทย 

ทบทวนวรรณกรรม
 ประสิทธิภาพสูงสุดใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลิตผล (Output)                                 

ทีไ่ดรบัออกมา ซึง่สรปุไดวาประสทิธภิาพเทากบัผลผลติ ซึง่ถาเปนหนวยงานราชการของรฐั จะบวกความพงึพอใจ

ของผูรับบริการเขาไปดวยเขียนเปนสูตรไดดังนี้ E = (0-I) + S, E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient),                                 

O = ผลผลิตหรือผลงานท่ีไดรบัออกมา (Output), I =  ปจจยันาํเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไป (Input), 

S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) (Herbert, 1960, 180-181) 

 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา แบงเปน 1) ปจจัยดานองคการ 2) ปจจัยดานสภาพ

แวดลอม 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ และวัดจากความสําเร็จ 4 ดาน 1) ความสําเร็จดานผูรับบริการ                  

2) ความสาํเร็จดานการเงนิ 3) ความสาํเรจ็ดานการเรยีนรูและการพฒันา และ 4) ความสาํเรจ็ดานกระบวนการ

ภายใน (Hoy & Miskel, 2008, 292-293) 

 สมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ความสามารถที่แสดงวาทําไดบนฐาน

ความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน  และประการท่ีสอง ผลลัพธหรือผลของ              

การปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “มาตรฐานสมรรถนะ” (Standards of Competence)                   

ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้ 1.1) มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) 

หมายถึง ขอกาํหนดหรือเกณฑ การปฏิบตังิานท้ังทีเ่ปนการปฏิบตัแิละเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะน้ัน

คลายกับมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Performance Standard) หรอืมาตรฐานการทาํงาน (Standard of Work) 

1.2) ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ 1.2.1) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตาม

ที่คนสามารถทําไดไมใชความมากนอยของความรู หรือระยะเวลายาวนานของการทํางาน 1.2.2) มาตรฐาน

ดานผลงาน เปนความเกีย่วของกับผลลพัธของการปฏบิตังิาน (ผลผลติ ผลงาน) มากกวาปจจยัปอนทีต่องการ

เพื่อทําให บรรลุหรือมาตรฐานดานผลงาน  1.3) ลักษณะของข อกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ                                                        

1.3.1) เปนขอความที่ระบุถึงสิ่งซึ่งใคร ๆ ควรสามารถทําได 1.3.2) ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน                      

1.3.3) ขอความท่ีระบุวาเม่ือไรและท่ีไหนท่ีจะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ  1.3.4) ขอความท่ีระบุชนิด                   

ของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน นั้นมีความคงเสนคงวาและเปนความสามารถท่ียังยืน 

(Office of the Vocational Education Commission, 2010) 

 ทกัษะหลกั (Key and Core Skills) ไดจากการบรูณาการพสิยั 3 ดาน คอื ความฉลาดทางเชาวน ปญญา 

ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณใหเขากัน ดังน้ันทักษะหลักจึงนับเปน สมรรถนะชนิดหนึ่ง      

องคประกอบของทกัษะหลกันัน้มหีลากหลาย แตทีส่าํคญัในการปฏบิตังิานอาชพีและการเรยีนรูตลอดชวีตินัน้

ประกอบดวย การสื่อสาร  การคิดคํานวณหรือการใชตัวเลข  เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานรวมกับ                              
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ผูอืน่ การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบตังิานของตนเอง อยางไรก็ตามในการปฏิบตังิานอาชีพบางงานอาชีพ

และบางระดับอาจไมเนนความสําคัญของทักษะหลักนี้ ใหครบทุกองคประกอบ แตผูที่มีทักษะหลักรอบดาน

มากกวายอมไดเปรยีบ ซึง่ทกัษะหลักในระบบคุณวฒุโิดยท่ีในระบบคุณวฒุวิชิาชีพของอังกฤษ (NVQ) เรยีกทกัษะ

นีว้าทักษะสําคัญ (Key Skill) ในขณะท่ีระบบคุณวุฒวิชิาชีพของสก็อต (SVQ) เรียกทักษะน้ีวาทักษะแกนกลาง 

(Core Skills) ทั้งสองระบบนั้นเทียบกันไดคือ ทักษะสําคัญ (Key Skills) ใชใน NVQs  1) การส่ือสาร                              

(communication) 2) การประยกุตใชตวัเลข (Application of Number) 3) เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 

Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving)                                       

6) การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง (Improving own Learning and Performance)    

ขณะท่ีทักษะแกนกลาง (Core Skills) ใชใน SVQs 1) การส่ือสาร (communication) 2) การคิดคํานวณ                      

(Numeracy) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with 

Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving) (Paosopa &  Promped, 2007)

 คณุภาพของผูสาํเรจ็การอาชวีศกึษาทกุระดบั คณุวฒุปิระเภทวชิาและสาขาวชิาตาง ๆ  ตองครอบคลมุ

อยางนอย 3 ดาน  1) ดานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี พฤตกิรรมลกัษณะนิสยั 

ทกัษะทางปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ความรู การสือ่สาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร                              

การประยุกตใชตวัเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ   ความสามารถในการประยุกต

ใชความรู  และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ สวนคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 

ปวส. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในการวางแผน แกปญหา                           

และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มส่ิงใหม                           

มีความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอน หรือจัดการงานผูอื่น                      

มสีวนรวมทีเ่กีย่วกบัการวางแผน การประสานงานและการประเมนิผล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน (Ruchchusan, 2017)  ยุทศาสตรการผลิตและ                    

พัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)                             

กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ดังนี้

 1.  วิสัยทัศน ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับความตองการ

และมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สามารถแขงขันไดกับนาประเทศ โดย

ความรวมมือของทุกภาคสวน

 2. เปาหมาย ป พ.ศ. 2561 คือ 1) มีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification Framework: 

NQF) และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 2) การจัดตั้งสภาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรองรับสมรรถนะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ                

3) ขยายการศึกษาระบบทวภิาค ีสหกิจศึกษา และฝกงานใหมากข้ึน โดยมสีดัสวนผูเรยีนในระบบทวภิาคีและ

สหกิจศึกษา เปนรอยละ 30 ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน                        
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โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา: สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40 5) กําลังแรงงาน

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน                      

6) ผลิตแรงงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 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) เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

 1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
  1.1 ศึกษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา                             

ในประเทศไทย โดยดาํเนนิการวิจยั 2 วธิ ีไดแก  วเิคราะหสาระจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลกึผูเช่ียวชาญ

  1.2  การกาํหนดและเตรียมตัวกลุมผูเช่ียวชาญ โดยการติดตอผูเช่ียวชาญเพือ่ขอความรวมมอื

ในการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 7 คน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย    

การอาชีพทั้งทางตรงและทางออมจํานวน 1 คน 2) ผูเช่ียวชาญท่ีมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินปฏิบัติงาน                     

สนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน 3) ผูเช่ียวชาญที่เปนนักวิชาการเก่ียวกับการจัดการศึกษา                   

จํานวน 2 คนและ 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน 

  1.3 การสัมภาษณ (EDFR รอบท่ี1) ยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเร่ิมจาก Optimistic –                     

Realistic (O-R) Pessimistic – Realistic (P-R) และ Most Probable Realistic (M-R) 

  1.4  การวิเคราะหสงัเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญวเิคราะห

และสังเคราะห ดาํเนินสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพือ่หาคําตอบท่ีเปนฉนัทามติดวยเทคนิคเดลฟาย 

โดยผูเชี่ยวชาญ

  1.5 ยนืยนัแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลการผลติกาํลงัคน ของวทิยาลยัเทคนคิ 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง การทําเดลฟาย (EDFR รอบท่ี 2) 

 2. ประชากร
  2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ผูทีม่บีทบาทอํานาจหนาทีใ่นการกําหนดนโยบายการอาชีพ

ทัง้ทางตรงและทางออม ผูทีม่บีทบาทหนาท่ีในการดําเนินปฏิบตังิานสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค นกัวิชาการ

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 มท่ี 2 เปนกลุมผู เชี่ยวชาญท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินปฏิบัติงานสนองนโยบาย                                

วทิยาลยัเทคนิค จาํนวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแกผูอาํนวยการวทิยาลยัเทคนิค 

  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 แบบสมัภาษณเชงิลกึ EDFR รอบที ่1 โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณครอบคลุม 8 ดาน 

ทั้งดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานความรวมมือ                    

ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุนของรัฐบาล ดานคานิยมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม                            

ดานการบริหารจดัการ โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของวิทยาลยัเทคนิคและจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ถึงแนวทางหลักทั้ง 8 ดาน ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใชการวิเคราะหเนื้อหา                       

(Content Analysis) โดยทําการจําแนกขอมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย

  3.2 แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รอบท่ี 2 เพื่อสรางแนวทาง                   

การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม                          

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย ที่เปนฉันทามตขิองผูเชี่ยวชาญ โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก 

EDFR รอบที ่1 สรางเปนขอคาํถามแบบสอบถาม มาตราประมาณคาแบบลิเคลิ (Likert Scale) ใหผูเช่ียวชาญ                     

จํานวน 7 คน เปนผูตอบ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ไดแกคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และ                   

คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)

  3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไป

ประเมินขอคําถามใหมีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการไดครบถวน โดยใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 7 ทานประเมินเน้ือหาของขอคําถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มีคาเทากับ 0.90 ทุกขอ                       

โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง / ไมเหมาะสม 

0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม สามารถนําไปใชได

ผลการวิจัย
 1 .  คุณลั กษณะของผู  สํ า เ ร็ จการศึ กษาทางช  า งอุ ตสาหกรรมของวิ ทยาลั ย เทคนิค                                                                        

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ผูเชยีวชาญมคีวามเหน็วาแนวทางมโีอกาสเปนไปไดมาก มคีวามเหน็สอดคลอง

ของผูเชี่ยวชาญ และเปนแนวทางท่ีพึงประสงค รอยละ 100 คือ เปนผูมีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ                 
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ทีห่ลากหลายในการปฏบิตังิานทางชางอตุสาหกรรม มคีวามรูทกัษะฝมอืทางชางวชิาชพีเชงิลกึในการปฏบิตังิาน

ตามวิชาชีพระดับสูงเฉพาะเจาะจง มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค                         

ดานนวัตกรรม รูเขาใจศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งใจในการทํางาน 

มีปฏิภาณไหวพริบพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาและรูจักวิธีการทํางานเปนทีม อดทน ขยัน ซื่อสัตยสุจริต                       

มีความใฝรูและภาวะผูนํา

 2. การจดัการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม ผูเชีย่วชาญมีความเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไดมาก 

มีความเห็นสอดคลอง  ในแตละแนวทางและเปนแนวทางท่ีพึงประสงค รอยละ 85.7 คือ จะตองรวมมือกับ

สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน ความตองการของ                       

สถานประกอบการในแตละประเภทแตละบริบทของทองถิ่น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และการประกอบอาชีพอิสระ วิธีการจัดการเรียนการสอน                  

มีความหลากหลายเปนไปตามสถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ยืดหยุนตามผูประกอบการ                       

เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถถายโอนผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณได เรียนในรูปของชิ้นงาน 

โครงการบูรนาการหลายๆ วิชา ปฏิบัติสัมผัสสถานการณในพ้ืนที่จริง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดตาม                       

ความเหมาะสมของสภาพแตละบริบททองถ่ิน เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยายถึงแนวทาง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนเนนการฝกปฏิบัติใหโอกาสกับนักศึกษาไดสัมผัสกับ                      

งานอาชีพทีแ่ทจรงิ จดัใหนกัศกึษาไดมโีอกาสเขาไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการและไดทดลองฝกปฏิบตัจิริง 

มีการประเมินเปนรายบุคคลท้ังจากสถานประกอบการและวิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอนระบบ                          

สหกจิศกึษาและทวิภาคซีึง่เรยีนพรอมกบัทาํงานไปดวยทีส่ามารถตอยอดอาชีพได ปฏิรปูการสอบโดยการเนน                   

ภาคปฏิบัติทั้งในขณะเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคและในสถานประกอบการ รูจักการทําวิจัย จัดใหมีการประกวด

แขงขันนวัตกรรมผลงานของนักศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา                            

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

 3. ครูผูสอนผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ

แนวทาง และเปนแนวทางท่ีพงึประสงค  รอยละ 100 คอื ครตูองมีเจตนาเปาหมายในการทํางาน มกีารพัฒนา

ความรูทั้งทฤษฏีทักษะฝมืออยางตอเนื่องไปสูมาตรฐานคุณภาพโดยสงครูไปสัมมนาทางวิชาการ ทัศนศึกษา

ดูงาน จัดอบรมทางวิชาการ ศึกษาตอ พัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA                              

ใหมคีวามรูความชํานาญและทักษะประเภทชางอตุสาหกรรมในสาขาวิชาชีพ  และรูลกัษณะงานอาชีพทีส่อน

อยางลึกซึ้ง มีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูในวิชาชีพ ฝกนักศึกษาใหเกิดการเรียนรู

คนควาดวยตนเอง รูศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการพัฒนางานวิจัย นําผลการวิจัยมาตอยอด                    

ประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและ                   

มกีารพฒันา ผลิตเอกสารตํารา สือ่ อยูเสมอ มใีบประกอบวชิาชพีตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบตังิานวิชาชพีครู

เปนทีย่อมรบัของสงัคม ไดรบัสวสัดิการผลตอบแทนทีด่สีงูขึน้และยกระดบัฐานะทางสงัคมใหเปนวชิาชีพชัน้สงู 

มีการจัดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานจากทักษะฝมือชางอุตสาหกรรมจากประสบการณ โดยให                        

ความสําคัญกับวุฒิการศึกษาเปนลําดับรองลงมา
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 4. ความรวมมือ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ

แนวทางและเปนแนวทางทีพ่งึประสงค รอยละ 100  คอื จะตองไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ

ใหความสําคัญ และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิค ผลิตนักศึกษาประเภท                             

ชางอุตสาหกรรมอยางจริงจัง โดยทุกหนวยงานมารวมกันวางแผน กําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตรในการพัฒนา

ผลิตกําลังคน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและทุกระดับรวมกัน มีการสรางเครือขายความรวมมือ          

ในการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งสมาคมวิชาชีพ ธุรกิจสถานประกอบการตางๆ องคกรผูใชกําลังคนและ

วทิยาลยัเทคนิคผูผลติกาํลงัคนท้ังในระดับทองถิน่ ภมูภิาค รวมถงึความรวมมือระหวางสถาบันจากตางประเทศ 

รปูแบบของความรวมมอืระดบัสถาบนัจากสถาบนัทีเ่ขมแขง็กวาชวยเหลอืสถาบนัทีอ่อนแอกวา มกีารแลกเปลีย่น

บุคลากรครู นักศึกษาระหวางประเทศและพัฒนาหลักสูตรรวมกันมีการติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง 

 5. มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาโอกาสที่เปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลอง                     

ในแตละแนวทาง และเปนแนวทางท่ีพึงประสงค รอยละ 85.7  คือ มาตรฐานสมรรถนะแหงชาติภาครัฐ                         

ตองเปนผูกําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหงชาติ ควรจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดูแลมาตรฐานวิชาชีพแตละ

สาขาภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กําหนดใหสภาพัฒนาฝมือแรงงาน                  

เปนหนวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพ เพ่ือกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม                   

มีสวนรวมกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพในแตละสาขาชางอุตสาหกรรมอยางชัดเจน                          

ดานประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา แนวทาง คือมีระบบประเมินการจัดการวิทยาลัยเทคนิค                        

สถาบันอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษาจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงาน                              

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา มรีะบบการประเมินการจดัการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิค สถาบันอาชวีศกึษา

ภายนอกโดย (สมศ.) โดยผูประเมินกําหนดและใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันทดสอบคุณภาพของนักศึกษา                  

กอนการจบการศึกษา ทั้งทางดานวิชาชีพ และภาคปฏิบัติทางชางอุตสาหกรรม ดานลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ

แนวทางคือตองกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพเปนที่แนนอนชัดเจน กําหนดคาอัตราคาจาง

คาตอบแทนทีม่คีวามแตกตางกันในแตละสาขาอาชพี ใหมคีวามสอดคลองในดานคาจางกบัทกัษะฝมอืในระดบั

ผลการทาํงานทีแ่ตกตางกนั ดานระดบัมาตรฐานวทิยาลยัเทคนคิสถาบนัอาชวีศกึษา แนวทางคอื ตองกาํหนด

มาตรฐานท่ีชัดเจน โดยกําหนดมาตรฐานในแตละสาขาชางอุตสาหกรรม และแตละอาชีพ ตองกําหนด

มาตรฐานระดับสากลท่ีใชมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก มาตรฐานระดับอาเซียน มาตรฐานระดับประเทศ และ

มาตรฐานระดับภูมภิาค 

 6. การสนับสนุนของรัฐบาล ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสท่ีเปนไปไดมาก มีความเห็น

สอดคลองในแตละแนวทาง และเปนแนวทางทีพ่งึประสงค รอยละ 71.4 คอื แนวทางทีร่ฐัตองใหความสาํคญั

วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาอยางจริงจัง และแนวทางที่รัฐตองกําหนดใหการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 

ประเภทชางอุตสาหกรรม เปนนโยบายแหงชาติไมปรับเปลี่ยนบอยๆ เม่ือมีการสับเปลี่ยนรัฐบาล                                       

ดานงบประมาณ แนวทางคือ ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ ใหกับวิทยาลัยเทคนิคแตละแหงอยาง

เพียงพอและเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณมุงเนนไปที่ผลงานของนักศึกษาเปนสําคัญ  ดานนโยบาย
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แนวทางคือ  รฐับาลตองใหความสําคญักบัการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง โดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรม

มนีโยบายทีแ่นนอนชดัเจน มคีวามเปนเอกภาพ ผลกัดันการจางงานสูสถานประกอบการในภาคอตุสาหกรรม 

ใหการสนับสนุนสงเสริมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหเทาเทียมกับสายอาชีพอื่นและ                  

สายสามญั รฐับาลตองมนีโยบายใหวทิยาลยัเทคนิค สถาบนัอาชวีศกึษาเปดหลกัสตูรประเภทชางอตุสาหกรรม

ในระดับปริญญาตรี เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ดานครูแนวทาง คือรัฐบาลตองกําหนด               

ใหมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ               

รฐัตองกําหนดใหมมีาตรฐานครูผูสอนและมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในระยะส้ันระยะยาว 

ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและอยางเปนระบบ  ดานการวิจัยแนวทาง คือรัฐบาลตองสนับสนุน

ใหมีการวิจัยทางดานการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรมใหมากขึ้น และนําผลการวิจัย                          

ทีไ่ดมาพฒันาตอยอด เพือ่ใหเกดิองคความรูใหมๆ   มกีารจดัทาํฐานขอมูลกาํลงัคนของประเทศระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ดานสงเสรมิการเรียนสายอาชีพ แนวทางคือ รฐัสรางความภาคภูมใิจ                

เกียรติ์ศักดิ์ศรี ยกระดับอาชีพ โดยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ดานกฎหมาย แนวทางคือ                        

มีการกําหนดและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และตองบังคับใช        

อยางจรงิจงั ดานความรวมมอื แนวทางคือ รฐัตองเปนผูกาํหนดบทบาทหนาทีใ่หเกดิความรวมมอืจากทกุภาคสวน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสายอาชีพ โดยกําหนดใหทางสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา มีการจัดโรงงานใหมีในสถานศึกษาและจัดสถานศึกษาใหมีในโรงงาน รวมคิด  

รวมทํา รวมลงทุน สงเสริมมีการวิจัยรวมกับสถานประกอบการในรูปแบบของทวิภาคี สหกิจศึกษา                                     

โดยตองทําขอตกลงรวมระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือผลิตนักศึกษาใหตรงกับ                              

ความตองการ และเพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนที่เรยีนเกง และรับประกันคุณภาพและการมีงานทํา

 7. คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา  ผูเชี่ยวชาญเห็นวา แนวทางมีโอกาส

เปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละแนวทางและเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 85.7                                     

ดานการสรางคานยิม คอืภาครฐัจะตองรวมมอืกบัสถานประกอบการ สือ่มวลชนสรางแรงจูงใจ ความภาคภูมใิจ

เกียรติศักดิ์ศรี คานิยมในการเรียนสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางกระแสความนิยมภาพลักษณ                 

ที่ดีในการเรียนวิทยาเทคนิค รัฐควรยกระดับและใหอัตราผลตอบแทนเงินเดือนสูงๆ ครูแนะแนวตองแนะนํา

ใหเหน็ภาพวาเรยีนสายชางอุตสาหกรรมดอียางไร แสดงใหเหน็เสนทางความกาวหนาของการศึกษาสายอาชีพ

ชางอุตสาหกรรม เดินหนาสื่อกระตุนการปรับเปล่ียนสัดสวนการเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ และ                                  

เพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนเกง โดยทําการเปดหลักสูตรสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหถึง                     

ระดับปริญญาตรี ดานการสงเสริมใหเกิดคานิยม แนวทางคือ มีการประชาสัมพันธจุดเดนของสายอาชีพ                     

เรียนรูจริง ทําจริง ทําได เกงฝมือ เกงงาน เกงปฏิบัติ มีรายไดระหวางศึกษาจบแลวมีงานทํา มีโอกาสกาวหนา

ในสายอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงๆ ขึ้นไป 

 8. การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิค ผูเช่ียวชาญเห็นวามีแนวทางโอกาสเปนไปไดมาก มคีวามเห็น

สอดคลองในแตละแนวทางและเปนแนวทางท่ีพงึประสงค รอยละ 85.7 ดานการกระจายอํานาจ คอืการบริหาร
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จัดการวิทยาลัยเทคนิคจะตองมีความเปนอิสระ มีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติและ                              

มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังระดับสถาบัน มีการบริหารในระบบเครือขายของถานศึกษาของรัฐ 

และมีเครือขายความรวมมอืกบัสถานศกึษาเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกนั

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายนโยบายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจมีความแตกตางกันในแตละบริบท

แตละพื้นที่และตางกันในวิธีการบริหารการทํางาน โดยท่ีระบบบริหารและการจัดการอาจแบงเปน 2 ระดับ 

คือ ระดับชาติดําเนินการในรูปคณะกรรมการเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ                    

และระดับสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประเภท                             

ชางอตุสาหกรรมระดบั ปวส  ปริญญาตร ีมคีวามเปนอิสระผานการรบัรองมาตรฐานตามเกณฑทีค่ณะกรรมการ

เทคโนโลยแีละอาชีวศกึษากาํหนดเปนนติบิคุคล ใหวทิยาลัยเทคนคิดาํเนนิกจิการไดโดยอสิระ สามารถพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง  มคีวามคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและดําเนนิการปรับเปล่ียน

ระบบวิธีการรับนักศึกษาใหม เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินและบุคลากรอยางมี                     

เปาหมาย ภายใตการกาํกบัดแูลของรฐั มกีารแขงขนักนัในระดบัวทิยาลยัแตละสถานศกึษา ชมุชนมสีวนรวม

ในการกํากับติดตามการทํางานของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจในแตละฝาย สงเสริมการทํางานรวม

กันเปนทีม ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคตองเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และ                  

การบรกิารวชิาชพีสูสงัคมคอื บริการวชิาชพีทีเ่หมาะสมตามความตองการของชุมชน สงัคม องคกร ทัง้ภาครฐั

และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ

เกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยการพัฒนาเปนสิ่งสําคัญผูกําหนดนโยบายทางดานสถาบันอาชีวศึกษาตองกําหนด

แนวทางนโยบาย กาํหนดกลยทุธ ยทุธวธิใีหชดัเจน ขณะทีว่ทิยาลยัเทคนคิในฐานะผูดาํเนนิการสนองนโยบาย

จะตองปรับกระบวนการผลิตบุคลากร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                    

โดยมีเปาหมายหลักคือ ผลิตทรัพยากรบุคคลประเภทชางอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและใหสอดคลองกับ

สภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต สําหรับผูใชผลผลิต สถานประกอบการตองเขามา                           

มีสวนรวมในกระบวนการผลิตนักศึกษา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสมรรถนะตามท่ีตองการ สวนดาน

ผลผลติคอื ผูสาํเรจ็การศกึษากต็องปรบัเปลีย่นตวัเองมุงทีจ่ะพฒันาใหไดรบัการยอมรบั สามารถเขาไปแขงขนั

ในตลาดแรงงานในระดับสากลได  ตองมีทักษะฝมือตามสาขาอาชีพ มีความรูทักษะทางภาษาและสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอตนเองและงานท่ีปฏิบัติ

 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท                       

ชางอตุสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรชัน้สงู ทีพ่งึประสงคและมโีอกาสเปนไปไดจรงิมากท่ีสดุคอื การจัดการเรียน

การสอนที่มุงเนนการฝกปฏิบัติ เรียนไปพรอมกับทํางานไปดวย เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัส

กับอาชีพที่แทจริง บุคลากรครูผูสอนตองมีทักษะความรูในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางกวางขวางและลึกซ้ึง                      
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มีจรรยาบรรณ พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองตลอดเวลารูเทาทันตอการเปล่ียนแปลง รักและ                  

ภาคภมูใิจในอาชพี มเีปาหมายทศิทางในการทาํงาน มใีบประกอบวชิาชพี ยกระดบัวชิาชพีครใูหเทยีบเทากบั

อาชีพอื่นๆ ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกาวทันตอกระแสโลกแหงการเปล่ียนแปลง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเปน                      

สถานศึกษาจุดเร่ิมแรกของการผลิตทรัพยากรบุคคลเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเน่ือง โดยท่ีรัฐบาลตอง                       

ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ โดยการกําหนดใหวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา เขาเปนวาระแหงชาติ 

แนวทางดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ตองมีความรูความสามารถท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ                

เชิงลึกในทางสาขาวิชาชีพที่สําเร็จมา มีความรูความสามารถทางภาษาไดมากกวา 2 ภาษา มีทักษะฝมือ                 

ในการปฏบิตัทิางวชิาชพีอยางลกึซึง้แบบเจาะจง  มคีวามรูทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยี

ทางวิชาชีพ มวีสิยัทศันความคิดกวางไกล คดิรเิริม่สรางสรรค มภีาวะผูนาํ พฒันาตนเองอยางสม่ําเสมอ ซือ่สัตย

สจุรติ มรีะเบียบวนิยั คณุธรรมจรยิธรรม มคีวามเชือ่มัน่ภาคภมูใิจในสายอาชพี ซึง่สอดคลองกบั (Posri, 2016, 

1268-1287) พบวาการพัฒนาการจัดการคุณลักษณะแรงงานที่สําคัญของผูสําเร็จการศึกษาทางดาน

อาชีวศึกษาคือ ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน และ

สอดคลองกบั (Mokkaranurak, 2011, 189-199)  พบวาคณุลกัษณะผูสาํเรจ็การศกึษามคีวามสามารถทักษะ

วชิาชพี ทกัษะชวีติ การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรตองตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ครูผูสอน

เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานอาชีพในสาขาท่ีสอนอยางแทจริง ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                

มกีารจดัตัง้สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี รฐัมนีโยบายท่ีแนนอนชัดเจน  สือ่มวลชน รฐับาล สถานประกอบการรวมกนั

สรางและผลักดันใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชวีศึกษา การบริหารจัดการตองมีความเปนอิสระ

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนประเภทชางอุตสาหกรรมคือ มีหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตชาง                        

ที่หลากหลายยืดหยุนสอดคลองกับบริบททองถ่ินและสังคม ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน                  

จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลนตรงทิศทางเปาหมายของการพัฒนาประเทศ และแนวโนมของ                      

ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในชวง 3-5 ป ดานวิชาการควรสอนเพิ่มในหลักสูตรคือ การประกวดราคา                       

และการรับเหมางาน วิชาที่วาดวยมาตรฐานตางๆ ในโรงงาน จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามผูเรียนและ

สถานประกอบการ เนนการปฏิบัติและลงพื้นที่จริง ประเมินผลการเรียนรู รายบุคคลที่มีทักษะทางชาง                                

ที่แตกตางกัน เนนการเรียนในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาเรียนไปพรอมกับทํางานไปดวยตอเนื่องไมนอยกวา 

3 เดือนข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับ (Rupavijchet, 2016, 175-186) พบวาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ มีความรู 

ความเขาใจในเร่ืองการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรมมีความสุขและสนุกในการทํากิจกรรมฝกอบรม

แบบศูนยการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือ และสอดคลองกับ (Meesuk, 2017, 221-235) พบวา รูปแบบ

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวยปจจัยการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร ประชาสัมพันธ การนิเทศกการศึกษา การวัดและประเมินผล

 แนวทางการพัฒนาครูสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูผูสอน

มีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกจิโลกคอื ทาํงานเชงิรกุ มวีธิกีารสอนทีห่ลากหลาย  วางแผนการจดัการเรยีนการสอนใหสอดคลองกบั



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561222

สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ความตองการของตลาดแรงงาน สวนประสบการณวิชาชีพครูตองไดรับการฝกอบรม

ฝกฝนในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางสมํ่าเสมอ เกงในการปฏิบัติรูลักษณะงานอาชีพในสาขาที่สอนอยางแทจริง 

มีทัศนะคติที่ดีตออาชีพ ไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถ และครูตองมีการทดสอบ                           

วัดคุณภาพผูสอนวิชาชีพจากประสบการณ โดยไมเนนดูจากวุฒิบัตรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ (Prosser, Hawkins & Wright, 1951) ผูสอนควรมีประสบการณการทาํงานจริงทั้งดานทักษะการปฏิบัติ

และความรู ตองฝกฝนใหผูเรียนมีอุปนิสัยการคิดแกปญหาอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการฝกฝน

ที่เพียงพอ ตองคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดเชาวปญญาของผูเรียนแตละคนและควรมีความยืดหยุน

 แนวทางความรวมมือจากทุกภาคสวนดําเนินการกับสถานประกอบการใหชัดเจนในบทบาทหนาที่

ของแตละหนวยงาน แตละภาคสวนที่เกี่ยวของ  โดยทําใหทุกภาคสวนเขาใจในเปาหมายเดียวกันคือ พัฒนา

เยาวชนประเภทชางอตุสาหกรรมของชาตใิหถกูทศิถกูทาง สถานศกึษาวทิยาลยัเทคนคิตองไดรบัความรวมมอื

จากสถานประกอบการ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน  โดยท่ีรูปแบบ                       

ความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคที่เขมแข็งใหความชวยเหลือวิทยาลัยเทคนิคที่ออนแอกวา รวมมือกับสถาบัน

อาชีวศึกษานานาชาติแลกเปล่ียนครูและนักศึกษาระหวางประเทศ รวมมือกันระหวางวิทยาลัยเทคนิคกับ             

สถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนรวมกนั ซึง่สอดคลองกับแนวคิด (Tuttle, 

2002, 40–42) ปจจัยพ้ืนฐานของความสําเรจ็ในความรวมมอืกนัของสถานประกอบการคือ ความไวเน้ือเช่ือใจ       

กันของทั้งสองฝาย และสอดคลองกับ (Dubrion & Ireland, 1993 ) ความรวมมอืคือ การที่คนตั้งแตสองคน

หรือสองหนวยงาน / องคกรขึ้นไปมีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน

 แนวทางมาตรฐานวทิยาลยัเทคนคิ ประกอบดวยคณุภาพของผลผลติ (ผูทีส่าํเรจ็การศกึษา) คณุภาพ

ของระบบสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค) ตองมีการประเมินระบบการประเมินการจัดการภายใน ภายนอก                  

โดยผูประเมินใชเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการทดสอบคุณภาพผูเรียนกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาทาง

ดานวิชาชีพ มีเอกสารรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” นอกเหนือจากวุฒิการศึกษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ                            

ที่จัดตั้งขึ้น ที่เปนผูกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมหรือผูปฏบิัติงานมาจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของกับ

ผลผลิตทางการอาชีวศึกษาประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรม                           

แหงประเทศไทย หรือสภาหอการคาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษา                          

ศกึษาลักษณะของคุณวฒุวิชิาชีพนัน้จะตองกําหนดบันไดความกาวหนาของแตละอาชีพทีแ่นนอน สอดคลอง

ในดานอัตราผลตอบแทน (คาจาง) และทักษะฝมือ โดยกําหนดใหชัดเจนในแตละสาขาอาชีพ

 แนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล ผูบริหารระดับประเทศตองเห็นความสําคัญของวิทยาลัยเทคนิค

ควบคุมสัดสวนการรับผูเรียนสายสามัญและสายอาชีพอยางจริงจัง  เพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพประเภท                  

ชางอุตสาหกรรม 70 : สามัญ 30 รัฐตองจัดงบประมาณใหเพียงพอเหมาะสม มุงเนนใหเปนผลงานและ                         

ผูเรยีนเปนสาํคญั กาํหนดนโยบายทางดานอาชีวศึกษาท่ีแนนอนและชัดเจน ใหการสงเสริมการเรียนสายอาชีพ 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ดําเนินการติดตามและควบคุมนโยบายทางดานอาชีวศึกษาอยางจริงจัง สนับสนุน

วิทยาลัยเทคนิคใหเทาเทียมกับนานาชาติ สามารถพัฒนาอัตรากําลังคนที่สามารถไปทํางานไดทั่วทุกมุมโลก 
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ใหทางวิทยาลัยเทคนิคสามารถเปดปริญญาตรีสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม เชนเดียวกันสถาบัน

เทคโนโลยรีาชมงคล รฐักาํหนดใหครทูกุคนในประเทศคอื ครูของประเทศชาตไิมมกีารแบงแยกใหมสีวสัดกิาร

เทากนั มกีารเพ่ิมอตัรากําลงัครแูละมีแผนการพัฒนาครใูนระยะยาว กาํหนดใหมมีาตรฐานครผููสอนสายอาชีพ

ประเภทชางอุตสาหกรรม มีศูนยสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม                           

โดยเฉพาะ สงเสริมการวิจัยในระดับสถาบันเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม และกําหนดใหมีการวิจัยทาง                           

ดานอตุสาหกรรมใหมากข้ึนและนําผลจากการวิจยัมาตอยอดในการพัฒนา การสงเสรมิการเรียนสายอาชีพรฐั

ตองจดัตัง้สถาบนัเพ่ือสงเสรมิอาชพี สรางความภูมใิจในอาชีพ พฒันาตอยอดอาชีพ ยกระดบัสายอาชีพประเภท

ชางอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธภาพลักษณะที่ดี และประโยชนอันเกิดจากการเรียนสายอาชีพใหครอบคลุม

ทัว่ถงึทกุพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่ง กาํหนดและพฒันากฎหมายใหสอดคลองกบัยคุสมัยทีเ่ปล่ียนแปลงไป รฐัตองเปน

ผูกําหนดบทบาทใหเกิดความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของกับวิทยาลัยเทคนิค ใหสถานประกอบการ                       

มีสวนรวมในการวัดคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา สงเสริมการวิจัยทําขอตกลงกับสถานประกอบการการผลิต                

ชางอุตสาหกรรมตามท่ีสถานประกอบการตองการ และสถานประกอบการตองรับผูสําเร็จการศึกษาเขา                   

ปฏิบัติงานเมื่อเรียนจบ

 แนวทางคานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางความรวมมือจากทุก   

ภาคสวน รัฐบาล สถานประกอบการ ชุมชน และส่ือสารมวลชน รวมมือกันสรางและผลักดันใหเกิดคานิยม               

ในการเรียนสายอาชีพ เสนอภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยเทคนิค รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนสูงๆ              

รวมทั้งใหวิทยาลัยเทคนิคเปดเรียนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนแรงจูงใจ ชี้แนวทางในการเรียนสายอาชีพ

ประเภทชางอตุสาหกรรมใหเหน็ภาพวาเรยีนแลวดอียางไร มโีอกาสกาวหนาหนาอยางไร สรางความภาคภมูใิจ

ในการเขามาเรยีนสายอาชีพ ซึง่สอดคลองกบั (Ratchaisin & Jiyajan, 2018, 217-232)  พบวานกัศึกษาตัดสนิใจ

เลือกเขาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเน่ืองจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝกประสบการณในระหวาง

เรยีนและการเพ่ิมศักยภาพการแขงขนัดานตลาด โดยจัดทาํสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธสถาบันเพ่ือขยายตลาด

และสรางโอกาสทางการศึกษา  

 แนวทางดานการบริหารวิทยาลัยเทคนิค เปนแบบการกระจายอํานาจ แนวนโยบายและเปาหมาย

หลักเดียวกันแตแตกตางกันในรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน เปนนิติบุคคล ติดตามการทํางานของ        

วิทยาลัยเทคนิคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม รัฐบาลตองเรงดําเนินการ

จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีหนาที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สรุป
 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท                      

ชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยเทคนิคจะตองมีการเพ่ิมความรูทักษะฝมือ                 

ทางชางวิชาชีพเชิงลึก ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร
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สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบทของทองถิ่น                  

มีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏีและทักษะฝมืออยางตอเนื่อง สรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่น                      

ภูมิภาค และระหวางสถาบัน จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดูแลกําหนดมาตรฐานทางวิชาชีพภายใต                           

กรอบคณุวุฒแิหงชาต ิ โดยทีร่ฐับาลใหความสาํคญักบัการศกึษาสายอาชพีอยางจรงิจงั กาํหนดไวเปนนโยบาย                  

