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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN: 1905-9590)
ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561 และตั้งแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
(ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริ่มจัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online) (ISSN: 2651-107X) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เริ่มตีพิมพใน ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออก ราย 3 เดือน
(4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม ทั้งนี้กําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน –
เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารได
เปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 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 และเพื่อหลีกเลี่ยง
การตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน ในป พ.ศ. 2559 จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1
ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทศั น (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•
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รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวมณศิกาญจ เตปา
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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นโยบายการจัดพิมพ:
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)
*จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
สถานที่ติดตอ:
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร. 053-201800-4 โทรสาร. 053-201810
E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
URL : journal.feu.ac.th
URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu

 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดปรับนโยบายการเผยแพรวารสารเฉพาะในรูปแบบ
วารสารออนไลน ซึ่งผูอานสามารถเขาถึงผานเว็บไซตวารสารที่ URL: http://journal.feu.ac.th/ และเว็บไซต
ระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
โดยเริม่ ตัง้ แตวารสารฉบับนีซ้ งึ่ เปนวารสารประจําปที่ 12 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) เปนตนไป
บทความในวาสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนฉบับนี้ ประกอบดวยบทความทีน่ าํ เสนอเนือ้ หา
ซึ่งผูอานสามารถนําไปปรับประยุกต พัฒนาตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ
ปรับเปลีย่ นการขับเคลือ่ นประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูก ารขับเคลือ่ นดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม ตามวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 อาทิบทความ เรื่อง “การพัฒนา
ออนโทโลยีการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในประเทศไทย” และบทความเรือ่ ง “การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับ
งานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง” เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นําเสนอองคความรูเชิงสหวิทยาการดานนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ ในภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและบริการ เชน บทความ
เรื่อง “การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
“รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง” และ
“ปจจัยและความตัง้ ใจทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มของผูป ว ยโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม”
เปนตน
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิง่ วา ผูอ า นจะไดรบั สาระประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนีแ้ ละ
ใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณา
ประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร กองบรรณาธิการขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ซึง่ มีกาํ หนดออกปละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถนุ ายน ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในแตละฉบับประกอบดวยบทความจํานวน
ไมเกิน 20 บทความ ตามที่กองบรรณาธิการไดประกาศไวในนโยบายการจัดพิมพบนเว็บไซตวารสาร และ
บนเว็บไซตระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป
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ทานที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สามารถศึกษา
คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และจากระบบการจัดการ
วารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index รวมทัง้ สามารถติดตาม
อานบทความจากวารสารออนไลนในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน
ThaiJo ดวยเชนกัน
บรรณาธิการ
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การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วรายุทธ พลาศรี1*
Warayut Palasri1*
1

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
1
Department of Business Economics, Faculty of Management Science,
Rajabhat Maha Sarakham University
80 Nakornsawan Road, Muang District, Maha Sarakham Province 44000

บทคัดยอ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมือนหรือแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางไร
และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาจะสงผลตอเศรษฐกิจอยางไร
ซึ่งเปนขอสงสัยของคนทั่วไปหรือแมแตนักวิชาการดวยกัน ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา
ทีม่ เี หตุผลทางวิชาการรองรับ และสามารถพิสจู นไดดว ยหลักทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก โดยทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักตางมีแนวคิดตั้งอยูบน
พื้นฐานที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุดขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และทั้งสองทฤษฎีตางก็
ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชทรัพยากร แตสิ่งที่แตกตางกันคือ
เปาหมายและวิธีการนําไปสูเปาหมาย กลาวคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายนอกจากเรื่อง
ของเศรษฐกิจแลวยังเชื่อมโยงกับมิติในดานความสุขที่ไดจากครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ดวยการใชหลักความพอเพียง ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักจะเนน
เปาหมายเพียงวัตถุอยางเดียวดวยการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในทุกระดับดวยการยึดหลักการดําเนินเศรษฐกิจบนทางสายกลาง ซึ่งจะสงผลทําให
เศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน

*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
อีเมล: warayut5721@yahoo.co.th
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คําสําคัญ
การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตรกระแสหลัก

Abstract
How does the philosophy of sufficiency compare to mainstream economics?. And how to
implement the philosophy of sufficiency economy as a guideline for development will affect the
economy? Which is the question of people or even scholars together. The Philosophy of
Sufficiency Economy is a philosophy that has academic reasons. And it can be proved with the
same scientific principles as the mainstream economics. Both the philosophy of sufficiency
economy and the mainstream economics are based on the idea that human beings have endless
needs while limited resources. And both theories run the economy to achieve the same thing:
maximum efficiency from resource use. But what is different is the goal and the way to the goal.
The philosophy of sufficiency economy is, in addition to economic matters, also linked to the
dimensions of happiness from family, society, culture and environment. The use of the principle
of sufficiency in economy activity. While mainstream economics focuses on only objects, by
increasing the productivity of the country. The philosophy of sufficiency economy can be applied
at all levels by adopting economic principles on the middle line. This will result in a balanced and
sustainable economy.