แหงชาต ิ ภาครฐัรวมมอืกับสถานประกอบการ สือ่มวลชน สงเสริมแรงจงูใจในการเรยีนสายอาชพี การบรหิาร

วิทยาลัยเทคนิคมีความเปนอิสระ มีเปาหมาย นโยบายอันเดียวกันและชุมชนมีสวนรวม ซึ่งมีความสําคัญ                   

หากไดรับการพัฒนาและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม หากทุกหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของรวมมือกัน

ผลักดันอยางจริงจัง โดยการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  เสนอใหผูท่ีเกี่ยวของระดับการกําหนดนโยบายทุกระดับควรตระหนักและใหความสําคัญกับ 

วทิยาลยัเทคนคิ สถาบนัอาชวีศกึษาอยางจรงิจงั โดยผลกัดันนโยบายและยุทธศาสตรทางการอาชีวศกึษาเปน

นโยบายแหงชาติ อนัจะเปนการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค  สวนผูทีเ่กีย่วของ

ระดับผูดําเนินการเสนอแนวทางใหวิทยาลัยเทคนิคทุกแหงในประเทศไทย มุงเนนการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติใหมาก เรียนรูจากสถานประกอบการจริง โดยทําความเขาใจกับสถานประกอบการถึงหลักการ            

และวิธกีารประเมินผลใหชดัเจน และสําหรับผูใชผลผลติเสนอแนวทางใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกับทางวิทยาลัยเทคนิค คิดวางแผนการผลิต

กําลังคน ประเภทชางอุตสาหกรรม เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
      ควรมีการวิจยัเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนนักเรียนนกัศึกษาวิทยาลยั

เทคนิครวมกับสถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค 1) เพ่ือศกึษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ทีก่อใหเกดิปญหา

ความคุมครองทางสขุภาพของแรงงานขามชาติและผูตดิตามทีม่สีถานะถูกตองตามกฎหมาย 2) เพือ่วเิคราะห

ปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความม่ันคงทางอนามัยใหกบัแรงงานขามชาติ 

รวมถงึผูตดิตามอยางยัง่ยนื โดยไมกอใหเกดิปญหาการคลังตอระบบสาธารณสุข โดยไมสรางภาระทางการคลัง

ใหกับระบบสาธารณสุข โดยวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงศึกษาขอมูลจากเอกสารการวิจัย                       

และการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและตางประเทศเปนหลัก ภายใตกรอบการวิจัยหลักคือ                        

หลักสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดวา ปญหา

ความคุมครองทางสขุภาพของแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม เกดิจากการขาดมาตรการในการคดักรองแรงงาน

ขามชาติและผูติดตามที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมาตรการในการนําแรงงานขามชาติ                            

และผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และประกาศ                         

กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2559 มชีองวางดานเนือ้หาและการบงัคบัใช ทาํใหมแีรงงาน

ขามชาติและผู ติดตามอยู นอกระบบประกันสุขภาพเปนจํานวนมาก นําไปสู ข อสรุปคือ ไทยจะตอง                             

กําหนดใหชองทางการรับแรงงานขามชาติและผูติดตามมีเพียงชองทางเดียว รวมถึงกําหนดใหการซื้อ                      

บัตรประกันสุขภาพเปนเง่ือนไขในการอนุญาตทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักร อันจะทําให                          

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
 ในปจจุบันประเทศไทยพ่ึงพาแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางาน

บางประเภท หรืองานในกลุม 3Ds หมายถึง Dirty หรืองานสกปรก Dangerous หรืองานอันตราย และ                            

Difficulty หรืองานลําบาก นอกจากน้ี ไทยยังประสบปญหาอัตราการเกิดตํ่า ทําใหสัดสวนของประชากร                         

ในวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนประชากรผูสูงอายุกลับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว                               

จนทําใหประเทศไทยกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังกาว                             
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เขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ภายในป พ.ศ. 2568 จากสภาพการณดังกลาว                     

มแีนวโนมวาประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองนําเขาแรงงานขามชาติเพ่ือทดแทนกําลงัแรงงานในประเทศ 

และจะตองพ่ึงพาแรงงานขามชาติอยางเขมขนตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางแผน                        

การบรหิารจัดการแรงงานขามชาต ิตลอดจนถงึผูตดิตามในระยะยาวใหเปนระบบอยางเรงดวน (Holumyong 

& Punpuing, 2016, 157)  

 เมือ่พจิารณาถงึสถานการณการจางงานแรงงานขามชาตใินปจจุบนัพบวา แรงงานขามชาตกิลุมใหญ

ที่สุดในประเทศไทยคือ แรงงานประเภทกึ่งฝมือและไรฝมือ (Semi/Unskilled Labor) จาก 3 สัญชาติ ไดแก 

แรงงานขามชาติสญัชาติเมยีนมา ลาว และกมัพชูา ซึง่จากสถิต ิณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 ระบวุามจีาํนวน

ถึง 3.58 ลานคน (Ministry of Labour, 2018, 1) โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักคือ 1) แรงงาน

ขามชาตทิีเ่ขาเมืองโดยผดิกฎหมาย แตไดขึน้ทะเบยีนเปนแรงงานตามกฎหมายผานระบบผอนผนั หรือแรงงาน

กลุมผอนผนั 2) แรงงานขามชาตทิีข่ึน้ทะเบียนเปนแรงงานถกูกฎหมายหลงัจากผานกระบวนการพสิจูนสญัชาติ 

หรือแรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติ และ 3) แรงงานขามชาติที่มีสถานะเปนแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย

จากประเทศตนทาง หรือกลุมแรงงานนําเขา นอกจากน้ี เม่ือแรงงานโยกยายถิ่นฐาน ก็มักจะมีการนําพา                       

ผูติดตามอันหมายถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสถานะพึ่งพิงแรงงานเขามาในราชอาณาจักรดวย แตผูติดตามที่ไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ                   

พ.ศ. 2559 หมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ปเทานั้น (Ministry of Labour, 2016,                           

4) แมวาทางการไทยจะสามารถนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบตามกฎหมายไดมากข้ึน                              

แตมีขอมูลวาแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากยังไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ เนื่องจาก

ปญหาขอจํากัดของมาตรการทางกฎหมาย โดยมาตรการทางกฎหมายที่เปนหัวใจของปญหา คือ                                       

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีบทบัญญัติจํากัดใหลูกจางในบางประเภทงานไมสามารถสมัคร

เปนผูประกนัตนได ในขณะทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัลงวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2559 เร่ืองการตรวจ

สุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีขอจํากัดในดานการบังคับใชทําใหแรงงานขามชาติและ                  

ผูติดตามสามารถหลบเล่ียงไมชําระคาบัตรประกันสุขภาพได ผลของขอจํากัดดังกลาวเห็นไดจากขอมูล

กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุวา ในจํานวนแรงงานขามชาติและผูติดตามกวา 3.5 ลานคน มีผูที่อยูใน                            

ระบบประกันสุขภาพราว 2 ลานคน โดยแบงเปนกลุมผูประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 5 แสนคน                         

และกลุ มที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพประมาณ 1.5 ลานคน ในขณะที่มีแรงงานขามชาติและผู ติดตาม                             

จํานวนมากกวา 1.5 ลานคนเปนกลุมท่ียังไมทราบสถานะแนชัดวาเขาสูระบบประกันสุขภาพแลวหรือไม 

เนื่องจากปจจุบันการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติยังไมแลวเสร็จ แตคาดวา

นาจะมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางนอย 5 แสนคน ที่ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ (PPTV HD 36, 

2017) ทัง้นี ้ในแตละปจะมกีลุมแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม ทีไ่มไดอยูในระบบประกนัสขุภาพและขาดแคลน

ทุนทรัพยเขารักษาอาการเจ็บปวยท่ีสถานพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก 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 
นาํไปสูการตัง้สมมตฐิานวา ปญหาความคุมครองทางสขุภาพของแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม รวมถงึปญหา
ภาระคาใชจายทางสขุภาพทีเ่รยีกเกบ็ไมได เกดิจากการไมมมีาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการควบคมุ 
คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามท่ีชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน ในขณะท่ีมาตรการทางกฎหมาย                 
ที่ใชบังคับในการนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติ                  
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการ
ตรวจสขุภาพและการประกนัสขุภาพแรงงานตางดาว ยงัมีชองวางทัง้ในดานเนือ้หาและการบงัคบัใช ทาํใหยงั
มแีรงงานขามชาติและผูตดิตามอยูนอกระบบประกันสขุภาพอีกเปนจาํนวนมาก หากไทยสามารถกําหนดเง่ือนไข
ในการคัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามใหชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงกําหนดใหการซื้อ
บตัรประกนัสขุภาพเปนเง่ือนไขในการอนญุาต และตออายสุทิธใินการทาํงาน และการพาํนกัในราชอาณาจกัรได 
จะทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับการคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ควบคูไปกับ                             

การแกปญหาภาระคาใชจายทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ที่กอใหเกิดปญหาความคุมครอง                         
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย
 2. เพ่ือวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความม่ันคง                      
ทางอนามัยใหกับแรงงานขามชาติ รวมถึงผู ติดตามอยางยั่งยืน โดยไมกอใหเกิดปญหาการคลังตอ                               

ระบบสาธารณสุข

ทบทวนวรรณกรรม
 กรอบในการวิจยัประกอบไปดวย 2 สวนประกอบหลักคอื แนวคิดทฤษฎี และขอตกลงระหวางประเทศ

ที่เกี่ยวของกับประเด็นความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม โดยแนวคิดทฤษฎีหลัก

อันเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม 

และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ โดยสิทธิในสุขภาพตามนิยามขององคการอนามัยโลก (World Health                          

Organization) หมายถึง “สิทธิที่จะมีสุขภาพดี อันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับ”                                  

(Jindawatthana, 2012, 163) ในขณะที่บทบัญญัติขอ 25 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน                              

แหงสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ไดเนนยํ้าถึงความสําคัญ                   

ของสิทธใินสุขภาพเอาไวอยางชัดเจน อนัสามารถสรุปความไดวา “ทกุคนมีสทิธทิีจ่ะเขาถึงมาตรฐานการครองชีพ               

ที่เพียงพอสําหรับการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการรักษาพยาบาล
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และการบริการสังคมท่ีจําเปน” ซึ่งปฏิญญาฯ ดังกลาวนอกจากจะเปนประกาศท่ีนานาอารยประเทศ                         

ใหการยอมรับวาเปนหลักสิทธิมนุษยชนสากลแลว ยังมีฐานะเปนกรอบการปฏิบัติระหวางประเทศวาดวย                    

สทิธมินษุยชนอันเปนทีม่าของความตกลงระหวางประเทศท่ีมผีลผูกพนัประเทศภาคีสมาชิกตามมาอีกมากมาย

 ในขณะที่หลักสวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง หลักที่เชื่อวารัฐมีหนาที่โดยชัดแจงใน                

การดูแลสวัสดิภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐในฐานะรัฏฐาธิปตยเปนผูมีอํานาจในการท่ีจะแทรกแซงและ

จัดระเบียบสังคม เพื่อประกันสภาวะจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน (Gilbert & Terrell, 

2002, 32) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การสวัสดิการสังคมหมายถึง การจัดบริการทางสังคมอันมีสถาบันรองรับ                      

เพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม รวมท้ังสรางเสริมความม่ันคงใหเกิดขึ้นในสังคม อันจะทําให                    

ประชาชนดํารงชีวิตไดในระดับมาตรฐาน ในขณะเดียวกันหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ (Health Economics) 

เปนศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ รวมท้ังผลกระทบตอ                      

การจัดสรรทรัพยากรเหลาน้ันตอประชาชน เพือ่จดัสรรทรัพยากรทางการแพทยทีม่อียูอยางจํากัด ใหเกดิประโยชน

ตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Rexford Santerre & Stephen Neun, 2013, 4)

 ในขณะเดียวกันขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ เปนส่ิงที่นํามาอางอิงในฐานะระเบียบปฏิบัติ

ตามบรรทัดฐานในระดับสากลท่ีประชาคมโลกมีตอแรงงานขามชาติและผูตดิตาม อนัไดแก อนสุญัญาวาดวย

การคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว (The International Convention on the Protection of 

the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวไดระบุถึง                     

หลักการคุมครองสิทธิในสุขภาพไวในมาตรา 28 สรุปความไดวา “แรงงานขามชาตแิละสมาชิกในครอบครัว

จะตองมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางการแพทยใด ๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนในการรักษาชีวิต หรือเพ่ือ                            

การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพอันไมอาจแกไขได ทั้งนี้ใหอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม

ในการรักษาพยาบาลประชาชนในชาตินัน้ ๆ ” (United Nations Human Rights Office of High Commissioner, 

1990) นอกจากน้ียังมีปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาดวยการคุ มครอง                                          

และการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the 

Rights of Migrant Workers) ซึ่งทั้งประเทศไทย และประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ และผูติดตาม                     

ทั้ง 3 สัญชาติ ลวนเปนภาคีสมาชิก โดยปฎิญญาฯ ไดมีขอกําหนดใหประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก   

แรงงานขามชาติรวมกันสรางเสริมศักยภาพของแรงงานใหสามารถทํางานไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตอยูใน

สภาพแวดลอมทีม่เีสรีภาพ ความยุตธิรรม และความม่ันคงโดยสอดคลองกบักฎหมาย (Sangsuwan, 2015, 47)

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใหความสําคัญกับ                                

การเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลจากเอกสารเปนหลัก โดยขอบเขตดานเน้ือหา จะมุงศึกษาสภาพปญหา                 

การคัดกรอง และสถานะความคุมครองดานสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม ตลอดจนถึง                          

ภาระคาใชจายทางสขุภาพทีไ่ทยอดุหนนุใหกบัแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม โดยจะวเิคราะหสาเหตขุองปญหา                  
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ทีเ่กดิจากขอบกพรองของบทบัญญตัทิางกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเปนหลกั ทัง้น้ี ระยะของเอกสาร
ที่ศึกษาจะครอบคลุมจากประวัติการนําคนตางดาวเขาสูราชอาณาจักร จากการศึกษาพระราชบัญญัติ                          
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ความเปนมาในการรับ ควบคุมดูแลแรงงานขามชาติเขาสูประเทศอยางถูกตอง                        
ตามกฎหมายตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในขณะท่ีวัตถุของ
การศึกษา คอืแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม สญัชาติเมยีนมา ลาว และกัมพูชา ทีม่สีถานะถูกตองตามกฎหมาย 
และทํางานอยูในกลุมงานก่ึงฝมือ หรือไรฝมือ อนึ่ง เนื่องจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช                             
ในการศึกษาจงึมเีพยีงขอมลู สถติจิากเอกสาร และสือ่อเิล็กทรอนกิสเทานัน้ ซึง่แหลงขอมลูหลักคือผลการวจิยั และ
บทบัญญตัทิางกฎหมาย โดยวิธกีารศึกษาจะเร่ิมจากการวางกรอบทฤษฎีทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา การทบทวน
มาตรการทางกฎหมายของไทย การศึกษาขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบ                            
การนาํเอาขอตกลงระหวางประเทศเหลานัน้มาประยกุตใชจริงทัง้ในประเทศทีป่ระสบความสําเรจ็ 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
ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยสทิธแิละเสรภีาพ รวมถงึการประสานสงัคมของชาวตางชาติในสเปน ฉบบัที ่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 จากน้ันจึงนําไปสู                     
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ ดวยการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของ
มาตรการกฎหมายเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก โดยจําแนกการวิเคราะหผลออกเปน 3 สวน ไดแก 
ความสามารถในการเขาถึงบริการสาธารณสุขตามหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ ความเสมอภาค
ทางความคุมครองตามหลักสวัสดิการสังคม และเสถียรภาพทางการคลังของระบบตามหลักเศรษฐศาสตร

สุขภาพ เพื่อหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาและรวบรวมขอมลู ทาํใหสามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีระบบประกันสขุภาพแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามทั้งสิ้น 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผัน 2) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาตแิละผูตดิตามกลุมแรงงานนําเขาทีไ่มสามารถสมัครเปนผูประกันตนในระบบประกันสงัคมได 
รวมถึงคนตางดาวที่ไมมีสถานะทางกฎหมาย และ 3) ระบบประกันสังคม อันมีกลุมเปาหมายคือแรงงาน                
ขามชาติกลุมพสิจูนสญัชาติ และกลุมแรงงานนําเขาทีส่มัครเปนผูประกนัตนในระบบประกันสงัคมได อยางไรก็ดี                   
ในทางปฏิบัติพบวามีแรงงานขามชาติและผูติดตามจํานวนมาก หรือไมตํ่ากวา 5 แสนคนท่ียังไมไดเขาสู                    
ระบบประกันสขุภาพระบบใดเลย ในขณะท่ีผูทีม่ปีระกันสขุภาพกลับไมไดรบัความคุมครองอยางเทาเทยีมกัน                        
ทั้งนี้สามารถสรุปมาตรการทางกฎหมายอันเปนสาเหตุของปญหาไดเปน 2 กลุมคือ มาตรการทางกฎหมาย          
ในการควบคุม คดักรองแรงงานขามชาติและผูตดิตามเขาสูราชอาณาจักร และปญหามาตรการทางกฎหมาย

ที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ ดังรายละเอียดตอไปน้ี
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 1. ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ                       
และผูติดตามเขาสูระบบ โดยปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนตนทางที่นําไปสูปญหาขอจํากัดความคุมครอง                
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เนื่องจากการประกันสุขภาพจะมีสภาพบังคับไดก็ตอเมื่อ   
แรงงานขามชาติและผูตดิตามมีสถานะทางกฎหมายอยางถกูตอง เปนมาตรฐานเดียวกนั หากการนําแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบเต็มไปดวยอุปสรรคหรือขาดเสถียรภาพแลว การเขาสูระบบประกันสุขภาพอยาง         
พรอมเพรียงเสมอภาคกันยอมไมมีทางเกิดขึ้นได ทั้งนี้ สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมาย                               
ในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ ไดเปน 2 ประการคือ
  1.1 มาตรการในการคัดกรอง และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตาม                
ยังไมมีเสถียรภาพ และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือจากการวิจัย พบวามาตรการหรือนโยบายของไทย
จะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการเปล่ียนแปลงแบบปตอป และขาดความตอเน่ือง (Archavanitkul & 
Vajanasara, 2008, 17-20 ; Tangtipongkul, 2016, 195) สงผลใหแรงงานขามชาติและผูตดิตามข้ึนทะเบยีน
เขาสูระบบไดหลายชองทาง ไมวาจะเปนชองทางการขึ้นทะเบียนผอนผัน การพิสูจนสัญชาติ และการนําเขา
แรงงานจากบันทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืในการจางงาน หรือ MOU (Memorandum of Understanding 
on Employment Cooperation) ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามหล่ังไหลเขามาในราชอาณาจักร                              
ไดอยางไมจํากัด ซึ่งนอกจากจะทําใหทางการไทยไมสามารถวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในการรักษา
พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพแลว แรงงานขามชาติและผูติดตามท่ีเขาสูระบบในแตละชองทาง ยังมีสิทธิ
และหนาที่ในการเขาสูระบบประกันสุขภาพท่ีแตกตางกันอีกดวย กลาวโดยสรุปคือ
   1.1.1 แรงงานและผูตดิตามกลุมผอนผนั1  จะตองซ้ือบตัรประกันสขุภาพแบบบังคบัเทานัน้                  
                       1.1.2 แรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูประกันตนเทานั้น ในขณะท่ีแรงงานผูไมมีสิทธิ และผูติดตามตอง      
ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบบังคับ
   1.1.3 แรงงานกลุ มนําเขา2  ที่มีสิทธิสมัครเปนผู ประกันตนตามพระราชบัญญัติ                           
ประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูประกันตน ในขณะท่ีไมมขีอบงัคบัดานการซ้ือบตัรประกันสขุภาพตอแรงงาน
กลุมนําเขาผูไมมีสิทธิประกันสังคม แตแรงงานอาจซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจได
  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสขุภาพสําหรบัแรงงานขามชาติ

และผูติดตาม รวมถึงเงื่อนไขในการเขาถึงสิทธิไดจากตารางที่ 1 ดังตอไปน้ี 

1แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผันไดรับอนุญาตใหดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
   มิเชนนั้นจะตองถูกจับกุม และสงกลับประเทศ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยู 
   ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
2แรงงานขามชาติกลุมนําเขาไมอนุญาตใหมีผูติดตาม (Tangtipongkul, 2016, 200)
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ตารางท่ี 1
ตารางแสดงรายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติและผูติดตาม

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาประเภทและสถานะทางกฎหมายของแรงงานขามชาติและผูติดตาม                     

มสีวนสําคญัยิง่ตอการกําหนดสิทธใินการเขาถงึระบบประกันสุขภาพ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

พบวา ระบบประกนัสขุภาพแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามของไทยเปนระบบท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือใชกบัแรงงาน

ขามชาตแิละผูตดิตามในแตละประเภท โดยไมเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกนั กลาวคอืตนทนุในการเขาสูระบบ 

เงื่อนไขการบังคับใช ตลอดจนถึงหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลก็ลวนแลวมีความแตกตางกันทั้งสิ้น 

อาทิ  หนวยงานหลักท่ีทาํหนาท่ีรบัผดิชอบระบบบัตรประกันสขุภาพท้ังภาคสมัครใจ และภาคบังคับคอืกองทุน

ผูประกันตนคนตางดาว กระทรวงสาธารณสขุ ในขณะท่ีหนวยงานหลกัท่ีทาํหนาทีร่บัผดิชอบระบบประกันสงัคม                

คือ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ที่มาของเงินทุนของระบบก็ยังมีความแตกตางกัน 

กลาวคือ  ที่มาของเงินทุนของระบบบัตรประกันสุขภาพมีที่มาจากการชําระคาบัตรประกันสุขภาพของเอกชน 

อันหมายถึงนายจางหรือตัวแรงงานขามชาติและผูติดตาม ในขณะท่ี ที่มาของแหลงเงินทุนในระบบ                           

ประกันสังคมมาจากการรวมจายจากทั้งนายจาง ลูกจางและภาครัฐ อีกทั้งตนทุนในการเขาถึงความคุมครอง                         

ทางสุขภาพในแตละระบบยังไมเทากันอีกดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความซับซอน                                            

1) 

2) 

1)  

2)   .

  

1)  

 

2) 

 * 

**

* แรงงานขามชาติและผูตดิตามกลุมพสิจูนสญัชาติถกูกาํหนดใหซือ้บตัรประกันสุขภาพแบบบังคบัตัง้แตวนัที ่5 กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2561 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

** นับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2561 มีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ แตมาตรการดังกลาว

ไมมีผลยอนหลังตอกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติไปแลว 1,062,929 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)
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ไมเปนมาตรฐานเดียวกันของระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตาม รวมท้ังยังมีลักษณะ                             

ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาค จากการปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน อยางไมเทาเทียมกัน 

อันจะเห็นไดจากรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 2
ตารางสรุปสาระสําคัญของระบบประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม

 

 
 

   

( )

 

 500,000 
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-365  7 
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 5 
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ที่มา: Alien Insured Fund, 2016, 1-2 ; Social Security Office, n.d., ; PPTV HD 36, 2017.

 กลาวโดยสรปุคือ มาตรการในการคดักรอง ตลอดจนถึงการกาํหนดเง่ือนไขในการรบัแรงงานขามชาติ 

และผูติดตามท่ีไรเสถียรภาพของไทยเปรียบเสมือนสาเหตุตนทางท่ีทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม                       

ไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกัน ทั้งที่ทุกคนลวนมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย

 1.2 ประเทศไทยไมมีมาตรการในการควบคุม และคัดกรองผูติดตามแรงงานขามชาติที่เปนรูปธรรม 

กลาวคือประเทศไทยมีเพียงการนิยามใหผูติดตามหมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ป                   

โดยไมไดมกีารจาํกดัจาํนวนผูตดิตามแรงงานขามชาต ิทัง้ยงัไมมขีอจาํกดัเรือ่งการคลอดบตุรในราชอาณาจกัร
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รวมถึงไมมีขอกําหนดเง่ือนไขดานศักยภาพของแรงงานขามชาติในการท่ีจะนําพาผูติดตามเขามาในประเทศ

อีกดวย แตกตางจากประเทศพัฒนาแลวสวนใหญที่มีการกําหนดเง่ือนไขในการรับผูติดตามอยางชัดเจน                 

เชนเกาหลีใต มีการบัญญัติหามมิใหแรงงานขามชาติในกลุมกึ่งฝมือและไรฝมือมีผูติดตามหรือคลอดบุตร                 

ในประเทศอยางเด็ดขาด (Umeda, 2013) ขณะท่ีสเปนอนุญาตใหแรงงานขามชาติมีผูติดตามได แตมี                        

การกําหนดนิยามของคําวาผูติดตามในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ รวมถึงกําหนดเง่ือนไขระยะเวลา                       

ในการพํานัก และรายไดขั้นตํ่าของแรงงานขามชาติที่จะอนุญาตใหมีผู ติดตามไดเอาไวอยางชัดแจง                          

(The United Refugee Agency, 2000, 9-10) เปนตน การไมมมีาตรการในการควบคุม และคัดกรองผูตดิตาม

ดังกลาวสงผลใหมีเด็กที่เกิดจากแรงงานขามชาติสะสมในไทยถึง 4-5 แสนคน ซึ่งไทยตองใชงบประมาณ                  

ในการดูแลตั้งแตกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอดเปนจํานวนมหาศาล

 2. ปญหามาตรการทางกฎหมายท่ีใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสู ระบบ                             

ประกันสุขภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนหัวใจ หรือสาเหตุหลักที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม

ไมไดรบัความคุมครองทางสขุภาพ หรอืไดรบัความคุมครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสดัสวนกบัความจาํเปน                            

ในการดํารงชีวิต ทั้งนี้สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมายในการนําแรงงานขามชาติ และผูตดิตาม

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

ของนายจางท่ีประกอบกิจการหาบเร แผงลอย เปนตน สงผลใหแรงงานขามชาติที่ทํางานอยูในกลุมงาน

ลักษณะดังกลาวไมสามารถสมัครเขาเปนผูประกันตนได

   2.1.2 มีการกําหนดเงื่อนไขดานระยะเวลาการเกิดสิทธิ ตามความในมาตรา 62 กําหนด

ใหผูประกันตนจะไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองมาจากการทํางาน เม่ือจายเงินสมทบเขา

กองทุนประกันสังคมมาเปนเวลาอยางนอย 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนเดือนท่ีจะเขารับบริการ

ทางการแพทย กลาวอีกนยัหน่ึงคอื จะตองรอระยะเวลาการเกิดสทิธิถงึ 3 เดอืน ซึง่ขดัแยงกบัสภาพความเปนจริง

ที่มนุษยอาจจะเจ็บปวยเมื่อไรก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแรงงานขามชาติเขาสู ระบบอยางถูกตอง                             

ตามกฎหมายก็สมควรท่ีจะไดรบัความคุมครองโดยทันท ีไมควรมกีารกาํหนดเง่ือนเวลามาเก่ียวของหรือลิดรอนสิทธิ3 

3การกําหนดระยะเวลาการเกิดสิทธิมีขึ้นดวยเหตุผลดานความม่ันคงของกองทุนประกันสังคม แตประเด็นปญหาอยูที่ หากผูประกันตน
เปนพลเมืองไทย แมจะไมมีสิทธิประกันสังคมก็ยังสามารถใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพแหงชาติหรือบัตรทองเพ่ือรับการรักษาพยาบาลได 
แตแรงงานขามชาติและผูติดตามที่ไมมีประกันสุขภาพจะไมมีสิทธิไดรับความคุมครองใด ๆ เลย
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   2.1.3   สัดสวนเงินสมทบของระบบประกันสังคมมีอัตราสูงกวาระบบบัตรประกันสุขภาพ

ถึง 3 เทา ในขณะที่สิทธิประโยชนความคุมครองที่ไดรับจริงแทบไมแตกตางกัน กลาวคือสิทธิประโยชนใน                 

การรักษาพยาบาลท่ีระบบประกันสังคมใหมากกวาระบบบัตรประกันสุขภาพเปนการรักษาพยาบาลใน                               

บรกิารพเิศษทีอ่าจไมจาํเปนตอการดาํรงชวีติของแรงงานขามชาติ เชน บริการทนัตกรรมฟนเทียมและรากฟนเทียม 

โรคหรือประสบอนัตรายอันเนือ่งจากการใชสารเสพติด การปลกูถายอวยัวะ เปนตน (Hfocus, 2016) นอกจากน้ี 

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิประโยชนดานอ่ืนที่เพ่ิมขึ้น อาทิ สิทธิประโยชนจากการทุพพลภาพ สิทธิประโยชนจาก  

การตาย สิทธิประโยชนชราภาพ และสิทธิประโยชนจากการวางงาน ก็ลวนแลวแตไมสอดคลองกับเง่ือนไข

และวิถีชีวิตของแรงงานขามชาติ เน่ืองจากไมมีการกําหนดระเบียบเอาไวอยางชัดเจนวาจะจายประโยชน

ทดแทนแรงงานขามชาติที่เดินทางกลับประเทศไปแลวไดอยางไร ผานชองทางใด และผูใดจะเปนผูรับภาระ

คาธรรมเนียมในการโอนเงินคาสิทธิประโยชนเหลานั้น เปนตน

 ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังคงมีปญหาและขอจํากัดในดาน                       

การบังคับใช โดยสามารถแบงปญหาไดเปน 2 ประการคือ

   2.1.4 ความบกพรองในกระบวนการบงัคบัใหแรงงานขามชาตทิกุคนทีม่สีทิธเิปนผูประกันตน 

ตองเขาสูระบบประกันสุขภาพ จากการรวบรวมขอมูลพบวา สํานักงานประกันสังคมมักใชวิธีการสุมตรวจ               

เพื่อกวดขันใหนายจางนําลูกจางเขาสู ระบบประกันสังคม หากลูกจางไมเรียกรองสิทธิตอสํานักงาน                          

ประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมก็ตรวจสอบไดยาก ทั้งนี้ลูกจางสวนหนึ่งก็ไมตองการรองเรียน                             

เพราะไมตองการจายเงินสมทบที่มีสัดสวนคอนขางสูง และหวาดกลัววาจะถูกใหออกจากงาน ในขณะที่                   

การตรวจสอบก็เปนไปอยางยากลําบากเน่ืองจากหนวยงานท่ีทาํหนาทีอ่อกใบอนุญาตทํางานคือ  กรมการจัดหางาน 

ในขณะท่ีหนวยงานท่ีมหีนาทีบ่งัคบัใชกฎหมายประกันสงัคมคือสาํนักงานประกันสังคม ซึง่เปนคนละสวนงานกัน

   2.1.5  นายจางมักหลีกเลี่ยงที่จะจายเงินสมทบ หรือจายเงินสมทบลาชา ทําใหแรงงาน

ขามชาตทิีเ่ปนฝายจายเงนิสมทบตองเสยีสทิธใินการรกัษาพยาบาลในทีส่ดุ เหน็ไดจากผลของการศกึษาทีร่ะบุ

วาแรงงานขามชาติที่เปนสมาชิกประกันสังคมสวนใหญ ไมสามารถเขาถึงสิทธิประกันสังคมได เมื่อเจ็บปวย

ยังตองซื้อยาจากรานขายยา หรือไปรักษาที่คลินิกแทนการใชสิทธิที่สถานพยาบาล (Prachathai, 2013)

 2.2  ปญหามาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนตองซื้อบัตรประกันสุขภาพ                     

ตามขอกาํหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัลงวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2559 เรือ่งการตรวจสุขภาพและ

การประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ซึ่งออกตามอํานาจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

พ.ศ. 2534 มีใจความสําคัญคือ ทางการไดกําหนดใหแรงงานขามชาติและผูติดตามที่จะขึ้นทะเบียน                             

เขาสูระบบ ตองตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับกอน จึงจะข้ึนทะเบียนเขาสูระบบได                       

แตในทางปฏิบัติ การขึ้นทะเบียนเขาสู ระบบกลับไมมีการบังคับใหตองแสดงหลักฐานการซื้อบัตร                               

ประกันสุขภาพ สงผลใหแรงงานขามชาติและผู ติดตามสามารถหลบเลี่ยงดวยการแนบเพียงเอกสาร                              

ผลตรวจสุขภาพ โดยไมซื้อบัตรประกันสุขภาพ ทําใหระบบบัตรประกันสุขภาพไมมีผลในการบังคับใช                        

อยางแทจริง จนกระท่ังเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแบบเอกสารใหม     
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เพื่อใชแทนแบบเอกสารเดิม โดยแบบเอกสารใหมนี้มีการกําหนดใหแรงงานขามชาติจะตองระบุขอมูล                       

ดานการประกันสุขภาพโดยละเอียด และกําหนดใหการชําระคาตรวจสุขภาพ และคาบัตรประกันสุขภาพ                  

เปนเง่ือนไขในการมีบตัรประจําตัวคนซ่ึงไมมสีญัชาติไทย การตรวจลงตรา/ขออยูตอ และการขออนุญาตทํางาน

ของแรงงานขามชาต ิอนัจะเหน็ไดวาเปนมาตรการบงัคบัท่ีมคีวามเขมงวด และมีประสิทธิผลจริงในทางปฏบิตัิ 

นอกจากน้ี ทางการยังไดปรับปรุงใหสิทธิในการรักษาพยาบาลจากการซ้ือบัตรประกันสุขภาพ ไปปรากฏบน

หลงับตัรประจาํตวัคนซึง่ไมมสีญัชาตไิทย โดยจะมกีารแจงสิทธริกัษาพยาบาล พรอมรายละเอยีดสถานพยาบาล 

ตลอดจนถึงระยะเวลาท่ีไดรับความคุมครอง ซึ่งผู ถือบัตรสามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลไดในทันที                          

โดยไมตองรอระยะเวลาการเกิดสทิธอิยางไรก็ด ีแมมาตรการบังคบัใหซือ้บตัรประกันสขุภาพจะมปีระสิทธภิาพ

ในการบังคับใช และใหความคุมครองทางสุขภาพแกผูถอืบัตรในทันที แตมาตรการดังกลาวกลับไมไดมผีลใช

บังคับตอแรงงานขามชาติทุกกลุมอยางพรอมเพรียงกัน โดยจะมีผลตอแรงงานขามชาติกลุมผอนผัน                                 

ที่จะตองพิสูจนสัญชาติและขึ้นทะเบียนเขาสูระบบเทานั้น แตจะไมถูกนําไปใชบังคับกับแรงงานขามชาติ                 

และผูติดตามอีก 3 กลุมไดแก

   2.2.1 แรงงานขามชาติกลุมนําเขาจํานวน 500,440 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)

   2.2.2 แรงงานขามชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมท้ังหมด

   2.2.3 ไมมีผลยอนหลังตอแรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติ

ไปแลว 1,062,929 คน กอนวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยั สรปุไดวามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเง่ือนไขในการรับแรงงาน

ขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ รวมถึงมาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ                      

ประกันสุขภาพ ยังมีปญหาดานความชัดเจน และมาตรฐานการบังคับใชที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง                    

เมื่อนําเอาปญหามาตรการทางกฎหมายเหลานั้น ไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึงขอตกลง

ระหวางประเทศ พบวาประเทศไทยยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัย                                           

อันไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ 

อยางนอย 3 ประการคือ

 1. ความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะจัดใหมี                  

ระบบประกนัสขุภาพใหกบัแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามตามหลกัสิทธิมนษุยชนภายใตเง่ือนไขขัน้ต่ําของขอตกลง

ระหวางประเทศ แตในทางปฏิบัติกลับพบชองโหวที่กอใหเกิดปญหาการเขาถึงสิทธิเปนจํานวนมาก ไมวาจะ

เปนขอจํากัดของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีการจํากัดกลุมอาชีพท่ีไมมีสิทธิสมัครเปน                       

ผูประกนัตน การจาํกดัระยะเวลาในการเกดิสทิธคิวามคุมครอง ซึง่มลีกัษณะเปนการเลอืกปฏบิตั ิและรอนสทิธิ

แรงงานขามชาติบางกลุมอาชีพ ทั้งท่ีแรงงานมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังชําระคาธรรมเนียม                                  

ในการข้ึนทะเบียนเทียบเทากบัแรงงานท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ในขณะเดียวกนั แมจะมรีะบบบตัรประกันสุขภาพ
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ภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ และมีผลในการบังคับใชในทันที แตกลับไมไดถูกนําไปใชกับแรงงานขามชาติ       

และผูติดตามทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงทําใหยังมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากที่ไมได

รับความคุมครองทางสุขภาพ หรือไดรับความคุมครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสัดสวนกับความจําเปน                  

ในการดํารงชีวิต

 2. ความสอดคลองกบัหลกัสวสัดกิารสงัคม มาตรการทางกฎหมายของไทยยงัไมประสบความสาํเรจ็

ในการแทรกแซงการจดัระเบยีบสงัคม และการดแูลสวสัดภิาพของแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม ตามนยิาม

พืน้ฐานของหลักสวสัดกิารสงัคม อนัจะเห็นไดจากการท่ียงัมผีูทีไ่มไดรบัความคุมครองทางสุขภาพท้ังทีม่สีถานะ

ถูกตองตามกฎหมายอยางนอย 5 แสนคน นอกจากน้ี มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไมสอดคลองกับ                      

หลักการสําคัญของหลักสวัสดิการสังคม วาดวยหลักความครอบคลุม (Coverage) อยางเห็นไดชัด กลาวคือ 