Keywords
Development, Sufficiency Economy, Mainstream Economics

บทนํา
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมาประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาประทศโดยเนน
ที่ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งอาศัยแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream
Economics) ทัง้ นีแ้ นวคิดดังกลาวตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานทีว่ า มนุษยมคี วามตองการอยางไมสนิ้ สุดขณะทีท่ รัพยากร
มีอยูอ ยางจํากัด ดังนัน้ จะทําอยางไรทีจ่ ะจัดสรรทรัพยากรมาใหมนุษยบริโภคใหเกิดประโยชนสงู สุด เปาหมาย
ในการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจของแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักจึงเกี่ยวกับการบริโภค
เพือ่ ใหไดรบั ความพอใจสูงสุด (ในแงผบู ริโภค) การผลิตเพือ่ ใหไดกาํ ไรสูงสุด (ในแงผผู ลิต) การบริหารเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อใหมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (ในแงผูบริหารประเทศ) จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ
ดวยการกระตุนความอยากหรือความตองการของมนุษยอันจะนํามาซึ่งอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนอง
อุปสงคดงั กลาว ซึง่ จากการใชแนวทางในการพัฒนาประเทศดังกลาวไดกอ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางรุนแรง
ในทุก ๆ ดานเพือ่ ทีจ่ ะมุง ไปสูเ ปาหมายดังกลาวโดยไมไดอยูบ นพืน้ ฐานของเศรษฐกิจทีแ่ ทจริงจึงนํามาซึง่ วิกฤต
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ทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทุกภาคสวนจึงใหความสําคัญกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เปนทางออก
ในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดวยการเนนการพึ่งตนเอง อยูอยางพอเพียงดวยการ
ใชหลักคําสอนทางศาสนาเพื่อควบคุมความอยากหรือความตองการเพื่อนําไปสูความสุขที่ยั่งยืน ทั้งนี้ภาครัฐ
ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแตฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) เปนตนมาจนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
(Palasri, 2016, 290)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดยึดหลักการพัฒนาประเทศโดยใหคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา เนื่องจากคนเปนทรัพยากรที่มีคาเพราะการพัฒนาในดานตาง ๆ จะตองเริ่มตน
จากคน ดังนั้นถาประเทศมีประชากรที่มีคุณภาพทั้งดานความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
จะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตในดานอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ไดกําหนดระบบกลไกในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชน
เพื่อใหเกิดผลในการนําไปประยุกตใช โดยไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ดวยการสงเสริมการขยายผลแนวคิด
การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการเกษตร สงเสริมและพัฒนาการผลิตระบบเกษตรกรรมอยางยัง่ ยืนทัง้ ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม
เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย เปนตน นอกจากนี้ยังมุงเนนใหเกิดการรวมกลุมทางการเกษตร
ในรูปแบบของสหกรณ หางหุน สวนและบริษทั เพือ่ ใหเกิดการประหยัดตอขนาด สามารถใชเทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิต รวมทั้งใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง โดยสนับสนุน
บทบาทเครือขายปราชญชาวบานในการขับเคลื่อนโดยการสรางองคความรูและการสนับสนุนเงินทุน
ในลักษณะสินเชือ่ สีเขียวเพือ่ จูงใจการผลิตและการสงเสริมการตลาด รวมทัง้ การใชมาตรการทางการเงินและ
การคลัง (Office of The National Economic and Social Development Board, 2017, 89) สําหรับ
การพัฒนาประเทศตองรักษาผลประโยชนสวนรวม บูรณาการพัฒนาประเทศในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล
พอประมาณและมี ภู มิ คุ  ม กั น มุ  ง เน น สร า งความเข ม เข็ ง ทางเศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก การ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม รวมทั้งการอยูรวมกันกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล
ซึ่งจะทําใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองบริหารจัดการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งจะสงผลตอความสุข
ของคนในประเทศ
ดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทุกภาคสวนได
ตอบรั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด ว ยการดํ า เนิ น เศรษฐกิ จ บนทางสายกลางโดยให ค วามสํ า คั ญ
กับประโยชนสวนรวมและการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในสังคมในทุกระดับ สงผลใหปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดรบั การเชิดชูจากองคการสหประชาชาติ (UN) วาเปนปรัชญาทีม่ ปี ระโยชนตอ ประเทศไทย
และนานาประเทศ พรอมสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
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มุมมองของ ฯพณฯ จิกมี ทินเลย นายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน ใหทรรศนะวาหัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือการอยูไ ดดว ยสิง่ ทีม่ อี ยูอ ยางยัง่ ยืน และไทยจะสรางโลกใบใหมจากแนวคิดดังกลาว และสุดทายหากสําเร็จ
จะกลายเปนหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องโลก (Apiprachyasakul, 2015, 110) จึงมีขอ สงสัยตามมาวาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดและเปาหมายเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร
กระแสหลักซึ่งใชเปนทฤษฎีหลักสําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งเปนแนวทางในการบริหารประเทศทั่วโลก
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ โดยไดทรงเนนยํ้าแนวทางการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในทางสายกลางและความไมประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนการใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกัน
ใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางแกพสกนิกรชาวไทย มีหลักแนวคิด
ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในทางสายกลางหรือความพอเพียง ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความวา
“…ในการพัฒนาประเทศนัน้ จําเปนตองทําตามลําดับขัน้ เริม่ ดวยการสรางพืน้ ฐานคือความมีกนิ
มีใชของประชาชนกอนดวยวิธกี ารทีป่ ระหยัดระมัดระวัง แตตอ งถูกตองตามหลักวิชา เมือ่ พืน้ ฐาน
เกิดขึ้นมั่งคงพอควรแลวจึงคอยสรางเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนัน้ ก็เพือ่ ปองกันความผิดพลาดลมเหลวและเพือ่ ใหบรรลุ
ผลสําเร็จไดแนนอนบริบรู ณ…” (Office of The National Economic and Social Development
Board, 2007b, a)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ความวา
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“…ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณในทางดี ที่เขาเรียกวาเล็งผลเลิศ ก็เห็นวาประเทศไทย
เรานี่กาวหนาดี การเงิน การอุตสาหกรรม การคาดีมีกําไร อีกทางหนึ่งก็ตองบอกวาเรากําลัง
เสือ่ มลงไปสวนใหญ ทฤษฎีวา ถามีเงินเทานัน้ ๆ มีการกูเ ทานัน้ ๆ หมายความวาเศรษฐกิจกาวหนา
แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังวาจะเปนมหาอํานาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาวา จริงตัวเลขดี
แตวาถาเราไมระมัดระวังในความตองการพื้นฐานของประชาชนนั้น ไมมีทาง…”
(The Chaipattana Foundation, 2010)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสเนือ่ ง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ความวา
“…การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่วามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา
ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวา
ในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวา
ความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก…”
(The Chaipattana Foundation, 2010)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสเนือ่ ง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความวา
“…เมื่อป 2517 วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย…”
(The Chaipattana Foundation, 2010)
“…ใหพอเพียงนี้หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็
ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง…” (Office of The National Economic
and Social Development Board, 2007b, b)
“…พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง
คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณ
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ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได
แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” (Sriwichailamphan, 2011, 71)
จากการประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความพอเพียงจึงมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไมฟุมเฟอย ดําเนินชีวิตใหเหมาะสมพอดี สมดุล
ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ไมมากและไมนอยเกินไป ทําแลวมีความสุขตามอัตภาพโดยไมไป
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตอง
อยูบนหลักเหตุผลวามีความเหมาะสมกับบริบทของตัวเองเพียงใด เปนสิ่งที่มีความจําเปนมากนอยเพียงใด
รวมทั้งจะตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึงผล
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ
3. ความมีภูมิคุมกัน หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่จะตองทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ
ไมมงุ หวังเพียงผลตอบแทนอยางเดียวโดยไมคาํ นึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได ซึง่ จะสงผลตอความมัน่ คง
และเสถียรภาพ ดังนั้น การมีภูมิคุมกันจึงเปนการสรางความเขมแข็งไวเตรียมพรอมที่จะรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ทั้งนี้ ในการดําเนินชีวิตรวมทั้งการพัฒนาชุมชนและประเทศตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะตองอยูภายใตเงื่อนไขหรือพื้นฐานที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. การมีคณ
ุ ธรรม หมายถึงการมีความซือ่ สัตยสจุ ริต ไมมคี วามโลภ รูจ กั แบงปนชวยเหลือคนอืน่
ตลอดจนการดําเนินชีวิตที่มีความเพียรพยายาม ขยัน และอดทน
2. การมีความรู้ หมายถึงการมีความรอบรูทั้งหลักวิชาการและความรูทั่วไปที่จะนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนและประเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม
เงือ่ นไข 2 ประการจะขาดอยางใดอยางหนึง่ ไมได เชน มีความรูแ ตไมมคี ณ
ุ ธรรมก็จะทําใหการนํา
ความรูไปแสวงหาประโยชนในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตถามีคุณธรรมแตขาดซึ่งความรูก็จะทําให
การตัดสินใจผิดพลาดได ทั้งนี้จากที่ไดศึกษามาขางตน สามารถสรุปกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: Office of The National Economic and Social Development Board, 2007a, 8
จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดใหคาํ จํากัดความของความพอเพียง ไดแก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองอยูภายใต
การมีความรูแ ละคุณธรรม ทัง้ นี้ การกระทําใด ๆ ทีอ่ ยูภ ายใตความรูแ ละคุณธรรม จะทําใหการกระทําดังกลาว
ไมคาํ นึงแคผลประโยชนสว นตัวเทานัน้ แตจะคํานึงถึงผลไดและผลเสียของประโยชนสว นรวมดวย ซึง่ จะทําให
เกิดความมั่นคงและการพัฒนาอยางสมดุลไมทําลายสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังกอใหเกิดการแบงปนและ
การอยูรวมกันอยางมีความสุข ทั้งนี้ ถานําผลที่ไดดังกลาวมาพิจารณารวมกันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
จากการใชทรัพยากรในแงของสวนรวมไดอยางยั่งยืน ซึ่งจากความหมายดังกลาวจึงทําใหปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะคลายคลึงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในประเทศออสเตรเลีย
เศรษฐกิจสมานฉันท (Solicarity Economy) ในประเทศบราซิล เศรษฐกิจแบบคานธี (Gandhian Economics)
ในประเทศอินเดีย (Apiprachyasakul, 2015, 109)
เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รั ช กาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํ า รั ส ชี้ แ นะแนวทางแก พ สกนิ ก รชาวไทย
เพื่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางสายกลาง สวนเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปนแนวคิดทฤษฎี
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ทางเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิกใหม (Neo - Classical Economics) ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับนํามาสอน
ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายเพื่อวางแผนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ (Palasri,
2016, 41)
จากการวิเคราะหของผูเขียน พบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดการวิเคราะหอยูบน
พื้นฐานเดียวกันกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุด ขณะที่ทรัพยากร
มีอยูอยางจํากัด และทั้งสองทฤษฎีตางก็ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุด
จากการใชทรัพยากร แตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการนําไปสูเปาหมายโดยใชหลักความพอเพียง
ซึ่งมีลักษณะการดําเนินเศรษฐกิจแบบทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาโดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกันที่ดี ดังนั้น ความพอเพียงจึงไมใชเปาหมาย
ของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางทีค่ นทัว่ ไปเขาใจแตเปนวิธกี ารนําไปสูเ ปาหมาย ซึง่ ถาความพอเพียง
คือ เปาหมายก็จะทําใหคนเขาใจวา เงินรายได ความสุข และความมั่งคงในชีวิตจะตองมีไมมากหรือ
นอยเกินไปอันจะขัดแยงกับคําวาประสิทธิภาพหรือการใชทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดเพือ่ กอใหเกิดประโยชน
สูงสุด (ความพอเพียงถานําไปปรับตามความหมายของเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือความเหมาะสม
ความสมดุล ความมีดุลยภาพไมมากไมนอยจนเกินไป ซึ่งถาวิเคราะหตามหลักอุปสงคและอุปทานจะตองมี
ความสมดุลกันแตถาไมสมดุลกันแลวจะไมสามารถดํารงอยูไดในระยะยาวนั่นคือจะไมมีความยั่งยืน)
ทัง้ นีก้ ารดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะสงผลตอการสรางภูมคิ มุ กันทีด่ ใี หกบั ตนเองควบคูไ ปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (การมีภมู คิ มุ กันทีด่ จี ะตอง
สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ตนเองและการลดความเสี่ ย งจากผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ)
อนึ่ง การใชนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เปนไปตามความเหมาะสมหรือความพอเพียงโดยยึดหลัก
ภาคเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศจะทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางมั่นคง ยั่งยืนมีเสถียรภาพ และ
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อยางไรก็ตามถึงแมวาทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะมีลักษณะ
ที่เหมือนกันบางประการ แตก็มีขอแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