หลกัความครอบคลุมเชือ่วาผูใชบรกิารตองสามารถเขาถงึบริการไดอยางเสมอภาคกัน โดยปราศจากการกีดกนั

หรือเลือกปฏบิัติ (Khumhom, 2014) ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของไทยไดถูกกําหนดใหมีหลายรูปแบบ 

ใชบังคับตอแรงงานขามชาติที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมายแตละกลุมอยางแตกตางกันมีตนทุนในการ                    

เขาถึงความคุมครองตางกัน อีกทั้งยังกําหนดสิทธิประโยชนอยางแตกตางกันอีกดวย

  ความสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ มาตรการทางกฎหมายของไทยขัดแยงกับ                          

หลักเศรษฐศาสตรสุขภาพอยางชัดเจน เนื่องจากไมมีมาตรการในการคัดกรองแรงงานขามชาติและ                                       

ผูตดิตามทีม่ปีระสทิธิภาพและเปนมาตรฐานเดยีวกนั ทาํใหแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามเดนิทางเขาสูประเทศ

มากจนเกินกําลังทรัพยากรทางการแพทย นอกจากนี้  ระบบการจัดสรรงบประมาณทางสาธารณสุขของไทย        

ยังเปนการคํานวณงบประมาณแบบตอคนตอป ดังนั้น เมื่อมีแรงงานขามชาติท่ีไมมีประกันสุขภาพใด ๆ                            

มาใชบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผูใหบริการจะตองรับความเสี่ยงดานภาระคาใชจายเอง ทั้งนี้ เมื่อนํา

จาํนวนแรงงานขามชาติและผูตดิตามท่ีไมมปีระกนัสขุภาพ 5 แสนคน มาคํานวณรวมกบังบประมาณสุขภาพ

ตอคนตอป โดยไมรวมคาใชจายดานบุคลากร จากงบประมาณท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ                                 

ไดรับประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 15,177 ลานบาทแลว (Hfocus, 2016) พบวา ไทยจะตองมีงบประมาณ

เพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1,121 ลานบาท จึงจะเพียงพอตอการดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม                    

ที่ไมมีประกันสุขภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาว จะเปนการซํ้าเติมสถานการณดานงบประมาณ และบุคลากร                         

ทางดานสาธารณสุขของไทยท่ีกําลังประสบปญหาอยางรุนแรง กลาวคือ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560                   

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสบกับสภาวะขาดทุนรุนแรงเขาขั้นวิกฤติถึง 87 แหง                                     

จากจํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด 896 แหงท่ัวประเทศ ในขณะท่ีแพทยยงัมีจาํนวนไมเพยีงพอกับความตองการ

ของประชาชน โดยประเทศไทยมีแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตํ่ากวามาตรฐานขององคการ                                        

อนามัยโลกถึง 3 เทา (Thaipublica, 2018)

 ในขณะเดียวกัน เมื่อนําขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อันไดแก หลักสิทธิในสุขภาพ                                

ตามมาตรา 28 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว และปฏิญญา

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ               
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มาตรวจสอบผลการวิจัย พบวาในทางทฤษฎีไทยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีใหความคุมครองสิทธิในสุขภาพ

ขั้นพื้นฐานตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม แตในทางปฏิบัติมาตรการดังกลาวยังมีขอบกพรองทั้งดาน                    

เนื้อหาบทบัญญัติ และการบังคับใช สงผลใหมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางนอย 5 แสนคน                                     

ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ นอกจากน้ียังมีผลการวิจัย (Sali Sukansin, 2014, 112-114) สนับสนุน                       

วาระบบการคัดกรองและระบบประกันสุขภาพที่หลากหลายและมีสาระสําคัญแตกตางกัน เปนปจจัย                                

ที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองสิทธิทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกันอีกดวย                           

ในขณะท่ีการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบประกันสุขภาพแหงชาติของเกาหลีใต (Kim, J. ; Yoon ;                                     

Kim L. & Kim D, 2017, 5-17) ระบุวาการบังคับใชระบบประกันสุขภาพระบบเดียวตอประชาชนทุกคน                        

เปนปจจัยที่ทําใหแรงงานขามชาติไดรับความคุมครองทางสุขภาพและเขาถึงบริการการรักษาพยาบาล                         

ไดเทียบเทากับพลเมืองเกาหลีใต จึงนําไปสูขอสรุปที่วาผลของการศึกษามีความสอดคลองกับสมมติฐาน                      

ที่ตั้งไว กลาวคือ ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตาม                          

และปญหามาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ                  

เปนสาเหตหุลกัทีท่าํใหแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามไมไดรบัความคุมครองทางสขุภาพ จนทาํใหทางการไทย

ตองรับภาระคาใชจายทางสุขภาพที่เรียกเก็บไมไดเปนจํานวนมหาศาล ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ไทย                              

จะตองปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทั้งสองสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะไดเปน 2 ประการหลักคือ 

 1. การปรบัปรงุมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกาํหนดเง่ือนไขในการรับแรงงานขามชาติ 

และผู ติดตามเขาสู ระบบ ทั้งนี้จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่                               

ประสบความสําเร็จและไดรับการยกยองในระดับสากลอยางเชน ระบบการจางงานแบบรัฐตอรัฐ                           

ของเกาหลีใต (Bisheh, 2017, 18) และจากผลการวิจัยชองวางการบังคับใชกฎหมายจากประสบการณ                     

ของประเทศท่ีมีปญหาใกลเคียงกับไทย ทั้งดานภูมิศาสตร และดานการดําเนินนโยบายท่ีไมมีเสถียรภาพ                  

อยางเชน สเปน (Garcés-Mascareñas, 2013, 7-12) ทําใหสรุปไดวา ไทยควรกําหนดใหชองทางในการรับ

แรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบมีเพียงชองทางเดียวแบบเกาหลีใต เพ่ือความเปนเอกภาพ และ                  

เปนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังควรรักษาเสถียรภาพของระบบดวยการกําหนดนโยบาย                         

ระยะยาวในรูปแบบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ไทยจะตองมีมาตรการทางกฎหมาย                          

ในการคัดกรองแรงงานขามชาติ และผูติดตามอยางเปนรูปธรรม โดยตองกําหนดคุณสมบัติของแรงงาน                      

ใหสอดคลองกับความตองการการจางงานในประเทศ อีกทั้งยังตองกําหนดเงื่อนไขการรับผู ติดตาม                                

เปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกับสเปน โดยตองมีการจํากัดจํานวนผูติดตาม และตองกําหนดใหแรงงาน                   

ขามชาตพิสิจูนใหไดถงึความสามารถในการเลีย้งดผููตดิตาม เชนกาํหนดรายไดขัน้ต่ําของแรงงานทีจ่ะสามารถ

มีผูติดตามได เปนตน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูติดตามเอง และเพ่ือมิใหผูติดตามเหลานั้นกลายเปน    

ภาระทางการคลังตอระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว
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 2. การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชบงัคบัใหแรงงานขามชาติและผูตดิตามเขาสูระบบประกัน

สุขภาพ ดังที่ไดกลาวแลววามีผลการวิจัยระบุวาระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตามของไทย

ทีม่จีาํนวนหลายระบบ เปนสาเหตุทีท่าํใหเกดิความเหลือ่มลํา้และความสบัสน ดงันัน้ผูเขียน จงึมขีอเสนอแนะวา 

ประเทศไทยควรกาํหนดใหระบบประกนัสขุภาพของแรงงานขามชาตมิเีพยีงระบบเดยีว นัน่คอืระบบบัตรประกนั

สุขภาพภาคบังคับ ทํางานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับใชตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม                              

ที่มีสถานะทางกฎหมายทุกประเภท โดยสาระสําคัญของระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับคือ ตองกําหนด

ใหการซื้อบัตรประกันสุขภาพเปนเงื่อนไขในการไดรับสิทธิพํานักในราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาต

ทํางานใหกับแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน หากไทยสามารถบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ                      

ภาคบงัคบัไดจะกอใหเกดิประโยชนทัง้ในดานการบรหิารจดัการ และดานการคลงั ในขณะทีแ่รงงานขามชาตแิละ

ผู ติดตามเองก็จะไดรับความคุ มครองโดยไมตกหลน ลดปญหาเรื่องนายจางไมแจงชื่อแรงงานเขาสู                              

ระบบประกันสงัคม หรอืจายเงินสมทบลาชา นอกจากนีแ้รงงานขามชาตแิละผูตดิตามจะมีภาระคาประกันสขุภาพ

ลดลง แตไดความคุมครองท่ีจําเปนในทันทีโดยไมตองรอใหมีการเกิดสิทธิ อีกท้ังยังทําใหการคุมครองสิทธิ                

ในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคนอยูภายใตบรรทัดฐานเดียวกัน ไมมีการแบงแยกอีกดวย

ทั้งน้ี เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม                                  

มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 2 ประการคือ

 1. ตองมีการเก็บขอมูลภาคสนามในกลุมประชากรท่ีคัดเลือก ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และ

แรงงานขามชาติเพื่อใหการวิจัยมีความนาเช่ือถือ และเพ่ือใหทราบขอมูลปญหาในทางปฏิบัติในการนํา                       

ขอบกพรองมาปรับปรุงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายตอไป

 2. ตองมีการศึกษาความเปนไปได ตลอดจนถึงแหลงที่มาของเงินทุน ในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ

ของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เพื่อทําหนาที่ดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะ   

ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีความเจ็บปวยจําเปนนอกเหนือจากความคุมครองของบัตรประกันสุขภาพ

สรุป
 สิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรเขาถึงไดโดยไมมีการนําปจจัยดาน             

เชื้อชาติมาแบงแยก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปนสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันเปน                   

กลุมคนที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทางการไทยในฐานะรัฎฐาธิปตย มีหนาที่จะตอง                         

จัดระเบียบสังคม เพื่อใหสามารถดูแลสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวมไดอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็มี                     

ความรบัผดิชอบในการจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ ในการนี ้เพ่ือเปนการประกนั

สภาวะจําเปนขั้นพื้นฐานในดานความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันถือเปน

ประชาชนอีกกลุมหน่ึงที่พํานักอยูในราชอาณาจักร ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขมาตรการทาง

กฎหมายอันถือเปนกรอบแนวปฏิบัติทั้งสองสวน ไดแกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนด

เง่ือนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ เพ่ือใหแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน                           



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 241

มสีถานะถกูตองตามกฎหมาย และเขาสูระบบอยางเปนเอกภาพ ภายใตมาตรฐานเดยีวกนั นอกจากนีย้งัตอง

มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ 

ดวยการกําหนดใหการซื้อบัตรประกันสุขภาพเปนเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต และตออายุสิทธิ                                  

ในการทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักรของแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนโดยไมมีขอยกเวน 

เพือ่ใหแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามทกุคนไดรบัความคุมครองทางสขุภาพในระบบเดยีวกนัตามบรรทดัฐาน

ของหลกัสทิธิมนษุยชน ในขณะทีป่ระเทศไทยกส็ามารถบรหิารจดัการระบบการคลงัของระบบประกนัสขุภาพ

แรงงานขามชาติและผูติดตามไดอยางย่ังยืน
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บทคัดยอ
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาปญหา อปุสรรคและรปูแบบการคาชายแดนคาสงชายแดน

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 เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง                                       

และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมการวิเคราะหขอมูลใชการบรรยายเชิงพรรณนา

 ผลการศึกษาปญหา อปุสรรคในกระบวนการคาชายแดนอําเภอเมือง จงัหวัดมกุดาหาร พบวา สวนใหญ

เกิดจากการเก็บภาษี รอยละ 10 ของมลูคาสนิคาทีเ่กนิกวา 1,500 บาท ทีด่านศลุกากร สปป.ลาว  สวนรปูแบบ

การคาชายแดนของผูประกอบการทองถิน่อาํเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร กาํหนดได  6 รปูแบบคือ 1) รปูแบบการคา

สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น A (Model A) แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร 2) รูปแบบการคา                      
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สงชายแดนของผูประกอบการทองถ่ิน  B (Model B) แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา                              

3) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น C (Model C) แบบขนสงสินคาทางรถโดยสาร                       

แบบมีนายหนา  4) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น D (Model D) แบบขนสงสินคา                 

ดวยรถยนตสวนตัว  5) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น E (Model E) แบบขนสงสินคา

ทางเรือโดยสารโดยใชการสือ่สารสังคมออนไลน และ 6)รปูแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถ่ิน 

F (Model F) แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารโดย ใชการส่ือสารสังคมออนไลน  ทั้งน้ีพบวารูปแบบท่ีมี                       

ความสะดวกและคาใชจายนอยที่สุดคือรูปแบบการคาชายแดน E และ F  คือการขนสงสินคาทางเรือโดยสาร

และรถโดยสารโดยใชการสือ่สารสงัคมออนไลน รปูแบบทีไ่ดรบัความนยิมคอื  รปูแบบการคาชายแดน 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) มีความสัมพันธเก่ียวของกัน     

ในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องของภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธ                             

อันยาวนาน และมีการเปดเสนทางคมนาคมทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตามจังหวัดตาง ๆ ที่สะดวกยิ่งข้ึน

สงผลใหปริมาณการคาชายแดนของท้ังสองประเทศมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองจังหวัดมุกดาหารเปนพื้นท่ี                  

ที่มีศักยภาพและโอกาสทางการคาและการลงทุนสูงชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาวซึ่งเปนประเทศ                               

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นทุกปมีภูมิศาสตรท่ีตั้งอยูบนเสนระเบียงเศรษฐกิจ                      

ตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor (EWEC) จากนโยบาย One Belt, One Road                   

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีใหความสําคัญกับการเช่ือมโยงสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอีก 64 ประเทศ                  

ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยเขาไวดวยกนัภายใตการเชือ่มโยงทัง้ทางบกและทางทะเล (Department of Foreign 

Trade, 2015)  อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบใหจังหวัดมุกดาหาร   

เปนพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการจดัตัง้เปนเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษระยะแรก (The Secretariat of the 

Cabinet, 2014) จุดการคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหารมี 2 แหงคือ ทาเทียบเรือดานศุลกากร บริเวณ                   

ตลาดอนิโดจนี และสะพานมติรภาพไท-ลาวแหงที ่2 ทัง้สองแหงเปนจดุสงออกทีส่าํคญั มกีารนาํเขา-สงออกสนิคา

ทีจ่งัหวัดมกุดาหาร ในปงบประมาณ 2560 มมีลูคาการคาชาย แดนไทย-สปป.ลาว  รวมสูงถงึ 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                       

พธิกีารศลุกากรเทานัน้  ลกูคาชาว สปป. ลาว ทีเ่ปนพอคาแมคารายยอยมักเดินทางมาซ้ือสินคาเพือ่จําหนายตอ                    

และใชในครัวเรือนของตนเอง สินคาสงออกสวนใหญเปนประเภท สินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณการเกษตร 

และของใชในชีวิตประจําวันอ่ืนๆ มีการสงออกสินคาในแตละวันจํานวนมากผานชองทางการคาทั้ง                          

อาคารทาเทียบเรือ สถานีขนสงผูโดยสารและสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 (Customs of Mukdahan 
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Province, 2016) การคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิน่ใน อาํเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร  มกัจะเปนรูปแบบ                       

ทีเ่รยีบงาย สะดวกและรวดเรว็ มกีารใชผูมสีวนเกีย่วของกบัการคาชายแดนชวยดาํเนนิการเพือ่ใหการสงสินคา

ดาํเนนิงานไปไดอยางราบรืน่ ซึง่รปูแบบนีย้งัไมเปนรปูแบบทีช่ดัเจน มกีารปรับเปลีย่นรปูแบบตามความสะดวก

ทัง้ของผูซือ้ผูขายและตามความเปลีย่นแปลงตามยคุสมยัและเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอยางมากซึง่จะมสีวน

ทาํใหรปูแบบทาํใหรปูแบบการคาชายแดนในปจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ ผูวจิยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษา

ปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถ่ิน ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร                      

วามีลักษณะการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการข้ันตอนการการสงออกเปนรูปแบบใด                             

เพื่อผู ประกอบการทองถ่ินจะสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือสราง                           

ความสามารถทางการแขงขันไดตอไป

วัตถุประสงค
 ศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนคาสงชายแดนของผูประกอบการคาสงใน

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ทบทวนวรรณกรรม
 1. กระบวนการคาชายแดน
  การคาชายแดน หมายถึง การคาที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ของประชาชนหรือผูประกอบการ                       

ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน การคาชายแดนมี

ววิฒันาการอยางตอเน่ือง เริม่ตนจากการคาแลกเปล่ียนผลผลิตทีจ่าํเปนตอการดํารงชีพ เมือ่มผีลผลิตมากข้ึน

และเกนิความตองการ กเ็ริม่พฒันาสูการแลกเปลีย่นผลผลติเพือ่หวงัผลกาํไร แตยงัคงจาํกดัอยูในเฉพาะพืน้ที่

บรเิวณตามแนวชายแดนทีเ่คยเปนชมุชนด้ังเดมิตามเสนทางทีเ่คยใชอยูแตเดมิเมือ่คร้ังยังไมแบงเขตแดนหรอื

อาณาเขตท่ีเรยีกวา ชองทางการคาตามธรรมชาติ หรือเรียกอีกอยางวา จดุผอนปรนทางการคา (Wairatphanit, 

2006)

  ในอดีตการคาชายแดนในจังหวัดมุกดาหาร มีการขนสงสินคาผานทางเรือโดยสารขามฝาก   

บริเวณสองนางสถิต อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ติดกับตลาดอินโดจีนเพียงชองทางเดียว การนําเขาและ

สงออกสินคา จากมีการซื้อขายและสงออกสินคาที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน หรือเปนสินคา                  

ทีห่าไดจากธรรมชาติ ผลติภณัฑจากปา ปจจบุนัการนําเขาและสงออกไดเปล่ียนเปนสินคาทีม่คีวามหลากหลาย

และมีมูลคาเพ่ิมมาก เชน สินคาอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เสื้อผา เปนตน 

  ตอมาในป พ.ศ. 2550 มีการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 2 เช่ือมตอระหวาง                              

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย  

ในปงบประมาณ 2560 มีการขนสงสินคาผานชองทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 อยางมากผาน                        

พธิกีารศุลกากร ระเบียบสินคาเขาและออกอยางถกูตอง สนิคาทีม่กีารสงออกสินคาไปยังแขวงสะหวนันะเขต 
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สปป.ลาวสูงสุดคือ หนวยประมวลผลหรือหนวยเก็บขอมูล รองลงมาคือแผนวงจรพิมพ อุปกรณสํารองไฟ 

ทรานซิสเตอร นํา้ตาลทราย และนํา้มนัเชือ้เพลงิ ตามลาํดบั  รวมมลูคาการคาชายแดน 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 สินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภค

ที่ผลิตและจําหนายในประเทศไทยไดรับความนิยมใน สปป. ลาว อยางมาก ดวยคุณภาพ ความหลากหลาย

ของสนิคา ความทนัสมยั และราคาสนิคาทีพ่อจะเปนทีย่อมรบั อกีทัง้สือ่โทรทศันของไทยมอีทิธพิลตอประชาชน

ชาว สปป. ลาว จึงทําใหความตองการสินคาของไทยกระจายออกไปอยางมาก สินคาเหลานี้พอคาแมคา      

ชาว สปป. ลาว มักสงออกไปทางเรือโดยสารขามฟาก มากกวาผานทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 

เพราะมีความสะดวก มีนายหนารับจางจัดการขนสงสินคาไปยังสปป.ลาวให และมีคาใชจายไมแพง  

 2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกทางธุรกิจ
  ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีแนวโนมวาจะมีอัตรา                 

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็มากยิง่ขึน้ผูประกอบการองคกรธุรกิจจะตองปรับตัวใหเขากบัปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกเปนพลังผลักดันจากภายนอก เปนปจจัย                                     

ที่ไมสามารถควบคุมไดและสงผลตอการดําเนินงานผูประกอบการหรือองคกรธุรกิจ ดังนี้ (Mechart, 2006)

  2.1 ดานการเมืองระบบการเมืองและกฎหมายของแตละประเทศจะแตกตางกัน ซึ่งกฎหมาย

ของแตละประเทศจะเขามามีสวนรวมและควบคุมการดําเนินงานในการทํางานของภาคธุรกิจ

  2.2 ดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยเกี่ยวกับภาพรวมดานเศรษฐกิจขององคกรที่ตั้งอยู บน                           

สภาพเศรษฐกิจของแตละสังคมในแตละชวงเวลาท่ีเปล่ียนแปลง ปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอ                       

การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  2.3. ดานสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลตอกรดําเนินงานขององคกร                    

เชน ความแตกตางดานประเพณ ีวฒันธรรม วถิชีวีติความเปนอยู ระดบัการศกึษา การรบัรูและทศันคต ิ เปนตน

  2.4.  ดานเทคโนโลยีความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลท้ังดานดีและไมดีตอองคกร                       

จึงควรปรับตัวเพื่อใหทันตอเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งการสื่อสาร เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ

   ทั้งในผลการวิจัยของ Junsuwan (2014) เรื่อง แนวทางการพัฒนาดานชายแดนสะเดา

โดยในงานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหเพ่ือนําผลการวิเคราะห                        

ไปเสนอแนวทางหรือกลยุทธ โดยในสวนของจุดแข็งจุดออน เปนเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน

หรือระบบ ใชหลัก 4M ตามหลักการบริหารจัดการเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห ในขณะท่ีดานโอกาส                         

และอุปสรรค เปนเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานหรือระบบ ผูวิจัยใชหลัก PEST Analysis 

ประกอบดวย ดานการเมือง (Political) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social) และ

ดานเทคโนโลยี (Technology) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ผลการวิเคราะห ทําใหทราบวาดานชายแดน
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สะเดาคอนขางมีศักยภาพในการเขาสูระบบ NSW เนื่องจากมีจุดแข็งในเร่ืองของบุคลากร งบประมาณและ

ดานกายภาพ มีโอกาสในเร่ืองของกรอบความรวมมือตางๆ งบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาระบบ                        

แตยังมีจุดออนในเรื่องของกระบวนการในการใชระบบ และอุปสรรคเรื่องขอกฎหมายที่ยังไมเอื้อตอ                                   

การใชระบบตลอดจนการกําหนดผูรับผิดชอบหลักไมมีอํานาจเต็มในการบริหารจัดการ

 3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis)
  PEST Analysis คือ เคร่ืองมือท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ "ภาพรวม"                      

ของสภาพแวดลอมพ้ืนที่ที่กําลังจะเขาไปดําเนินงานดานธุรกิจและคิดเก่ียวกับโอกาส และภัยคุกคามท่ีอยู

ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม PEST Analysis จะชวยในดานการวิเคราะหการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี                      

PEST Analysis ประกอบดวย (Morrison, 2006)

  3.1   ปจจยัทางการเมือง (Political) เชน กฎหมาย นโยบายตางๆ ของภาครัฐทีส่งผลถงึภาคธุรกจิ 

เปนตน

  3.2  ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว คาเงินตกตํ่า เปนตน

        3.3 ปจจัยทางสังคม (Social) เชน ระดับการศึกษาพื้นฐานท่ีสูงขึ้น ขนาดและลักษณะของ

ครอบครัว เปนตน

        3.4 ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีตางๆ เชน ระบบ                           

การขนสงการสื่อสาร และ Social Network

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการศึกษาวิจัยได ดังภาพที่ 1

 
 

ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยดาการเมือง

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ปจจัยทางดานสังคม

ปจจัยทางดานเทคโนโลยี

ปจจัยดานสภาพแวดลอม

ทางการแขงขัน

กระบวนการ
การติดตอส่ือสาร

ความหลายหลายของสินคา

ราคา

การบริการ

การขนสง

การชําระเงิน

ความถ่ีในการซื้อสินคา

ปญหาอุปสรรค
การคาชายแดน
และรูปแบบ

การคาชายแดน
ของผูประกอบการ
ทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
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วิธีการวิจัย
 1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง
         1.1 ประชากร คอื ประชากรเปาหมายทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีค้อื ผูมสีวนเกีย่วของในกระบวนการ

คาสง ในอาํเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร ไดแก กลุมผูประกอบการคาสง ผูมอีาชพีกรรมกร ผูมอีาชพีขับรถรับจาง 

ผูมีอาชีพนายหนา และลูกคาชาว สปป. ลาว 

  1.2 กลุมตวัอยาง คอื ผูมสีวนเกีย่วของในกระบวนการคาสงในอาํเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร 

ไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยลักษณะการเลือกกลุมตัวอยาง                    

เปนไปตามคุณสมบัตแิละวัตถปุระสงคของการวิจยั และกลุมตวัอยางยินดีเปดเผยขอมลูในการคาชายแดน ดงันี้ 

   1.2.1 กลุมผูประกอบการคาสง กลุมตัวอยางท่ีเลือกมีลักษณะคือมีการจําหนายสินคา

ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารใหแกผูประกอบการคาแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว โดยผูประกอบการ    

จะตองมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 8 คน 

   1.2.2  ผูมอีาชพีกรรมกร กลุมตวัอยางทีเ่ลือกมลีกัษณะคอื รบัจางแบกหามสนิคาในบรเิวณ

ทาเทียบเรือมุกดาหาร จํานวน 10 คน 

   1.2.3 ผูมีอาชีพขับรถรับจาง กลุมตัวอยางท่ีเลือกมีลักษณะคือ รับจางขนสงสินคา                         

ใหกับผูประกอบการชาว สปป. ลาว ที่เขามาซื้อสินคาในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 10 คน 

   1.2.4  ผูมอีาชพี นายหนา กลุมตวัอยางทีเ่ลอืกมลีกัษณะคอื รบัจางซือ้สนิคาตามรายการ

สั่งใหแกลูกคาชาว สปป. ลาว และดําเนินการขนสงถึงผูรับที่ สปป. ลาว จํานวน 2 คน 

   1.2.5 ลูกคาชาว สปป. ลาว กลุมตัวอยางท่ีเลือกมีลักษณะคือเปนลูกคาที่ซื้อสินคากับ               

ผูประกอบการคาสงใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 15 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
        2.1 แบบสมัภาษณแบบกึง่โครงสราง กบัผูมสีวนเก่ียวของในการดําเนินธรุกจิคาสงชายแดน 

เพือ่ศกึษาขอมลูเกีย่วกบัปญหา อปุสรรคและรปูแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิน่ เปดโอกาส

ใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ประกอบดวยคําถาม                          

สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับกระบวนการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้                               

1) ดานการติดตอสือ่สาร 2) ดานความหลากหลายของสนิคา 3) ดานราคา 4) ดานการบรกิาร 5) ดานการขนสง 

6) การชําระเงิน และ 7) ดานความถ่ีในการซ้ือสินคาคําถาม สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับปญหาและ                        

อุปสรรคเกี่ยวกับการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

   การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ ผู วิจัยนําเสนอแบบสัมภาษณเชิงลึก                                    

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรในการศึกษา หาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข                    

ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมของภาษาและถอยคําที่ใช ลักษณะคํากํากวมหรือไมจากนั้นจึงนําไปแกไข                              

ขอบกพรอง
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  2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
จรงิและถูกตอง ผูวจิยัใชวธิกีารเก็บขอมลูโดยการสังเกตแบบไมมสีวนรวม กาํหนดประเด็นในการสังเกต ดงันี้                 

1) ดานการติดตอสือ่สาร 2) ดานความหลากหลายของสนิคา 3) ดานราคา 4) ดานการบรกิาร 5) ดานการขนสง    

6) การชําระเงิน 7) ดานความถี่ในการซื้อสินคาและใชแบบบันทึกการสังเกต

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
           ผูวจิยัไดลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสมัภาษณเชงิลึกและการสงัเกตแบบไมมสีวนรวม

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 กับการเก็บขอมูลเพ่ือเปนการ                             

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทันที ซึ่งไดอาศัยการตรวจสอบแบบหลายมุมมองหรือแบบสามเสา                         

(Methodological Triangulation) ของ Denizen (Denizen, 1970 as cited in Chantavanich, 2004)                          

นํามาปรับใช ดังนี้

   4.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ไดใชการตรวจสอบโดย                               

การสัมภาษณและการสังเกตแบบไมมีส วนร วม โดยใชกลุ มตัวอยางเดิม แตกตางท่ีเวลาผู วิจัย                                                         

ไดทําการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเมื่อเวลาผานไปประมาณ 1 สัปดาหไดทําการสัมภาษณและสังเกต                     

แบบไมมสีวนรวมซํา้อีกครัง้ในกลุมตวัอยางเดมิ ผลการตรวจสอบพบวา ขอมลูทีไ่ดรบัตรงกนัแมจะไดรบัตางเวลา

   4.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation) ไดให                          

ผูชวยผูวิจัย เปนผูลงพ้ืนที่ทําการสังเกตและสัมภาษณกลุมตัวอยางแทนผูวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางเดียวกัน          

ผลการตรวจสอบพบวา ขอมูลที่ไดรับตรงกันแมวาจะเปล่ียนตัวผูทําการสัมภาษณ

   4.1.3 การตรวจสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)                  

ไดใชการการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ควบคูไปกับการสัมภาษณพรอมกันนั้นไดทําการศึกษาขอมูลจาก                    

เอกสารอื่นๆ  และงานวิจัยอื่นๆประกอบดวย ผลการตรวจสอบพิจารณาจากการสัมภาษณผูใหขอมูล                       

จํานวนหลายคนใหความเห็นที่ตรงกันหรือคลายกันในแตประเด็น

  4.2  การวเิคราะหขอมลู ผูวจิยัไดกาํหนดลักษณะการวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณ
กลุมตวัอยาง โดยนาํขอมลูท่ีไดรบัจากการสมัภาษณกลุมตวัอยางมาจดักลุมและวเิคราะหภาพรวมของขอมูล

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 ดังน้ี 
                1.1 ดานการเมอืงการปกครอง การเกบ็ภาษอีากรมลูคาเพิม่ (VAT) ทีด่านศลุกากร สปป. ลาว                

สําหรับสินคาที่ติดตัวมากับผูโดยสาร ในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาเครื่องใชที่มีมูลคาเกินกวา 1,500 บาท

  1.2 ดานเศรษฐกิจ การเก็บภาษีอากรมูลคาเพ่ิม (VAT) ที่ดานศุลกากร สปป. ลาว ทําให                  

การซ้ือสินคาของชาว สปป. ลาว มีจํานวนลดลง ผูประกอบการรานคาตางก็ไดผลกระทบมียอดขายที่ลดลง           

นอกจากน้ัน รานคาที่มีจํานวนมากข้ึนทั้งร านคาระดับทองถ่ินเดียวกันและหางคาปลีกขนาดใหญ                               

อาํนาจการตอรองราคาของลูกคาจงึมีมากข้ึน ผูประกอบการทองถิน่ทีต่องการรักษาฐานลกูไวจงึมกีารลดราคา                         

จัดโปรโมช่ันใหกับลูกคาเสมอ  นอกจากน้ัน เมื่อมีคาใชจายดานภาษีมากขึ้น ลูกคาชาว สปป. ลาว บางราย

เลือกใชการลักลอบขนสงสินคาแบบไมพิธีการศุลกากรเพื่อลดคาใชจาย

  1.3  ดานสงัคมและวฒันธรรม ผูประกอบการระดับทองถ่ินขาดแรงงานระดับลูกจาง แรงงาน

จาก สปป. ลาว เขามามากในประเทศไทย แตบางชวงเวลาวันหยุดยาว หรือฤดูทํานา แรงงานเหลานี้มักจะ

กลับไปยังบานเกิด ทําใหผูประกอบการที่วาจางแรงงานเหลานี้ขาดแรงงานทํางาน 

  1.4 ดานเทคโนโลย ีผูประกอบการยังขาดความรูดานเทคโนโลยีในการพัฒนา เพิม่ฐานลูกคา 

และชวยในการทําการคา

 2.  ผลการศึกษารูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นใน อําเภอเมือง                                         
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา กลุมลูกคาชาว สปป. ลาว ที่ขามมาซื้อสินคาที่ อําเภอเมือง                                   

จังหวัดมุกดาหารเปนผูกําหนดรูปแบบของกระบวนการคาสงชายแดน โดยสามารถกําหนดรูปแบบได                                

6 รูปแบบ ดังตาราง

ที่   รูปแบบการคา            กระบวนการคาโดยสรุป                 ขอดี  ขอจํากัด

1 รูปแบบ A (Model A): 

รูปแบบการคา

สงชายแดนของ

ผูประกอบการทองถ่ิน

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

ทั้งส้ิน ซึ่งอาจมีคาใชจายสูง
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ที่   รูปแบบการคา            กระบวนการคาโดยสรุป                 ขอดี  ขอจํากัด

2

3

4

5

รูปแบบ B (Model B): 
รปูแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการ
ทองถิ่นแบบ
ขนสงสินคาทางเรือ

โดยสารแบบมีนายหนา

รูปแบบ C (Model C): 
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถ่ิน 
แบบขนสงสินคาทางรถ

โดยสารแบบมีนายหนา

รูปแบบ D (Model D): 
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสนิคา

ดวยรถยนตสวนตัว

รูปแบบ E (Model E): 
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น 
แบบขนสงสินคา

ทางเรือโดยสาร

ลูกคา สปป.ลาว เดินทางมา
ซื้อสินคาทางเรือโดยสาร
ระหวางประเทศและ วาจาง
นายหนาเพ่ืออาํนวยความสะดวก
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

ลูกคา สปป.ลาว ใชการสื่อสาร
สังคมออนไลนสั่งซ้ือสินคา
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
ลกูคาชาว สปป. ลาว ไดมาทาํธรุะ
สวนตัวอยางอื่น มีความอิสระ
ในการเดินทางซื้อสินคาและ
ทองเที่ยว และสามารถซ้ือสินคา
กลับไดไมจํากัด
ขอจํากัด
มีคาใชจายในการเดินทาง
ตอคร้ังสูงกวารูปแบบอื่นๆ และ
การซื้อสินคาจํานวนมากเพื่อ
การคา อาจทําใหตองเสียภาษี

นําเขาที่ดานศุลกากร สปป. ลาว

ขอดี
มีความสะดวกและคาใชจาย
ประหยัด ลูกคาไมตองเดินทาง
มาซื้อสินคาดวยตนเอง 

ไมตองเสียเวลาเดินทาง

ใชการสื่อสารผานโทรศพัท
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5

6

ที่   รูปแบบการคา            กระบวนการคาโดยสรุป                 ขอดี  ขอจํากัด

โดยใชการสื่อสาร

สังคมออนไลน (ตอ)

รูปแบบ F (Model F): 
รปูแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการทองถิน่ 
แบบขนสงสินคาทาง
รถโดยสารและ
ใชการสือ่สาร

สังคมออนไลน

ดําเนินการขนสงสินคากลับไปยัง 

สปป. ลาว (ตอ)

ลูกคา สปป. ลาว ใชการสื่อสาร
สังคมออนไลนสั่งซ้ือสินคากับ
รานคา รานคาสงสินคา
ทางรถโดยสารระหวางประเทศ 
วาจางนายหนาเพื่อ
อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการขนสงสินคา

กลับไปยัง สปป. ลาว

หรือการส่ือสารสังคมออนไลน
ในการส่ังสินคากับรานคา และ
ฝากเงินสดมากับนายหนา
นายหนาชวยอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคากลับไปยัง 

สปป. ลาว

ขอจํากัด
หากรานคามีสินคาใหม ลูกคา
อาจเสียโอกาสในการไดสินคา
ใหมไปเปดตลาด เพื่อเปน             

การเพิ่มลูกคาใหแกรานคาได 

ขอดี
มีความสะดวกและคาใชจาย
ประหยัด ลูกคาไมตองเดินทาง
มาซื้อสินคาดวยตนเอง ไมตอง
เสียเวลาเดินทาง ใชการสื่อสาร
ผานโทรศัพทหรือสังคมออนไลน
ในการส่ังสินคากับรานคา และ
ฝากเงินสดมากับนายหนา 
นายหนาชวยอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคากลับไปยัง 

สปป. ลาว 

ขอจํากัด

หากรานคามีสินคาใหม 

ลูกคาอาจเสียโอกาสในการ

ไดสินคาใหมไปเปดตลาด 

เพื่อเปนการเพิ่มลูกคา

ใหแกรานคาได 
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. ปญหา อุปสรรคในการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น 
                  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบปญหา อุปสรรคการคาสงชายแดน คือปญหาการเก็บภาษีอากร                            