17

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1
สรุปขอแตกตางระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (ยกตัวอยางเศรษฐกิจ
ทุนนิยมซึ่งมีทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักรองรับ)
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ìĊęöć: Puntasen, 2007, 28
จากขอมูลในตารางที่ 1 มีขอสังเกต ดังนี้
1. ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก มี ค วามแตกต า งที่ สํ า คั ญ ที่
นิยามศัพทของเปาหมายและวิถีทางในการไปสูเปาหมาย ทั้งนี้นิยามศัพทของเปาหมายของประโยชนสูงสุด
จากการใชทรัพยากรในทัศนะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกตางจากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
คือความยั่งยืน และการนําเอาความสุขและผลประโยชนที่สังคมโดยสวนรวมพึงไดรับมาพิจารณารวมดวย
ดังนั้น วิถีทางดําเนินการที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองนําเอาหลักทางพุทธศาสนาและ
ศีลธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวย ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ความมีภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองมีความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน (มีลักษณะ
คลายคลึงกับพุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรศลี ธรรม) อันจะสงผลตอการแบงปนในสังคม การอยูร ว มกัน
อยางมีความสุข การมีภูมิคุมกันจากความผันผวนตาง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม โดยผลประโยชน
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ที่ไดรับจะไมจํากัดเฉพาะบุคคลเทานั้นแตจะแบงปนไปยังสังคมโดยรวม รวมทั้งยังมุงประโยชนระยะยาว
มากกวาประโยชนระยะสั้นจากการใชทรัพยากรอันมีอยางจํากัด ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงใหความสําคัญกับคนมากกวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การปลูกฝงจิตสํานึกจึงเปนสิ่งที่จําเปน (Palasri,
2016, 295)
2. เศรษฐศาสตรกระแสหลักมีขอบเขตการศึกษาทีแ่ คบ เชือ่ ในความเปนผูเ ชีย่ วชาญ และแบงแยก
สาขาความรูเปนแขนง โดยเนนเปาหมายที่ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา
ภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนสูงอยางเชน ภาคอุตสาหกรรมและละเลยภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนตํ่า
จึงไมสอดคลองกับสภาพทีแ่ ทจริงซึง่ ทุกภาคสวนมีความสัมพันธกนั ยากทีจ่ ะตัดออกจากกันได ขณะทีป่ รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความรูที่เปนองครวม ผสมผสานหลายมิติ หลายสาขาวิชา จึงมี
ความเปนสหวิทยาการ (Puntasen, 2006, 73) ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการผลิตโดยใชปจจัย
การผลิตที่มีมากในทองถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในปจจัย
การผลิ ต และยั ง เป น ฐานการผลิ ต ของคนส ว นใหญ ข องประเทศ โดยดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ดวยความพอดีตามปจจัยการผลิตที่มีอยู ไมมุงแตความรํ่ารวยโดย ไมอยูบนฐานปจจัยการผลิตที่แทจริง
ของประเทศ นอกจากนี้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งยั ง ได เ ชื่ อ มโยงกั บ มิ ติ ท างด า นต า งๆ ไม ว  า จะ
ดานครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเชื่อวามนุษยและครอบครัวของชุมชนมีพลังและ
สามารถรักษาระบบโดยอยูไดดวยตนเองอยางสมดุล ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักมองวามนุษย
จะแบงหนาที่การทํางานตามปจจัยการผลิตที่มีอยูเทานั้น (Natsupa, 2011, 43)
3. เศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนเปาหมายที่วัตถุ จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดวยการกระตุน
ความอยากหรือความตองการของมนุษยเปนหลัก ซึ่งในแงของผูบริโภคความพอใจหรือประโยชนจะสูงสุด
เมื่อไดบริโภคสินคาจํานวนมากที่สุด สวนในแงของผูผลิตจะไดรับประโยชนสูงสุดเมื่อไดผลผลิตหรือกําไร
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ศรษฐศาสตรกระแสหลักอาศัยแนวคิดทีว่ า ความตองการของมนุษยไมมที สี่ นิ้ สุดจึงตองกระตุน
ความอยาก (กิเลส) ของมนุษยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (กระตุนการบริโภคดวยการพัฒนาวัตถุหรือสินคา
รวมทัง้ สินเชือ่ ทีด่ งึ ดูดใจอันจะนํามาซึง่ การผลิตและการจางงาน) ดังนัน้ ทุกคนจึงมุง บริโภควัตถุเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการอันนํามาซึ่งหนี้สินตามมาในที่สุด นอกจากนี้เศรษฐศาสตรกระแสหลักไมไดใหความสําคัญกับ
ดานศีลธรรมซึง่ เปนองคประกอบทีส่ ําคัญในการอยูร วมกันของสังคมมนุษย จึงมีแนวโนมนําไปสูก ารแสวงหา
ประโยชนในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน การคอรรัปชั่น เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งการบริโภคสําหรับ
ตอบสนองความตองการของตน ขณะที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนที่การพึ่งตนเอง มุงควบคุม
ความอยาก (กิเลส) ของตนเองใหมีความเหมาะสมกับฐานะทางรายไดของตนเองโดยยึดคําสอนของ
ศาสนาเปนหลักอันจะนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเพื่อนําไปสูผลของการปฏิบัติโดยใชเหตุผล
ทางวิชาการสนับสนุน ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปนแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกอาชีพและทุกระดับไมวาจะเปน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ในการทีจ่ ะดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุมกันที่ดี ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การบรรลุเปาหมายอยางมั่นคง
ไมเสีย่ งตอความผันผวนอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของปจจัยทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ จะไดศกึ ษาแนวทาง
การนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใ ช โดยแยกออกเป น การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตามลําดับ ดังนี้
1. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน
เราสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพของครัวเรือนไดดังนี้ (Palasri, 2016, 297)
1.1 การดํ า เนิ น ชี วิ ต ควรปฏิ บั ติ ต นในแนวทางที่ ดี ลดละสิ่ ง ชั่ ว และประพฤติ ต นตาม
หลักศาสนา ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต
(The Chaipattana Foundation, 2010) อนึ่ง ดานการใชจายไมควรใชจายเกินตัว ควรมีการใชจายใหสมดุล
กั บ รายได ซึ่ ง ไม มี สู ต รตายตั ว ว า สั ด ส ว นของรายจ า ยต อ รายได ค วรเป น เท า ใด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู  กั บ เหตุ ผ ล
หรืออรรถประโยชนของแตละบุคคลที่แตกตางกันไปตามนิสัยและระดับรายได ซึ่งบุคคลที่มีระดับรายไดตํ่า
จะมีสัดสวนของรายจายตอรายไดคอนขางสูงกวาบุคคลที่มีระดับรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม บุคคลควร
ที่จะมีการสะสมเงินออมเพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉิน และในกรณีที่มีการกูยืมเงินควรกูยืมเงินมาใชจาย
ในสิ่งที่กอใหเกิดรายได
1.2 การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพนํามาซึง่ รายไดของครัวเรือน ซึง่ ไมควรผลิตสินคา
ตามกระแสหรือการผลิตเพือ่ มุง ความรํา่ รวยในชวงสัน้ ๆ ทัง้ นีถ้ า ทุกคนมุง ผลิตสินคาทีม่ รี ะดับราคาสูงในชวงนัน้
จะทําใหในระยะยาวสินคาลนตลาด สงผลใหระดับราคาสินคาตกตํา่ ในทีส่ ดุ ดังนัน้ ควรผลิตสินคาทีม่ ที รัพยากร
และภูมปิ ญ
 ญาในทองถิน่ ซึง่ จะทําใหการผลิตดังกลาวมีจดุ แข็ง ลดอุปสรรคในการผลิต จึงทําใหมคี วามมัน่ คง
มีภมู คิ มุ กันตอการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากความผันผวนของราคาปจจัยการผลิตไดดกี วาการใชทรัพยากร
หรือปจจัยการผลิตจากแหลงอื่น นอกจากนี้ยังเปนการลดตนทุนการผลิตและสามารถสรางเครือขายหรือ
ความรวมมือระหวางหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ในชุมชนทองถิน่ ไดเปนอยางดี รวมทัง้ ยังเปนการสรางาน สรางรายได
ในชุมชน ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง อันจะนํามาซึ่งการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขของคนในชุมชน อนึง่ ในการประกอบอาชีพควรแสวงหาประสบการณและเริม่ จากธุรกิจขนาดเล็กกอน
และเมื่อกิจการมีความเจริญเติบโตอยางมั่นคงจึงคอย ๆ ขยายธุรกิจ และไมควรขยายธุรกิจแบบเรงรีบหรือ
กาวกระโดดเพือ่ หวังผลประโยชนระยะสัน้ ๆ ซึง่ อาจจะมีปญ
 หาตอภูมคิ มุ กันในกรณีทเี่ กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจได
นอกจากนี้ตองประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหธุรกิจอยูได
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อยางยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Thonglard, Intakhan & Busaba (2016) พบวา ปจจัย
ด า นคุ ณ ธรรมเป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให มี ค วามยั่ ง ยื น ตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
การศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษของ Kansuntisukmongkol (2017) พบวาเกษตรกรที่ดําเนิน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมได
ทั้งนี้เกษตรกรตองรูจักการประเมินตนเอง การพึ่งพาความหลากหลายทางธรรมชาติ การเก็บสํารองผลผลิต
ทางการเกษตรรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติ และความรวมมือดวยการรวมกลุมกัน ซึ่งกลยุทธเหลานี้สามารถ
ชวยในการลดความเสีย่ งและเพิม่ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมได
2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
ชุมชนเกิดจากครัวเรือนหลาย ๆ ครัวเรือนมาอยูรวมกันเกิดเปนชุมชน ดังนั้น เมื่อระดับครัวเรือน
มีการดําเนินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะสงผลตอชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามไปดวย นั่นหมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนจะอยูบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้ภูมิปญญาดังกลาวสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยการพัฒนาตอยอด
เพื่อการบรรลุการผลิตที่มีประสิทธิภาพได นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ในชุมชนไดเปนอยางดีระหวางผูผลิต เจาของปจจัยการผลิต รวมทั้งผูบริโภค เนื่องจาก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการจําหนายผลผลิตใหเพียงพอกับทองถิ่นกอน แลวจึงนําผลผลิต
สวนเกินไปจําหนายในทองถิ่นอื่นที่อยูหางไกลออกไปตามลําดับ อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพจากการลดตนทุน
การผลิตและการขนสงสินคา สงผลตอความเขมแข็งและการพึง่ ตนเองของหนวยเศรษฐกิจในชุมชนอยางยัง่ ยืน
ซึ่งมีขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษาของ Munlerk (2013) พบวาประโยชนที่ไดจากการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม
คือสามารถประหยัดงบประมาณขององคกร เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษา
ของ Donkwa (2016) พบวาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเกณฑการมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีและความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการธุรกิจชุมชนดานการผลิตมากที่สุด
3. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ
ในเมือ่ ภาคครัวเรือนและชุมชนมีความเขมแข็งจึงสงผลตอประเทศมีความเขมแข็งและมีภมู คิ มุ กัน
ที่ดีตอความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได เนื่องจากการที่ประชาชนใชจายไมฟุมเฟอยจะ
ทําใหประเทศมีเงินออม ซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินลงทุนของประเทศ รวมทั้งในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ประชาชนยั ง มี เ งิ น ออมเพื่ อ นํ า มาใช จ  า ยได อ ย า งต อ เนื่ อ งจึ ง ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ จุ ล ภาคและ
มหภาคสามารถดําเนินไปไดดว ยความราบรืน่ อนึง่ ภาครัฐบาลสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดาน ไดแก การพัฒนาประเทศไมควรมุงเนนที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต เ พี ย งอย า งเดี ย ว ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกระจายรายได แ ละความสุ ข ของภาคประชาชน และ
ควรสนับสนุนการผลิตสินคาและบริการที่เนนใชทรัพยากรและแรงงานของประเทศเปนหลัก สวนการดําเนิน
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นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรยึดหลักความสมดุลไมมากและไมนอยจนเกินไป และไมควรเรง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกาวกระโดดโดยไมอยูบ นพืน้ ฐานของเศรษฐกิจทีแ่ ทจริง ซึง่ ถาเพิม่ อุปทาน
ของเงินมากเกินความเหมาะสมจะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอได แตถาอุปทานของเงินนอยเกินไปจะกอใหเกิด
ปญหาการวางงานได สําหรับการกอหนีส้ าธารณะไมควรเกินความสามารถในการชําระหนี้ โดยใหเปนสัดสวน
ที่เหมาะสมกับรายไดของประเทศ ทั้งนี้แนวทางการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อการกระตุน
อุปสงครวม ควรใหมีความสมดุลกับระดับรายไดประชาชาติที่แทจริง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมี
ความเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ สอดคลองกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสาํ นักตาง ๆ โดยเฉพาะแนวคิด
ของนักเศรษฐศาสตรสาํ นักคลาสสิก ในแนวคิดทีว่ า อุปทานของเงินถูกกําหนดโดยระดับรายไดประชาชาติทแี่ ทจริง
และไมควรแทรกแซงระบบเศรษฐกิจจนทําใหเกิดการบิดเบือน อันจะนํามาซึ่งการไมมีประสิทธิภาพใน
การผลิ ต และความไม มี เ สถี ย รภาพของระดั บ ราคาผลผลิ ต ซึ่ ง จะส ง ผลต อ ความผั น ผวนและภู มิ คุ  ม กั น
ในระยะยาว (Palasri, 2016, 298) ทั้งนี้จากการศึกษาของ Mongsawad (2010) พบวาการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาประเทศจะสงผลทําใหความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองโดยอยูรวมกับธรรมชาติได นอกจากนี้รัฐบาลที่มีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ
ดําเนินนโยบายดวยความรอบคอบโดยมีหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต
ข อ สั ง เกตในการประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ ประเทศดั ง ที่ ก ล า วไว ข  า งต น
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไมไดหา มการคาขายกับตางประเทศ ไมไดหา มการใชจา ยเพือ่ การบริโภค เพียงแตวา การตัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ
ทางเศรษฐกิจจะตองอยูบนความพอประมาณไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งถามากหรือนอยเกินไปก็อาจจะเกิด
ความเสี่ยงตามมา นอกจากนี้การตัดสินใจจะตองมีเหตุผลรองรับและมีการพิจารณาถึงผลที่จะไดอยาง
รอบคอบ เชน การดําเนินเศรษฐกิจในแงของผูบ ริโภคสามารถใชจา ยไดตามฐานะหรือตามอัตภาพไมมากหรือ
ไม น  อ ยจนเกิ น ไป ถ า น อ ยเกิ น ไปก็ จ ะทํ า ให ค วามพอใจลดลงไม อ ยู  ใ นดุ ล ภาพแต ถ  า มากเกิ น ไป
เมือ่ เทียบกับฐานะก็จะเปนการเบียดเบียนตนเองกอใหเกิดหนีส้ นิ ตามมาจนในทีส่ ดุ ภูมคิ มุ กันลดลง เกิดความเสีย่ ง
ซึ่งถาในอนาคตเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นจึงไมสามารถรับผลกระทบจากวิกฤตได สวนการดําเนินเศรษฐกิจ
ในแงของผูผลิตจะตองนําทรัพยากรมาผลิตใหเพียงพอตอความตองการที่แทจริงของผูบริโภค นั่นหมายถึง
การผลิ ต ตามความต อ งการจริ ง ไม ไ ด ผ ลิ ต ตามกระแสหรื อ ตามการคาดการณ จ ากการเก็ ง กํ า ไรหรื อ
ตามเศรษฐกิจเทียมและไมควรที่จะขยายการผลิตจนเกินศักยภาพของตัวเอง ดังเชน ชวงป พ.ศ. 2530 –
พ.ศ. 2539 ประเทศไดเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมไดอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่แทจริง
โดยเฉพาะมีการขยายการลงทุนของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยที่ผลิตมากจนเกินความตองการที่แทจริง
ซึง่ สวนหนึง่ เปนผลมาจากการเก็งกําไร จึงทําใหเกิดเศรษฐกิจเทียมหรือทีเ่ รียกวาเศรษฐกิจฟองสบูจ นเปนเหตุ
ใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวาวิกฤติตมยํากุงขึ้นในป พ.ศ. 2540 เปนตน
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สําหรับการดําเนินเศรษฐกิจในแงของรัฐบาลก็เชนกัน การทีจ่ ะมุง เนนเพียงแตใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพือ่ ทีจ่ ะใหประชาชนมีรายไดตอ หัวเพิม่ ขึน้ แตเพียงอยางเดียวโดยละเลยหรือมองขามปจจัยพืน้ ฐานในประเทศ
ก็จะทําใหเกิดปญหาหรือภูมคิ มุ กันลดลงได เชน ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ ที รัพยากรเหมาะสมแกการเกษตร
โดยเฉพาะเปนแหลงที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ถึงแมวาที่ผานมารายได
จากการเปนประเทศที่ผลิตสินคาการเกษตรจะไมสูงเทากับประเทศที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเทศไทย
ก็ไมควรที่จะทอดทิ้งการเกษตรแลวไปเนนอุตสาหกรรมแขงกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นที่เขามีความเขมแข็ง
อยูแลว ซึ่งถาเปนอยางนั้นก็จะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรผลิต
และแปรรูปสินคาการเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนการนําเอาจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยูเหนือตางประเทศ
มาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมั่นคง มีเสถียรภาพ ยั่งยืนและลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งยังมีภูมิคุมกันที่จะ
เตรียมพรอมรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศได
สวนการดําเนินนโยบายการเงินการคลังก็ควรดําเนินนโยบายในทางสายกลางใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยใชเหตุผลในการพิจารณาถึงผลที่จะไดรับในทุก ๆ ดานอยางรอบคอบ
ตัวอยาง โครงการที่เปนรูปธรรมที่ดําเนินการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
โครงการสวนพระองคจิตรลดาซึ่งเปนการทดลองหารูปแบบตาง ๆ ในการแกปญหาและพัฒนาใหเกษตรกร
เชน การทํานาขาวทดลอง และการเลี้ยงขยายพันธุปลานิล เปนตน รวมทั้งการดําเนินกิจการในรูปสหกรณ
เชน สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนตน ทั้งนี้ในปจจุบันการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพตามบริบทของชุมชน ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม
ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อเปนแนวทางการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรทฤษฎีใหม คือตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เดนชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริ
เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปญหาทั้งภัยธรรมชาติและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอ
การทําการเกษตรใหสามารถผานพนชวงเวลาวิกฤตไดโดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้า ทั้งนี้นอกจากปญหา
ขาดแคลนนํ้าแลวเกษตรกรรายยอยยังมีความเสี่ยงดานราคาสินคาการเกษตร ภัยธรรมชาติและโรคระบาด
เนื่ อ งจากระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มกระตุ  น ให เ กษตรกรปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว ซึ่ ง ไม เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
เกษตรกรไทย ดังนั้นเกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ
นํ้าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กระดับครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้การดําเนินตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหมสามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ (The Chaipattana Foundation, 2010)
3.1.1 ขั้นที่ 1 แบงพื้นที่ทํากินออกเปน 4 สวน ดังนี้
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- พื้นที่ขุดสระนํ้า รอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด สําหรับเก็บกักนํ้าในฤดูฝนและลี้ยงสัตวนํ้า
- พื้นที่สําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร และพืชสมุนไพร รอยละ 30 ของพื้นที่
ทั้งหมด เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน และหากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย
- พื้นที่เพาะปลูกขาวในฤดูฝน รอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน
สําหรับครอบครัวใหเพียงพอตลอดทั้งป
- พื้นที่สําหรับอยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือน รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
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ภาพที่ 2: การแบงพื้นที่ทํากินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 ขั้นที่ 2 การรวมกลุมหรือสหกรณ เพื่อที่จะรวมแรงรวมใจกันในการดําเนินงานใน
ดานการผลิต การตลาด และการพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนกองทุน
ไวใหสมาชิกออมและกูยืม เปนตน ซึ่งเปนการสรางความรักและสามัคคีในชุมชนไมวาจะเปนสวนราชการ
องคกรเอกชน และสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ผลที่ไดรับจะทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
3.1.3 ขัน้ ที่ 3 การจัดหาเงินทุน โดยการสรางความรวมมือกับสถาบันการเงินไมวา จะเปนธนาคาร
และบริษทั เอกชน เปนตน ในการทีจ่ ะนําเงินทุนเพือ่ การขยายการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชน
อนึง่ ขัน้ ตอนดังกลาวจะตองดําเนินการตามลําดับ กลาวคือเมือ่ ดําเนินการตามขัน้ ที่ 1 ประสบ
ความสําเร็จแลวจึงทําตามลําดับขั้นที่ 2 และ 3 ตอไปตามลําดับ ซึ่งเปนการทํารากฐานใหแข็งแรงกอนแลวจึง
คอยตอยอดไปเรื่อย ๆ เปนการสรางภูมิคุมกันไปในตัว
ทั้งนี้ผูเขียนมีขอสังเกตเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม คือ เกษตรทฤษฎีใหมเปดโอกาสใหเกษตรกร
ประยุกตใชความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาตลอดจนความคิดสรางสรรคทเี่ หมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิน่
โดยเนนการผสมผสานการจัดการแบบทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมกับเทคโนโลยีใหม และตองมีความยืดหยุน
ในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ อนึ่ง สัดสวนการแบงพื้นที่ดังกลาวสามารถยืดหยุนและ
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เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหมีความสอดคลองเหมาะสมไดตามบริบทในแตละทองถิ่น ดังนั้น
เกษตรทฤษฎีใหมจงึ สามารถนําไปประยุกตใชไดทกุ กิจกรรมการเกษตร แตจะตองเปนกิจกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกัน
ซึ่ ง เป น การนํ า วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช ห รื อ เศษสิ่ ง ของที่ ไ ม ต  อ งการจากกิ จ กรรมหนึ่ ง มาใช เ ป น ป จ จั ย การผลิ ต
ของอีกกิจกรรมหนึง่ เชน การนํามูลวัวมาใชเปนปุย ของขาวและการนําฟางขาวมาใชเปนอาหารเลีย้ งวัว เปนตน
นอกจากนี้ การปลูกพืชหลายระดับรวมกัน เชน การปลูกพืชสมุนไพรใตไมผลหรือไมยืนตน เปนตน ทําให
การใชพนื้ ทีห่ รือทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การขุดบอเลีย้ งปลาในพืน้ ทีป่ ลูกขาว ซึง่ ขาวจะไดนาํ้
ที่มีความอุดมสมบูรณจากบอเลี้ยงปลาในฤดูแลงและเวลานํ้ามากสามารถระบายลงยังบอเลี้ยงปลาได
สวนเกษตรกรที่ปลูกไมผล เชน ลิ้นจี่สามารถที่จะเลี้ยงผึ้งเพื่อใหผึ้งผสมเกสรไดขณะที่ผึ้งก็จะไดนํ้าหวาน
จากเกสรของลิ้นจี่ เปนตน เกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนการสรางระบบนิเวศนเพื่อการพึ่งพากันไดอยางเหมาะสม
อันจะนํามาซึง่ การผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพดวยหลักการพึง่ พากันในระบบนิเวศนอนั เปนหลักการหนึง่ ทีแ่ ตกตาง
จากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ดังนั้น ผลที่ไดจากเกษตรทฤษฎีใหมคือทําใหมีรายไดตลอดทั้งป
จากการจําหนายผลผลิตที่หลากหลาย สงผลใหการใชจายเพื่อการบริโภคมีเสถียรภาพ และเปนการลด
การพึ่งพาสารเคมีในการผลิต ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ ทําใหมีรายไดเพียงไมกี่ครั้งในรอบป สงผลตอการใชจายเพื่อ
การบริโภคไมมเี สถียรภาพ กลาวคือชวงทีม่ รี ายไดมากก็จะใชจา ยมากและในชวงทีไ่ มมรี ายไดหรือรายไดนอ ย
ก็จะใชจายนอย การผลิตซึ่งเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจึงจําเปนที่จะตองพึ่งพิงสารเคมี
และมี แ นวโน ม ที่ จ ะพึ่ ง พิ ง สารเคมี เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เนื่ อ งจากสภาพดิ น เสื่ อ มคุ ณ ภาพตลอดจนโรคและ
แมลงศัตรูพืชมีความดื้อตอสารเคมีเพิ่มขึ้น
อนึ่ง ในการจัดสรรทรัพยากรโดยการแบงพื้นที่ดังกลาวจะทําใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
ทางการเกษตรบนความหลากหลายเพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศนใหเกื้อกูลกันซึ่งสามารถลดตนทุน
การผลิตจากการทําเกษตรประเภทปลอดสารเคมีได นอกจากนี้หลักประการสําคัญอยางหนึ่งของเกษตร
ทฤษฎีใหมที่แตกตางจากหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือเกษตรทฤษฎีใหมเนนการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือนกอนอันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในครัวเรือน ทําใหครัวเรือนสามารถพึ่งพิงตนเองไดจาก
การเกษตรในครัวเรือน และหากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถนําไปจําหนายได ตลอดจน
การพัฒนาไปสูขั้นตอนตอไปคือการผลิตเพื่อการคาได นอกจากนี้เกษตรทฤษฎีใหมยังเปนการลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาดวยการกระจายความเสี่ยงโดยการทํากิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย

สรุป
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมุ  ง ที่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต ตามแนวคิ ด ของเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก
เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จํากัดขอบเขตเพียงแควัตถุโดยขาดความเชื่อมโยงกับมิติในดานอื่น ๆ
จึงทําใหขาดความสมดุลระหวางภาคการผลิตกับความสุขที่เกิดจากการมีครอบครัวที่อบอุน การแบงปน
ชวยเหลือซึง่ กันและกัน การไดอยูก บั สิง่ แวดลอมทีด่ ี ดังนัน้ การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เปนแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณไปดวยปจจัย
การผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรจึงควรนําปจจัยการผลิตทีม่ อี ยูใ นประเทศเพือ่ ผลิตสินคาและบริการสําหรับ
สร า งรายได ใ ห กั บ ประเทศ อั น จะนํ า มาซึ่ ง การใช ป  จ จั ย การผลิ ต หรื อ ทรั พ ยากรภายในประเทศให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด ทําใหลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต
อยางมั่นคงภายใตทรัพยากรของประเทศซึ่งจะลดความผันผวนจากปจจัยการผลิตภายนอกประเทศได
อนึ่ง ประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนประโยชน
ทีไ่ มจาํ กัดขอบเขตเฉพาะผลผลิตหรือรายไดทบี่ คุ คลไดรบั เทานัน้ แตรวมถึงความสุข ความมัน่ คง ความสมดุล
และความยั่งยืนของทรัพยากรสวนรวมอีกดวย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง
ทางดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเหมาะกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งที่เอื้อตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิผลคือ การทีค่ นไทยดําเนินชีวติ ตามหลักคําสอนของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ที่สอนใหคนดําเนินชีวิตในทางสายกลาง ขยันทํามาหากิน ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น และ
ไมใชจายฟุมเฟอย
จากขอเขียนดังกลาวขางตน จึงมีขอคิดวาประเทศทางฝงตะวันออกอยางเชน ประเทศไทยซึ่งมี
ขนมธรรมเนียมประเพณี มีวฒ
ั นธรรม มีศาสนาเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของทุกคนจึงทําใหสงั คมมีความเอือ้ อาทร
ตอกันและอยูก บั ธรรมชาติอยางสมดุล มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักซึง่ เปนทฤษฎีทคี่ ดิ คนเพือ่ ใชกบั บริบทเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก
ทั้งนี้การพัฒนาประเทศโดยอาศัยแนวคิดมุงที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียวโดยไมไดตระหนัก
ถึงผลกระทบที่ตามมา ไดสงผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคือ สิ่งแวดลอมถูกทําลาย
การเน น ความเจริ ญ เติ บ โตทางด า นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรมและการทํ า งานตาม
ความชํานาญเฉพาะอยางจึงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ ขณะที่
ภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคที่ประเทศอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรถูกทอดทิ้ง จึงเปนภาคที่มีกลุมคนยากจน
มากที่สุดทําใหคนรวยกระจุกตัวอยูในกลุมคนจํานวนนอยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม สวนภาคการเกษตร
ซึง่ เปนคนกลุม ใหญของประเทศประสพกับปญหาความยากจนอยางรือ้ รัง การมุง ผลิตหรือการเกร็งกําไรระยะสัน้
โดยไมไดอยูบนพื้นฐานที่แทจริงกอใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ และเมื่อวิเคราะหในระดับปจเจกชนจะเห็นวา
สังคมไทยกลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหทุกคนมุงแตทํางานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอความตองการ
บริโภคอยางฟุมเฟอยที่ถูกกระตุนโดยวัตถุจึงเปนความสุขที่ไมยั่งยืน และกอใหเกิดหนี้สินรวมทั้งปญหา
ทางสังคมตามมา
การที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งดั ง ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น จะตองกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจในลักษณะองครวม
โดยไมมงุ เนนดานใดดานหนึง่ มากเกินไป ยกตัวอยางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตองกําหนดเปาหมายหลาย ๆ
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ดานอยางสมดุล เชน รายได รายจาย หนี้สาธารณะ การทุจริต ความเหลื่อมลํ้า สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
คุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวม เปนตน ทั้งนี้การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตองคํานึง
ทั้ ง ด า นบวกและด า นลบโดยการนํ า ทุ ก เป า หมายมาพิ จ ารณาร ว มกั น วั ด ออกมาเป น ความสํ า เร็ จ ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สวนภาคครัวเรือนตองกําหนดเปาหมายในลักษณะองครวมเชนกัน เชน
รายได รายจาย การมีภูมิคุมกัน สุขภาพและความสุข เปนตน ซึ่งภาครัฐจะตองเปนกลไกสําคัญที่ตองปลูก
จิตสํานึกใหกับประชาชนของประเทศรูจักความพอดี โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักดวยการยึด
หลักคุณธรรมเปนที่ตั้งซึ่งมีอยูในคําสอนของทุกศาสนา
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บทคัดยอ
การใชอินโฟกราฟกในการสรางขอมูลเพื่อการนําเสนองาน เปนสื่อการนําเสนอขอมูลหรือผลงาน
เปรียบเสมือนสะพานการเชือ่ มโยงเนือ้ หาของผูบ รรยายไปยังผูฟ ง หรือผูช ม ขอมูลดิจทิ ลั คอนเทนตจงึ มีบทบาท
สําคัญอยางมาก ขอมูลที่ดีจะชวยใหการถายทอดเนื้อหาสาระรับรูไดงายยิ่งขึ้น ทําใหผูฟงและผูชมสามารถ
รับรูและจดจําเนื้อหาสาระไดนาน อีกทั้งยังเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น การใชอินโฟกราฟกเปนเครื่องมือ
ในการชวยสือ่ สารการนําเสนอขอมูลดิจทิ ลั คอนเทนตเพือ่ เสนอขอมูล ความรู ความคิดเห็น หรือความตองการ
ไปสูผ ชู มและผูฟ ง โดยใชเทคนิคหรือวิธกี ารนําเสนอรูปแบบแผนภูมิ หรือรูปภาพ อันจะเปนการดึงดูความสนใจ
ในการนําเสนอขอมูลไดเปนผลสําเร็จตามจุดมุง หมายของการนําเสนอ การใชโปรแกรม Piktochart ซึง่ จะเปน
ตัวชวยในการสรางสรรคงานนําเสนอขอมูลดิจิทัลคอนเทนต ในดานการออกแบบชิ้นงานใหงายยิ่งขึ้น
ทําใหสะดวกตอการใชงานและการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถบันทึกชิ้นงานในรูปแบบของ
ไฟลภาพเพื่อสามารถเผยแพรชิ้นงานใหกับคนอื่น ๆ หรือแบงปนสูสาธารณะผานเว็บไซตได โปรแกรม
Piktochart จึงเปนเครือ่ งมืออีกทางเลือกทีน่ า สนใจในการนํามาใชสรางงานอินโฟกราฟกและการนําเสนองาน
เนื่องจากโปรแกรม Piktochart ไมเสียคาใชจายในการใชงาน สามารถเขาใชงานไดทุกที่ทุกเวลาไมตอง
เสียเวลาในการลงโปรแกรมใชงาน ซึ่งสามารถเขาใชงานจากเว็บไซต http://www.piktochart.com และ
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เปนโปรแกรมที่ไดรับการยอมรับการเปนเครื่องมือในสรางอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนองาน ยังสามารถ
ประยุกตใชกับงานนําเสนอขอมูลทุกแขนงในศาสตรสาขาอื่น ๆ