มลูคาเพิม่ (VAT) ทีด่านศุลกากร สปป.ลาว สาํหรบัสินคาทีต่ดิตัวมากบัผูโดยสาร ในอัตรารอยละ 10  ของมูลคา
เครือ่งใชท่ีมมีลูคาเกินกวา 1,500 บาท การเรียกเก็บภาษอีากรมลูคาเพิม่นี ้สงผลกระทบตอลูกคาชาว สปป. ลาว 
และผูประกอบการรานคา เปนอยางมาก เนือ่งจากหากลูกคาชาว สปป. ลาว ซือ้สินคามากเกินกวา 1,500 บาท
จะทําใหถูกเรียกเก็บภาษี จึงซื้อสินคานอยลง ผู ประกอบการรานคาตาง ๆ จึงขายสินคาไดนอยลง                                       
เกิดผลกระทบกับผูมีสวนรวมในการคาชายแดนท้ังระบบ 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
ศึกษาเร่ือง ปญหาการคาชายแดน จังหวัดตากผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง แบงปญหาออกเปน 3 ดาน                
คือ 1) ปญหาทางดานการคาชายแดนทั่วไป พบวาปญหาในเรื่องขอจํากัด ในการนําเขาหรือสงออกสินคา               
บางชนิด เปนปญหามากท่ีสุด 2) ปญหาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสงและการส่ือสาร พบวา                          
ปญหาทางดานการเก็บคาธรรมเนียมในการขนสงทั้งในระบบและนอกระบบซึ่ง สงผลใหตนทุนของ                                    
ผูประกอบการเพ่ิมขึ้น เปนปญหามากท่ีสุด และ 3) ปญหาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ                             
พบวาปญหาทางดานขั้นตอน พิธีการทางศุลกากรสําหรับสินคาบางประเภท เปนปญหามากที่สุด
  นอกจากน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Chaiudom (2007) ทําการศึกษาเร่ือง ปญหา                                
การคาชายแดนไทย-พมาในอําเภอแมสะเรียง จงัหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา ในพ้ืนทีอ่าํเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน ยังมีปญหาการคานอกระบบซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการลักลอบนําเขาและสงออกสินคา               
นอกระบบเพราะภาษีทางการคาสูง ขั้นตอนของพิธีการทางศุลกากรมีความซับซอน ยุงยาก และทําให                              

ผูประกอบการมีกําไรมากกวาการคาในระบบ

 2. รูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น
       จากการศึกษาเอกสารและผลการศึกษารูปแบบการคาชายแดนท่ีพบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถกําหนดรูปแบบได 6 รูปแบบ ดงันี ้(1) รปูแบบ A (Model A): รปูแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการ
ทองถิน่แบบขนสงสนิคาทางเรือโดยสาร (2) รปูแบบ B (Model B): รปูแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการ
ทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา (3) รูปแบบ C (Model C): รูปแบบการคา                            
สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนา (4) รูปแบบ D                             
(Model D): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาดวยรถยนตสวนตัว                               
(5) รปูแบบ E (Model E): รปูแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถ่ินแบบขนสงสนิคาทางเรอืโดยสาร
โดยใชการส่ือสารสังคมออนไลน และ (6) รปูแบบ F (Model F): รปูแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการ
ทองถ่ินแบบขนสงสนิคาทางรถโดยสารและใชการส่ือสารสังคมออนไลน โดยพบวา รปูแบบการคาสงชายแดน

ของผูประกอบการทองถ่ินแบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา (Model B) และรูปแบบการคา                   
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สงชายแดนของผูประกอบการทองถิน่แบบขนสงสนิคาทางรถโดยสารแบบมนีายหนา (Model C) ซึง่สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Naing (2010) ผลการศึกษาพบวา นายหนาเปนผู อํานวยความสะดวกในการคา                                           

มีความสําคัญในการคาชายแดนอยางมาก 

 

สรุป
 จากการศกึษาปญหา อปุสรรคและรปูแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิน่ ในอาํเภอเมอืง 

จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบ ปญหาเรื่องการขึ้นอัตราภาษี รอยละ 10 ที่ศุลกากรฝง สปป. ลาว                                  

สงผลใหลกูคาชาว สปป. ลาว ซือ้สนิคาลดนอยลง กระทบตอผูประกอบการคาในจังหวดัมกุดาหาร และสงผล

ถึงอาชีพอื่น ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในกระบวนการหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากรของไทยและ      

สปป. ลาว ควรพิจารณาหารือเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับภาษี ที่สงผลกระทบตอการคาชายแดนทั้งไทยและ                

สปป. ลาว เพื่อใหการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว มีความราบร่ืน ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของจังหวัดมีการเจริญเติบโต

 รูปแบบการคาชายแดนท่ีเปนที่นิยม คือรูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น B        
แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนาและ รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น C 
แบบขนสงสนิคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนาจะมคีาใชจายและมีความสะดวกในการเดนิทางและสงสนิคา
ในระดับใกลเคียงกัน การเดินทางดวยเรือโดยสารระหวางประเทศและทางรถโดยสารระหวางประเทศน้ัน     
ลูกคามักจะตัดสินใจเลือกจากสินคาท่ีตองการซ้ือ เชน สินคาท่ีมีนํ้าหนักมาก ชิ้นไมใหญนัก อาหารหรือ                  
เคร่ืองด่ืมท่ีตองการรักษาความเย็น มักจะสงดวยรถโดยสารระหวางประเทศ เพราะการเดินทางรถโดยสาร
ระหวางประเทศใชเดินทางประมาณ 30 นาท ี เทานั้น และสินคาที่มีขนาดใหญ มีปริมาณมากมักสงทางเรือ
โดยสารระหวางประเทศ ขั้นตอนในการขนสงสินคาไปยัง สปป. ลาว มีรูปแบบที่เรียบงาย ผูมีสวนเกี่ยวของ   
ในการคาชายแดนหลายอาชีพเขามามีสวนรวมในกระบวนการคาชายแดนน้ี สงเสรมิใหเกดิการพัฒนาการคา 
การลงทุน ทําใหระบบเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมีการเจริญเติบโตในอนาคตรูปแบบการคาชายแดน 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไป มคีวามทันสมยั ทนัตอโลกท่ีหมนุตามเทคโนโลยี เชน การขนถายสินคาปริมาณมาก
ควรใชเครื่องทุนแรงแทนกําลังคน หรือ การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน เชน  ไลน (LINE) เฟสบุค                              
(Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) ฯลฯ เสนอขายสินคาใหแกลูกคา เปนตน ผูประกอบการ                                      
จึงควรปรับตัวใหเทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนารานคา สินคา การบริการ ทั้งนี้เพ่ือสราง                           

ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนในอนาคต

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
  ผลการวิจยั  พบปญหาเรือ่งการข้ึนอัตราภาษ ีรอยละ 10 ทีศ่ลุกากรฝง สปป. ลาว สงผลใหลกูคา

ชาว สปป. ลาว ซื้อสินคาลดนอยลง กระทบตอผูประกอบการคาในจังหวัดมุกดาหาร และสงผลถึงอาชีพอื่น ๆ  

ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการอีกดวย หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากรของ สปป. ลาว                             

ควรพิจารณาถึงอัตราการเรียกเก็บภาษี รอยละ 10 ที่สงผลกระทบตอการคาชายแดนทั้งไทยและ สปป. ลาว
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 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
  2.1 รูปแบบการคาชายแดนควรมีความทันสมัย ทันตอโลกที่หมุนตามเทคโนโลยี เชน                           

การขนถายสินคาปริมาณมากควรใชเครื่องทุนแรงแทนกําลังคน หรือ การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน                     

เชน ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) ฯลฯ เสนอขายสินคาใหแกลูกคา ทั้งนี้                        

เพื่อลดขั้นตอน เพื่อความสะดวกสบาย และลดคาใชจาย

  2.2 กรณีจังหวัดมุกดาหารที่มีชายแดนติดกับ สปป. ลาว โดยมีแมนํ้าโขงเปนเสนเขตแดน                           

พบวาการขนสงสนิคาทางเรือโดยสารยังไมมกีารประกันภยัสินคาอกีทัง้เรือโดยสารมีขนาดเล็กใชขนสงสินคา

พรอมไปดวย ซึ่งเปนอันตรายอยางมากทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสองฝาย                             

ควรปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกันตอไป

 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป
  3.1 ตัวเลขการคาชายแดนสวนใหญของจังหวัดมุกดาหาร เปนตัวเลขการคา การสงออก                  

โดยบริษัท หรือโรงงานขนาดใหญ ที่ไมไดเปนการคาขายของผูประกอบการทองถิ่น หรืออาจมีบาง ทําใหไม

เปนตวัเลขท่ีแทจรงิของผูประกอบการทองถิน่ ดงันัน้ในการวิจยัคร้ังตอไป ควรศึกษาถึงตวัเลขการสงออกสินคา

ชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นที่แทจริง

  3.2 เนื่องจากประเทศไทยและ สปป. ลาว มีจุดเช่ือมตอกันระหวางประเทศเปนระยะทางถึง 

1,810  กโิลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด คือ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย นาน 

พะเยา อุตรดิตถ เชียงราย พิษณุโลก อํานาจเจริญ บึงกาฬและอุบลราชธานี ประเทศไทยมีชองทางคาขาย

ตามแนวชายแดนกับ สปป. ลาว ประมาณ 89 จุด (รวมจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนช่ัวคราวและ                                     

จุดผอนปรน) ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมพื้นที่มีการทําการคาชายแดนไทยและ สปป. ลาว ผูวิจัย                      

เห็นวาควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการคาชายแดนผูประกอบการทองถิ่นระหวางไทยและ สปป. ลาว ในทุกจุด 

เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถ่ิน ปญหาและอุปสรรคตอการคาชายแดน                  

เพื่อเปนขอมูลที่ละเอียดและสอดคลองกับความเปนจริงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการ

พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ชวยเหลือผูประกอบการทองถิ่นในการคาชายแดนระหวาง

ประเทศ และเพื่อสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกประชาชนตอไป
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพและปจจัยทางสังคมที่ส ง                               

ผลตอการเลอืกใชกลวิธกีารต้ังคาํถามเชงิสภุาพของพธิกีรทีส่มัภาษณแขกรบัเชิญ ตลอดจนเปรยีบเทยีบประเดน็

เหลาน้ีทีป่รากฏในรายการเพชรรามาของไทย ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ ตาย อรทัย และ รายการ           

The Late Show ของสหรัฐอเมริกา ตอนสนทนากับ Hillary Clinton และ Jessica Biel โดยนําทฤษฎี                            

ความสุภาพของ Brown & Levinson (1978, 1987) มาใชในการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัย พบวา พิธีกร

ของทั้ง 2 รายการใชกลวิธีตั้งคําถามเชิงสุภาพ 4 กลวิธี ไดแก กลวิธี ตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก 
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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 และใชกลวิธตีรงประเดน็ในการสมัภาษณตาย อรทยั 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
 เม่ือกลาวถงึความสุภาพมกัเปนทีเ่ขาใจวาหมายถึงการใชภาษาสภุาพหรอืการพดูโดยใชคาํราชาศัพท

หรือคําแสดงความสุภาพ เชน รับประทาน หรือ ทาน คําลงทาย คะ ครับ คําสรรพนาม คุณ ในภาษาไทย                  

หรือการใชรูปภาษาแสดงการยกยอง (Honorifics, Deference Markers) เชน การใชคําวา Sir หรอื Madam 
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ในภาษาอังกฤษสาํหรบัเรยีกผูทีเ่ราไมรูจกัมากอนเพือ่เปนการใหเกยีรต ิแตความสภุาพในภาษา หรือ Linguistic 

Politeness ตามมมุมองของนกัภาษาศาสตรนัน้ไมใชแคเพียงการใชรปูภาษาแสดงความสภุาพ หรือรูปภาษา

แสดงการยกยอง หากแตความสุภาพเปนทฤษฎีหน่ึงทางภาษาศาสตรทีเ่กดิจากการเลือกใชรปูภาษาท่ีเหมาะสม

กบับรบิทของผูพดูและผูฟง ซึง่หมายถงึการทีรู่วาผูพดูและผูฟงเปนใคร กาํลงัพดูในสถานการณใด ความสภุาพ

จงึเปนหลักการเบ้ืองหลังทีท่าํใหการส่ือสารสัมฤทธ์ิผล เพราะหากผูใชภาษาไมคาํนงึถงึความสุภาพ  ไมรกัษาหนา

ของกนัและกนักอ็าจเปนเหตใุหการสือ่สารน้ันลมเหลว เนือ่งจากกลวิธคีวามสภุาพมคีวามสาํคญัตอการรกัษาไว

ซึ่งมิตรภาพระหวางกัน ดังท่ี Brown & Levinson (1978, 1987) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสุภาพ                              

จากมุมมองเรื่องหนาไววา กลวิธีความสุภาพคือวิธีการตาง ๆ ที่ผูใชภาษาเลือกใชในการส่ือสารเพ่ือมิใหเปน          

การคุกคามหนา เนือ่งจากหนาเปนสิง่ทีไ่มมัน่คง เสียไปได หรือเพ่ิมพนูได ผูใชภาษาจึงไมไดเพยีงแคสือ่สารกนั

เพือ่แลกเปล่ียนขอมลู ขอความชวยเหลอื สารภาพผิด หรอืเลาเหตกุารณทีเ่กดิข้ึนเทานัน้ แตยงัตองรักษาหนา

ของตนและของผูอืน่ดวย การใชภาษาจงึเปนผลของการคดิไตรตรองอยางมีเหตผุลและเปนการกระทาํทีม่เีปาหมาย

 ทั้งนี้ ความสุภาพยังมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมอยางยิ่ง ซึ่งแตละวัฒนธรรมก็มีหลักการปฏิบัติ                   

เกี่ยวกับความสุภาพตางกัน (Deephadung, 2009)  โดย Tannen (1995) กลาววา วัจนลีลา (Linguistic 

Style) เปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการใชภาษา ซึ่งการใชวัจนลีลาแตละรูปแบบนั้นขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของสังคม

ทีห่ลอหลอมใหเราตองปรบัรปูแบบการใชภาษาของเราใหเหมาะสมกบัผูทีเ่ราพดูดวย ตวัอยางเชน สงัคมไทย

และสังคมตะวันตกมีการแบงสังคมเปนระบบชนชั้น แตไมมีกฎเกณฑตายตัวในการจําแนกชนชั้น                                    

ออกเปนระดับตาง ๆ อยางชัดเจน โดยสังคมไทยอาจใชสถานภาพ ทรัพยสมบัติ อํานาจ เกียรติยศ หรือ                       

คุณงามความดีเปนเกณฑการแบงชนช้ัน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการแบงชนช้ันในสังคมตะวันตกท่ีอาจ

แบงระดับช้ันของสังคมตามความมีอํานาจ ความร่ํารวย และยศตําแหนง หรือฐานะเดิม และการท่ีสังคมไทย

และสังคมตะวันตกมีการแบงสังคมเปนระบบชนช้ันน้ีก็นําไปสูการปฏิบัติตอคนในสังคมอยางไมเสมอภาค               

ซึง่สะทอนออกมาเปนพฤตกิรรมการใชภาษาในรปูแบบตาง ๆ  เชน การใชภาษาในสือ่โทรทศันทางการโฆษณา 

ละคร และรายการทอลกโชว เปนตน โดยสื่อตาง ๆ เหลานี้มีการเลือกใชคําที่สื่อถึงขอมูลลักษณะเดียวกัน                  

ดวยภาษาที่แตกตางกันตามลักษณะทางประชากรของแหลงขอมูลหรือผูที่พูดดวย เชน เพศ อายุ อาชีพ                      

 หากเปาหมายในการศึกษาวัจนปฏิบตัศิาสตรเปนเหมอืนกบัท่ี Ide (1992) กลาวไวคอื ความพยายาม

ที่จะทําใหการสื่อสารของผูคนในสังคมและผูคนตางวัฒนธรรมสัมฤทธิผล ก็คงไมอาจปฏิเสธความสําคัญ               

ของความสุภาพได และแมวาจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูคอนขางมาก แตงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบ      

การใชกลวิธีความสุภาพขามวัฒนธรรม โดยศึกษาปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการเลือกใชรูปแบบภาษาตาง ๆ 

ที่สะทอนระบบชนชั้นในสังคมรวมดวยนั้นยังนับวามีเปนจํานวนนอย ภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุภาพ                       

ในภาษาตาง ๆ  จงึเปนภาพท่ียงัไมสมบรูณ ดงันัน้ ผูวจิยัจึงสนใจศกึษารูปแบบการใชภาษาจากกลวิธกีารตัง้คาํถาม

เชิงสภุาพของส่ือโทรทัศน โดยเลือกศึกษาขอมลูการใชภาษาไทยจากรายการ “เพชรรามา” และภาษาอังกฤษ

จากรายการ “The Late Show” ซึง่เปนรายการทอลกโชวทีมี่เอกลักษณเฉพาะตวัจนไดรบัความนิยมอนัดบัตน ๆ                                  

ของรายการทอลกโชวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และมีพิธีกรมากฝมือ คือ คุณณวัฒน อิสรไกรศีล 
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และ Mr. Stephen Colbert เปนผูดําเนินรายการในการสัมภาษณบุคคลผูมีชื่อเสียงในดานตาง ๆ รูปแบบ
ภาษาท่ีใชจงึเปนการต้ังคําถามเปนหลัก ซึง่เปนการนําเสนอขอมลูในแงมมุตาง ๆ  ของแขกรับเชิญ เพือ่ยกยอง
และใหความสาํคญัตอแขกรบัเชญิ (Kuanhavech, 2002) จึงมคีวามสมัพนัธตอการเลือกใชกลวธิกีารตัง้คาํถาม
เชิงสุภาพอยางประจักษชัด เพื่อศึกษาวาพิธีกรจาก 2 รายการที่ตางวัฒนธรรมกันใชกลวิธีการตั้งคําถาม                      
เชิงสุภาพกับแขกรับเชิญอยางไรบาง และปจจัยทางสังคมใดท่ีสงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม                       
เชิงสุภาพของพิธีกรท่ีทําใหรูปภาษาท่ีใชการสัมภาษณแขกรับเชิญมีความแตกตางกันหรือไม ทั้งนี้ การทํา                  
ความเขาใจวัฒนธรรมในเร่ืองความสุภาพของท้ังสองประเทศซ่ึงมีความแตกตางกันทัง้ดานภาษา สงัคม และ
วฒันธรรมนัน้จะเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนและการใชภาษาตางประเทศเพือ่ใหสือ่สารไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพดังที่ไดกลาวถึงในประเด็นของความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ที่สัมภาษณแขกรับเชิญ
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน 
และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบกลวธิกีารตัง้คาํถามเชงิสภุาพและปจจยัทางสงัคมทีส่งผลตอการเลอืกใชกลวธิี

การตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ

ทบทวนวรรณกรรม
 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิเคราะหและอธิบายกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพในบทความนี้ คือ
แนวคดิเร่ืองภาษากบัชนชัน้ของ Tannen (1995) และแนวคิดเร่ืองความสภุาพของ Brown & Levinson (1978, 
1987) ซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะที่ชนชั้นหรืออํานาจของผูฟงที่มีตอผูพูด โดยเก่ียวของกับสถานภาพ
ทางสงัคมของผูพูดและผูฟง เปนหนึ่งในสามปจจัยหลักในการเลือกใชกลวิธีความสุภาพของผูพูด (Brown & 
Levinson, 1987 cited in Hongladarom & Chauksuvanit, 2008) 
 1.  แนวคิดเรื่องภาษากับชนชั้น
      Stannen (1995 cited in Kitikanan, 2010) กลาวถึงรูปแบบภาษาในการพูดของผูพูดซ่ึงรวมถึง
ลกัษณะและรปูแบบในการพดู เชน ความตรง ความออม การหยดุถอยคาํ คาํพดูตลก การเปรยีบเทยีบคาํถาม 
และการขอโทษ เปนตน หรืออีกนัยหน่ึงเรียกวา วัจนลีลา ที่เรียนรูผานทางวัฒนธรรม การใชวัจนลีลาหรือ                    
รูปแบบภาษาในการพูดนั้นไมใชเพียงแคมุงผลเพื่อสื่อสารเทานั้น แตยังเปนผลมาจากการตีความและ                   
ประเมินคุณคาของคูสนทนาอีกดวย กลาวคือ รูปแบบการใชภาษา หมายถึง การรักษาไวซึ่งความสัมพันธ              
ของคูสนทนา วัจนลีลาจึงสามารถแสดงถึงสถานะของคูสนทนาไดดวย เชน พูดวา “นั่งลง” นั่นหมายถึง                           
ผูพูดกําลังสงสัญญาณใหคู สนทนาทราบวาตนอยูในสถานะท่ีสูงกวา หรืออาจหมายถึงความสัมพันธ                              
อนัใกลชดิ หรอือาจแสดงวากาํลงัโกรธก็ได นอกจากน้ี Tannen ยงัไดยกตัวอยางวา แมการเลือกใชคาํสรรพนาม
ก็สามารถบอกไดวา ผูพูดกําลังยกยองใคร ดังนั้น วัจนลีลาท่ีผูพูดใชคือสิ่งที่ผูพูดเปนและตองการจะเปน 

เน่ืองจากผูพูดทุกคนจะคํานึงถึงสถานภาพของผูที่กําลังพูดดวย 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
แนวคิดเรือ่งความสุภาพวาเปนการลดการคุกคามหนาของคูสนทนา เนือ่งจากในการส่ือสารท้ังผูพดูและผูฟง
ตองทําการกระทําการหลายอยาง ซึ่งอาจทําใหผูพูดหรือผูฟงตองเสียหนา จึงตองทําการกระทําหรือเลือก        
รูปแบบการใชภาษาอยางรอบคอบ โดยพิจารณาปจจัย 3 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการประเมินนํ้าหนักหรือ                  
ความรุนแรงของสถานการณ กอนเลือกใชกลวิธีความสุภาพ (Politeness Strategies)  อันไดแก 1) ลักษณะ
ของการกระทําวามคีวามรุนแรงหรือไมในวฒันธรรมน้ัน ๆ 2) อาํนาจของผูฟงทีม่ตีอผูพดู ซึง่เกีย่วของกบัสถานภาพ
ทางสงัคมของผูพดูและผูฟง 3) ระยะหางระหวางผูพดูและผูฟง คอื ความสนิทสนมคุนเคยระหวางผูพดูและผูฟง 
  นอกจากนี้ Brown & Levinson (1978) ยังไดเสนอกลวิธีความสุภาพที่ใชในการสนทนาไว                          

5 กลวิธี ไดแก

               2.1 กลวิธีตรงประเด็น (On Record) คือ การกลาวถอยคําหรือพูดตรงไปตรงมาแสดง                         
ความตองการออกมาตรง ๆ ตัวอยางเชน การเตือนอยางเรงดวนใน “ระวังนะ” การพูดที่เหมือนกับตองการ
ความต้ังใจมาก ๆ ใน “ฟงนะ” การใหคูสนทนามีสวนรวมในงานที่ทําใน “ชวยหยิบคอนใหหนอยซิ” และ                    
การไมพยายามรักษาหนาใน “อยาลืมทําความสะอาดโตะละ” เปนตน
  2.2  แบบที่มีการตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนมิตร รวมทั้งการแสดง                       
ความตลกขบขัน (Friendly and Joking Behavior) เพ่ือรักษาหนาหรือภาพลักษณดานบวกของคูสนทนา 
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                

ตรงประเดน็แบบทีม่กีารตกแตงถอยคาํ เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงความนบัถือ มกัใชกบัประเดน็สนทนาทีเ่ปดโอกาส
ใหคูสนทนาแสดงความคดิเหน็อยางอสิระ หรอืประเดน็ทีเ่ปนปญหาของคูสนทนา จงึมคีวามจําเปนตองแสดง
ความเขาอกเขาใจ และความลังเลใจในการต้ังคาํถาม ตวัอยางเชน การใชรปูภาษาแบบออมแตเปนทีเ่ขาใจกนั 
(conventionally indirect) ใน “Can you pass me the salt?” (คุณสงเกลือใหผมหนอยไดไหม - สุภาพ)                  
การใชรูปแสดงการกลบเกลื่อน (Hedge) ใน “A whale is sort of a fish.” (ปลาวาฬเปนปลาประเภทหน่ึง)                   
การมองโลกในแงรายใน “I don’t imagine there’d be any chance of you ...” (ฉันไมคิดวาจะเปนไปได                      
ที่คุณจะ...) การลดอัตราลวงละเมิดโดยการใชคําท่ีแสดงวาการคุกคามหนาน้ันเปนเพียงการรบกวน                              

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 กลวธิแีบบไมตรงประเดน็ (Off  Record) คอื การกลาวถอยคาํหรอืการพดูทีไ่มไดแสดง
เจตนาอยางชัดเจนวากําลังทําอะไร ผู ฟงตองตีความเอาเองวาผูพูดตองการส่ืออะไร ตัวอยาง เชน                                          
การแนะความใน “อากาศรอนจัง” (ผูพดูมคีวามประสงคจะใหผูฟงเปดเคร่ืองปรับอากาศ) การโยงความสัมพันธ 
(Give association clues) ใน “บานเราอยูใกลกัน” (เพราะฉะน้ันชวยพาฉันไปสงบานดวย) 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...” การพูดกาํกวม
ใน “ทาทางจะเปนคนดีมากนะ” การพูดคลุมเครือใน “สงสัยวาจะมีใครมืออยูไมสุข” เปนตน
  2.5 การไมพูด (Do not do the FTA) คือ การไมกลาวถอยคําหรือแสดงพฤติกรรมท่ีคุกคาม

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 ตารางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
      3.1 แหลงขอมลูทีใ่ชในการศกึษานี ้ไดแก ตวับทภาษาพดูภาษาไทยจากรายการเพชรรามา 
ซึ่งเปนรายการทอลกโชวทางสถานีโทรทัศนชอง 3 โดยมีคุณณวัฒน อิสรไกรศีล เปนผูดําเนินรายการ และ              
ตัวบทภาษาพูดภาษาอังกฤษจากรายการ The Late Show ซึ่งเปนรายการทอลกโชวทางสถานีโทรทัศน                       
ชอง CBS โดยมี Mr. Stephen Colbert เปนผูดําเนินรายการ พิธีกรทั้ง 2 รายการน้ีจัดเปนผูมีความสามารถ
เฉพาะตัวในการจัดรายการทอลกโชว ดงัจะเห็นไดจากการท่ีคณุณวัฒนไดรบัรางวัลโทรทัศนทองคํา ครัง้ที ่25 
ประจําป พ.ศ. 2554 สาขา “พิธีกรเดี่ยวดีเดน” และ รางวัลพระกินรี ประจําป พ.ศ. 2556 สาขาพิธีกร ดารา    
นักแสดง และ Mr. Stephen ไดรับรางวัลไพรมไทม เอ็มม่ี อวอรด ถึง 4 ตัว โดยทั้ง 2 รายการน้ีไดรับความนิยม
อันดับตน ๆ ของรายการทอลกโชวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา รวมถึงรูปแบบรายการเปนการสนทนา
ระหวางผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญที่เปนบุคคลสําคัญ และวัตถุประสงคของรายการประเภทน้ีคือ                         
การยกยองใหเกียรติแขกรับเชิญ ดังนั้นจึงเปนรายการท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับการเลือกใชกลวิธีการ                      

ตั้งคําถามเชิงสุภาพสําหรับพิธีกร
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  3.2 คัดเลือกขอมูลการสนทนาจากรายการเพชรรามาและรายการ The Late Show 

จํานวนรายการละ 2 ตอน ซึ่งเลือกตอนสนทนากับแขกรับเชิญที่มีสถานะภาพทางสังคม อาชีพ และอายุ                              
ที่ใกลเคียงกันระหวางทั้งสองรายการ เพื่อควบคุมตัวแปรซึ่งเปนปจจัยทางสังคมตามสมมติฐานของผูวิจัย                  
ในการเปรียบเทียบ โดยตอนท่ีคัดเลือกมา ไดแก
   3.2.1 รายการเพชรรามา ตอน โซไรดา ซาลวาลา ออกอากาศเมือ่วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2556 
โดยคุณโซไรดา ซาลวาลา เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2500 ที่ประเทศไทย เปนผูกอตั้งมูลนิธิเพื่อนชาง
เพื่อชางเอเชียและโรงพยาบาลชาง (Friends of the Asian Elephant Foundation) แหงแรกในประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2536 และทําหนาท่ีเปนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนชาง และตอนคุณตาย อรทัย                           
ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยคุณตาย อรทัย เกิดเม่ือวันที่ 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 ออกอากาศเม่ือวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2560 โดยคุณ Hillary Clinton เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ที่สหรัฐอเมริกา เคยดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐนิวยอรก และสุภาพสตรี
หมายเลขหนึ่งแหงสหรัฐอเมริกา และตอน Jessica Biel ออกอากาศเม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560                                       
โดยคุณ Jessica Biel เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1982 ที่สหรัฐอเมริกา มีอาชีพเปนนักแสดงและ                                     

อดีตนางแบบ และเคยไดรับตําแหนงผูหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดจากนิตยสาร Esquire 

  3.3 ถอดเทปการสนทนาอยางละเอียดเปนลายลักษณอักษร
  3.4 เลอืกเกบ็ขอมลูเฉพาะประโยคทีแ่สดงเจตนาในการถาม โดยบันทึกลงในตารางเก็บขอมลู 

พรอมระบุกลวิธีของความสุภาพโดยใชเกณฑพิจารณาตามแนวคิดของ Brown & Levinson (1978, 1987)

 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1  จําแนกขอมูลประโยคท่ีแสดงเจตนาในการถามของแตละรายการออกเปนรายการ                          

ละ  2 ตอน ตามการสนทนากับแขกรับเชิญแตละทาน

  4.2  วิเคราะหและจําแนกกลวิธีความสุภาพในการต้ังคําถามของพิธีกรท้ังสองตอแขกรับเชิญ

แตละทานโดยใชกรอบแนวคิดเรื่องกลวิธีความสุภาพที่ใชในการสนทนาของ Brown & Levinson (1978, 

1987) ซึ่งกําหนดไว 5 กลวิธี ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ 

กลวิธีแบบไมตรงประเด็น และการไมพูด ทั้งการวิเคราะหและจําแนกขอมูลจะพิจารณาจากลักษณะ                                     

การตั้งคําถามของพิธีกรเปนหลัก และคําตอบของแขกรับเชิญเปนบริบทประกอบการวิเคราะห

  4.3 คาํนวณการปรากฏของกลวธิกีารต้ังคาํถามเชงิสภุาพตอแขกรบัเชญิทัง้ 2 รายการในเชงิสถติิ

  4.4  เปรียบเทียบกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพและความถ่ีของการใชแตละกลวิธีที่ปรากฏ

ระหวางแขกรับเชิญทั้ง 2 ทานในแตละรายการ

  4.5 วิเคราะหปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอการเลือกใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพท่ีแตกตาง

กันของพิธีกรตอแขกรับเชิญทั้ง 2 ทานในแตละรายการ
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  4.6 เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่ปรากฏระหวางแขกรับเชิญจาก 2 รายการ 

เพื่อใหไดมาซ่ึงความแตกตางของการใชคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรตอแขกรับเชิญระหวาง 2 รายการ

  4.7 วิเคราะหปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอการเลือกใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพท่ีแตกตาง

กันของพิธีกรตอแขกรับเชิญระหวาง 2 รายการ

  4.8 บรรยายสรุปกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรท่ีสัมภาษณแขกรับเชิญและ                       

ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรตอแขกรับเชิญทั้ง 2 รายการ

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจยั พบวา ในการต้ังคาํถามเชิงสภุาพของณวัฒน อสิรไกรศีล และ Stephen Colbert 

ที่สัมภาษณแขกรับเชิญน้ัน ทั้งณวัฒนและ Stephen ไมไดจํากัดอยูที่กลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบใด

แบบหนึง่เทานัน้ แตเลอืกใชกลวธิกีารต้ังคาํถามเชงิสภุาพทีห่ลากหลาย ซึง่กลวธิกีารตัง้คําถามเชงิสุภาพทีณ่วฒัน

ใชในการสัมภาษณโซไรดา ซาลวาลา และ ตาย อรทัย และกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพที่ Stephen Colbert 

ใชในการสัมภาษณ Hillary Clinton และ Jessica Biel ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก

กลวิธคีวามสุภาพดานลบ และกลวิธแีบบไมตรงประเด็น สวนปจจัยทางสังคมท่ีสงผลใหการเลือกใชกลวิธกีาร

ตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญทั้ง 4 ทานแตกตางกัน ไดแก ฐานะทางสังคม 

อายุ และความสนิทสนม รายละเอียดแสดงไดดังในตาราง

ตารางท่ี 1
ตารางแสดงอัตราการปรากฏของกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen  
     The Late Show 

  
( ) 

  
( ) 

Hillary Clinton 
( ) 

Jessica Biel 
( ) 

 24.10 45.68 24 62 
 3.61 2.47 4 16 

 12.05 11.11 24 11 
 60.24 40.74 48 11 

 0 0 0 0 
 100 100 100 100 
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 1. กลวิธตีรงประเด็น (On Record) คอื การกลาวถอยคาํหรือพดูตรงไปตรงมา 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

ตัวอยางท่ี 2
ณวัฒน:  การประกวดท่ีฟารมจระเขเปนยังไงบางครับ ตอนนี้โชคตองเขาขางแลวถาใหผมเดานะครับ

ตาย:  ไปเกือบทุกอาทิตยมากคะ ตอนนั้นก็คือเรา...

ณวัฒน:  ทําไมครับ เหมือนกับแชมปประจาํสัปดาหหรือไงครับ

ตาย:  ยงัคะ ตอนแรกตายไปกค็อืไปในรอบของอาทิตยกย็งัไมเขารอบสกัทนีะคะ แลวกย็งัไมเขารอบสกัที 

  ไปอาทิตยไหนแลวรองก็คือแบบคนไปประกวดเยอะมากเหมือนกัน

ณวัฒน:  ภายในหนึ่งอาทิตย ครั้งหนึ่งประมาณกี่คน ตองตอสูกับคนกี่คน

ตาย:  10 เกือบ 20 คน

 ในตัวอยางท่ี 1-2 คาํถามน้ีเปนคําถามตอนท่ีพธิกีรถามโซไรดาเก่ียวกับการสรางกําลงัใจใหกบัตวัเอง

เมื่อตองเผชิญกับอาการปวยที่รุนแรง และถามตายเกี่ยวกับการประกวดรองเพลงท่ีฟารมจระเข โดยใชกลวิธี

การต้ังคาํถามเชิงสภุาพแบบตรงประเด็น โดยไมมกีารตกแตงถอยคําใด ๆ  ซึง่เปนการใชคาํถามในรูปประโยค

แสดงการถามท่ีกลาวส่ิงที่ผู พูดตองการออกมาแบบตรงไปตรงมา เชน การใชรูปแบบคําถามถึงวิธีการ                              

“วธิใีด” และการใชรปูคาํถามเหตุผล “ทาํไม” ซึง่ปรากฏอยูในตําแหนงตนประโยคท่ีแสดงใหเหน็วาเปนรูปภาษา

ที่ใชเพื่อแสดงเจตนาในการถามวิธีการและเหตุผลโดยตรง
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ตัวอยางท่ี 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.

ตัวอยางท่ี 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 ในลักษณะการถามแบบตองการคําอธิบายเก่ียวกับคําวา “the three-teens”                        

โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็น เชน การใชรูปคําถามวิธีการ “How” และ “What”                      

ซึ่งปรากฏอยูในตําแหนงตนประโยคที่แสดงใหเห็นวาเปนรูปภาษาที่ใชเพื่อแสดงเจตนาในการถาม ซึ่งแสดง

ความตองการอยากรูแบบตรงไปตรงมา

 ทั้งนี้ กลวิธีตรงประเด็นท่ีพิธีกรท้ังสองเลือกใชมักเปนการต้ังคําถามท่ีตองการขอมูลที่เปนความจริง 

(Fact) ในประเด็นที่จะไมคุกคามหนาของแขกรับเชิญ และไมสรางความรูสึกในดานลบตอแขกรับเชิญ                         

เพือ่เปนการใหเกยีรตแิขกรบัเชญิ สวนความถ่ีของการใชกลวธินีี ้พธิกีรทัง้สองใชกบัผูมฐีานะทางสังคมเทากบั

หรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตน มากกวาใชกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน

 2. กลวิธคีวามสุภาพดานบวก (Positive Politeness) คอื การกลาวถอยคาํหรอืการพูดตรงประเดน็

แบบที่มีการตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนมิตร จากการศึกษา พบวา ณวัฒนใชกลวิธี                      

การต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 4 และตาย 

ประมาณรอยละ 2 สวน Stephen ใชกลวิธกีารต้ังคําถามเชิงสภุาพแบบความสุภาพดานบวกในการสัมภาษณ 

Hillary ประมาณรอยละ 4 และ Jessica ประมาณรอยละ 16 ดังตัวอยาง

ตัวอยางท่ี 5
ณวัฒน:  ถาเกิดพี่โซตอบในฐานะสวนตัว เราไดเปนอยางที่เขาวิพากษวิจารณมากนอยแคไหนครับ

โซไรดา:  เปนจริงคะ

ณวัฒน:  เปนจริง

โซไรดา:  คะ

ณวัฒน:  ซึ่งเราก็มองเห็นทางแกบางไหมครับ
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โซไรดา:  เห็นคะ แลวก็นาดีใจที่ขณะนี้นะคะ กรมอุทยานโดยเฉพาะอยางยิ่งทานรองอธิบดี 

  เออ ทานธีรภทัรนะคะ ไดพยายามท่ีจะชวยท่ีจะมีการจดทะเบียนชางท้ังประเทศ ทัง้ทีม่อียู งาชาง

  ที่ออกจากตัวชางมาแลวไมวาจะมาทางทิศทางใดนะคะ แลวก็ชางที่ปรีมีชีวิตอยูในประเทศวา 

  เรามีงาชาง มีชางที่มีงาเนี่ย มทีั้งหมดกี่เชือก เพราะในปาคงจะนับยากหนอยนะคะ แตถาเปน

  ชางเลี้ยงเนี่ย จะนับได และภายใน 6 เดือนเนี่ย เรานาจะทราบ งั้นที่วางอยูในตลาดท่ัวไป 

  อยาบอกเลยคะวามันมาจากชางในประเทศ เพราะมันเปนไปไมไดนะคะ ชางเลี้ยงเราเหลืออยู

  แค 3,000 กวาตัวเอง 3,000 กวาเชือก

ตัวอยางท่ี 6
ณวัฒน:  ความฝนตอนนั้นยังฝนไหมครับวาสักวันหนึ่งจะเปนเจาของเพลงท่ีดังที่สุดในประเทศไทย 

  จะเปนนักรองลูกทุงหญิงที่ดงัคนหนึ่งของประเทศไทย แอบฝนไวไหม

ตาย:  เออ ก็คือจริง ๆ เสนทางหรือความฝน ตายคิดวานาจะเปนความฝนอื่น ๆ เหมือนกันที่ไมใช 

  แคอาชีพของการอยากเปนนักรอง คือไมสามารถท่ีจะบอก ไมมีใครบอกเราไดเลยวาถาเรา 

  ประกวดรองเพลงแลวเราจะสามารถเปนนักรองได ในตอนน้ันไมสามารถมีใครบอกได ก็คือ 

  แบบวิถีชีวิตยังไงมันเกิดมามันตองสูทุกคนทุกอาชีพอยูแลว อยางตายเรียนหนงัสือจบ  

  เพื่อนคนอื่น ๆ ก็คือมีความฝนวาตองเขามหาวิทยาลัยได ของตายก็สอบเขาราชภัฏอุบลฯได 

  แตไมสามารถท่ีจะเรียนหนังสือไดเหมือนเพื่อนคนอื่น

 ในตัวอยางท่ี 5-6 คําถามน้ีเปนคําถามตอนท่ีพิธีกรถามโซไรดาเก่ียวกับปญหาการคาชางใน

ประเทศไทย โดยใชกลวธิกีารต้ังคาํถามเชิงสภุาพแบบความสุภาพดานบวก ซึง่เปนการใชคาํถามโดยใชถอยคํา

ที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําบงชี้ที่แสดงความเปนพวกเดียวกัน คือ คําวา “เรา” เปนการรวมเอา                           

ทั้งผู พูดและผู ฟงเขาไปในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งทําใหรูปประโยคของถอยคําที่ใชถามสื่อความออนลง                                 

เปนการทาํใหคูสนทนารูสกึดตีอตนเอง และใชคาํถามโดยใชถอยคาํทีม่กีารตกแตงในลกัษณะการกลาวเกนิกวา

ความเปนจรงิหรือใช คําชมเกินจริง เนนที่มิตรภาพระหวางผูพูดและผูฟง เม่ือถามตายเก่ียวกับความฝนของ

การอยากเปนนักรองลูกทุง

ตัวอยางที่ 7 
Stephen:  Our elections are messy. 

Hillary:   That’s right.
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ตัวอยางท่ี 8
Stephen: Now, ah, speak of your children, you also have a child-friendly restaurant.

Jessica: Yes.

  ในตัวอยางที่ 7-8 เปนคําถามตอนท่ีพิธีกรถาม Hillary Clinton เกี่ยวกับปญหาการเลือกตั้งใน

สหรัฐอเมริกา โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวก ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใช

ถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําบงชี้ที่แสดงความเปนพวกเดียวกัน คือ คําวา “Our” เปนการรวม

เอาทั้งผูพูดและผูฟงเขาไปในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งทําใหรูปประโยคของถอยคําที่ใชถามสื่อความออนลง                 

เปนการทําใหคูสนทนารูสึกดีตอตนเอง และใชคําวา “A Child-Friendly Restaurant” ในการถามเกี่ยวกับ              

รานอาหารของ Jessica ซึ่งเปนการแสดงความรูสึกดานบวกเกี่ยวกับรานอาหารนี้

  กลวิธีความสุภาพดานบวกน้ี พิธีกรท้ังสองมักเลือกใชกับประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณ                         

ของแขกรับเชิญ โดยพิธีกรเลือกที่จะใหกําลังใจและใหความเปนมิตรกับแขกรับเชิญ เพื่อที่แขกรับเชิญจะได

รูสึกสบายใจและสะดวกใจในการตอบคําถามมากขึ้น สวนความถี่ของการใชกลวิธีนี้ พิธีกรทั้งสองใชกับ                         

ผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนม                    

กับตนมากกวา

 3. กลวิธคีวามสุภาพดานลบ (Negative Politeness) คอื การกลาวถอยคําหรือการพดูตรงประเดน็

แบบที่มีการตกแตงถอยคําเปนพฤติกรรมที่แสดงความนับถือ ซึ่งจากการศึกษา พบวา ณวัฒนใชกลวิธี                      

การต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 12 และตาย 

ประมาณรอยละ 11 สวน Stephen ใชกลวิธกีารต้ังคาํถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบในการสัมภาษณ                         

Hillary ประมาณรอยละ 24 และ Jessica ประมาณรอยละ 11 ดังตัวอยาง

ตัวอยางท่ี 9
ณวัฒน:  เขาจัดลําดับในเมืองไทยอยูในลําดับตน ๆ เลย ไม 2 ก็ 3 ของโลกท่ีเกี่ยวของกับการคาสัตวปา  

  โดยเฉพาะมุงประเด็นมาที่ชางดวย ในฐานะคนที่ตอสูมา 21 ป รูสึกลมเหลวไหมครับ 

  ในสายตาชาวโลก

โซไรดา:  ในสายตาชาวโลกเนีย่ เออ เขาจะเขาใจนะคะวาองคกรในประเทศทาํงานไดยากมากโดยเฉพาะ

  อยางยิ่งมูลนิธิเพื่อนชางเราเปนองคกรเล็กทีเดียว เสียงเรียกรองไปยังรัฐบาลก่ีสมัยก็ยังเบาอยู 

  ทีนี้เมื่อตางประเทศพูดมาเน่ีย บอกตรง ๆ วาตัวเองก็เสียใจ เพราะวาเราเองไมอยากใหใครมา

  วาประเทศชาติ แตวาเราตองยอมรับความจริงวาสิ่งที่เกิดข้ึนเนี่ย มันเกิดข้ึนจริง เราควรท่ีจะให

  ชาวโลกเขารูวาเรากําลังแกไขอยู และแกอยางไร
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ตัวอยางที่ 10
ณวัฒน:  ครับ เขาบอกวาคนเรามีชื่อเสียงมันยาก แตเวลามีชื่อเสียงแลว รักษาชื่อเสียงยิ่งยากใหญ 

  ตายกลัวในจุดนี้ไหมครับ เพราะวามันเปนเหมือนกับชีวิตปจจุบันของคนในวงการบันเทิง

ตาย:  กถ็ามวากลัวไหม คอืจริง ๆ  ถาเกิดวาเราไปเปรียบเทียบ ถามวาโดงดงัเน่ีย เวลาผูหลกัผูใหญหรอื

  วาคนท่ีสรางศิลปนนะคะ อาจจะพยายามทําใหโดงดังได แตเราจะรักษาไวใหไดนานทีส่ดุถาเรา

  ตัง้คาํถามอยูตลอด เราเองอาจจะอยูลาํบากนะคะ ตายคดิวาตายอยูแบบเน้ีย แบบผูหญงิธรรมดา 

  งาย ๆ เรียบงายแบบน้ีก็คอืก็อยูได

 ในตัวอยางท่ี 9-10 คําถามน้ีเปนคําถามตอนท่ีพิธีกรถามโซไรดาเก่ียวกับปญหาการคาสัตวปา                       

โดยเฉพาะชางในประเทศไทย โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบ ซึ่งเปนการใช

คําถามโดยใชถอยคําท่ีมีการตกแตงในลักษณะการใชคําถามท่ีมาจากประโยคบอกเลาท่ีประกอบดวยคํา                     

ที่แสดงการถาม คือ คําวา “ไหม” และไมระบุผูรับสาร แสดงการเนนที่สิทธิเสรีภาพของผูรับสารเปนหลัก                   

กลาวคือผูรบัสารมีเสรีภาพในการเลือกคําตอบตอคาํถามประเภทปลายปดนี ้และไมวาคาํตอบจะเปนอยางไร

ก็ลวนแตสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผูตอบ เนื่องจากคําถามประกอบดวยการแสดงความยกยองนับถือ                      

ดวยการถามถึงความรูสึกดานลบท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการทุมเทพยายามมายาวนาน รวมถึงการแสดง        

ความยกยองดวยการเกริ่นถึงการรักษาชื่อเสียงเมื่อถามตายเกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียง

ตัวอยางท่ี 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.

ตัวอยางท่ี 12
Stephen: You’re a TV producer, he’s in the music industry, and this is trouble people.

Jessica: He’s a wild musician.

 ในตวัอยางที ่11-12 คาํถามนีเ้ปนคาํถามตอนทีพ่ธิกีรถาม Hillary เกีย่วกบัการฟงคาํกลาวสนุทรพจน

ของประธานาธิบดีโอบามาตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติผานสื่อโทรทัศน โดยใชกลวิธีการ                     

ตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบ ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใชถอยคําท่ีมีการตกแตงในลักษณะ

การใชคําถามท่ีมาจากประโยคบอกเลา เชน การใชรูปถามแบบ Yes / No Question ซึ่งเปนรูปภาษาท่ีใช                    
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เพื่อตองการคําตอบรับหรือปฏิเสธ เปนการถามที่ผูถามอาจจะมีขอมูลอยูบางวานาจะเปนอยางนั้นอยางนี้                   

แตถามเพือ่ใหเกดิความแนใจวาเปนจรงิตามทีเ่ขาใจหรอืไม ซึง่ในกรณนีีเ้ปนการถามเพือ่นาํเขาสูประเดน็เร่ือง

ความคิดเห็นของ Hillary ตอสุนทรพจนดังกลาว และพิธีกรแนใจวา Hillary ไดฟงสุนทรพจนนี้แนนอน                           

และสุนทรพจนนี้ก็เปนประเด็นท่ีถูกวิพากษวิจารณ ซึ่งเปนนัยดานลบท่ีแฝงมากับคําถาม ในขณะเดียวกัน                  

ก็เปนการเปดโอกาสให Hillary ไดแสดงวิสัยทัศนในฐานะผูสมัครประธานาธิบดีในขณะนั้น และใชวิธีการ                 

ตัง้คําถามในลกัษณะดงักลาวถาม Jessica เก่ียวกบัชีวติคูของเธอ ดวยการกลาวถงึอาชีพของเธอและสามีวา

นาจะเปนปญหาดวยมมุมองทีเ่ปนการมองโลกในแงราย แตขณะเดยีวกนักเ็ปนการยกยองนบัถอืผูทีก่ลาวถึง

โดยนัยวาสามารถใชชีวิตคูรวมกันมาไดทั้ง ๆ ที่นาจะมีปญหา 

  กลวิธคีวามสภุาพดานลบน้ี พธิกีรท้ังสองมกัเลือกใชกบัประเด็นคาํถามทีเ่ก่ียวกบัความขดัแยงหรอื

ปญหาของแขกรับเชิญที่เปนที่ทราบกันอยูแลวโดยไมตองกลาวถึง เพ่ือหลีกเล่ียงการคุกคามหนาของ                          

แขกรับเชิญ ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะแสดงความนับถือที่แขกรับเชิญสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรค

เหลานั้นได สวนความถี่ของการใชกลวิธีนี้ พิธีกรทั้งสองใชกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับ                 

ผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตนมากกวา

 4. กลวิธแีบบไมตรงประเดน็ (Off Record) คอื การกลาวถอยคาํหรอืการพูดทีไ่มไดแสดงเจตนา

อยางชดัเจนวากาํลงัทาํอะไร ผูฟงตองตีความเอาเองวาผูพดูตองการส่ืออะไร ซึง่จากการศกึษา พบวา ณวฒัน

ใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 60 และตาย

ประมาณรอยละ 41 สวน Stephen ใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ 

Hillary ประมาณรอยละ 48 และ Jessica ประมาณรอยละ 11 ดังตัวอยาง

ตัวอยางท่ี 13
ณวัฒน:  ถาประหยัดไดก็ประหยัดหมดแหละ

โซไรดา:  หมดเลยคะ อาคารของมูลนิธิที่อยูที่รามอินทราก็ปดแลว ตอนนี้ใหสมัชชาส่ิงแวดลอมใช 

  กําลังจะเปดขึ้นมาใหมเพื่อที่จะขอใหทางเจาหนาที่สมัชชาชวยงานมูลนิธิดวย ไมงั้นตัวเอง 

  เดินทางมากก็เสียคาใชจายสูง แลวก็งานรณรงคมันตองใชคนเพื่อที่ลําปางเราจะมีแตหมอ 

  แลวก็เจาหนาที่การเงินเพียงทานเดียว

ณวัฒน:  ครับผม สรุปคาใชจายตอเดือนเนี่ย อยางไรก็แลวแตตองมี 1 ลานบาท

โซไรดา:  ใชคะ

ณวัฒน:  เปนอยางตํ่า

โซไรดา:  ใชคะ

ตัวอยางท่ี 14
ณวัฒน:  โรงเรียน มหาวิทยาลัยก็ไมไดเรียนแลว ชีวิตดูเหมือน ณ ตอนนั้นสงสัยจะเศรา
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ตาย:  มันไขวเขว เควงควางไปหมด และก็คือคุณแมเองก็ใหกําลังใจตายอยูเหมือนกัน ตอนนั้น 

  บอกวาก็ลองดูแลวกัน คือจริง ๆ มันมีมหาวิทยาลัย มีรามคําแหง

ณวัฒน:  ครับ

ตาย:  มีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่แบบเปดโอกาสใหสําหรับคนทํางานไปทํางานกอนไหม

ณวัฒน:  ครับ

ตาย:  ก็ลงไปกับคุณแม แมแตโรงงานกรุงเทพฯ ตายเองยังไมรูเลยวาตวัเองจะทํางานอะไรตอนน้ัน

ณวัฒน:  ตามคุณแมมา

ตาย:  ตามคุณแมมา คุณแมก็อยูแคมปคนงาน ซักเสื้อผาใหคนงานกอสราง ตัวละไมกี่บาทเองคะ

 ในตัวอยางท่ี 13-14 คําถามน้ีเปนคําถามตอนท่ีพิธีกรถามโซไรดาเก่ียวกับรายจายของมูลนิธิใน                      

การดูแลชาง โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็น ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใชประโยค       

บอกเลาทีม่เีจตนาเพือ่การถามใหตอบ ซึง่ไมไดกลาวโดยใชคาํทีแ่สดงการถาม เปนการกลาวถอยคําในลกัษณะ

ทีม่คีวามหมายบงช้ีเปนนัยใหผูฟงทราบวาเปนการถามเพ่ือใหตอบ และมีการใชถอยคํากํากวมหรือคลุมเครือ

ในลักษณะท่ีมีความหมายครอบคลุมหรือสรุปแบบรวบยอด คือ คําวา “ตอง” และใชถอยคําคลุมเครือ                             

ในลกัษณะทีม่คีวามหมายแบบรวบยอด คอื คาํวา “สงสัย” เมือ่ถามตายเกีย่วกบัชวีติหลงัเรียนจบมธัยมศกึษา

ปที่ 6 ซึ่งแสดงเจตนาเพื่อการถามดวย

ตัวอยางท่ี 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.

ตัวอยางท่ี 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 คําถามน้ีเปนคําถามตอนท่ีพิธีกรถาม Hillary เก่ียวกับการเขียนหนังสือชื่อ 

What Happened โดยใชกลวิธกีารต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็น ซึง่เปนการใชคาํถามโดยใชประโยค

บอกเลาทีม่เีจตนาเพือ่การถามใหตอบ ซึง่ไมไดกลาวโดยใชคาํทีแ่สดงการถาม เปนการกลาวถอยคําในลกัษณะ

ทีม่คีวามหมายบงชีเ้ปนนัยใหผูฟงทราบวาเปนการถามเพ่ือใหตอบ และมีการใชถอยคําคลุมเครือในลักษณะ
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ที่มีความหมายครอบคลุมหรือสรุปแบบรวบยอด คือ คําวา “Must” แตเมื่อถาม Jessica พิธีกรใชวิธีการถาม

แบบครุมเครือดวยการถามแบบไมจบความ ซึ่งเปนการแสดงเจตนาในการถามเพ่ือใหผูฟงตอบดวย

 กลวิธีความสุภาพแบบไมตรงประเด็นนี้ พิธีกรทั้งสองมักใชในกรณีตั้งคําถามติดตาม (Follow-Up 

Questions) เพือ่ขยายความในประเดน็ทีจ่ะสรางภาพลกัษณทีด่ใีหแกแขกรบัเชญิ สวนความถีข่องการใชกลวธิี

ความสุภาพแบบไมตรงประเด็นน้ี พิธีกรท้ังสองใชกลวิธีนี้กับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับ                        

ผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตนมากกวา

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพในการสัมภาษณแขกรับเชิญของณวัฒน                   

และ Stephen ซึง่เปนไปในทศิทางเดียวกนั ทาํใหสรปุไดวา นอกจากการคาํนงึถงึภาพลักษณของแขกรับเชญิ

ในฐานะพิธีกรของรายการประเภททอลกโชว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองใหเกียรติแขกรับเชิญผูมีชื่อเสียง

หรือเปนบุคคลสําคัญ (Kuanhavech, 2002) ที่เปนปจจัยหลักในการเลือกใชกลวิธีความสุภาพแลว ปจจัย          

ทางสังคมท่ีสงผลตอการเลือกใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ           

ไดแกฐานะทางสังคม อายุ และความสนิทสนม

 1. ฐานะทางสังคม
  ณวัฒนมีการใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกและแบบความสุภาพ

ดานลบถามโซไรดาในอัตราสวนทีม่ากกวาถามตาย เนือ่งจากโซไรดาและตายมีอาชีพทีแ่ตกตางกนั กลาวคือ 

โซไรดาเปนผูกอตั้งและทําหนาที่เปนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนชาง ซึ่งถือเปนองคกรสาธารณประโยชนที่ทํางาน

เพื่อประเทศชาติองคกรหนึ่ง สวนตายมีอาชีพเปนนักรองลูกทุง จึงจัดวาโซไรดามีสถานภาพทางสังคมสูงกวา

พธิกีร เชนเดียวกับการสัมภาษณของ Stephen ซึง่ Hillary และ Jessica กม็อีาชีพทีแ่ตกตางกัน นัน่คอื Hillary 

เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สวน Jessica มีอาชีพเปนนักแสดง

และนางแบบ ซึ่งถือวา Hillary มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาพิธีกร การที่ณวัฒน และ Stephen ใชกลวิธีการ

ตั้งคําถามเชิงสุภาพตามลักษณะท่ีปรากฏน้ันจึงเปนเพราะฐานะทางสังคมท่ีแตกตางกันระหวางแขกรับเชิญ

ทั้งสองทาน 

 2. อายุ
      ณวัฒนมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็นถามตายในอัตราสวนที่มากกวา

ถาม  โซไรดา และ Stephen ก็มีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบเดียวกันถาม Jessica ในอัตราสวน

ที่มากกวาถาม Hillary เนื่องจากตายมีอายุนอยกวาณวัฒน ในขณะท่ีโซไรดามีอายุมากกวาณวัฒน ซึ่งก็เปน

ไปในทิศทางเดียวกันกับการสัมภาษณ Hillary และ Jessica ของ Stephen ที่ Jessica ก็มีอายุนอยกวา 

Stephen ในขณะที่ Hillary มีอายุมากกวา Stephen และจากการสัมภาษณของ Stephen นั้น แสดงใหเห็น

วาปจจัยทางอายุก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีการต้ังคําถาม แมวาสังคมตะวันตกไมไดมีระบบอาวุโส                      

ที่ชัดเจนเชนในสังคมไทยเทาใดนัก 
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 3. ความสนิทสนม
       ณวัฒนยังมีการใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นถามโซไรดาในอัตราสวน

ที่มากกวาถามตาย และ Stephen ก็มีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบเดียวกันถาม Hillary                                  

ในอัตราสวนที่มากกวาถาม Jessica เนื่องจากความสัมพันธของณวัฒนและโซไรดา มีระยะหางนอยกวา         

ความสัมพันธของณวัฒนและตาย ดังจะเห็นไดจากการท่ีณวัฒนเรียกโซไรดาวา “พี่โซ” และโซไรดาก็แทน                  

ตัวเองวา “พี่” ตลอดการสนทนา ซึ่งเปนการแสดงถึงความสนิทสนม ในขณะที่เรียกตายวา “ตาย” ดาน                         

ความสัมพันธของ Stephen และ Hillary ก็มีระยะหางนอยกวาความสัมพันธของ Stephen และ Jessica                  

ดังจะเห็นไดจาก Stephen มักใชคําถามสวนใหญที่เปนประโยคบอกเลาที่ขึ้นเสียงสูงตอนทายถาม Hillary               

ซึง่แสดงจุดประสงคเพ่ือรักษาความสนิทสนมระหวางคูสนทนา สงผลใหปรากฏอัตราการใชกลวิธกีารต้ังคําถาม

เชิงสุภาพในลักษณะดังกลาว

      ดานปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธกีารตั้งคําถามเชิงสุภาพ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา 

ฐานะทางสังคมของคูสนทนา สงผลตอการปรับรูปแบบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตางกัน กลาวคือ 

พธิกีรจะเลอืกใชคาํถามเชงิสภุาพแบบการใชกลวธิคีวามสภุาพดานลบในอตัรารอยละทีส่งูกวากบัแขกรบัเชญิ

ที่มีฐานะทางสังคมสูงกวาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องระบบชนช้ันในสังคมไทยท่ีความแตกตาง                      

ดานฐานะทางสังคมเกิดจากอาชีพเปนสําคัญ และขอคนพบนี้ยังสะทอนถึงระบบอาวุโสในสังคมไทยและ   

สงัคมตะวันตกดวย แมวาสงัคมตะวันตกจะไมไดมรีะบบอาวุโสทีช่ดัเจนเชนในสังคมไทยเทาใดนัก นอกจากน้ี 

ระดับความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟงนั้นเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการต้ังคําถาม                        

เชิงสุภาพ หากระดับความสัมพันธระหวางคูสนทนาหางกันมาก ผูถามมักใชกลวิธีความสุภาพแบบไมตรง

ประเดน็ในอตัรารอยละทีต่ํา่กวาคูสนทนาทีม่คีวามสนทิสนมกนัมาก ในทางตรงกนัขาม หากระดบัความสมัพนัธ

ระหวางคูสนทนาหางกันไมมาก ผูถามมักใชกลวิธีความสุภาพแบบไมตรงประเด็นในอัตรารอยละที่สูงกวา                

คูสนทนาที่ไมมีความสนิทสนมกันมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kitikanan (2010)                              

ที่พบวา อาชีพ อายุ และความสนิทสนมของคูสนทนาสงผลตอการปรับรูปแบบคําถามเชิงสุภาพในกลวิธี                       

ที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Lai Jie, Trongdii & Zuu Kwan (2010) ที่ศึกษากลวิธี                     

ความสุภาพในวัจนกรรมการขอรองและการปฏิเสธระหวางพนักงานขายและลูกคาชาวจีน และพบวาปจจัย

ทางสงัคมทีม่อีทิธพิลตอการเลอืกใชกลวธิคีวามสุภาพ คอื อาํนาจภาระหนาที ่ระยะหางทางสังคม เพศกบัอายุ

  ผูวิจัยเห็นวาขอคนพบที่นาสนใจนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม                          

เชิงสุภาพอยางมีหลักการของพิธีกรมืออาชีพในการสัมภาษณแขกรับเชิญ ซึ่งเปนการนําเสนอแนวทางหนึ่ง    

ในการนาํไปประยุกตใชสาํหรับการใชภาษาในการส่ือสารขามวัฒนธรรมผานส่ือตาง ๆ  โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน
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สรุป
 จากการศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ที่สัมภาษณแขกรับเชิญนั้น

พบวา ทั้งณวัฒนและ Stephen ไมไดจํากัดอยูที่กลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น                          

แตเลือกใชกลวิธีการต้ังคําถามเชิงสุภาพท่ีหลากหลาย ซึ่งกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพหลักที่พบใชใน                       

การสัมภาษณแขกรับเชิญทั้งสองทานของณวัฒนและ Stephen ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพ

ดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น โดยคํานึงถึงภาพลักษณของแขกรับเชิญ

และปจจัยทางสังคมเปนสําคัญ 

 ในการต้ังคําถามเชิงสุภาพของณวัฒนที่สัมภาษณโซไรดา ซาลวาลาและ ตาย อรทัย นั้น                                       

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                                

แบบไมตรงประเด็นและกลวิธคีวามสภุาพดานลบสัมภาษณ Hillary Clinton มากกวา Jessica Biel ดานปจจยั

ทางสงัคมทีส่งผลใหอตัราการเลอืกใชกลวธิกีารตัง้คาํถามเชงิสภุาพของณวฒัน และ Stephen ตอแขกรบัเชญิ

ทั้ง 4 ทานแตกตางกันนั้น ไดแก ฐานะทางสังคม อายุ และความสนิทสนม

 อนึ่ง เปนที่นาสนใจวาไมพบกลวิธีความสุภาพแบบไมพูดจากการสัมภาษณของท้ัง 2 รายการน้ี                   

แตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เนื่องจากรายการทอลกโชวเปนรายการที่ตองใชเวลาอยางจํากัด                    

จึงไมอาจปลอยใหเวลาสูญเปลาไปโดยการไมแสดงทาทีหรือไมกลาวถอยคําใด ๆ ในการสัมภาษณเพื่อ                    

รักษาหนาผูฟง จึงมีการเลือกใชกลวิธีความสุภาพแบบอ่ืนแทน 
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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 

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ                                   

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน จาํนวน 543 คน เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั ประกอบดวย

แบบวัดความรู  ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา มีคาความตรง                     

เชิงเน้ือหาอยูระหวาง 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                                             

ความรูดานการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.51, SD = 0.69) และครูมคีวามรูเกีย่วกับการจัดการนวัตกรรม                        

ทางการศกึษา อยูในระดบัปานกลาง 1 ดาน ไดแก ความรูดานการเผยแพรนวตักรรม (Mean = 3.27, SD = 0.76) 

องคประกอบ 2 ทักษะเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน 14 ตัวบงช้ี                                       

พบวาครูมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมาก                              

ไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.56, SD = 0.65) และทักษะดาน                          

การเลือกนวัตกรรม (Mean = 3.53, SD = 0.64) และครูมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา                               

อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน เรยีงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทกัษะการประเมินผลนวัตกรรม 

(Mean = 3.42, SD = 0.69) และ ทักษะการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.21, SD = 0.74)  องคประกอบ 3                             

เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 2 ดาน และ 6 ตัวบงช้ี 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
 เม่ือโลกเขาสู ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งเทคโนโลยี                               

มคีวามเจรญิกาวหนาอยางรวดเร็ว ทาํใหประเทศตางๆ ตองเผชิญกบัสภาวะการแขงขันสงู และตองเรงพัฒนา

คนของตนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพื่อใหสามารถรับมือกับส่ิงทาทายดังกลาวได ดวยเหตุนี้                   

นานาประเทศรวมทัง้ประเทศไทยจงึตองเรงปฏริปูการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนซึง่เปนหวัใจ

สําคัญในการหลอหลอมเยาวชนใหเติบโตข้ึนเปนแรงงานท่ีมีศักยภาพ ซึ่งประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542  ทั้งนี้ปจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนา

คุณภาพครู ซึ่งเปนจักรกลสําคัญในการขับเคล่ือนใหการปฏิรูปขางตนประสบความสําเร็จ ดวยเหตุนี้                                   

ครูจึงตองเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการดําเนินชีวิต 

(Chalarak, 2015) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่สงเสริมใหมีระบบ 

กระบวนการผลิต การพัฒนาครูใหมคีณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพชัน้สงูอยางตอเน่ือง 

โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560- 2579 ไดมีการกลาวถึง  การกําหนดบทบาทของครู  โดยกําหนด                   

ใหครเูปนผูมทีกัษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพีครู มจีติวญิญาณความเปนครู 

เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (The Secretariat of the Council of Education, 2017) และ                         

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ที่มีนโยบายมุงเนนแนวทาง

การพัฒนาโดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ และใหความสําคัญ                          

กบัการพฒันานวัตกรรม การสงเสริมและสนับสนนุการวิจยั มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนษุยของประเทศ 

โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยม                              

ตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Office of the National Economic and Social 
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Development Board, 2017) ดังนั้น คุณภาพการศึกษา จึงข้ึนอยูกับคุณภาพครูเปนหลัก ครูจึงเปนบุคคลท่ี

มีความสําคัญ ซึ่งแนวโนมการศึกษาในระดับนานาชาติ มุงเนนไปที่ทักษะความสามารถ ทักษะพื้นฐาน                          

ในการดํารงชีวิต ทักษะดานการทํางาน และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเปนทักษะท่ีองคการสหประชาชาติ                        

และองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยเูนสโก) ใหความสําคญั สวนในประเทศไทย

มองวา ครู คือ บุคคลสําคัญในการแกไขปญหาดานการศึกษา แตรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ                      

การศกึษาแหงชาต ิพบวา ความเปนครใูนสงัคมไทยกาํลังเผชญิกบัปญหาหลายดาน โดยเฉพาะวกิฤตศรทัธา

ในวิชาชีพ (Reungrong & Jiraworapong, 2014) ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ                     

ของครูอยางเรงดวน เพื่อเตรียมความพรอมใหครูปรับตัวและพัฒนาตนเพ่ือปรับการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ

 การพัฒนาครูใหสามารถนํารูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษา มาประยุกตใชในการพัฒนา                        

การเรียนการสอนและการทําวิจัยจะชวยใหครูปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และเปนประโยชนใน                                   

ดานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัสภาพท่ีเปนจริง จงึควรมีการพัฒนาครูอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะ

ดานการทําวิจัยควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูมีสมรรถนะเพิ่มข้ึน เกิดการสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางและพัฒนาความรู (The Secretariat of the Council of Education, 

2010) ซึ่งตรงกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

โดยใชวิธีกระบวนการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนา เพราะขอคนพบท่ีไดมาจากกระบวนการสืบคน                                

ที่เปนระบบและเชื่อถือไดจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน                  

การสอนอยางมปีระสทิธภิาพ แตการวจิยัในชัน้เรยีนเปนส่ิงทีค่รผููสอนมคีวามรูสกึวาเปนเร่ืองยากไมสามารถทาํได 

ความเปนจริงแลว การวิจัยในช้ันเรียนน้ันไมใชสิ่งที่แปลกแยกไปจากบทบาทหนาที่ที่ครูปฏิบัติอยู เน่ืองจาก

ครูเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูเรียนรูและเขาใจสภาพการเรียนการสอนอยางแทจริงและอาจจะทํา                        

การวิจัยอยู แลวโดยไมรู ตัว โดยเฉพาะครูผู สอนที่พยายามหาทางปรับปรุงการเรียนการสอน และ                                 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้น (Wongwanich, Jaroensuk & Prasertsin, 2011)

 จากนโยบายการปฏิรปูการศึกษาทีส่งเสรมิใหเกดิการปฏริปูทัง้ระบบโรงเรียน กลาวคอื การดาํเนนิการ

ปฏิรูปในทุกดานเพื่อใหสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน โดยความรวมมือระหวางโรงเรียน บานและชุมชน                    

ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนที่สําคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียน

การสอนของครูซึ่งไดรับความสนใจจากนักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษา โดยนํามาใช                    

เพือ่การพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ  ของครูมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุผลทีก่ลาวในขางตน การวิจยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค

เพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําไปใช                                 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู ผลจากการดําเนินการวิจัยนี้จะเปนประโยชน                              

ในการพัฒนาครูทั้งดานการเรียนการสอนและการทําวิจัยซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาตนเองของครู                                     

การพัฒนาผูเรียน และเปนประโยชนตอวงการการศึกษาตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
 เพื่อสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถ

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู 

ทบทวนวรรณกรรม
 นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมท่ีจะชวยใหการศึกษาและ

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการนําเอาส่ิงใหมๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของความคิดหรือ

การกระทํา รวมไปถึงสิ่งประดิษฐเขามาใชในระบบของการศึกษา เพื่อมุงหวังที่จะปรับเปล่ียนส่ิงที่มีอยูเดิม                

ใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียน ทั้งนี้มีนักวิชาการไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้ Khammanee (2003)                    

กลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงกระบวนการคิดในรูปแบบใหมๆ  ทางการศึกษา ซึง่อยูในกระบวนการ

ทดลอง ที่พิสูจนประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชไดในระบบการศึกษาตอไป สวน Nualsakun                     

(2011) ไดกลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรูมาประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอน                              

เกิดประสิทธิภาพตามจุดประสงคของหลักสูตร กลาวโดยสรุป นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งประดิษฐ

หรอืวธิกีารใหมๆ  หรอืมกีารนาํวธิกีารคดิมาปรบัปรงุของเกาใหเหมาะสม โดยมกีารทดลองหรอืพัฒนาสรางสรรค

จนเปนที่นาเช่ือถือไดวาจะมีผลดีในทางปฏิบัติ สามารถนําไปใชในระบบไดอยางบรรลุผลสําเร็จ ทั้งใน                           

การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของ                 

ครูอาจารย

 ปจจุบันการศึกษามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางแพรหลาย บุคลากรทางการศึกษา               

มกีารผลตินวตักรรมทางดานการเรยีนการสอนมาใชกนัอยางหลากหลายเพือ่เปนเคร่ืองมือทีจ่ะทําใหคณุภาพ

ของผูเรยีนมผีลสมัฤทธิต์ามเปาหมาย ซึง่ Thumtong (2013) ไดกลาววา นวตักรรมการเรียนรูทีค่รูผูสอนสามารถ

สรางหรอืพฒันาขึน้มาเพ่ือใชในการทําวจิยัในชัน้เรียนแบงเปน 2 ประเภทคอื (1) กจิกรรมการพัฒนาการเรียนรู

หรือเทคนิควิธีสอน (Instruction) เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ใชโดยท่ัวไปประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป                     

ชุดการเรียนการสอน ชุดฝกแผนการสอน (ไดแก กิจกรรมพัฒนาเทคนิควิธีสอน รูปแบบการสอน และ

กระบวนการสอน) ชุดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน (ไดแก เพลง เกมการละเลน นิทาน และบทบาทสมมติ 

และ (2) สื่อการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้นใหมหรือสิ่งประดิษฐ (Invention) เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ใช                         

โดยทัว่ไป ไดแก สือ่ประสมวีดทิศันแบบจาํลองรปูภาพ แผนภาพ แผนโปรงใสเกมประดษิฐ เกมฝกทกัษะตางๆ 

CAI ฯลฯ จากการท่ีนักการศึกษาไดแยกประเภทของนวัตกรรมไวแลวนั้น สรุปไดวานวัตกรรมการเรียนรู                        

แบงออกไดเปนนวตักรรมประเภทผลติภณัฑหรอืสิง่ประดษิฐ และนวตักรรมประเภทรปูแบบเทคนคิวธิกีารสอน 

และในปจจุบันโดยเฉพาะนวัตกรรมดานการศึกษามีการประยุกตใชนวัตกรรมตางๆ เพื่อใหเหมาะสม ไดแก 

นวตักรรมทางดานหลกัสตูร นวตักรรมการเรียนการสอน นวตักรรมสือ่การสอน นวตักรรมทางดานการประเมินผล 

และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
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 การศกึษาวิจยัดานการพฒันานวตักรรมทางการศกึษาเพือ่การพฒันาผูเรยีน ตามแนวทางการปฏริปู

การศึกษาทั้ง 58 เลม (Wongwanich & Prasertsin, 2012) พบวา จากการสังเคราะหสาระในรายงานวิจัย

แตละเลมและนํามาแปลความหมายตามหลักการวิเคราะหชาติพันธวรรณนาอภิมาน ทําใหไดปจจัย                            

หรือประเด็นท่ีเปนกระบวนการอันมีผลตอการพัฒนาผูเรียน จํานวน 46 วิธีการ/กลยุทธ จัดกลุมไดเปน                             

5 ประเด็นหลักและผลลัพธคือการพัฒนาผูเรียน 4 ประเด็นหลัก แบงไดเปน 26 ประเด็นยอย โดย                                   

ปจจยัดานผลลัพธประกอบดวย 4 ปจจยัหลัก คอื 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย 8 ปจจยัยอย 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

สงัคม ความมีนํา้ใจ ความสามารถในการแกปญหา ทกัษะการเรียนรูเปนทมี และประสทิธภิาพการบริหารเวลา 

และ 4) ทักษะทางการคิด ประกอบดวย 4 ปจจัยยอย ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค 

ความคดิแบบอุปนัย และความสามารถในการคิดภาพรวม ผลลัพธทีน่กัวิจยัมุงพฒันาใหเกิดในตัวผูเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่พบมากที่สุด คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลรวมงานวิจัย 11 เรื่อง รองลงมาคือ 

ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ผลรวมงานวิจัย 5 เร่ือง ทักษะทางการคิด ผลรวมงานวิจัย 2 เร่ือง                                 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลรวมงานวิจัย 1 เรื่อง สวนผลลัพธที่นักวิจัยมุงพัฒนาใหเกิดในตัวผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษาท่ีพบมากที่สุด คือ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลรวมงานวิจัย 32 เรื่อง รองลงมา

คือ ทักษะทางสังคม/การแกปญหา ผลรวมงานวิจัย 11 เรื่อง ทักษะทางการคิด ผลรวมงานวิจัย 6 เรื่อง                          

และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลรวมงานวิจัย 5 เรื่อง

 นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา ในประเด็นที่หลากหลาย ดังเชน 

Garavaglia (2016) จากมหาวิทยาลัยมิลาน ไดศึกษาถึงจุดมุงหมายและแนวทางที่นาจะเปนของนวัตกรรม

ในเทคโนโลยีทางการศึกษาจากการศึกษาเอกสารตางๆ ที่ผานมาและไดสรุปวาแนวโนมในอนาคต                                

ของการเรยีนดวยเทคโนโลยวีานาจะประกอบดวยเทคโนโลยทีีม่นีวตักรรมบรรจเุขาไป 3 ประเภทใหญๆ  ไดแก 

1) นวัตกรรมที่เพิ่มเติมจากความเปนจริง 2) นวัตกรรมเสมือนจริง และ 3) นวัตกรรมท่ีผนวกรวมอินเตอรเน็ต

ไวกับทุกสิ่ง สวน Lubbers (2014) ไดศึกษาเอกสารตางๆ และรวบรวมมาในประเด็นของการสนับสนุน

นวัตกรรมทางการศึกษาวา แนวทางที่สําคัญที่สุดไดแก  หลักสูตรที่เปนดิจิตอลและการสนับสนุน                                  

ดานหองสมดุสาธารณะ โดยในป ค.ศ. 2013 หองสมดุในเขตปกครองของรฐัวอชงิตนัใตไดรวมกนัประชมุและ

รเิริม่ใชนโยบาย T3 หรอื การเปลีย่นผานความคดิผานเทคโนโลย ี(Transforming Thinking though Technology) 

โดยในเขตปกครองที่ 833 ครูทุกคนจะไดรับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร                                        

แมคบุ ก (MacBook) ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนและครูสามารถโหลดบทเรียนออนไลน                                        

ไดที่บาน หลักสูตรไดถูกผนวกเขากับระบบออนไลน และนอกจากนี้ครูยังนําเครื่องมือดังกลาวมาใชเปน                       
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สิ่งสนับสนุนในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหนักเรียนเขาใจยิ่งข้ึน และ Whitworth (2014)                          

ไดศึกษาถึงโปรแกรมการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยวิเคราะห

ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก วิธีศึกษารายกรณีแบบผสมผสาน                    

โดยพัฒนาจากการใชทฤษฎีฐานราก โดยตั้งคําถามวิจัยจากการศึกษาทฤษฎีนวัตกรรมตามมุมมอง                           

ของ Downs และ Mohr’s เพื่อสรางสมมติฐานและใชการสัมภาษณกอน จากน้ันระยะท่ี 2 ใชการทดสอบ                

ดวยเทคนิคระบบวิเคราะหทางสังคมเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริง กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเปนบุคคล                      

13 คน ไดแก ครูและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการจัดทําโปรเจคการสรางนวัตกรรมการศึกษาตางๆ ใชเวลา               

การสัมภาษณ 30-45 นาที บันทึกการสัมภาษณดวยกลอง เสียง และการจด 

วิธีการวิจัย
 ผูวจิยัไดทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหไดขอมลูทีต่รงตามความเปนจริงในสังคมไทย

ปจจุบันมากท่ีสุด ซึ่งผูวิจัยใชการออกแบบการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร และการทํา                  

แบบวัดกบัครู จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ 3 สงักัด ไดแก สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร (สพฐ.) สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมจํานวน 543 คน ใชวิธีการสุมแบบ 2 ขั้นตอน 

(Two-Stage Random Sampling) ขั้นตอนท่ี 1 การสุมโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 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 ที่เก่ียวของกับ                   

การจดัการนวตักรรมทางการศึกษา ทีส่ามารถนําไปใชในการพฒันาการเรยีนการสอนและการทาํวจิยัของครู 

เปนแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ แบบการตอบสนองรายคู (Dual Responses) คือ                   

การวัดสภาพในปจจุบันและสภาพท่ีควรจะเปน มีลักษณะใหนักเรียนประมาณคาวา นักเรียนไดปฏิบัติจริง               

ในระดับใด และนักเรียนควรปฏิบัติไดในระดับใด โดย 5 = ทุกวัน 4 = บอยคร้ัง 3 = บางคร้ัง 2 = นานๆ คร้ัง 

1 = ไมปฏบิตัเิลย จากน้ันนาํแบบวัดใหผูทรงคุณวฒุจิาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบ

และนิยาม พบวามีความตรงเชิงเนื้อหา คา IOC อยูระหวาง 0.60 - 1.00  

 สําหรับการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน มีเกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวน

ประมาณคาจะพจิารณาขอบเขตคานํา้หนกัของคาเฉลีย่ทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถาม 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
 งานวจิยัเร่ืองการสํารวจความรู ทกัษะ และเจตคติ ทีเ่กีย่วของกบัการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

การทําวิจัยของครู ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 3                       

องคประกอบ ดังนี้

 องคประกอบ 1 ความรูเกีย่วกบัการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 5 ดาน พบวา ครูมคีวามรูเกีย่วกบั

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย 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 เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ตามลําดับ                       

ไดแก ทักษะดานการใชนวัตกรรม (Mean = 3.56, SD = 0.65) และทักษะดานการเลือกนวัตกรรม                                

(Mean = 3.53, SD = 0.64) และครูมทีกัษะเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

2 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ทักษะการประเมินผลนวัตกรรม (Mean = 3.42,    

SD = 0.69) และ ทักษะการเผยแพรนวัตกรรม (Mean = 3.21, SD = 0.74) 

 องคประกอบ 3 เจตคติเกี่ยวกับการจดัการนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ดาน พบวา เจตคติเกี่ยวกับ                   

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระดับมากท้ัง 2 ดาน เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย 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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ตารางท่ี 1 
คาสถิติพื้นฐานประเด็นของความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N=543)

 Mean SD Skewness Kurtosis 
 (Selecting) 3.68 0.66 -0.0  -0. 6  

1. 
 