คําสําคัญ
อินโฟกราฟก ดิจิทัลคอนเทนต โปรแกรม Piktochart การนําเสนอขอมูล

Abstract
To use the data to create infographic for presentation as a presentation, information,
or media works in comparison to a bridge to link the contents of the lecturer to the audience or the
audience. Digital content plays a major role very seriously. Good information helps to convey
substantive perception easier. Make the listeners and viewers can recognize and remember
the material as long as it also understands the contents. To use the graphic as a tool to help
communicate the presentation of digital data content to provide information. To use the data to
create infographic for presentation as a presentation, information, or media works in comparison
to a bridge to link the contents of the lecturer to the audience. Digital content plays a major
role very seriously. Good information helps to convey substantive perception easier.
Make the listeners and viewers can recognize and remember the material as long as it also
understands the contents. To use the graphic as a tool to help communicate the presentation
of digital data content to provide information. Piktochart program that allows the creation of digital
information presentation content. Design, easier to make, easy to use and to learn quickly and work
piece can also be saved in the format of the image files to the piece of work can be published
or shared with others logged on to the public through the Web site. The program Piktochart is
interesting alternative tools to be used to establish work infographic and presentations because
the Piktochart does not costly to use. Can be accessed anywhere, at any time in the program,
which can be accessed from the Web site http://www.piktochart.com and is a program that
has been agreed to as a tool in creating infographic for presentation. Can also be applied to the
presentation of all data thereon in science, other.

Keywords
Infographic, Digital Content, Piktochart, Presentation
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บทนํา
การใชอินโฟกราฟกในการสื่อสารขอมูลผานการมองเห็นดวยภาพ ไดเขามามีบทบาทในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของมนุษยในทุกเพศ ทุกวัย ไมวาจะเปนการทํางาน การเรียน การเดินทาง ตลอดจนการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หากยอนกลับไปในอดีตการจัดการกับขอมูลมากมาย
ไมวาจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือขอมูลเชิงปริมาณ การถายทอดขอมูลใหกับผูอื่นหรือกลุมเปาหมาย
แบบเนนปริมาณนั้น ทําใหไดเห็นถึงขอมูลดูนาเชื่อถือและการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลที่ดี นอกจากนี้
ทักษะในการนําเสนอก็เปนสวนสําคัญอยางยิง่ การนําเสนอแบบเดิมทีเ่ ปนรายงานดวยโปรแกรมพาวเวอรพอ ยท
(PowerPoint) แสดงขอมูลในตาราง กราฟเสน กราฟแทง สีสันสดใสในแบบเดิม ๆ หากขอมูลเปนประโยชน
แตไมมีความนาสนใจดึงดูดใหอานแลวนั้น ก็ยังคงไมไดรับความสนใจ การเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร
ที่หางาย รวดเร็วและทุกคนเขาถึงไดเปนอยางดีตลอดเวลา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดรับการเรียนรู
กับสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถรับและแบงปนขอมูลใหกับผูอื่นไดสะดวกมีมากมายหลากหลายชองทาง
การเผยแพรขอมูลบนอินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล จึงเปนเครื่องมือยุคใหมในการเผยแพรขอมูล
บนโลกเครือขายสังคม (Social Network) สวนในดานของเนื้อหาขอมูลดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content)
แสดงเนื้อหาสารสนเทศที่อยูในรูปแบบดิจิทัล ไดเขามามีบทบาทของการประยุกตใชเปนสื่อในการนําเสนอ
ขอมูลตาง ๆ การใชภาพมาแทนตัวหนังสือหรือตัวเลขมากมายนั้น ทําใหสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ
ในการลําดับความสําคัญของทิศทางในแตละสิ่งและที่สําคัญคือ สามารถมองไดเห็นถึงภาพรวมที่จะชวย
ใหการมองนั้นสรางการจดจําที่ดีได เพราะภาพจะชวยสรางความประทับใจใหกับผูที่มองเห็นได ไมวาจะดวย
เรื่องของการใชสีสันเขามามีสวนชวยใหในการจดจําไดดียิ่งขึ้น
Office of The National Economic and Social Development Board (2002a) ไดใหคาํ นิยามดิจทิ ลั
คอนเทนต คือ การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะเนื้อหาตาง ๆ องคประกอบ
ของดิจิทัลคอนเทนตประกอบดวยแอนิเมชัน (Animation) เกม (Game) สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู
(E-learning) คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เนื้อหาตาง ๆ บนโทรศัพทมือถือ (Mobile Content) และ
การออกแบบเว็บ (Web Design) จึงไดเกิดการนําเอาขอมูลเขามารวมกันอันเปนศาสตรและการออกแบบ
อันเปนศิลป เพื่อเปนสื่อกลางความหมายของการนําเสนอขอมูลที่ใหเขาใจไดงาย ในปจจุบันนิยมใชสิ่งนี้
ที่เรียกวาอินโฟกราฟก (Infographic) หากมองยอนกลับไปในอดีตแลวนั้น จะพบวาอินโฟกราฟกเปน
สิ่งที่ถูกสรางและใชงานมายาวนาน โดยมนุษยโครมันยอง (Cro-Magnon Man) เปนมนุษยยุคแรกที่รูจัก
การวาดภาพระบายสีภายในถํ้าที่อยูอาศัยหรือบนหิน ดวยการวาดภาพผานบนผนังซึ่งการวาดสัญลักษณ
เพื่อแทนสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่ไดพบเจออีกทั้งยังพยายามอธิบายถายทอดเรื่องราวจํานวนของสิ่งตาง ๆ นั้นดวย
อินโฟกราฟกจัดไดวาเปนตัวชวยในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงสรางสรรคที่ทําใหเรียนรูเขาใจ
ไดงา ยยิง่ ขึน้ มีรปู แบบทีท่ นั สมัยและดึงดูดความสนใจ โดยการสรุปขอมูลทีเ่ ปนรูปภาพหรือไอคอนกราฟกตาง ๆ
สรางความสนใจไดดีกวาการจดจําเรื่องราวจากการอานที่เปนตัวหนังสือธรรมดา จึงมีการผสมผสานนํา
ดิจิทัลคอนเทนต คือ สารสนเทศ (Information) มาผานกระบวนการประมวลผลซึ่งแสดงผลรูปแบบ
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เป น ดิ จิ ทั ล โดยอาศั ย การสื่ อ หรื อ การแสดงเนื้ อ หาผ า นทางอุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล ต า ง ๆ เช น คอมพิ ว เตอร
อุปกรณสื่อสาร โทรทัศนหรือโรงภาพยนตรซึ่งปจจุบันใชระบบดิจิทัลเปนหลัก Office of The National
Economic and Social Development Board (2002b) ดวยความเขาใจงายและไมใชเวลามาก เพราะเปน
การจัดการขอมูล ตัวเลขและตัวอักษรใหกลายมาเปนภาพที่สวยงาม ซึ่งทักษะทางดานอินโฟกราฟกนั้น
จําเปนตองจัดระเบียบขอมูลที่มากและหลากหลายใหจบไดในภาพเดียว (Panaram, 2009) การนํา
อินโฟกราฟกมาใชในองคกรตาง ๆ ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย เชน การรายงานขาวโทรทัศน
หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร การสรางภาพลักษณขององคกรหรือสินคาใหดูทันสมัย การสงเสริม
การขาย การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ ห รื อ แม แ ต ก ารรณรงค เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ นํ า ไปสู 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตน
การนําเสนออินโฟกราฟกที่สรุปเรื่องราวที่ซับซอนใหเขาใจไดงาย มีกราฟกสวยสะดุดตานาสนใจ
ซึ่งมักจะเผยแพรขอมูลในรูปแบบอินโฟกราฟกในสื่อตาง ๆ โดยการสงตอบนทางสื่อสังคม เชน ไลน (Line)
เฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร (Twitter) เปนตน ที่ไมมีการเสียคาใชจาย
ในการเผยแพร (Sriphaisal, 2016) การนําสื่ออินโฟกราฟกที่กําลังไดรับความนิยมมานําเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟกที่เขาใจไดงายและการเขาถึงขอมูลในเวลาอันรวดเร็วได ชวยลดเวลาในการรับรู การเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