3.64 0.73 -0.02 -0.30  

2.  3.69 0.77 -0.01 -0.37  
3.  3.76 0.83 -0.15 -0.49  
4.  3.64 0.83 -0.14 -0.43  

 (Using) 3.69 0.68 -0.10 -0.18  
5.  3.86 0.80 -0.24 -0.47  
6. 

 3.60 0.83 -0.09 -0.33  

7. 
 

3.71 0.86 -0.19 -0.53  

8.  3.71 0.81 -0.03 -0.50  
9.  3.55 0.90 -0.06 -0.42  

 (Evaluating) 3.51 0.69 -0.04 0.1   
10.  3.49 0.78 -0.04 -0.14 
11.  3.54 0.79 -0.11 0.04  
12.  3.48 0.82 -0.01 -0.24 

 (Sharing) 3. 7 0.76 0.01 0.01 
13. 

 
3.41 0.85 -0.04 -0.23 

14.  3.35 0.86 -0.13 0.00 
15. 

  
3.03 1.03 0.01 -0.34 

  
 ตารางที ่ 1 แสดงองคประกอบ 1 ความรูเกีย่วกบัการจัดการนวตักรรมทางการศึกษา  จาํนวน  5 ดาน                        

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 15 ขอ โดยตัวบงช้ีเรื่อง  การศึกษาเน้ือหาวิชาแผนการสอนกอนใช

นวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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ตารางท่ี 2 
คาสถิติพื้นฐานประเด็นของทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N = 543) 

 Mean SD Skewness Kurtosis  
 (Selecting) 3.53 0.63 0.05 -0.19  

1. 
 3.47 0.73 0.15 -0.25  

2. 
 3.55 0.73 -0.05 -0.12  

3. 
 

3.59 0.79 -0.08 -0.42  

4. 
 

3.52 0.81 -0.13 -0.17  

 (Using) 3.56 0.65 -0.06 0.04  
5. 

 
3.66 0.80 -0.14 -0.33  

6. 
 3.48 0.80 -0.07 -0.23  

7. 
 

3.64 0.81 -0.07 -0.50  

8.  3.55 0.77 0.05 -0.28  
9.  3.46 0.83 0.07 -0.24  

 (Evaluating) 3.4  0.69 -0.0  0. 3  
10.  3.42 0.76 0.10 -0.06  
11. 

 3.44 0.79 -0.13 -0.02  

12. 
 

3.40 0.81 -0.10 -0.06  

 (Sharing) 3. 1 0.74 -0. 3 0.04  
13. 

 
3.34 0.80 -0.08 -0.08  

14. 
 

3.28 0.87 -0.19 0.15  
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 ตารางท่ี 2 แสดงองคประกอบ 2 ทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 5 ดาน                            

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 14 ขอ โดยตัวบงชี้เร่ืองการศึกษาเน้ือหาวิชาแผนการสอนกอนใช

นวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด

ตารางท่ี 3 
คาสถิติพื้นฐานประเด็นของเจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา จําแนกตามดาน (N = 620) 

 Mean SD Skewness Kurtosis 

 4.08 0.60 -0.55 0.7   
1. 

 
 

3.98 0.70 -0.23 -0.21  

2.  

 
4.15 0.70 -0.41 -0.20  

3. 
  

 
4.12 0.71 -0.59 0.65  

 3.93 0.71 -0.44 0.48  
4. 

  
3.87 0.81 -0.29 -0.12  

5. 
 

 
3.99 0.76 -0.41 0.13  

6. 
 
 

3.92 0.82 -0.35 -0.06  

 ตารางท่ี 3 แสดงองคประกอบ 3 เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ดาน                           

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ในแตละดานรวม 6 ขอ โดยตัวบงชี้เรื่องการจัดการกับนวัตกรรมทางการศึกษา                        

ทําใหครูสามารถนําไปชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางแทจริงมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยน้ีมีขอคนพบท่ีครอบคลุมท้ังในดานของการสํารวจความรู ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวของ               

กับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ                             

การทําวิจัยของครูนั้น ผลการวิจัยพบวา ในองคประกอบ 1 ครูมีความรูอยูในระดับมากในการเลือกนวัตกรรม 

การใชนวัตกรรม และประเมินผลนวัตกรรม ที่สอดคลองกบัเนื้อหาที่สอน ตรงกับจุดมุงหมาย และเหมาะสม

กับวัยของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนนักเรียนใหมีสวนรวมในการใชนวัตกรรมน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุด                        

สวนความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานการเผยแพรนวัตกรรมอยูในระดับปานกลาง                      

ซึง่อาจสงผลตอการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวจิยัของครู

ในสถานศึกษาตางๆ ดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งควรไดรับการพัฒนา โดยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Lubbers (2014) ที่ไดศึกษาเอกสารตางๆ และรวบรวมมาในประเด็นของเสนอแนะใหมีแนวทาง                             

ในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับครูในดานหลักสูตรท่ีเปนดิจิตอลและการสนับสนุน                                

ดานหองสมดุสาธารณะและฐานขอมลูออนไลนตางๆ ซึง่ครทูกุคนจะไดรบันวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน

ผานคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังตองสนับสนุนใหมีบริการสื่อประสมพิเศษที่ใหบริการความตองการเฉพาะ                   

ของแตละบุคคล ตลอดจนมีการดูแลและสอนสตาฟหรือพี่เลี้ยงในการทํางานเพ่ือพัฒนาและสนับสนุน

นวัตกรรมเหลานี้แกผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเลือก และ                 

ประเมินนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใหตรงกับความตองการผูเรียน สอดคลองตามเน้ือหาท่ีเรียนมากท่ีสุด และ                    

ผลวิจัยในองคประกอบ 2 พบวา ครูมีทักษะอยูในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา                       

ดานการเลือกนวัตกรรม และการใชนวตักรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดึงดูดความสนใจ  และสอดคลอง

กับบทเรียน สวนทักษะดานการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม และดานการเผยแพรนวัตกรรมอยูใน

ระดบัปานกลาง อาจทําใหตองฝกทกัษะทางดานน้ีมากข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวจิยั

ของครูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

 สวนผลการวิจัยในองคประกอบ 3 พบวา เจตคติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู

ดานเจตคติตอตนเองอยูในระดับมาก แสดงวาครู มีแนวโนมพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ                            

จดัการนวตักรรมทางการศกึษา สวนดานเจตคตติอผูอืน่อยูในระดบัมากเชนกนั แตมคีาเฉลีย่นอยกวาดานเจตคติ

ตอตนเอง สอดคลองกับ Wangwanitpan, Klindit, Boontositrakul,  Ditlampoo & Boonpen (2010)             

ศึกษาปญหาและการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมท่ีพบวา                           

ปจจัยท่ีเปนปญหามากท่ีสุดคือ ปจจัยจากส่ิงเราภายใน ไดแก  ดานเจตคติที่มีตอการใชนวัตกรรม ตนเอง                 

และผูอื่น ไดแก ความจําเปนของการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน การสราง/การผลิต/การใชนวัตกรรม                        

มคีวามยุงยาก นวัตกรรมมคีวามสาํคญัและมปีระโยชน การสอนแบบเดมิไดผลดกีวาการใชนวตักรรมการสอน 

ความตองการในการใชนวัตกรรม (ไมชอบใชนวัตกรรมเพราะทําใหเสียเวลาในการสอน) และ ความรู                            

ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (ขาดความรูความเขาใจและการพัฒนานวัตกรรม) และ Klinchon (2007) 

ศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองของ
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นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัครสิเตยีน ทีพ่บวา ดานเจตคตติอการใชสือ่ของนกัศกึษามคีะแนน                                

อยูในระดับมาก โดยเห็นวา การเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนส่ิงท่ีนาสนใจ ทําให      

ลดเวลาในการทําความเขาใจดวยตนเอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ ทําใหผูเรียน                 

มีความกระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น มีสวนทําใหผลการเรียนดีขึ้น มีขอมูลขาวสารตามความตองการ        

ทันโลก ทันเหตุการณ การเรียนโดยใชสื่อมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในปจจุบัน ทําใหเกิด                

การเรียนรูไดงายข้ึน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนและผูสอนควรมีเจตคติที่ดีตอการใชสื่อ ดังนั้น การสํารวจ                    

ความรู ทกัษะ และเจตคติ ทีเ่กีย่วของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา

มาพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู       

เชน การวางแผนกาํหนดนโยบายเพือ่มุงเนนการนาํความคดิสรางสรรคและการพฒันานวตักรรมมาสนบัสนนุ   

การวิจยัพฒันา โดยการผสมผสานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจยั เพือ่ยกระดับคณุภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (Office of the National 

Economic and Social Development Board, 2017)

สรุป
 ผลการศกึษาวจิยัครัง้นีส้ามารถนาํขอคนพบทีไ่ดจากการวจิยัไปใชเปนสารสนเทศในการวางแผน สราง 

และพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัย                                

ของครไูดอยางครบถวนตามองคประกอบทีง่านวิจยันีไ้ดจาํแนกในการศึกษาความตองการของครู โดยสถานศึกษา

และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากงานวิจัยนี้ มาประยุกตใชในวางแผน      

การกําหนดนโยบายเพ่ือสรางความรู ทกัษะ และเจตคติ ทีจ่าํเปนของครู ใหเกดิการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทีส่ามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจยัของครู ซึง่จะเปนประโยชนสาํหรับครูอาจารย 

และผูเรียนตอไป และสําหรับผูที่สนใจศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการศึกษาในลักษณะ

การวิจัยเชิงลึก ซึ่งอาจจะเปนการศึกษาแบบกรณีศึกษา หรือการประชุมกลุม ที่เกี่ยวของกับความรู ทักษะ       

และเจตคติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการทําวิจัยของครู
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่

ของหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาถึงบทบาท และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคถวงร้ังการพัฒนา

หนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ                         

ชุมชนทองถ่ิน และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมเปนส่ือพลเมือง                                

(Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถ่ิน ใชวิธีการศึกษา 3 แบบคือ การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชสูตร                            

ของทาโร ยามาเนในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยเลือกผูตอบแบบสอบถามที่เปน                 

แฟนประจํา วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาขาว บทบรรณาธิการ 

และบทความจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ และการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 ราย 

 ผลการศกึษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอบทบาทของหนังสอืพิมพทองถิน่เชียงใหม

ในระดับมาก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิ่งความคาดหวังตอบทบาทในดานการทําหนาที่เปนปากเสียง                 

ใหกบัชมุชนทองถ่ิน (  = 4.43) สวนบทบาทตอชมุชนทองถ่ินท่ีเปนอยูในปจจบุนัของหนังสอืพมิพทองถ่ินน้ัน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งถือเปนระดับที่ตํ่ากวาความคาดหวัง                           

มีปจจัยที่ถวงรั้งการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมไปสูความเปน                
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สื่อพลเมืองที่ผูกพันกับชุมชนทองถ่ินนั้น จะตองเสนอประเด็นขาวปญหาที่เปนวิกฤตของชาวเมืองเชียงใหม                     

อยางเขมขนและตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาส่ิงแวดลอม และเปดพื้นที่ใหกับแหลงขาวที่ไมใช                          

ภาคราชการใหมากขึ้น รวมถึงการเปดใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในลักษณะของนักขาวพลเมือง 

นอกจากน้ีจะตองมีการนําสื่อใหมและสื่อสังคมออนไลนเขามาใชเพื่อการเขาถึงผูรับสารไดมากขึ้น

คําสําคัญ
 หนังสือพิมพทองถ่ิน   สื่อทองถ่ิน   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.

Keywords
 Local Newspaper, Local Media,  Civic Journalism
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บทนํา
 ดังเปนที่ประจักษชัดวาในชวง 30 ปที่ผานมา หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพไดตกตํ่าลงตามลําดับ                    

ไมวาจะวัดจากปริมาณผูรับสาร รายได การโฆษณา การจางงาน ความสามารถในการเขาถึง ฯลฯ                                    

จากการศกึษาพบวาหนงัสอืพมิพในอเมรกิาในชวงเพียงสบิปหลงัเปดศตวรรษใหมยอดจาํหนายหนงัสอืพมิพ

ลดลงถึงรอยละ 25.6 (Hargrove, Miller & Stempell, 2011, 84) ในประเทศไทยเองก็เชนกัน ฐากูร บุนปาน 

กรรมการผู จัดการบริษัทมติชนจํากัด (มหาชน) หนึ่งในคายสื่อมวลชนรายใหญของประเทศไทย                                    

เจาของหนังสือพิมพมติชน ขาวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห ฯลฯ ชี้วาสื่อส่ิงพิมพในรอบ 20 ป                              

ที่ผานมามียอดผูอานลดลงตามลําดับ (Matichon Online, 2016) โฆษณาซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของ                        

กิจการลดลงอยางตอเนื่อง จากการสํารวจของบริษัทเดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด พบวา                    

ยอดโฆษณาหนังสอืพมิพไทยลดลงตามลําดบัจาก 15,258 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 เหลือเพยีง 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 

 สาเหตุของความตกต่ําของหนังสือพิมพ เกิดจากสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม

การบริโภคส่ือของประชาชนท่ีตองการสะดวกความรวดเร็ว และรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ที่ผูกติด                     

อยูกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทําใหผูคนหันไปใหความสนใจกับสื่อใหม (New Media) สามารถ                          

สนองตอบความตองการในดานความฉับไว ทันตอเหตุการณ 

 ทามกลางกระแสความตกตํ่าของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพทองถ่ินดูจะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบ

มากกวาหนังสือพิมพระดับชาติ ดังจะเห็นไดวาในชวงสามทศวรรษที่ผานมาหนังสือพิมพทองถ่ินนอกจาก                

จะไมสามารถแขงขันกับสื่อใหมแลว ยังสูญเสียฐานะการแขงขัน ทําใหตองปดตัวเองไปจํานวนมาก                              

กระท่ังแวดวงศึกษาวิจัยตางมองขามความสําคัญของส่ือประเภทน้ี จากการศึกษาของวิลาสินี พิพิธกุล                      

(Suwannapong, 2016) สะทอนใหเห็นภาพชัดวามีจํานวนของหนังสือพิมพทองถ่ินเปนจํานวนไมนอยกวา 

250 ฉบับทั่วประเทศ แตสวนใหญประสบปญหาทางธุรกิจ และปดกิจการ 

 เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการท่ีจะสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง มีประชาชนท่ีตื่นตวั รูเทาทันตอ

ขอมลูขาวสารน้ัน จาํเปนตองมสีือ่ทีห่ลากหลายในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน รวมถงึมีมมุมอง

ทั้งจากทองถิ่นและระดับชาติ เพ่ือสรางสมดุลทางดานเนื้อหาขาวสารและทัศนะการมองท่ีหลากหลาย                           

ดังนั้นหนังสือพิมพทองถิ่นจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาทองถิ่น ดังที่นักวิชาการหลายคนช้ีวา

หนังสือพิมพทองถิ่นเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรของทองถิ่น โดยนําประเด็นสําคัญของทองถิ่น                                   

มาสูเวทีสาธารณะ (Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey & Richardson, 2006, 134-136)

 Noomnon (1987) ระบุวาหนังสือพิมพทองถิ่นมีบทบาทหนาที่สําคัญในการปลุกระดมความคิดเห็น

ของคนในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและชวยแกไขปญหาตาง ๆ   ของทองถ่ิน และชวย

สอดสองดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและนักการเมืองทองถิ่น สอดคลองกับ Chawalatawat                          

(1999, 111-112) ที่ระบุวาหนังสือพิมพทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการกระตุนจิตสํานึกของคนในชุมชน                         
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ใหตื่นตัวกับกระบวนการพัฒนาของสังคม และ Nielsen (2015, 1-2) ซึ่งชี้วาไมวาจะเปนสังคมชนบท                            

หรือชุมชนเมืองตางตองการสื่อทองถิ่นเพื่อรับรูขอมูลขาวสารและชวยใหตื่นตัวในการมีสวนรวมในกิจกรรม

สาธารณะ

 เมื่อหันมาพิจารณาดูหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมพบวามีปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อประโยชน    

ตอการเจริญเติบโตของหนังสือพิมพทองถิ่นหลายประการทั้งในแงของความเปนเมืองใหญอันดับสอง                                 

ทีม่กีารอพยพยายถิน่ฐานของคนเขามาเปนจาํนวนมากรวมถงึนกัทองเท่ียวตางประเทศ อกีท้ังยงัเปนศูนยกลาง

การศึกษาที่มีสถาบันอดุมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนตั้งอยู 

 นอกจากน้ีเชียงใหมยังมีปญหาท่ีหลากหลายท่ีเกิดจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งถือเปนปจจัยบวก

ตอหนงัสอืพมิพในการเขาไปมบีทบาทผานการเสนอขาว ปญหาสาํคญัของเมอืงไดแก ปญหาการจราจรตดิขัด 

อากาศเสีย นํ้าเสีย ขยะ สาธารณูปโภคไมเพียงพอ การขยายตัวของชุมชนแออัด การทําลายศิลปะและ

สถาปตยกรรมโบราณ การใชที่ดินผิดประเภท ฯลฯ (Apawatcharoot, 2016)

 แตอยางไรก็ตามพบวาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมตกอยูในชะตากรรมที่ไมตางจากหนังสือพิมพ

ทองถ่ินโดยท่ัวไป ทั้งน้ีหนังสือพิมพในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยหนังสือพิมพรายวันท่ีออกเปนประจําคือ

ไทยนิวสกับเชียงใหมนิวส และมีหนังสือพิมพและนิตยสารรายสะดวกอีกอยางนอย 10 ฉบับ แตทั้งหมด                        

มลีกัษณะเปนกจิการขนาดเล็ก หรอืกจิการครอบครัว ไมมคีวามเขมแข็งทางการเงิน และยงัขาดความสามารถ

ในการแขงขันกับสื่ออื่นๆ การปดกิจการจึงเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยูตลอดหวงประวัติศาสตรของสื่อทองถิ่น                            

เชน หนังสือพิมพระมิงค หนังสือพิมพขาวสยาม หนังสือพิมพประชากร เปนตน (Tutchanok, 1994 ;  

Chaiwongkaew, 2008 ; Suwannapong, 2016)  

 ทามกลางกระแสการเคล่ือนไหวเพ่ือใหจังหวัดเชียงใหมเปนหัวเมืองแรกท่ีพัฒนาไปสูการปกครอง

ทองถ่ินเต็มรูปแบบดวยการใหมีการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด เพราะโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน

ในปจจบุนัยงัไมไดใหอาํนาจทองถิน่ในการจดัการแกไขปญหาทองถิน่อยางแทจรงิ (Charoenmuang, 2007)     

โดยคนทองถ่ินเชียงใหมมุงหวังวาโครงสรางแบบกระจายอํานาจจะเปนรูปแบบที่ตอบสนองตอการพัฒนา

มากกวารูปแบบการปกครองในปจจุบัน แตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางจะไมไดสงผลดี และ                                     

มคีวามย่ังยนืหากปราศจากการพัฒนาประชาชนในระดบัฐานรากซ่ึงมปีระเดน็การรับรูขาวสารเปนแกนกลาง

หลัก บทความวิจัยชิ้นนี้จึงพุงเปาคําถามไปที่หนังสือพิมพทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดที่ฉุดรั้ง

การพัฒนา ประชาชนผูรับสารมีความคาดหวังอยางไรตอหนังสือพิมพทองถิ่น การนําเสนอขาวสารของส่ือ                   

ดังกลาวใหความสําคัญกับเนื้อหาที่มาจากมุมมองของทองถิ่นใหมากนอยเพียงไร 

 นอกจากนี้ยังไดมุงสํารวจถึงแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นไปสูความเปนสื่อพลเมือง                         

ซึ่งผูกพันใกลชิดกับชุมชนทองถ่ิน เนนเสนอเร่ืองราวท่ีกระทบกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปดพื้นที่

การนําเสนอขาวจากทัศนะทองถ่ิน และมองประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีสวนไดเสีย (Citizens) ไมใชฐานะ

ของผูชม (Spectators) โดยสงเสริมใหชุมชนมีความต่ืนตัวในการเขามามีสวนรวมกับกระบวนการพัฒนา                    

ในชุมชนทองถ่ิน (Rosen, 2000, 680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016)                              
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 งานวจิยัครัง้นีเ้ปนการมุงเปาไปท่ีปญหาและแนวทางการพฒันาหนงัสอืพิมพทองถิน่ซึง่มกัถกูมองขาม                            

ทั้งที่เปนองคประกอบสําคัญและรากฐานในการพัฒนาการรับรูของประชาชนและสํานึกในความเปนทองถิ่น 

อันจะเปนรากฐานใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนผูรับสารตอบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพทองถิ่น                      

ในจังหวัดเชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาถึงบทบาท และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงร้ังการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นใน                            

จังหวัดเชียงใหม 

  3. เพ่ือศึกษาวเิคราะหเก่ียวกบัการนําเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัชุมชนทองถิน่ และแนวทางในการสงเสริม

ใหหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น

 

ทบทวนวรรณกรรม
 การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้กีย่วพนักบัศาสตร แนวคดิ ทฤษฎทีีห่ลากหลาย นาํมาบรูณาการเพือ่ใหเหน็ภาพ

ของหนังสือพิมพทองถิ่นที่มีปฏิสัมพันธกับสื่อทองถิ่น และชุมชนอยางรอบดานดังตอไปน้ี

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน
       แนวคิดหนาที่นิยมเปนแนวความคิดที่ประยุกตมาจากกลุมหนาที่นิยม  (Functionalism)                            

ซึ่งเปรียบสังคมเสมือนรางกายมนุษย อันประกอบไปดวยอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งจะตองทําหนาที่ของตัวเอง                 

ใหสมบูรณ สวนรวมทั้งหมดจึงจะอยูรอดปลอดภัย (Kaewthep, 2009, 29) การที่สังคมสามารถดํารงอยูได

อยางมีเสถียรภาพและมีความตอเนื่อง เชื่อวาเนื่องมาจากแตละองคประกอบท่ีอยูภายใตสังคมตางทําหนาที่

ของตัวเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ สื่อมวลชนถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในโครงสราง                        

ของระบบสังคมโดยรวม หากปราศจากสื่อมวลชนแลว ระบบสังคมจะไมมีความสมดุลและยากท่ีจะดํารงอยู 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับวารสารศาสตรและหนังสือพิมพทองถิ่น
  2.1 วารสารศาสตรและหนังสือพิมพ
     วารสารศาสตรมีความหมายถึงกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการรายงานขาว และ                                  

การวิเคราะหตีความเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบความเปนไปของสังคม                               

Boonsiriphan (2007) ไดใหนิยามชัดเจนวาวารสารศาสตรเปนศาสตรที่ว าดวยหลักการเสนอขาว                                 

และสถานการณปจจุบัน ครอบคลุมกระบวนการขาวท่ีเผยแพรทางส่ือมวลชนทุกแขนง หนังสือพิมพจึงเปน

สื่อที่ใชแนวคิดทางดานวารสารศาสตร เปนปรัชญาในการทํางาน เพื่อเสนอขาวและทัศนะไปสูประชาชน

       2.2 หนังสือพิมพทองถิ่น
   หนงัสอืพมิพทองถ่ินเปนสือ่เพือ่การรายงานขาวสําหรับคนทองถ่ิน นกัวชิาการหลายสํานัก

มองหนังสอืพมิพทองถิน่อยางสอดคลองกนัโดย Chawalatawat (1999, 6) ระบวุาหนังสอืพิมพทองถิน่เปนส่ือ
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ที่เกิดขึ้นตามความตองการและตอบสนองผลประโยชนของสังคมทองถิ่น จึงเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองที่มี                  

ผลกระทบตอทองถ่ิน และเปนการสะทอนความรูสึกนึกคิด ประเพณี วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น 

   Noomnon (1987, 26) และ Kaviya (1983, 73) กลาววาหนังสือพิมพทองถิ่นจําหนาย               

ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และมีคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางลึกซึ้ง เพ่ือใหสื่อดังกลาวตอบสนอง                

ผลประโยชนของคนในทองถ่ิน 

   ในขณะท่ีคณะนักวิชาการวารสารศาสตรนําโดยบ็อบ แฟรงคลิน (Franklin et al, 2006, 

134-136)  มองวาหนังสือพิมพทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรของทองถ่ิน ซึ่งนอกจากจะเสนอขาว

ทั่วไปแลว มักจะจับประเด็นนําเอาประเด็นสําคัญของทองถ่ินมารณรงคโดยผานการนําเสนอในเน้ือหา                       

ของหนังสือพิมพ นักวิชาการกลุมนี้สนับสนุนโครงสรางของหนังสือพิมพที่ผูกติดอยูคนทองถิ่น มากกวาที่จะ

เปนหนังสือพิมพที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายใหญของหนังสือพิมพระดับชาติและนานาชาติ  ขณะที่ไมค                    

โกลเวอร (Glover, 1998, 119) ระบุวาหนังสือพิมพทองถ่ินจะตองไมลืมจุดแข็งในความเปนสื่อของทองถ่ิน             

ดังนั้นจึงตองเนนการเสนอขาวเก่ียวกับทองถ่ินเปนหลัก ซึ่งถือเปนจุดขายซ่ึงเปนเอกลักษณ ดังนั้นไมควร               

ที่จะทุมเททรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดของตัวเองไปในเร่ืองเก่ียวกับขาวสารระดับชาติ หากแตควรหันมาเนน

ในสิ่งที่อยูรอบตัว

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อพลเมือง
                แนวคดิเกีย่วกบัสือ่พลเมอืง (Civic Journalism) ซึง่ในภาษาไทยบางคร้ังเรียกกนัวาสือ่ประชาสังคม 

เกิดขึ้นในสังคมอเมริกา ในฐานะที่เปนอีกทางเลือกของกระบวนการสื่อขาวและรายงานขาวที่ทาทายแนว                  

ความคดิของวารสารศาสตรกระแสหลกัทีย่ดึหลกัการของความเปนกลาง และการไมเอาตัวเองเขาไปผูกพนัใด ๆ      

กับขาว ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูสื่อขาวยึดถือติดตอกันมานาน แนวคิดสื่อพลเมืองเชื่อวาผูสื่อขาวควรมี

สวนเขาไปเก่ียวของในบางลักษณะ (Interventionist Journalism) โดยยึดผลประโยชนของชุมชนหรือ                          

ของสาธารณะเปนหลัก Glasser (1999, 8-10) ระบุวาหนังสือพิมพไมควรจํากัดตัวเองโดยยึดความเปนกลาง 

(Fair-Minded Participant) เปนสรณะ เพราะนัน่จะเปนอปุสรรคตอบทบาทการทาํหนาทีข่องสือ่ในการสงเสรมิ

ประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และบทบาทในการเปล่ียนแปลงสังคม 

  Hass & Steiner (2006, 240-244) ยืนยันวาแนวคิดส่ือพลเมืองมีความแตกตางที่ชัดเจนกับสื่อ

กระแสหลกัทีด่าํเนนิการธรุกจิสือ่ในปจจบุนั เพราะเนนทีจ่ะรับฟงพลเมือง สนองตอบในส่ิงทีพ่วกเขาอยากจะรู 

นํามุมมองจากพวกเขามานําเสนอแทนที่จะมีแตเพียงความคิดเห็นจากนักการเมือง ผูเช่ียวชาญ และ                            

ชนช้ันนาํในสังคม โดยมีการปรับโครงสรางการทํางานของกองบรรณาธิการ จากเดิมทีจ่ะตองจัดผูสือ่ขาวไปติดตาม

แหลงขาวชัน้นาํ (Elite Sources) ไปเปนวิธกีารจดัทาํทมีขาวทีค่อยตดิตามประเดน็พเิศษซึง่เกีย่วพนักบัชมุชน   

  ปรัชญาของแนวคิดสื่อพลเมืองถือวาเปนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการสงเสริมการมี

สวนรวมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และทําใหพลเมืองเกิดความรูสึกผูกมัดที่จะเปนสวนหน่ึงของ

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
            เปนการสาํรวจความคดิเหน็โดยการสุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)                 

มุงเนนไปยงักลุมทีรู่จกัหนงัสอืพิมพทองถิน่ และตดิตามขาวสารคอนขางเปนประจาํ เพ่ือตอบคาํถามเกีย่วกบั

บทบาทและความคาดหวังของประชาชนผูรบัสารท่ีมตีอหนังสอืพมิพทองถ่ิน จากสถิตขิองกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมการปกครอง ไดระบุประชากรจังหวดัเชยีงใหม ณ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มทีัง้หมด 1,730,720 คน 

(Department of Provincial of Administration, 2006) ผูวิจัยใชสูตรการกําหนดกลุมตัวอยางของทาโร                          

ยามาเน (Yamane, 1973) โดยกําหนดระดับความเช่ือมัน่ที ่95 % คาความคลาดเคล่ือนทีย่อมรับได 0.05 ดงันี้

  2 

   n            =                 
 N    =                   
 e            =                 

          

  N =  

   = 399.9 

 การวจิยัเชงิสาํรวจครัง้นี ้จงึออกแบบถามไปยงักลุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจงไปยงักลุมแฟนประจาํ

ที่รูจักหนังสือพิมพทองถ่ินเปนอยางดี ทั้งหมด 400 คน 

 1.2 การสรางเคร่ืองมือ
         ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย ตอนที่ 1 

เปนขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่วเิคราะหดวยการแจกแจง

จํานวนประชากรทั้งหมด
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ความถี่ หาคารอยละ และตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น และความคาดหวังที่มีตอหนังสือพิมพ

ทองถิ่น ใชวิธีการวิเคราะหโดยการนํามาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท                          

(Likert Scale) มาใช แบงออกเปน 5 ระดับคือ ตั้งแต 1-5 เรียงลําดับจากนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ

มากที่สุด โดยเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดลําดับคะแนนเฉล่ีย ในชวงคะแนนมีดังตอไปน้ีคือ

  คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 แปลความหมายวา อยูในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 แปลความหมายวา อยูในระดับมาก

  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 แปลความหมายวา อยูในระดับปานกลาง

  คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอย

  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 แปลความหมายวา อยูในระดับนอยที่สุด

   

 ทั้งนี้มีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใหทราบ                     

ระดับความคิดเห็นและความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม

 การตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีความรู

เกี่ยวกับการวิจัย 1 ทาน นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 1 ทาน และนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน จํานวน 1 ทาน 

หลงัจากไดรบัคาํแนะนําและขอเสนอแนะแลว ไดนาํแบบสอบถามมาปรับปรงุแกไขเพ่ือใหเกดิความสมบูรณ

 สวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคาความเชื่อม่ันกับ

กลุมตัวอยางที่ไมใชบุคคลเดียวกันกับการวิจัย จํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นตามวิธี                      

สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970, 161) โดยใชสูตร

    = 2ts
2is11n

n  

    
         
   n        

        2
iS      

   2
tS       

 
 คาสมัประสทิธแิอลฟาทีไ่ดคอื 0.95 ถอืวาอยูในระดบัทีเ่ช่ือถอืได ทัง้นีต้ามมาตรฐานควรมคีาแอลฟา

ไมนอยกวา 0.80 หรือสูงกวา (Sthapitanonda, 2014, 185) 
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 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

       2.1 การวิเคราะหเนื้อหา
               การวิเคราะหเน้ือหา ไดเลือกหนังสือพิมพไทยนิวสกับเชียงใหมนิวสมาเปนกลุมตัวอยาง

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือพิมพรายวันเพียง 2 ฉบับดังกลาวที่วางจําหนายอยางตอเนื่อง และมีอายุ

กวา 25 ปทาํใหเปนทีรู่จกักวางขวาง ในขณะทีห่นงัสอืพิมพและนติยสารฉบบัอืน่มอีายสุัน้และไมไดวางจาํหนาย

สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตอบคําถามวาไดใหความสําคัญกับเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น

และสะทอนความเปนสื่อพลเมืองมากนอยเพียงใด เนื้อหาที่นํามาวิเคราะหประกอบดวยสวนแรกคือสวน                     

ที่เปนการรายงานเหตุการณ/เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่น อันไดแกขาวที่รายงานทั้งในหนา 1 และหนาในของ