องคประกอบของอินโฟกราฟก
การใชภาพแสดงขอมูลเพื่อใหเนื้อหาขอมูลที่ตองการนําเสนอขอมูลชวยเพิ่มความสนใจและ
ลดระยะเวลาในการทําความเขาใจเนือ้ หาไดงา ย ซึง่ การสรางอินโฟกราฟกเปนศาสตรและศิลปแหงการสือ่ สาร
Spyre Studios (2012) ไดจําแนกองคประกอบของอินโฟกราฟกซึ่งมี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. สิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็น (Visual) Smiciklas (2012) กลาววาการมองเห็นรูปภาพไดรับ
การประมวลผลเร็วกวาขอความ เพราะรอยละ 50 ของสมองมนุษยประมวลผลจากการมองเห็นดวยรูปภาพ
ซึ่งนักวิทยาศาสตรคนพบวา มนุษยสามารถจดจําสิ่งที่มองเห็นไดถึงรอยละ 83 แตสามารถจดจําสิ่งที่อาน
ไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น ซึ่ง Krauss (2012) กลาววาโดยปกติสมองของมนุษยมีการรับรูขอมูลผาน
ประสาทสัมผัสและตัวรับประสาทสัมผัสในรางกายรอยละ 70 อยูที่ดวงตา นอกจากนี้ McCandless (2010)
กลาววามนุษยรับขอมูลนําเขาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยาง ไดแก การมองเห็น การสัมผัส การไดฟง
การไดกลิน่ และการไดลมิ้ รส แตมนุษยสามารถรับรูขอมูลและเขาใจความหมายไดมากทีส่ ดุ ดวยการมองเห็น
จากประสาทสัมผัสทั้งหมด และ Viegas & Wattenberg (2011) ไดแนะนําวาการนําเสนอขอมูลเปนภาพที่ดี
ควรสื่อสารชัดเจนและจะไดรับความสนใจจากผูอาน ซึ่งสามารถกระตุนการมีสวนรวมดวย จึงทําให
อินโฟกราฟกมีอทิ ธิพลตอการมองเห็นเนือ่ งจากเปนองคประกอบหลักของสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการมองเห็นเพือ่ ใหเกิด
การรับรูจากการสื่อสาร
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2. เนือ้ หา (Content) ขอมูลทีจ่ ะนําเสนอตองประกอบไปดวยขอเท็จจริงตาง ๆ ทีผ่ า นการประมวลผล
และนําตัวเลขสถิติมาใชประกอบภาพเพื่ออธิบายอีกทั้งยังสรางความเขาใจในภาพที่นําเสนอ อาจมีตัวอยาง
ขอมูลเพิม่ เติมในรูปแบบภาพกราฟกทีเ่ ปนสัญลักษณหรือของรูปแบบไอคอน ซึง่ Nonchanok (2016) ไดกลาว
วาขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญของอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลโดยใชตัวหนังสืออยางเดียว
จะเปนการนําเสนอทีไ่ มใชอนิ โฟกราฟกจึงไดมกี ารนําภาพกราฟกเขามาประกอบในการนําเสนอขอมูลซึง่ ไดมี
อยูหลากหลายรูปแบบ เชน ภาพไอคอน ภาพการตูน กราฟ ไดอะแกรม แผนที่ เปนตน
3. ความรู (Knowledge) ซึง่ ตองทําความเขาใจกับขอมูลอยางลึกซึง้ ทีจ่ ะตองนําขอมูลมาใสเนือ้ หา
และภาพตาง ๆ นัน้ โดยนําไปปรากฏอยูใ นรูปแบบอินโฟกราฟกหรือเปนเพียงบางสวนก็ได แตเกิดจากการคิด
วิเคราะหเพื่อนําสาระสําคัญมานําเสนอดวยองคความรูที่ไดรับจากการดูภาพหรืออานขอความนั้นเอง

ประเภทของอินโฟกราฟก
Poosumas (2017) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟกซึ่งมี 2 สวนคือ อินโฟกราฟกที่เนนดาน
ผลสํารวจหรืองานวิจัย (Explorative) จะใหความสําคัญดานขอมูลและตัวเลขลักษณะการออกแบบ
จะเรียบงายและเนนดานการถายทอดขอมูล (Narrative) จะใหความสําคัญดานขอมูลแตจะเนนการสราง
ความเขาใจ ดึงดูดความสนใจและความสวยงามดวย Nakwatchara (2009) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟก
แบงออกได 4 ประเภท ดังนี้

ภาพที่ 1: ประเภทของอินโฟกราฟก
ทีม่ า: Infographic (2018), Rider (2013), Ryu (n.d.) & Department of Highways (2017)
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1. อินโฟกราฟกสําหรับงานสถิติ (Statistical Based Information Graphics) ประกอบดวยแผนผัง
แผนภูมิ กราฟ ตาราง แผนที่ ลําดับรายการ แผนภูมิแทงแนวตั้ง แผนภูมิแทงแนวนอน แผนภูมิวงกลม
นิยมนํามาใชสาํ หรับขอมูลตัวเลขทีม่ จี าํ นวนมาก Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาการแบงประเภท
อินโฟกราฟกตามการแสดงผลของขอมูลทีอ่ ยูใ นลักษณะการนําเสนอทางสถิตทิ มี่ องเห็นได (Visual Statistics)
2. อินโฟกราฟกเพือ่ บอกการเปลีย่ นแปลงในแตละชวงเวลา (Timeline Based Information
Graphics) การใชกราฟกทีม่ ลี กั ษณะเปนเสนเพือ่ บอกเหตุการณในแตละชวงเวลา (Timeline) นําเสนอขอมูล
เกีย่ วกับเหตุการณตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแตละชวงเวลาทีด่ าํ เนินไป นําเสนอโดยเรียงลําดับไปเรือ่ ย ๆ ทําใหผชู มเขาใจ
ความเชื่อมโยงกันของขอมูล Nonchanok (2016) กลาวไววาอินโฟกราฟกแสดงขอมูลตามลําดับเวลาเปน
อินโฟกราฟกที่แสดงขอมูลตามลําดับวัน เวลาหรือไทมไลนสวนใหญใชแสดงพัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมักมีตวั เลขแสดงลําดับเวลากํากับอยู เชน ป ค.ศ. เปนตน
3. อินโฟกราฟกเพือ่ บอกขัน้ ตอนการทํางานหรือกระบวนการทํางาน (Process Based Information
Graphics) นิยมใชสาํ หรับงานภายในออฟฟศหรือโรงงาน การใชภาพทีส่ มั พันธกบั ขอมูลเปนการทําใหขนั้ ตอน
ทีม่ คี วามเปนเฉพาะกิจสามารถเขาใจไดงา ยขึน้ ซึง่ Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาอินโฟกราฟก
ตามลักษณะการนําเสนอขอมูลทีอ่ ยูใ นลักษณะการนําเสนอหลักการ (Representations of Principles)
4. อินโฟกราฟกแบบภูมศิ าสตร (Location or Geography Information Graphics) ซึง่ มีการใช
งานเปนรูปกันมาก เชน แผนทีใ่ นโรงเรียน แผนทีใ่ นเมือง แผนทีป่ ระเทศ ประกอบไปดวย รูปสัญลักษณ แผนภาพ
หรือไดอะแกรม (Diagram) กราฟ ตาราง ลูกศร ภาพ สัญลักษณหรือไอคอน (Icon) ทีแ่ สดงหัวขอหลัก (Bullet)
Nonchanok (2016) กลาววาอินโฟกราฟกแสดงขอมูลเชิงภูมศิ าสตรเปนอินโฟกราฟกทีแ่ สดงขอมูลอยางใด
อยางหนึง่ โดยอิงกับสภาพภูมศิ าสตรหรือพืน้ ทีต่ า ง ๆ