หนงัสอืพมิพ สวนทีส่องคอืสวนท่ีเปนความคิดเหน็ทีป่รากฏในบทความ/บทวจิารณ/คอลมัน รวมถงึสวนทีเ่ปน

ความคิดเหน็ในบทบรรณาธิการ ซึง่ถอืเปนการแสดงทัศนะอนัเปนจดุยนืของหนังสอืพมิพทีม่ขีาวสาร/ประเดน็

ตาง ๆ ของสังคม 

   การศึกษาเน้ือหาดังกลาว 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                                  

การสุมตวัอยางดวยวิธนีีท้าํใหไดจาํนวนหนังสอืพมิพในรอบสัปดาห (วนัอาทิตยถงึวนัเสาร) ในสัดสวนท่ีเทากนั 

นอกจากน้ียงัทาํใหไดเนือ้หาทีค่รอบคลมุ เพราะโดยทัว่ไปหนังสือพิมพในชวงสุดสัปดาหจะมโีครงสรางเนือ้หา

ทีแ่ตกตางจากหนงัสอืพมิพในชวงวนัจนัทรถงึวนัศุกร ทัง้นีเ้ปนการวเิคราะหเน้ือหาเพือ่นําไปสูการตอบคําถาม

การวิจัย ดังนี้

   2.1.1 การใหนํา้หนักในการนําแสนอท่ีเกีย่วกับชมุชนทองถ่ินมีมากนอยแคไหน โดยดูจาก

ความถี่ในการนําเสนอเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด

                       2.1.2   เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ินตามขอ 2.1.1 สะทอนความเปนสื่อพลเมือง                          

หรือไม อยางไร โดยแบงออกเปน 2 ระดับคือ

                        2.1.2.1 ระดับพืน้ฐานคือ การเสนอขาวและเน้ือหาเก่ียวของ/มผีลกระทบตอชมุชน

ทองถ่ิน หรอืมเีนือ้หาท่ีกระตุนใหประชาชนตระหนักถงึความสําคญัของการมีสวนรวมของพลเมือง ทัง้นีเ้นือ้หา

ทัว่ไปท่ีไมเกีย่วของแตมปีรากฏในหนงัสอืพิมพ เชน ความเคลือ่นไหวกฬีา (ฟตุบอลอังกฤษ ความพรอมนกักฬีา

ซเีกมสของไทย ฯลฯ) ดาราบันเทงิ ความรูเรือ่งสขุภาพ-ความงาม ฯลฯ ในทีน่ีไ้มจดัเปนเนือ้หาพลเมืองท้ังระดับ

พื้นฐานและกาวหนา

    2.1.2.2 ระดับกาวหนาคือ การเสนอขาวและเน้ือหาซึ่งนอกจากจะเปนไปตาม                  

ขอแรกในระดบัพืน้ฐานแลว ยงัมกีารสะทอนมมุมองจากชมุชนทองถิน่ (Bottom up Approach) โดยการอางองิ

แหลงขาว/แหลงขอมูลที่นอกเหนือจากแหลงขาวท่ีเปนผูบริหารภาครัฐและผูนําภาคธุรกิจ เชน แหลงขาว/

แหลงขอมูลจากประชาชน ผูนําชุมชน ปราชญทองถ่ิน นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นอกจากนี้ยัง
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รวมหมายถึงการเสนอขาวและเน้ือหาท่ีมีลักษณะของการเรียกรอง/รณรงครวมกับทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิด                           

การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

   การวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาหนังสือพิมพดังกลาว ใชตารางลงรหัส (Coding Sheet)                   

ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตาราง ประกอบดวย 1) ตารางลงรหัสขาว ซึ่งแยกขาวทั่วไปและขาวทองถิ่น 2) ตารางลงรหัส

บทความ/บทวิจารณ/คอลัมน และ 3) ตารางลงรหัสบทบรรณาธิการ ซึ่งขอมูลที่จะทําใหสามารถทราบถึง                

การใหนํา้หนกัความสาํคญักบัขาวและเนือ้หาทองถิน่ และยงันาํไปสูการวเิคราะหระดบัความเปนส่ือพลเมือง

   การกาํหนดหนวยในการวจิยั ไดใชหนวยในการวจิยั 2 ประเภท เพือ่ใหการวเิคราะหสามารถ

อธิบายไดในเชิงปริมาณ ดังนี้

   หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ใชหนวยการวิเคราะห 2 หนวย

คอื (1) แนวคดิหลกั (Theme) โดยพจิารณาเนือ้หาของขาว บทความ/บทวจิารณ และบทบรรณาธิการวาแตละ

ชิ้นมีแนวคิดหลักหรือความหมายโดยรวมอยางไร และจัดเขาประเภทตามที่กําหนดไว (2) หนวยวิเคราะห               

แบบรายเร่ือง (Item) 

   หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) พิจารณาจากความถ่ี (Frequency)                 

โดยนับจากจํานวนที่นําเสนอ

   การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ของเครือ่งมอื โดยสุมตวัอยางขาว บทความ และบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพทองถ่ินทัง้สองฉบับ ๆ  ละ 50 ราย

เรื่อง รวม 100 รายเรื่อง โดยมีผู ชวยวิจัยอีก 1 คน สลับกันอาน แลวกรอกขอมูลลงในแบบบันทึกที่                                     

จัดเตรียมไว เพื่อใหแนใจวาหากผูวิจัยทําการวัดดวยวิธีเดียวกัน เคร่ืองมือชุดเดียวกันแลว ผลท่ีไดจากการวัด

แตละครั้งมีความคงที่และแนนอน

                  การทดสอบไดใชสูตรของโฮลสติ (Holsti, 1969, 140) ดังนี้

 R  =   
  C1,C2  =  
 C1 + C2 =  
 N  =  
 

                   คาคํานวณที่ไดจากสูตรขางตนควรมีคาไมตํ่ากวา 0.75 จึงจะถือวาเครื่องมือในการวิจัย      

ที่นํามาใชมีความนาเชื่อถือ
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 R  =  
 C1,C2  = 46 
 C1 + C2 = 50 + 50 
 N  = 2 

 R  =    
   = 0.92 

                 จากการคํานวณคาที่ได 0.92 สูงกวาเกณฑที่ 0.75 ตามสูตรท่ีกําหนดไวขางตน เคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ถือวามีความนาเชื่อถือ

 2.2 การสัมภาษณ
             การสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกกลุมเปาหมาย

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไปยงัผูทีม่คีวามรูและประสบการณเพือ่ตอบคาํถามวจิยัเกีย่วกบั

บทบาท ปจจัยถวงรั้งและแนวทางการพัฒนาหนังสือพมิพทองถิ่น ไดแก 1) ธเนศวร เจริญเมือง นักวิชาการ

และปราชญทองถิ่นของภาคเหนือ 2) สันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการและผูบริหารหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส                      

3) บุญญฤทธิ์ ตุลาพรรณพงศ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพไทยนิวส 4) เอกรัตน บรรเลง ผูสื่อขาวอาวุโส

ประจําจงัหวัดเชยีงใหมของหนังสอืพิมพเครือผูจดัการ 5) นนัทา เบญจาศลิารักษ บรรณาธิการสาํนกัขาวประชาธรรม 

และนักเคล่ือนไหวทางสังคม และ 6) ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม                                 

ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลทั้งหมดเปนผูที่เกี่ยวของ/คลุกคลี/เชี่ยวชาญ/มีทัศนะที่เปนประโยชนตอสื่อทองถิ่น              

และการพัฒนาเมืองเชียงใหม อีกทั้งยังมีฐานะเปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ อันไดแก ผูบริหารส่ือ 

บรรณาธิการ ผูสื่อขาว ผูนําทองถ่ิน 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 

ความถ่ีในการเปดรบัไมแนนอน ใชเวลาในการอานนอยกวา 30 นาท ีเนือ้หาทีเ่ปดรับเปนประจาํคอืขาวหนาหนึง่ 

โดยมีความคาดหวังตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นอยูในระดับมาก (  = 4.10) และมีความคาดหวัง        

เปนอนัดบัสงูสดุคอืบทบาทในดานการทําหนาทีเ่ปนปากเสียงใหกบัชมุชนทองถ่ิน (  = 4.43) ดงัรายละเอียด                        

ในตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

ความคาดหวังที่มีตอบทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่น
 

  
( x ) (SD) 

 

 4.43 .75  

 
4.06 .72  

 
4.23 .73  

 
3.91 .70  

 
3.89 .69  

 4.10 .59  

 นอกจากนี้การสํารวจดังกลาวยังพบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพขาวของหนังสือพิมพ

ทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.83) และมีความทันตอเหตุการณในระดับที่นอย                            

(  = 2.48) และมองวาควรใหความสําคัญกับขาวเกี่ยวกับโครงการพัฒนารัฐที่มีผลกระทบตอทองถิ่น                       

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.53) 

 2. บทบาทและปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่น 

       จากการเก็บขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดสอดคลองกันโดยสรุปได

วาตามหลักการแลวหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง                 

ใหกับชุมชนทองถิ่น แตปจจุบันหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมสามารถแสดงบทบาทดังกลาวนอยกวาในอดีต 

โดยประชาชนไดหันไปเปดรับขาวสารจากสื่อในรูปแบบอื่นแทน สอดรับกับการศึกษาจากการออกแบบ

สอบถามท่ีผู ตอบแบบสอบถามระบุวาหนังสือพิมพทองถ่ินในปจจุบันมีบทบาทตอทองถ่ินในภาพรวม                             

อยูแคระดับปานกลาง (  = 2.67) ซึ่งตํ่ากวาระดับความคาดหวัง และมีความคิดเห็นวาบทบาทในดานการ

ทําหนาที่เปนปากเสียงใหกับชุมชนทองถิ่นอยูในระดับนอย (  = 2.50) 

  อปุสรรคสาํคญัในการพฒันาหนงัสอืพิมพทองถิน่ในมมุมองของผูใหสมัภาษณ มาจากทัง้ปจจยั

ภายในและภายนอกคือการรวมศูนยอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจไวที่สวนกลางมากเกินไป ทําใหทองถิ่น    

แมกระทั่งหัวเมืองใหญอยางเชียงใหมมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเม่ือเทียบกับสวนกลาง และคนหันไปรับส่ือ                       
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จากสวนกลางเปนสวนใหญ และการปรับตวัของหนังสอืพิมพทองถ่ินยังชาเม่ือเทียบกับพฤติกรรมการบริโภค

ขาวสารของคนท่ีหันไปหาสื่อใหมมากข้ึน เน้ือหาที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับความตองการของคนทองถ่ิน 

และนอกจากนี้หนังสือพิมพทองถ่ินยังประสบปญหาดานการพัฒนาบุคลากร

 3. การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการสงเสริมใหหนังสือพิมพ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเปนสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น
     จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหา/เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน                       

ทองถิ่น และเนื้อหาที่สะทอนถึงความเปนสื่อพลเมือง ปรากฏผลดังในตารางที่ 2 และตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2

การใหนํ้าหนักในการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น

 
   

      
 2,920 61.50 1,825 38.50 4,745 100 
/

/  1,051 75.40 342 24.60 1,393 100 

 143 100 0 0 143 100 

 จากตาราง 2 พบวาหนงัสอืพมิพทองถิน่เชยีงใหมมสีดัสวนเนือ้หาทองถ่ิน 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 

ตารางท่ี 3

จํานวนเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมือง

 

 / /   

 

 /
/

 

 

 

 

     

2,920 84 2.88 1,051 77 7.30 143 21 14.70 
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 จากตาราง 3 พบวาเน้ือหาท่ีแสดงความเปนสือ่พลเมืองในสวนของขาวมีทัง้หมด 84 ขาว คดิเปนรอยละ 

2.88 จากท้ังหมด 2,920 ขาว สวนบทความ/บทวิจารณ/คอลัมน มีทั้งหมด 77 ชิ้น คิดเปนรอยละ 7.30                          

จากท้ังหมด 1,051 ชิ้นและบทบรรณาธิการ มี 21 ชิ้น คิดเปนรอยละ 14.70 จากทั้งหมด 143 ชิ้น  โดยสรุป

แมวาหนงัสอืพิมพทองถิน่จะใหความสาํคัญกบัเน้ือหาทีเ่ก่ียวของกบัชุมชนทองถิน่ในสดัสวนทีม่าก แตเน้ือหา

ที่สะทอนความเปนสื่อพลเมืองยังมีอยู ค อนขางนอย และจากการสํารวจดังกลาวพบเพียงเน้ือหา                                          

ในสวนของขาว 7 ขาวเทานั้นที่เปนการสะทอนความเปนสื่อพลเมืองในระดับกาวหนา  โดยมีเนื้อหาที่สะทอน

ใหเห็นถึงมิติการมีสวนรวมของประชาชน และอางอิงแหลงขาวที่เปนผูนําชุมชน และภาคประชาสังคม 

 แนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพใหเปนส่ือพลเมืองท่ีผูกพันกับชุมชนทองถ่ินนั้น ผูใหสัมภาษณ                         

ไดใหขอเสนอแนะวาหนงัสอืพมิพทองถ่ินเชียงใหมจะตองมุงเนนเสนอขาวทีเ่ปนประเด็นวิกฤตของการพัฒนา

เมืองเชียงใหม เชน ปญหาสิง่แวดลอม ปญหาหมอกควนั ปญหาจราจรตดิขดั ขยะ ฯลฯ ซึง่เปนประเด็นปญหา

ที่คนทองถ่ินอยากจะใหเกิดกระบวนการรวมมือเพ่ือการแกไข อีกทั้งจะตองเปดพื้นท่ีใหกับแหลงขาวท่ีไมใช

ภาคราชการใหมากข้ึน เชน ผูนาํชุมชน ตวัแทนกลุมทองถ่ิน ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพือ่ใหมมุมองหลากหลาย 

และควรจะตองเปดใหคนทองถิน่เขามามสีวนรวมในลกัษณะทีเ่รียกวานกัขาวพลเมอืง จงึใหทาํใหหนงัสอืพิมพ

ทองถิน่เชยีงใหมมพีลงัมากขึน้ นอกจากนีจ้ะตองนาํสือ่ใหมโดยเฉพาะสือ่สังคมออนไลน เชน เฟซบุก ทวติเตอร 

อินสตาแกรม ไลน ฯลฯ เขามาใชเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย  

 1.  ความคาดหวังของประชาชนต อบทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพ ท องถิ่นใน                                           

จังหวัดเชียงใหม
  จากการสํารวจพบวาประชาชนชนผูรับสารมีความคาดหวังตอบทบาทการทําหนาท่ีของ

หนงัสอืพมิพทองถิน่ในระดบัท่ีมาก (  = 4.10) โดยเฉพาะอยางยิง่ความคาดหวงัทีว่าหนงัสือพิมพจะทาํหนาที่

ในการเปนปากเสียงใหกับทองถ่ิน (  = 4.43) ทั้งนี้เพราะโดยโครงสรางของระบบการสื่อสารมวลชนแลว                 

สือ่แตละประเภทตางตอบสนองความตองการของสังคมทีแ่ตกตางกนัออกไป ในขณะท่ีสือ่มวลชนในระดับชาติ

มุงเสนอขาวสารในระดบัประเทศ ยอมไมสามารถเสนอขาวสารในแตละจงัหวดัและภมูภิาคไดอยางครอบคลมุ 

จงึเปนบทบาทหนาท่ีของหนังสอืพมิพทองถ่ินท่ีจะตองเสนอขาวสารและสะทอนทศันะของทองถ่ิน สอดรับกบั

ความเห็นของนักวิชาการหลายคนท่ีมองวาหนังสือพิมพทองถิ่นจะตองมีจุดเนนที่ทองถิ่น และแสดงบทบาท

นําในสังคมทองถิ่น (Chawalatawat, 1999 ; Noomnon, 1987)

 2. บทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม และปจจัยที่เปนอุปสรรคถวงรั้งการพัฒนา
  ประชาชนผูรับสารเห็นวาหนังสือพิมพทองถิ่นสามารถแสดงบทบาทตอทองถิ่นไดในระดับ                        

ปานกลาง (  = 2.67) เทานั้น มีความทันตอเหตุการณในระดับท่ีนอย (  = 2.48) แมจะมีเว็บไซตของ                     

ตัวเองแตก็เปนเพียงนําเน้ือหาเดิมจากหนังสือพิมพมานําเสนอ ไมไดรายงานทันทีที่เหตุการณเกิดข้ึน                         

ทําใหชองวางระหวางหนังสือพิมพทองถิ่นกับคนทองถิ่นถางกวางออกมากขึ้น โดยผูคนตางหันไปรับขอมูล
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ขาวสารจากส่ือในรูปแบบสมัยใหมที่มีความรวดเร็ว มีวิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจและดึงดูดใจมากกวา                    

กระทั่งตองปดตัวลงไป อุปสรรคที่ฉุดรั้งการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหม มีหลากหลายประการไดแก

 ประการแรกการรวมศูนยอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการตัดสินใจไวที่สวนกลาง ทําใหเกิด

การกระจุกตัวทางการพัฒนา แมวาเมืองเชียงใหมจะมีฐานะเปนหัวเมืองใหญของภาคเหนือแตก็มีขอจํากัด

ในการพัฒนาตัวเอง ระบบเศรษฐกิจธุรกิจขนาดเล็ก สงผลทําใหสื่อทองถิ่นและหนังสือพิมพทองถิ่น                                     

มีขนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อระดับชาติ ประการท่ีสองคือการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง                        

ประการที่สามคือการปรับตัวขององคกรไดชา ไมทันกับบริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป และประการที่สี่ 

หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังไมสามารถเขาถึงทองถิ่นไดอยางแทจริง เนื้อหาท่ีนําเสนอยังไมตรงกับ                         

ความตองการของผูรับสาร

 3. การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับชุมชนทองถิ่น                      

และการพัฒนาหนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมใหเปนสื่อพลเมือง
  หนังสือพิมพทองถิ่นเชียงใหมยังคงใหความสําคัญมากกับเนื้อหาเก่ียวกับทองถิ่น สอดรับกับ                

จุดประสงคและปณิธานของความเปนหนังสือพิมพทองถิ่นดังที่ นักวิชาการนําโดยบ็อบ แฟลงคลิน                              

(Franklin, et al., 2006, 134-136) และ (Chawalatawat, 1999) ระบุวาหนังสือพิมพจะตองเนนเนื้อหา                     

เกี่ยวกับทองถ่ินของตัวเองและเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรทองถ่ิน แตอยางไรก็ตามหนังสือพิมพทองถ่ิน

ยังมีเนื้อหาที่สะทอนความเปนสื่อพลเมืองที่นอย โดยขาวมีเพียงรอยละ 2.88 บทบรรณาธิการรอยละ 14.70 

และบทความ/บทวิจารณ/คอลัมนรอยละ 7.30 ในการพัฒนาไปสูความเปนส่ือพลเมือง ซึ่งผูกพันกับชุมชน 

เนนเสนอเร่ืองราวจากแงมมุของชุมชนและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการพัฒนา (Rosen, 2000, 

680 ; Glasser, 1999, 8-10 ; MIT Center for Civic Media, 2016) หนงัสือพิมพทองถ่ินเชียงใหมควรดาํเนนิการ

ตามแนวทางดังตอไปนี้

  ประการแรกจะตองเพิม่สดัสวนของแหลงขาว/แหลงทีม่าของขอมลูทีม่าจากนอกภาครฐั/ราชการ

ใหมากขึ้น อันไดแก ชาวบาน ผูนําชุมชน นักวิชาการ กลุมประชาสังคม ฯลฯ เพื่อสะทอนมุมมองจากลาง                   

ขึ้นบน (Bottom-up Approach) 

  ประการที่สองจะตองมุงเสนอประเด็นที่เปนปญหาของชุมชนทองถ่ินเชียงใหมอยางเขมขนและ

ตอเนื่อง เชน ปญหาหมอกควัน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขยะลนเมือง ฯลฯ เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนเขามา

มีสวนรวมในการแกไข

  ประการท่ีสามจะตองนําพลังของส่ือใหมเขามาใชใหมากข้ึนโดยเฉพาะการใชสือ่สงัคมออนไลน 

มากไปกวาการพ่ึงพาเฉพาะชองทางเว็บไซตและหนังสือพิมพฉบับกระดาษ (Printed Media) เพื่อใหเขาถึง

ประชาชนไดกวางขวางขึ้น 

  ประการท่ีสีจ่ะตองเขาถงึชมุชนทองถ่ินใหมากข้ึน ซึง่สามารถทําไดหลากหลายวิธกีาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเปดใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขาว ดวยการเปนนักขาวพลเมือง (Citizen Journalism) 
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สรุป
 สื่อทองถ่ินมีความสําคัญตอการใหขอมูลขาวสาร และกระตุนใหประชาชนต่ืนตัว มีสวนรวม                              

ในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น แตหนังสือพิมพทองถิ่นประสบปญหาท่ีเปนปจจัยถวงรั้งทั้งภายใน                      

และภายนอก ทําใหไมสามารถทําหนาที่สื่อมวลชนที่ตอบสนองความตองการของประชาชนทองถิ่นได แมวา

การศึกษาครัง้นีจ้ะชีใ้หเห็นวาประชาชนยงัมคีวามคาดหวงัสูงตอบทบาทการทําหนาทีข่องหนงัสือพมิพทองถิน่ 

 ทั้งน้ีการพัฒนาหนังสือพิมพทองถ่ินใหเปนสื่อพลเมืองซ่ึงผูกพันใกลชิดกับชุมชน เปนทางเลือกหน่ึง

ในการพลกิฟนวกิฤตคิวามตกตํา่ของหนงัสอืพมิพทองถิน่ เพือ่ใหกลายเปนส่ือทีเ่ปนศนูยกลางของชมุชน และ

สะทอนความคิดความเห็นจากชุมชนไปสูเวทสีาธารณะ ซึง่จะตองปรบัเอาพลังของส่ือใหมโดยเฉพาะอยางยิง่

สือ่สงัคมออนไลนเขามาใชประกอบดวยเพ่ือใหสามารถเขาถงึกลุมเปาหมายทีก่วางขวางขึน้ เพราะประชาชน                                  

ที่มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่เปลี่ยนไปโดยเคลื่อนยายจากการอานส่ือสิ่งพิมพไปเปนสื่อออนไลนมากข้ึน                    

ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปเกี่ยวกับการใชสื่อใหมเพื่อรายงาน/รณรงคเพื่อระดมพลังใน

การแกไขปญหาทองถิ่น 

 การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาส่ือทองถิ่นใหใชแนวคิดความเปนส่ือพลเมืองซึ่งผูกติด

กับทองถ่ินไปใชเพื่อฟนฟูวิกฤตของหนังสือพิมพทองถิ่น ซึ่งในอนาคตจะตองมีรูปแบบทั้งที่เปนฉบับกระดาษ 

เว็บไซต และผานเครือขายสื่อสังคมออนไลน 
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของ                                

พยาบาลวิชาชีพในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ 2) เพื่อคนหา                     

มูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ                          

กรณีศึกษา เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การสังเกตการณ กลุมผู ใหขอมูล คือ                                      

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน ที่มีประสบการณมากกวา 25 ป                         

บทบาทเปนผูถายทอดความรู สอนงาน อาจารยพยาบาล และมีความตอเนื่องในการเปนพยาบาลวิชาชีพ                    

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เสนทางการเขาสู       

วิชาชีพมาจากการเห็นแบบอยาง การมีจิตสาธารณะ เสียสละและมีจิตใจเอ้ืออารี เนื้อหาการถายทอดงาน              
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ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตัวแทนการถายทอดคือ สถาบันครอบครัว สถานศึกษาและสถานพยาบาล                                      

สวนระหวางอยูในวิชาชีพ เนื้อหาในการถายทอด คือ การเรียนรูงาน ทักษะในงาน การปรับตัวและแกปญหา 

ตัวแทนการถายทอดมาจากหัวหนางานและรุนพี่ และระยะมั่นคงวิชาชีพ เนื้อหาการถายทอดจะเปนเร่ือง                  

การคงอยูในงาน ตัวแทนการถายทอดคือ หัวหนางาน วิธีการถายทอดคือการเปนแบบอยางที่ดี 2) มูลเหตุ                     

การคงอยูในวิชาชพีมคีวามรกัในวชิาชพีการสนบัสนนุจากองคกร โอกาสในเสนทางอาชพี และการไดถายทอด

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) มคีวามสาํคัญและมคีวามจําเปนอยางมากในทุกสาขาอาชีพ เปนกระบวนการ

ที่สําคัญของบุคคลตั้งแตกอนเขาสูวิชาชีพการทํางาน ระหวางอยูในวิชาชีพ การทํางาน และชวงระยะที่มี                  

ความม่ันคงในวิชาชีพการทํางาน (Junprasert & Thammaruksasit, 2015, 195-196) สําหรับการถายทอด

ทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพ เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพ่ือใหสมาชิก                        

เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมท้ังมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ                        

ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ กระบวนการนี้รวมถึงการที่บุคคลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยมบรรทัดฐาน 

และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมท้ังยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมท่ีเขามีอยู 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 การรับรูถึงทักษะที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการพยาบาลจากการสอน                             

แนะนาํ นเิทศงานจากองคกรหรือหนวยงานในโรงพยาบาลโดยผานกระบวนการการฝกอบรม ดงูาน ปฐมนเิทศ 

การสัมมนา ประชุมวิชาการ และการถายทอดทางวิชาชีพพยาบาลในการทํางานแบบไมเปนทางการ                            

เปนการรับรูถึงการถายทอดความรู ความสามารถ ทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล จากการ                       

มีปฏิสัมพันธกับบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการทํางานของตนเอง ซึ่งไดแก บุคลากรในทีม สุขภาพและ               

พยาบาลผูรวมงานโดยผานกระบวนการพูดคุย แนะนํา สอนงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น การสังเกต                             

การไดเห็นแบบอยาง และการปฏิบัติงานรวมกันในขอบเขตการปฏิบัติงานตามบทบาทของวิชาชีพ                                  

โดยจะมีทั้งหัวหนางาน (Supervisor) และเพื่อนรวมงาน (Co-worker) เปนผูถายทอด (Pongprawat,                       

ChooChom & Intarakamhang, 2010, 29-42) การจะไดรับการถายทอดทางวิชาชีพที่เหมาะสมน้ัน                                 

ถาไดรับจากผู ที่ เป นตัวแบบหรือตัวแทนของการถายทอดท่ีดี ยอมทําใหการปรับเปล่ียนทัศนคติ                                            

คานิยม อุดมการณซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน กระบวนการของการถายถอดความรูและเทคนิค                        

เฉพาะทางตาง ๆ  ตลอดจนทักษะ ทศันคต ิและคานยิมทางการวิชาชพีพยาบาล จะชวยเพ่ิมประสทิธิภาพตอวชิาชพี

ใหมากยิ่งขึ้น Katz & Kahn (1978, 374-378 ) แบงการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Occupational                        

Socialization) ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  1) การถายทอดระยะแรก เปนถายทอดจากครอบครัวในวัยเด็ก                       

เพือ่การสรางอตัลกัษณของตวัเอง และการเปนสมาชิกทีด่ขีองสังคม 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  ผูวจิยัสนใจศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางานของวิชาชีพพยาบาลประกอบดวย 

3 ระยะ กลาวคือ ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชีพ และมูลเหตุ                            

ของการคงอยูในงาน ในอดีตที่ผานมาสวนใหญมีการศึกษาเฉพาะการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ                      

ไมมกีารศกึษาในพยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ ผูวจิยัมีความคดิเหน็วาการถายทอดสงัคมในการทาํงาน

ของพยาบาลวิชาชีพจะสงผลตอความผูกพันในองคกรและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจาก

ความรูจากการสอนงาน การชวยเหลือกันระหวางการทํางาน การมีประสบการณดานตางๆ ตลอดชีวิต                        

ของการทํางานและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดการคงอยูในงาน                   

ของพยาบาลวิชาชีพ จากการศึกษาของ Benner (1984, 1480) ไดพบวาพยาบาลที่เพิ่งสําเร็จจากการศึกษา

หรือพยาบาลจบใหม (Novice Nurse) ถือวาเปนบุคคลที่ขาดประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง                                      

ซึ่งในภายหลังไดมีการถายทอดสังคมในการทํางาน การสอนงานจากหัวหนางาน รุนพี่และเพื่อนรวมงาน                    

ทําใหเกิดการปรับตัวในการทํางาน มีความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีชวยเหลือกันมากข้ึนและการถายทอด

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 ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางาน                           

ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ทั้งในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคง                    

ในวิชาชีพ เนนในประเด็น ตัวแทน (Agent) เนื้อหา (Content) กลวิธี (Tactic) และศึกษามูลเหตุในการคงอยู

ในวิชาชีพ โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่เปนจริงในปรากฏการณที่เกิดข้ึนเก่ียวกับ                         

การถายทอดทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพพยาบาล เพื่อชวยใหพยาบาลวิชาชีพเขาใจในสถานการณ                   

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดการทํางานในบทบาทพยาบาล และหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพทางการพยาบาลจะ

ไดนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาเพื่อชวยเหลือใหพยาบาลวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข                              

มีความรักในวิชาชีพ ชวยลดอัตราการลาออกของพยาบาล และผลจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการนํา

ไปเปนแนวทางการพัฒนาและสนับสนนุการทํางานของพยาบาลเพ่ือกาวไปสูการเปนพยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ

พิเศษตอไป
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วัตถุประสงค
 1. ศกึษากระบวนการถายทอดทางสงัคมในการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพในระยะกอนเขาสูวชิาชีพ 

ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ

 2. เพื่อคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวจิยันีแ้บงการทบทวนวรรณกรรมออกเปน 3 เร่ืองประกอบดวย 1) แนวคดิการถายทอดทางสงัคม

ในการทํางาน 2) แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน และ 3) แนวคิดความผูกพันตอองคกร ดังนี้

 1. แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
       แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ                   

การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เชน Wanous (1992, 134-138) กลาวถึงการถายทอดทางสังคมในองคการ

วาเปนกระบวนการท่ีพนักงานตองเรียนรูในเร่ืองคานิยม (Value) บรรทัดฐาน (Norms) ความเช่ือ (Belief) 

ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยนําประสบการณการเรียนรูเขาไปเปนสวนหน่ึง                              

ในกระบวนการจากการศึกษาบุคคลในองคการ Waranusuntikul (2003, 155-186) อางวาการถายทอด                   

ทางสังคมในการทํางาน ทําใหพนักงานใหมไดเรียนรู เกี่ยวกับสังคมในองคกร สามารถปรับตัวเขากับ                          

สภาพแวดลอมเพื่อปฏิบัติตนใหเขากับคนอ่ืนในองคกรนั้นได และ Sodmanee (2000, 11) ใหความหมายวา 

การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพ่ือใหสมาชิก                 

เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมท้ังมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ                 

ความยึดมัน่ผกูพนัในอาชีพ กระบวนการน้ีรวมถึงการท่ีบคุคลซึมซบัวฒันธรรมของอาชีพ คานยิม บรรทดัฐาน 

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 เปนการถายทอดและฝกใหรูจกับทบาทในวัยผูใหญในดานตางๆ กอนทีจ่ะเขาสูอาชพี

อยางเต็มตัวตามกระบวนการท่ีกําหนดไว โดยการถายทอดความรู บรรทัดฐานและคุณคาภายใน                                

ระบบการศึกษาและเปนการเตรียมสมาชิกใหเขาสูสมาชิกขององคกรตางๆ 3) การถายทอดเพื่อเขาสูสมาชิก                        

ขององคกรในสังคมกระบวนการนี้เกิดภายหลังจากบุคคลเขาสูภาวะสมาชิกขององคกรแลว องคกรจะเตรียม

การฝกและอบรมใหยอมรบักฎ ระเบียบ วนิยั ตลอดจนเปาหมายขององคกรจนทําใหสมาชิกองคกรผูนัน้ยอมรบั

องคกร และแสดงตนเปนฝายขององคกร 
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  แนวคดิในระยะท่ี 3 ของแคทซและคาหน การถายทอดเพ่ือสูสมาชกิขององคกรในสังคม สอดคลอง

กับแนวคิดของซุปเปอร (Super, 1975, 27-38) ในระยะเร่ิมประกอบอาชีพและระยะระหวางอยูในวิชาชีพ                    

ซึ่งอยูในชวงอายุ 25-44 ป สําหรับระยะม่ังคงในวิชาชีพสอดคลองตามแนวคิดของ Deaux & Wrightman 

(1988, 133-158) ในระยะการดํารงรักษาซ่ึงท่ีบคุคลจะพยายามดํารงรักษาวิชาชีพของตนเองไว โดยท่ี  Deaux 

& Wrightsman ไดเสนอแนวคิดขั้นตอนการถายทอดทางสังคมการทํางานในองคกรไวทั้งหมด 9 ขั้นตอน                       

แตขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ังคงในวิชาชีพ                                   

คือขั้นตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 5 ซึ่งข้ันท่ี 1 คือแสวงหาและคัดเลือกโดยท่ีบุคคลสนใจและสมัครเขารับการ                         

คัดเลือก แลวเขาสูขั้นที่ 2 การบรรจุเขาทํางานเปนชวงทดลองงานมีการปฐมนิเทศ ตอนรับนองใหม จะมีการ

บุคคลตนแบบเปนถายทอดความรูหรือมีระบบพี่เลี้ยง มีการสอนงาน อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ             

ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู การเรียนรูของสมาชิกใหมที่อาจไดรับการถายทอดทางสังคมในองคกรที่ไมเปนทางการ                

หรือเปนทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน หรืออาจมาจากการสังเกต 

การลองผดิลองถกู การใหรางวลัและการลงโทษ รวมทัง้การเรยีนรูจากคูมอืการปฏบิตังิาน อาจสงไปฝกอบรม 

จะชวยทําใหพนักงานเกิดความรู ทักษะ เทคนิควิธีการทํางานใหมที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานในยุค

ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 4 ขั้นยอมรับ เปนจุดเปลี่ยนจากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิก                  

โดยสมบูรณ เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงเทาเทียมกับบุคคลอื่นในองคกร ขั้นที่ 5 ขั้นดํารงรักษา เมื่อบุคคลไดรับรอง                   

การเปนสมาชิกอยางสมบูรณแลว สามารถปฏิบัติงานไดอยางสบายใจ ตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

มีสวนรวมในการวางแผนอนาคตกับองคกร 

  จากแนวคิดการถายทอดทางสงัคมในการทํางานขางตน แสดงใหเห็น การถายทอดท้ัง 3 ระยะต้ังแต 

ระยะกอนเขาสู วิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ังคงในวิชาชีพ สําหรับกระบวนการใน                                  

การถายทอดทางสังคมในการทํางาน มปีระเดน็ในการถายทอด 3 ประเด็น คอื ตวัแทน (Agent) เนือ้หา (Content) 

และกลวิธี (Tactic) โดยตัวแทนในการทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในการถายทอดทางสังคมในการทํางาน                    

ในวิชาชีพจะแตกตางกันออกไป เชน ครอบครัว โรงเรียน ครู เพื่อน รุนพี่ ผูปวย แพทย หัวหนางาน และ                  

ชุมชน เปนตน แตละเน้ือหาในการถายทอดทางสังคมจะท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทํางาน                              

จะมีกลวิธีการถายทอดทางสังคมในการทํางานทั้งการลอกเลียนแบบหรือการเรียนรูทางออม การเรียนรู                      

ดวยตนเอง การฝกปฏิบัติซํ้าเปนประจํา การมีกฎระเบียบรวมกันและการมีแบบอยางท่ีดี การถายทอด                        

ทางสังคมแบบเปนกลุม แบบเปนรายบุคคล แบบเปนทางการ แบบไมเปนทางการ แบบมตีวัแบบ แบบทีไ่มมี

ตัวแบบ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มาประยุกตใชในกระบวนการถายทอด

ทางสงัคมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทัง้กอนเขาสูวชิาชีพ ระหวางอยูในวชิาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชีพ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน
                แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน ผูวิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน การที่บุคคล

เขาสูวิชาชีพแลวไมเปลี่ยนสายงานดวยเหตุผลใด ๆ การกาวเขามาสูอาชีพดวยความมั่นใจ และปรารถนา                  

ที่จะประกอบอาชีพนั้นตอไปดวยความสมัครใจ เพื่อนํามาสนับสนุนมูลเหตุการคงอยู ในงานของ                                  
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พยาบาลวิชาชีพ การคงอยูในงาน คือการท่ีผูปฏิบัติงานเขาทํางานในองคกรระยะหน่ึงและยังคงทํางาน                     

ในองคกรนั้น ๆ จนถึงปจจุบัน (Srisathitnarakul, 2008, 238-244) 

  การคงอยูในงานเปนการท่ีบุคคลมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันตอองคการมาก                     

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

สือ่สาร 3) ปจจัยดานองคกร ไดแก การไดรบัคาตอบแทน การไดรบัความยุตธิรรม โอกาสกาวหนาในการเล่ือน

ตําแหนง 4) ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก แรงจูงใจในการบริหาร อํานาจอิทธิพล 

 3. แนวคิดความผูกพันตอองคกร
      แนวคิดความผูกพันตอองคกร (Organization Commitment) จากการประมวลเอกสารท่ีเกีย่วของ 

ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอแรงจูงใจในการมาทํางานของสมาชิกขององคกร ถาพนักงาน

มีความผูกพันตอองคกรจะมีเพ่ิมการคงอยูในงาน 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 ความผูกพันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคกร มีอารมณยึดมั่น รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง 

ทาํใหทุมเทในการทาํงาน 2) ความผกูพนัดานการคงอยูหรอืความผกูพนัตอเนือ่ง (Continuance Commitment) 

คือ การที่บุคคลมีแนวโนมการทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง มีพฤติกรรมการทํางานที่สม่ําเสมอ และ                               

ไมคดิวาจะโยกยายหรือเปล่ียนงาน 3) ความผูกพันเน่ืองจากบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) 

คือเปนความรูสึกของบุคคลในการทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยความจงรักภักดี สําหรับ Mowday,

Porter & Steers (1982, 183-202) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรในอีกมุมมองซึ่งแบงเปน                       

3 องคประกอบไดแก 1) มีความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ  2) ความเต็มอกเต็มใจ                   

ที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพ่ือองคกร และ 3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษา        

สมาชกิภาพขององคการไว มกีารศกึษาของ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58) 

พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัย พยาบาล

กองทัพเรือ โดยอาจารยพยาบาลมีความรูสกึวาเปนสวนหนึง่ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มคีวามเช่ือถอื                             

และยอมรับเปาหมายของวิทยาลัยพยาบาลรวมท้ังเต็มใจท่ีจะทุ มเทการทํางาน และสอดคลองกับ                                   

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) ขอคนพบเก่ียวกับกระบวนการถายทอดในการทํางาน สวนใหญจะ

ศึกษาเฉพาะระยะเริ่มเขาสูวิชาชีพ ตัวแทนในการถายทอดในการทํางานสวนใหญเปนหัวหนางาน รุนพี่                      

กลวิธีการถายทอดเปนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดแบบรายบุคคล เทคนิคที่ใช คือ

การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสอนงาน (Coaching) เนื้อหาที่ถายทอดเปนระเบียบปฏิบัติงานในองคกร 

สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคงอยูในงานวิชาชีพพยาบาล จะศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูในวิชาชีพ                    

ถึงระยะคงอยูในวิชาชีพ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ คือ การรักในวิชาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพ มีเกียรติ                 

มีศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับของผูอื่น มีความม่ันคงในงาน การไดรับการสนับสนุนจากองคกร วัฒนธรรมองคกร                

และทําใหรักองคกรมีอิทธิตอการคงอยูในงาน ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการถายทอด

ทางสังคมในการทํางานเปนหลักในการศึกษากระบวนถายทอดทางสังคมในทํางานของพยาบาลวิชาชีพ                     

ใชแนวคิดการคงอยูในงาน และแนวคิดความผูกพันตอองคกร สําหรับการคนหามูลเหตุของการคงอยูในงาน

  

วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา (Case Study) ที่เนนการใหความหมายตาม

สถานการณที่เปนจริงตามการรับรูของผูใหขอมูล โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ผูใหขอมูล (Key Informants) เปนพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ ขอบเขตพื้นที่ที่

ศกึษาคอืในจงัหวัดนครปฐม กลุมผูใหขอมลูคือพยาบาลวชิาชพีชํานาญการพเิศษในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 

3 คน ที่คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful Selection) ตามเกณฑการคัดเขาและคัดออก 

ดังนี้ 1) เกณฑการคัดเขา ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ป หรือพยาบาล

วิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษในองคกรภาครัฐ มีบทบาทในฐานะการเปนผูถายทอดความรู การสอนงาน 

(Coaching) หรืออาจารยพยาบาล (Professor of Nursing) ที่มีลักษณะเปนผูใหขอมูลที่สามารถนําขอมูลมา

ศกึษาในระดับลกึ (Information-rich Case) สามารถสะทอนความเปนจรงิมากท่ีสดุ และเปนขอมูลทีเ่หมาะสม

กับวัตถุประสงคของการวิจัยนี้มากที่สุด 2) เกณฑการคัดออก ประกอบดวยเคยเปลี่ยนสายงานที่ขามวิชาชีพ 

และไมยินยอมในการใหขอมูล

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไป

สัมภาษณ ประกอบดวย แนวคําถามในการสัมภาษณ มีลักษณะการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง                                  

(Semi-Structured Interview) ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลและชุดคําถาม จํานวน 23 ขอ                               
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แนวคําถามหลักคือ 1) กอนที่จะมาเปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเตรียมตัวอยางไร 2) ระหวางท่ีทํางาน                      

เปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเรียนรูอะไรบาง 3) จะมีวิธีการถายทอดไปสูรุนนองอยางไร 4) มูลเหตุอะไรบาง

ของการคงอยูในวิชาชีพ สวนคําถามอื่นๆ จะเกิดขึ้นตามบริบทของขอมูลท่ีไดขณะสัมภาษณรวมทั้งใช                         

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสังเกต เครื่องบันทึกเสียง และการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากที่ไดรับการอนุญาตจากผูใหขอมูล

หลงัจากนัน้ไดตดิตอผูใหขอมลูทีม่คีณุสมบตัติรงตามเกณฑทีก่าํหนดไวมปีฏสิมัพันธเชงิบวกเพือ่ใหผูใหขอมลู

เกิดความไววางใจและมีการสรางสัมพันธภาพ (Rapport) กับผูใหขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย                       

แจงสทิธขิองผูใหขอมูล พรอมทัง้ขอความรวมมอืในการเขารวมการวจิยั แจงสิทธขิองผูใหขอมลู ซึง่ผูใหขอมลู

มีอิสระในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยได เมื่อผูใหขอมูลยินดีเขารวมวิจัยและยินดี                 

ใหสัมภาษณ ผูวิจัยทาํการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณตามความสะดวกของผูใหขอมูลและ

ทาํการสัมภาษณเจาะลึกตามแนวทางคําถามท่ีสรางข้ึน และใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1 – 1 ½ ชัว่โมง 

ระหวางการสมัภาษณจะมกีารจับประเด็นสาํคญัของขอมูล และจดบนัทกึสรปุส้ันๆ พรอมทัง้ทาํการบนัทกึเทป

สัมภาษณ ซึ่งการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดสิ้นสุดหลังจากสัมภาษณผู ใหขอมูลจํานวน 3 ราย                                    

เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาไดขอมูลที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษา เปนขอมูลที่มีความครบถวน อิ่มตัว                                  

(Saturation of Data) และขอมูลที่ไดเริ่มซํ้ากับขอมูลเดิม

  นอกจากนีผู้วจิยัใชวธิกีารตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา (Triangulation) ตามวิธกีารของ Denzin 

(2012, 80-88) ประกอบดวยดานขอมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล (Person) และสถานท่ี (Place) ที่มาจากคําถาม              

ชุดเดียวกันแตผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษที่มาจากตางแผนก สถานที่ทํางานของ                         

ผูใหขอมลูมาจากองคกรภาครฐัแตละแหงในจงัหวดันครปฐมและเวลาในการเขาสัมภาษณตางกนั ดานผูวจิยั 

(Researcher) งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากผูวิจัย 2 คน สลับหนาที่การเปนผูสัมภาษณหลักของแตละผูใหขอมูล

ตามชดุคาํถามท่ีสรางขึน้ ดานวธิกีารรวบรวมขอมลู (Methodology) ไดนาํขอมลูทีไ่ดจากการถอดเทปสัมภาษณ 

มาศกึษารวมกบัการสมัภาษณอยางไมเปนทางการ การจดบนัทกึภาคสนามและการสงัเกตแบบไมมสีวนรวม 

รวมไปถึงขอมูลเอกสารจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และดานผูเช่ียวชาญ (Peer Debriefing) เกี่ยวกับงานวิจัย              

เชิงคุณภาพเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีประสบการณจํานวน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญทาง                     

ดานการพยาบาลทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

 4. การวิเคราะหขอมูล
       การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ดําเนินการหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดมา

ถอดเทปคําตอคํา และนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง                       

โดยเปรียบเทียบจากการเปดเทปเสียงซํ้าและอานขอความที่ไดจากการถอดเทปซํ้า อานขอมูลท่ีไดจาก                         

การสัมภาษณซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหเขาใจในขอมูลหรือปรากฏการณที่เปนประเด็นสําคัญ และดึงคําหรือ

ประโยคที่เกี่ยวของกับปรากฏการณมาแยกขอความสําคัญไวจัดกลุมขอมูลตามลักษณะของนัยความหมาย

ที่เปนแนวทางเดียวกัน ทําการตรวจสอบวาตรงตามปรากฏการณหรือไม รวมทั้งใหอาจารยผูเชี่ยวชาญที่มี
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ความรูและประสบการณในการทาํวิจยัเชงิคณุภาพจาํนวน 2 ทาน ตรวจสอบผลการวเิคราะหและใหขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย
 ผลจากการวิจยั แบงออกเปน 3 ประเดน็ ไดแก 1) ลกัษณะขอมลูทัว่ไปของผูใหขอมลู  2) กระบวนการ

ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล 3) มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้

 1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลมีจํานวน 3 ราย ทั้งหมดเปนเพศหญิงใน

สังกัดหนวยงานสถานพยาบาลของรัฐบาล เขตภาคกลาง มีอายุอยูระหวาง 50 – 55 ป และมีประสบการณ

ทํางานมากกวา 25 ป

 2. กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานเชิงวชิาชพีพยาบาล สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ

ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ไดแกระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคง

วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

  2.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เริ่มตนจากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยู                  

รอบขางตัง้แตวยัเด็ก เชน การเห็นแบบอยางจากคนในครอบครวั การสงัเกตเหน็การปฐมพยาบาลจากคร ูหรอื

การสังเกตเห็นการดูแลเอาใจใสผูปวยจากพยาบาล  รวมถึงการเห็นแบบอยางจากส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล 

เม่ือศึกษาเร่ืองตัวแทนการถายทอดทางสังคมจะพบวา ครอบครัว สถานพยาบาลและสถานศึกษามี                             

สวนทีเ่กีย่วของ ซึง่มลีกัษณะการถายทอดทางสงัคมแบบไมเปนทางการ ไดจากการสงัเกตจากตวัแบบแพทย 

พยาบาลและครู และจากผลการศึกษา พบวาการเห็นแบบอยางจากบุคคลในครอบครัว หรือการสังเกตเห็น

การดูแลเอาใสจากพยาบาลตอผู ปวยจนกอเกิดเปนความคิดและเปนเหตุผลใหอยากเปนพยาบาล                               

ความตองการของครอบครัวก็มีสวนตอความคิด ความเชื่อในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล

   

   “ตอนพายายไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล เห็นพยาบาลใสชดุขาว สวยดี เขามาดแูลถามอาการ 

                      พยงุขึน้เตียง เอาเคร่ืองมือมาพันแขน เปนเด็กกย็นืมอง ดวยความสงสัย เลยคิดในใจอยาก

                      ทําแบบน้ีอยากเปนแบบนี้บางจัง” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อ

                      วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

           “วันหนึ่งพ่ีพยุงเพ่ือนที่หกลมไปหองพยาบาลไดเห็นวิธีการทําแผลจากครูหองพยาบาล 

                      ครูใหความชวยเหลือเพ่ือนเปนอยางดี ลดอาการบาดเจ็บเร็วมาก” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 

                      คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

             นอกจากการเห็นแบบอยางคนรอบขางแลว การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม      

จติใจเอ้ืออารยีงัเปนอกีหนึง่เหตุผลของผลการศึกษาคร้ังนี ้การมีความเสียสละประโยชนสวนตัวเพือ่ประโยชน

สวนรวมชอบชวยเหลือผูอื่น ทําใหมีความตองการอยากที่จะเปนพยาบาล
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   “ใครมีปญหาอะไร เดือดรอนอะไรก็จะมาใหพี่ชวยเหลือ คือพี่ไดเปนหัวหนาหองและเปน

                      ประธานนักเรียน เพราะชอบทํางานเพ่ือสวนรวม” (ผูใหขอมลูคนท่ี 2 คณุสมบัต,ิ สมัภาษณ

                      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

  

   “พี่ชอบทํากิจกรรมของคณะ ทํางานกับสโมสรนักศึกษา ไปออกคายทํากิจกรรม

   บําเพ็ญประโยชน ชอบทํางานเพ่ือสวนรวม ในชวงปดเทอม” 

   (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

 

    “พี่เปนคนชอบชวยเหลือคนเพ่ือนในโรงเรียน เปนคนเสียสละทํางานเพ่ือสวนรวม” 

                      (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   จากผลการสมัภาษณในชวงกอนเขาสูวชิาชีพนี ้ทาํใหทราบวาตวัแทนการถายทอดทางสงัคม

ทีส่าํคญัเกีย่วกบัคานยิมและบทบาท คอื ครอบครวั พยาบาลท่ีโรงพยาบาลท่ีไปฝกปฏิบตังิาน เพ่ือน  รุนพ่ี อาจารย

มหาวิทยาลัย โดยถายทอดผานกลวิธีการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ 

การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการขึ้นฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบนหอผูปวยตลอด 3 ปการศึกษา                     

ตามหลักสูตร กอนท่ีจบไปเปนพยาบาลวิชาชีพจริงๆ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอน                             

จากอาจารย รุนพี่บนหอผูปวย 

  2.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ ในชวงเร่ิมเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในข้ันน้ี                          

เมื่อเขาสู วิชาชีพแลวมีการปรับตัว เปนการถายทอดทางสังคมในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา                                 

การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพ่ี เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน แพทยเวรที่เขาเวรดวยกัน                  

โดยมีเนื้อหาในการถายทอด จะเปนเรื่องทักษะและวิธีการในการปฏิบัติงาน กระบวนการในการปฏิบัติงาน     

ซึง่ถายทอดผานกลวิธ ีคอื การทาํไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธติยอนกลบั ถาเปนแพทยเวรจะมกีลวธิสีอน

ในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมีคูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน

   “พี่กับหัวหนาซึ่งตอนน้ันหัวหนาจะเปนพยาบาลเวชปฏิบัติ เพราะเปนแผนกงานใหม 

   หัวหนาเคาก็สอนพี่ทุกอยาง” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 

                        พฤศจิกายน 2559)

   “ไดรบัการสอนงานจากรุนพีท่ีเ่ขาเวรดวยกนัสอนแบบพีส่อนนองจะทาํไปดวยสอนไปดวย

               ขณะเดยีวกัน การสอนจากหวัหนาโดยจะมคีูมอืการทาํงานใหอานดวย และกม็แีพทยเวร

               ดวยกันจะคอยสอนในเวลาท่ีการเขา 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   ระยะม่ันคงวิชาชีพ จากการศึกษาพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรักในวิชาชีพ                 

การไดรบัการเล่ือนข้ัน เลือ่นตําแหนง ไดรบัการสนับสนุนจากองคกรทําใหบคุคลมีความผูกพนักับองคกรและ

มคีวามตองการพัฒนาองคกร และตองการถายทอดความรูไปยงัผูรวมงาน เปนเหตุผลใหบคุคลมคีวามม่ังคง

ในวิชาชีพ 

   “พีม่คีวามผกูพนักบัโรงพยาบาลนีม้าก อยากพัฒนาใหดยีิง่ขึน้ พ่ีรกัในวชิาชพี ยิง่อยูยิง่รกั

                          และอยากใหรุนนองๆ มีความรักในองคกรและรักในวิชาชีพพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 1

                          คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   “ยังไมเคยยายแผนก รับผิดชอบงานชุมชนต้ังแตโรงพยาบาลเร่ิมมีแผนกเวชกรรมสังคม

                         จนถึงปจจุบนั ชอบทํางานกบัชมุชนและตอนน้ีเปนขาราชการระดับ C8 ไดเปนขาราชการ

                         พลเรอืนดเีดนและไดรางวลัคนดศีรีสาธารณสขุ” (ผูใหขอมลูคนที ่2 คณุสมบตั,ิ สมัภาษณ

                         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
              

                        “พี่เปนครูพยาบาล เพราะรักงานพยาบาล อยากจะถายทอดความรูการพยาบาลไปสู

                         ลูกศิษยและอยูตรงนี้พี่ไดดูแลท้ังผูปวยและไดถายทอดงานดวย” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 

                         คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   ผลการศึกษาระยะระยะม่ันคงวิชาชีพ ดานตัวแทนการถายทอดทางสังคมจะพบวาผูใหขอมลู

ตองการถายทอดความรูไปยงัผูรวมงาน ในลกัษณะผูรู มปีระสบการณ เปนเร่ืองของการคงอยูในงาน การเปน

แบบอยางที่ดี ที่ควรปฏิบัติ ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการของการเปนตัวแทนหรือแบบอยางตอไป

 3.  มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ
  จากการศึกษาและคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ สามารถใหสรุปไดเปน                      

3 หวัขอ ประกอบดวยการมคีวามรกัในวชิาชพี การไดรบัการสนบัสนนุจากองคกร และโอกาสในเสนทางอาชพี

และถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง ดังตอไปนี้

  3.1 มีความรักในวิชาชีพ การท่ีมีความคาดหวังวาเมื่อตนเองตองกาวสูการรับบทบาท                     

เปนพยาบาลวชิาชพีนัน้ ตนเองจะตองเปนพยาบาลทีด่ ีใหการดแูลผูปวยเหมอืนญาต ิ ใหเปนทีเ่ปนทีต่องการ

ของผูใชบริการ
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   “ทาํงานทุกวนั รกังานทุกวนั เราอยูไดไหมโดยไมตองรับงานพิเศษ มคีวามผกูพนัและรกัใน

                        วิชาชีพ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
   “ทํางานในวิชาชีพนี้แลวมีความสุข รักการทํางานเปนพยาบาลชุมชน จะอยูตอไปจน

                        เกษียณอายุ” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   “ที่ยังอยูในอาชีพนี้ เพราะรักงานพยาบาล ไดทํางานรับราชการและ ตองการถายทอด

   การทาํงานไปสูรุนถดัไป” (ผูใหขอมลูคนที ่3 คณุจรีรตัน, สมัภาษณเมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 

                        2559)

  3.2 การไดรับการสนับสนุนจากองคกร มีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 

มีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน

   “รูสกึเปนสวนในการทํางานเพ่ือใหองคกรเดินไปขางหนา องคกรใหการสนับสนุนการทํางาน

                       ในหลายเรื่อง เพื่อนรวมงานก็มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  รักกัน ทําใหไมอยากยายไปไหน”  

                       (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
            

                       “มีการไลลําดับขั้นของการบรรจุงานตามระบบราชการ และเม่ือมีนโยบายมา จะต้ังใจ

                        ทําไปเลย ชอบที่จะทํางานรวมกับชุมชนเพราะเร่ิมตั้งแตแรกของการทํางาน 

   โดยองคกรใหการสนับสนุนอยางเต็มที่” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, 

   สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

              “เปนองคกรภาครฐั ทาํงานเพ่ือองคกร รกัองคกร ทาํงานทุกวนั รกังานทกุวัน เราอยูไดโดย

                         ไมตองรบังานพเิศษเพราะความผกูพนักบัองคกร” (ผูใหขอมูลคนที ่1 คณุราตร,ี สมัภาษณ

                        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

      

  3.3  การมีโอกาสในเสนทางอาชีพและไดถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง มีการกําหนด

เสนทางความกาวหนาในอาชพีท่ีชดัเจน และไดถายทอดความรูไปสูคนรุนหลงั โดยพิจารณาผานความสามารถ

ในการทาํงาน การทาํงานในวิชาชพีในปจจบุนัตองมกีารพฒันาตัวเองอยูเสมอไมวาจะเปนเรียนตอในระยะสัน้ 

การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดข้ึน 

เพราะฉะนั้น การคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ

   “โดยสนับสนนุการเปนหัวหนางานหองผาตัด และมีการไดรับโควตา เงินทุนชวยเหลือใน

                         การเรียนตอเฉพาะทาง เปนงานที่ชอบ ไดถายทอดงานสูลูกนอง” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 

                         คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
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   “ไดมกีารพัฒนาตนเองจนไดรบัตาํแหนงขาราชการพลเรือนดีเดน และคนดีศรีสาธารณสุข 

                         ประจาํจงัหวดั เปนความภาคภมูใิจ ในตาํแหนงตางๆ ทีไ่ดรบั และจะถายทอดไปสูรุนนอง” 

                        (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

              “ที่ยังอยูในอาชีพนี้ ไดพัฒนาตัวเองไปเร่ือย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด

                         การทํางานไปสูรุนถัดไป” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 

                         พฤศจิกายน 2559)

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. กระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล
        ผูวิจัยไดแบงการศึกษาการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาลเปน 3 ระยะ ไดแกระยะกอน

เขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชีพ จากการศึกษาสามารถอภิปรายไดวา

  1.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพการเขาสูวิชาชีพพยาบาล
             การศึกษาครั้งนี้พบวาการตัดสินใจเขาสูวิชาชีพพยาบาล คือการเห็นแบบอยางจาก                       

การไดเห็นวิธีการตาง ๆ จากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยูรอบขาง ตั้งแตวัยเด็ก                             

จากสถานศึกษา เห็นแบบอยางจากส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล ประกอบกับความตองการของครอบครัวจน

กอเกิดเปนความคิด ความเช่ือในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล และความตองการอยากเปนพยาบาล 

สอดคลองกับการศึกษาเก่ียวกับความต้ังใจและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ                 

การพยาบาลของ Hemchayat, Sittivas & Chalermkittichai (2011, 44) ประกอบกับการมีความเสียสละ                  

เพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะ จิตใจเอ้ืออารี ชอบชวยเหลือผูอื่น เปนตัวท่ีชวยตัดสินใจในการเขาสูวิชาชีพ

พยาบาล เพราะเปนวิชาชีพที่ตองมีความเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมเปนอยางมาก                          

เชนเดียวกับงานวิจัยจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู ของผูบริหาร                       

ทางการพยาบาล  (Arpanantikul, Prapaipanich, Senadisai & Oratha, 2014, 5-17) ในชวงวยัเด็กพบวาในชวงนี้

จะไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือ ครอบครัว และชวงที่เรียนสาขาวิชาพยาบาล เพื่อน รุนพี่ อาจารย

มหาวิทยาลัย พยาบาลท่ีโรงพยาบาลที่ไปฝกปฏิบัติงาน โดยถายทอดเนื้อหาเกี่ยวแนวคิดทฤษฎี องคความรู

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะและเทคนิคตาง ๆ  โดยถายทอดผานกลวิธี การเรียนการสอนโดยการบรรยาย 

การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการข้ึนฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบน

หอ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอนจากอาจารย (Saonkromdee, Sripanitchakulchai & 

Moomsan, 2010, 41-47)

  1.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ 
   ระยะระหวางอยูในวิชาชีพเปนชวงเร่ิมเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในขั้นนี้เมื่อ

บุคคลเขาสูวิชาชีพแลวมีการปรับตัว มีการเรียนรู แกปญหาในการทํางาน เปนการถายทอดทางสังคม                         
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ในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพี่ เพื่อนรวมงาน 

หวัหนางาน แพทยเวรทีเ่ขาเวรดวยกนั โดยมเีนือ้หาในการถายทอด จะเปนเร่ืองทกัษะและวิธกีารในการปฏิบตังิาน 

กระบวนการในการปฏิบัติงาน ซึ่งถายทอดผานกลวิธี คือ การทําไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธิต                  

ยอนกลับ ถาเปนแพทยเวรจะมีกลวิธีสอนในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมี                

คูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน โดยจะมีการถายทอดทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ               

ซึ่งจะชวยในการปลูกฝงคานิยม ทัศนคติ ความเช่ือ บรรทัดฐานในการทํางาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลง                         

การปรบัตวัในการดาํเนนิชวีติ ในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพี (Trice & Beyer, 1993, 309-315 ; Wanous, 

1992, 274-296) ในชวงที่ทํางานในวิชาชีพเริ่มมีประสบการณในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแตยังคงตองเรียนรู

งานจากตัวแทน คือเพ่ือนรวมงาน รุนพี่ และหัวหนางาน อาจารยแพทย เน้ือหาในการถายทอด ยังคงเปน

ทักษะในการทํางานที่ใหม ๆ ความรูใหมที่เก่ียวของท่ีตองนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานโดยกลวิธี ก็จะเปน    

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ความเสี่ยงตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย แสดงความคิดเห็น                         

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Deaux & Wrightsman (1988, 244-252) ในขั้นเรียนรู (Socialization/

Learning) และข้ันยอมรับ (Acceptance) ที่บุคคลยอมรับปรับเปล่ียนคานิยม ทัศนคติและจิตลักษณะ                        

ใหสอดคลองกับบริบทเชิงวิชาชีพ

  1.3 ระยะมั่นคงในวิชาชีพ 
   จากการศึกษาระยะความมั่นคงในวิชาชีพจะพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรัก                     

ในวิชาชีพ ความผูกพันกับองคการ การไดเลื่อนข้ันตําแหนง รางวัล ความตองการพัฒนาองคการและ                           

การถายทอดความรูไปยังผูรวมงาน เปนการคงอยูในงาน การเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด                 

ความผูกพันของพนักงานตอองคการ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58) 

พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล

กองทพัเรือ โดยมีความรูสกึวาเปนสวนหน่ึงของวิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรอื มคีวามเช่ือถอื และยอมรับเปาหมาย

ของวทิยาลยัพยาบาล   รวมทัง้เต็มใจทีจ่ะทุมเทการทาํงาน และรูสกึวาตนมคีวามสาํคัญตอองคกรและปรารถนา

ที่จะอยูกับองคการตอไป และในชวงระยะม่ันคงวิชาชีพ จะเปนลักษณะการสอนงานมากกวาการเรียนรู                         

มกีารถายทอดประสบการณ ใหมคีวามรกั มจีติบรกิารและพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ มตีวัแทน

การถายทอดทางสังคมคือ เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ชุมชน และนักศึกษา 

  1.4 มูลเหตุการคงอยูวิชาชีพพยาบาล
   จากขอคนพบ แสดงใหเหน็วา การมีความรักในวิชาชีพ การท่ีมคีวามคาดหวังวาเม่ือตนเอง

ตองกาวสูการรับบทบาทเปนพยาบาลวิชาชีพนั้น ตนเองจะตองเปนพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ดี และเปนที่

ตองการของผูใชบรกิารตองการปฏบิตังิานชวยเหลือเพือ่นมนษุย การเปนพยาบาลทีด่ ีการเปนพยาบาลตนแบบ 

และมีความรักในวิชาชีพพยาบาล คือ ใหการดูแลผูปวยเหมือนญาติ สอดคลองกับศึกษาของ  Chirawatkul 

et al (2012, 29) ทีว่าการทาํงานอยูในวชิาชพีนีไ้ดจนถงึวนันีด้วยการทีม่ใีจรกัหรอืทาํใจใหรกัในวชิาชพีซ่ึงเปน

ความคดิเชิงบวกของพยาบาลวชิาชพี สอดคลองกับการศกึษาของ  Chutchawanchanchanakij, Thirasirikul 
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& Siriwanarangsun (2017, 81-86) และ Tangchatchai, Siritarungsri, Sripunworasakul & Rungkawat 

(2011, 43-51) ซึง่พบวาการท่ีพยาบาลคงอยูในวชิาชีพเหตผุลหนึง่ คอื การมีความรักในวชิาชีพ การมีทศันคติ

ทีด่ตีอวชิาชีพและการมคีวามสขุในการทาํงาน จงึทาํใหเกดิความรักและภูมใิจในวชิาชีพและคงอยูในวชิาชีพ

              การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหมีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหน่ึง

ขององคกร และมีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และไดรับการยกยองจากเพ่ือน

รวมงาน ซึ่งอาจจะสรุปไดวาการไดรับการสนับสนุนดังกลาวจะทําใหเกิดความพึงพอใจในในการทํางาน

พยาบาลเกิดความม่ังคงในวิชาชีพเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Sritanaprapat & Songwathana 

(2011, 59-71) ที่พบวาคุณลักษณะที่มีอทิธิพลกับความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด

คือ ภาระงานที่เหมาะสม การสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธของบุคคลในท่ีทํางาน และผลตอบแทน และ

สอดคลองกบัการศึกษาของ Thompson (2005, 1-8) ทีพ่บวาการไดรบัการยอมรับและยกยองจากเพ่ือนรวมงาน 

การไดรับการสนับสนุนจากผูนําและทีมงาน ความรู สึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรจัดเปนบรรยากาศ                 

การทํางานที่ชี้ใหเห็นวาองคกรใหความสําคัญกับศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่และลักษณะบรรยากาศ

การทํางานเหลานี้มีบทบาทสําคัญกับการเพ่ิมความพึงพอใจในงาน และจากการศึกษาของ Piyawansirikul 

(2010, 108-124) พบวาระดับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรในระดับที่มากสงผลตอ                       

การคงอยูในงานของพยาบาล ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาลมีความต้ังใจ                           

ในการใหบรกิาร บรกิารดวยความเอาใจใส ปฏบิตังิานอยางเตม็ความสามารถ ความพึงพอใจจะทําใหเกดิแรงจงูใจ                  

การคงอยูในงานและมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร (Srisathitnarakul, 2008, 238-244) 

   นอกจากนี้การคงอยูวิชาชีพพยาบาล ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งใน                        

สายวิชาชีพพยาบาลมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน โดยพิจารณาผานความสามารถ

ในการทาํงาน การทาํงานในวิชาชพีในปจจบุนัตองมกีารพฒันาตัวเองอยูเสมอไมวาจะเปนเรียนตอในระยะสัน้ 

การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดขึ้น                         

เพราะฉะนั้นการคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ ในสายงานวิชาชีพพยาบาล

การกําหนดเสนทางการทํางานท่ีเห็นความกาวหนาไวอยางชัดเจน เชน พยาบาลปฏิบัติการเร่ิมจาก                                

พยาบาลวิชาชพีใหม พยาบาลผูจดัการผูปวย พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลผูชาํนาญการ พยาบาลชํานาญการพิเศษ 

สวนพยาบาลผูบรหิารเริม่ตอยอดมาจากพยาบาลผูจดัการผูปวยเขาสูหัวหนาหอผูปวย หรอืหนวยการพยาบาล

ตางๆ ขึน้ไปจนถงึระดบัผูบรหิารสงูสดุขององคกรคอื  หวัหนาฝายการพยาบาล (Office of General Secretary 

of the Nursing Council, 2012, 1) การไดพัฒนาตัวเองไปเร่ือย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด

การทํางานไปสูรุนถัดไป สอดคลองกับการศึกษาของ Yin & Yang (2002, 577-578) ที่พบวาการคิดคงอยู                  

ในวชิาชพี การมีโอกาสกาวหนา ไดมกีารพฒันาตนเอง เชน การศกึษาตอ การอบรมระยะสัน้และการไดถายทอด

ความรูไปสูคนรุนหลัง หรือรุนนองหรือลูกศิษย 
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สรุป
 การถายทอดทางสังคมในการทํางานและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                  

ที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ป การถายทอดทางสังคมกอนเข าสู วิชาชีพจะมีลักษณะ                                                           

แบบไมเปนทางการ เกดิจากการเหน็แบบอยางจากบคุคลในครอบครวั การเหน็ตวัอยางพยาบาลทีด่แูลผูปวย 

รวมท้ังการท่ีตัวเราเองชอบชวยเหลือผูอื่น การมีจิตสาธารณะและความตองการเสียสละเพ่ือสวนรวม                            

ระยะอยูในวชิาชพีทีเ่ริม่มกีารถายทอดการทาํงานมาจากรุนพ่ี หวัหนางานและแพทยเวร โดยใชกลวธิกีารสอน 

การเขารวมทําหัตถการผูปวย และสาธิตยอนกลับ และในระยะมั่นคงวิชาชีพ มีความตองการถายทอด                      

ความรูไปยงัผูรวมงาน ดวยการเปนแบบอยางท่ีด ีการเปนผูเชีย่วชาญและมีประสบการณ มคีวามรักในวิชาชีพ 

การไดรบัการสนบัสนนุจากองคกรเปนโอกาสเจรญิกาวหนาในเสนทางอาชีพ และไดมกีารถายทอดความรูไปสู                            

คนรุนหลัง เปนมูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติ
  ผูบริหารในองคการควรเพ่ิมกลยุทธการบริหารจัดการดานความมั่นคงในงาน ซึ่งสนับสนุน                        

ใหพยาบาลวิชาชีพมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี สนับสนุนนโยบายการบรรจุแตงต้ังพยาบาลวิชาชีพ                  

เปนขาราชการ เพื่อเปนเกียรติศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงในงาน จะเปนการชวยเพ่ิมการคงอยูในงาน                            

ของพยาบาลวชิาชีพไดมากยิง่ขึน้ จากขอมลูทีไ่ดทาํใหทราบวา  มลูเหตขุองการคงอยูในงานของพยาบาลวชิาชพี    

คือการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ผูบริหารในหนวยงานในทุกระดับควรมีการสนับสนุนการถายทอด  

ทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพในระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชพี ทัง้การถายทางสังคม

ในการทํางานจากหัวหนางาน ผูรวมงาน โดยการใหคําแนะนํา ใหขอชี้แนะ ชี้แนวทางในการทํางาน                                    

การดูแลเอาใจใส รวมถึงการสรางสิง่แวดลอมทีด่ใีนการทํางาน มเีคร่ืองมืออปุกรณและสิง่อํานวยความสะดวก

ในการทํางาน และการเสริมสรางแรงจูงใจ เรือ่งคาตอบแทน คาลวงเวลา และเงินสวัสดกิารตาง ๆ  ใหเพยีงพอ

และเหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพคงอยูในงานตอไป

 2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
    ควรนําไปตอยอดและขยายการศึกษาในภาคเอกชน หรือศึกษาการถายทอดทางสังคมใน                        

การทํางานในวิชาชีพอืน่ๆ เชน แพทย วศิวกร สถาปนิก เปนตน ทัง้นีเ้พือ่การเปรียบเทียบใหขอมลูทีห่ลากหลาย

จะเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนากระบวนการถายทอดองคความรู ของวิชาชีพพยาบาลตั้งแตใน                              

สถาบนัการศกึษาตลอดจนเพ่ือพัฒนาทกัษะในการฝกปฏบิตังิานตอไป นอกจากนีใ้นการทาํวจิยัครัง้ตอไปควรทาํ                  

การตรวจสอบความนาเชือ่ถอืโดยผูทรงคณุวฒุ ิผูสนใจทีจ่ะทําวจิยัตอไปในประเดน็อืน่ เชน  การวจิยัเชงิทดลอง 

โดยนําปจจัยไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป เชน การสนับสนุนทางสังคม การยึดมั่นผูกพัน เปนตน
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธุรกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือ                                    
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ                       
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน
   2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย 
นักวชิาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเร่ิมตีพมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทาํ
       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) ผลงานท่ีเสนอตีพมิพตองไมเคยตีพมิพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                     
      (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานท่ีเสนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพมิพในวารสารหรือสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเม่ือไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรบัผดิชอบของกองบรรณาธกิาร  กรณมีกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผู เขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานท่ีรับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากล่ันกรองบทความ
  1) บทความทีจ่ะไดรบัพจิารณาตพีมิพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเหน็ถงึคณุภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสงัคมและชมุชน
  2) บทความทีจ่ะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกลัน่กรองจากผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณีทีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนนิการสงบทความเพ่ือกลัน่กรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวฒุใินสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ จาํนวน  2  ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม  โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความน้ัน ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3.  ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1)  บทความท่ีเสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 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)  ระบุชื่อผู เขียนไมเกิน 3 คน หากมีผู เขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”                                            
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
  6)  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 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                    
ชือ่แผนภูม ิขนาดตัวอกัษร 14 Point ใหพมิพไวใตภาพหรือแผนภูม ิบรรทัดถดัมาใหบอกแหลงทีม่า จดักึง่กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
                   11)  เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
  12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบบั เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
                   13)  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพือ่พจิารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่และนามสกลุของผูเขียน 
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ                      
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมี                          
ลําดับเนื้อหาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ       
ประเด็นอยางสมบูรณ  โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบท่ีแตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
                 สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเน้ือหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
   (4) บทนํา (Introduction)
    เป นส วนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพื่อให ผู อ านทราบขอมูลเบื้องต นของเนื้อหา                         
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
   (5) เนื้อหา (Body of Text)
                      เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเน้ือหาท่ีนําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหานัน้ การนําเสนอเน้ือหาควรมีความตอเน่ืองเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
   (6) สรุป (Conclusion)
                เปนการสรุปเน้ือหาในบทความท้ังหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
   (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวิจยั  ควรมกีารนาํเสนอผลการวิจยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปนี้
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเร่ืองเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขยีนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเร่ืองโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ                            
ผลการวิจัย)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเน้ือหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (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)
                เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลท่ีคนพบอยางชัดเจน
  (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
                ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
  (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
  (11) เอกสารอางอิง (Reference)
   เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 3.3 การอางอิง
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American               
Psychological Association)
  1) การอางอิงในเน้ือหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
   (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
           ตัวอยาง
           (เกียรติศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
  2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
          (1) หนังสือ           
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
    ตัวอยาง
    Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
                           (2) บทความจากวารสาร
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
    ตัวอยาง
                  Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations. 
      Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
           (3) วิทยานิพนธ
                 ชือ่ผูแตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่วทิยานพินธ. วทิยานพินธปริญามหาบณัฑติ   ชือ่มหาวทิยาลยั.
                 ตัวอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.
     ตัวอยาง
                 ชวนะ ภวภานนัท. (2548). ธรุกจิสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สบืคนเม่ือ 25 ธนัวาคม 
        2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion. 
     American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats 
        recommended by the American Psychological Association.   
        Retrieved July  18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html. 

4.  การสงตนฉบบั
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา

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

online_submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร
 ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก

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

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

php/FEU)  สําหรับผูเขียนท่ีตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพ่ือสั่งจอง

วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ
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