การประยุกตใชอนิ โฟกราฟกในการนําเสนอ
การประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอ พบวามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทย
ทีม่ ตี อ การสือ่ สาร การศึกษานีท้ าํ การศึกษาคนทีม่ บี ญ
ั ชีในเครือขายสังคม โดยจะไดรบั แบบสอบถามหลังจาก
สือ่ ทัง้ 3 รูปแบบ คือ สือ่ ทีน่ าํ เสนอขอมูลลวน สือ่ ทีน่ าํ เสนอขอมูลทีป่ ระกอบดวยรูปภาพในแบบอินโฟกราฟก
รอยละ 30-60 และสือ่ ทีน่ าํ เสนอขอมูลทีป่ ระกอบดวยรูปภาพในแบบอินโฟกราฟกมากกวา รอยละ 60 ผูเ ขารวม
การวิจัยจะตองตอบคําถามในเรื่องของความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและความเขาใจสื่อ
ผลการศึกษาพบวา ดานของการนําเสนอขอมูลดวยอินโฟกราฟกทั้งสองแบบมากกวาการใชเพียงขอความ
อยางเดียวและการนําเสนอขอมูลที่ประกอบดวยรูปภาพรอยละ 30-60 เปนการนําเสนอขอมูลที่ดีที่สุด
(Intaratayvee, 2013) อีกทัง้ Polman & Gebre (2015 as cited in Chongpornchai, Tanyasaensook &
Sratthaphut, 2016) ไดทาํ การศึกษาการประยุกตอนิ โฟกราฟกในการเรียนวิทยาศาสตร พบวา เมือ่ สอบถามถึง
ความรูสึกตอชิ้นงานอินโฟกราฟก ผูชมชื่นชอบชิ้นงานอินโฟกราฟก เนื่องจากทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น
และเปนการสรุปความคิดของผูบ รรยายออกมาเปนภาพ นอกจากนัน้ ยังสามารถทําใหผชู มใหความสนใจมากกวา
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การใชเพียงตัวอักษรในการอธิบาย จากการประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอสามารถสรุปไดวา
ผูช มไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการนําเสนอขอมูลขาวสารผานอินโฟกราฟก สามารถชวยสรางความนาสนใจ
และงายตอการเขาใจใหกับผูอาน ทําใหจดนําเนื้อหาไดดีกวาการใชตัวอักษรอยางเดียวในการสื่อสารขอมูล
อีกทัง้ เปนวิธกี ารนําเสนอขอมูลยุคดิจทิ ลั คอนเทนตแบบอินโฟกราฟกในลักษณะเชิงสรางสรรค ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ
และสือ่ ดิจทิ ลั ตาง ๆ และเพิม่ ประสิทธิภาพเทคนิคการนําเสนอดวยอินโฟกราฟกในการประยุกตใชในงานตาง ๆ
โดยสอดคลองกับ Weger (2014 as cited in Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016)
การพัฒนาดานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา มีการแสดงขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับอินโฟกราฟก เนือ่ งจากอินโฟกราฟก
สามารถเลาเรือ่ งราวและเพิม่ ความตัง้ ใจใหผรู บั สาร ปรับเปลีย่ นทัศนคติ และหลีกเลีย่ งปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดโรค
หรือทําใหสขุ ภาพแยลง ตัวอยางเชน การใชสอื่ อินโฟกราฟกเพือ่ ชวยในการเลิกสูบบุหรี่ จากการแสดงผลเสีย
และโรคทีต่ ามมา หลังจากสูบบุหรี่ โดยเรือ่ งราวทีน่ าํ มาแสดงในสือ่ จะตองถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดี
มีการนําใจความสําคัญของเรื่องมาสรุป มีการผสมการออกแบบที่สะดุดตา มีการใสเอกสารอางอิงหรือสถิติ
เพือ่ ความนาเชือ่ ถือ เพือ่ ใหไดอนิ โฟกราฟกทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีผลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: สือ่ อินโฟกราฟกนําเสนอเพือ่ ชวยเลิกบุหรี่
ทีม่ า: Weger (2014)
การประยุกตใชอินโฟกราฟกในงานตาง ๆ นั้นมีอยูมากมาย เพราะดวยแผนภาพนี้ สามารถทําให
สามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมาก ๆ ดวยแผนภาพภาพเดียวเทานั้น มีผลตอการรับรูของมนุษยขอมูล
ที่รับรูจดจําไดเร็ว คือ ขอมูลที่เปนรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟฟกตาง ๆ มีความสนใจไดดีกวา
จดจําเรื่องราวจากการอานและการตอบสนองตอขอมูลที่เปนรูปภาพมากวาขอมูลที่เปนตัวหนังสือธรรมดา
วิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค โดยรูปแบบหรือประเภทของอินโฟกราฟกตามวัตถุประสงคในการใชงาน
ได ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: การนําเสนออินโฟกราฟกในการนําเสนอ
ที่มา: Rider (2013)

ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก
การนําเสนอขอมูลเพียงตัวหนังสือจํานวนมากสวนใหญจะทําใหไมนาสนใจหรือเขาใจไดยาก
การแปลงขอมูลทีซ่ บั ซอนใหเปนภาพกราฟกจึงเปนวิธที สี่ อื่ สารอธิบายขอมูลทีซ่ บั ซอนใหเขาใจไดงา ย สวยงาม
และมีประโยชนตอการนําเสนอที่ดี Smith (2012 as cited in Tepsana, n.d) เสนอขั้นตอนการจัดทํา
อินโฟกราฟก ดังนี้

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก
ที่มา: ดัดแปลงจาก Anna (2015)
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1. การรวบรวมขอมูล (Gathering Data) คือ การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง
และหลากหลายรูปแบบเพือ่ ใหเขาใจถึงภาพรวมของเรือ่ งราวนัน้ ๆ ทัง้ หมด ขอมูลมี 3 ระดับ คือ ขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลตติยภูมิ (Tertiary Data) (Tepsana, 2017)
2. การอานขอมูลทั้งหมด (Reading Everything) ควรอานขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวม
เพื่อสรุปประเด็นสําคัญที่เปนสาระสําคัญของเรื่องราวที่เกี่ยวของ มีการคิดชื่อเรื่อง การนําประเด็นสําคัญของ
ขอมูลมาแสดง ซึ่งจะตองมีการคัดเลือกขอมูลที่ตองอาศัยทักษะจากผูเชี่ยวชาญ จะสามารถชวยใหมองเห็น
ภาพรวมของประเด็นสําคัญเพื่อที่จะไดนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Beegel, 2014)
3. การคนหาวิธกี ารเลาเรือ่ ง (Finding the Narrative) การคนหาวิธดี ว ยการเลาเรือ่ ง การบรรยาย
หรือการนําเสนอขอมูลทีต่ อ งการสือ่ สาร สามารถชวยขยายความขอมูลทีซ่ บั ซอน อธิบายกระบวนการนําเสนอ
แสดงแนวโนมหรือสนับสนุนขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการหาวิธีการเลาเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจจะตอง
มีการใสใจกับเนื้อหาที่สําคัญจะชวยใหการนําเสนอขอมูลนั้นมีคุณคาตอการนําเสนอขอมูลได
4. การระบุปญ
 หาและความตองการ (Identifying Problems) การระบุปญ
 หาควรมีการอภิปราย
หาขอสรุปเพื่อใหไดขอเท็จจริง ปรับปรุงขอมูลและเรื่องราวใหมีความสอดคลองกับประเด็นที่ตองการ
นําเสนอโดยการทบทวนหลาย ๆ ครั้ง สรางความโดดเดนใหกับสิ่งที่ตองการจะถายทอดดวยการเลาเรื่อง
มีการกลั่นกรองขอมูลเฉพาะที่สําคัญดวย 6 สิ่งนี้ คือ 1) ใคร (Who) 2) อะไร (What) 3) ที่ไหน (Where)
หมายถึงอะไรเหลานั้นเกิดขึ้นที่ไหน 4) เมื่อไร (When) 5) ทําไม (Why) และ 6) ผลเปนอยางไร (How) สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลแตละสวนเขาดวยกันอธิบายดวยการวาดแผนที่ความคิดเปน (Mind Mapping) (Tepsana,
2017)
5. การจัดลําดับโครงสรางขอมูล (Creating a Hierarchy) การจัดลําดับของขอมูลเปนที่นิยม
ในการสรุปขอมูล เปนการนํามาจัดวางลําดับการนําเสนอใหมองเห็นภาพรวมตัง้ แตตน จนจบ ดวยการรางโครง
ของอินโฟกราฟกหรือทําเปนแผนงานโครงรางขึน้ มา (Wireframe) เปนการระบุตาํ แหนงทีต่ งั้ ขององคประกอบ
ตาง ๆ บนพื้นที่อินโฟกราฟก การลําดับเรื่องราวรวมถึงกําหนดการใชรูปเพื่อใหเห็นภาพรวมของอินโฟกราฟก
และชวยใหการออกแบบเขาใจตรงกัน ไมตอ งเสียเวลาในการเขาใจกอนเริม่ ดําเนินการจริง (Tepsana, 2017)
6. การออกแบบโครงสรางขอมูล (Building a Wireframe) การออกแบบโครงสรางขอมูลทัง้ หมด
ควรทําความเขาใจกับภาพหรือกราฟกที่เปนตัวแทนของขอมูลสําคัญที่จัดไวเปนลําดับ เพื่อนําเสนอขอมูล
และภาพที่สําคัญจะสื่อความหมายประกอบตามลําดับขั้นตอนที่วางไวซึ่ง Best (2016) กลาววาขอควรระวัง
ในขัน้ ตอนการจัดการขอมูลและการออกแบบใหงา ยตอความเขาใจตองสรุปขอมูลทีม่ ปี ระโยชนจะทําใหเขาใจงาย
และดึงดูดใจ หากขอมูลนัน้ ไมมกี ารวิเคราะหสรุปขอมูลจะทําใหผอู า นเกิดความสับสนเพิม่ ขึน้ ในอินโฟกราฟก
แทน Paphatsurichote & Pluemsamrungit (2015) ยังไดกลาววาการออกแบบที่ดีจะทําใหอินโฟกราฟก
เปนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ชวยเขาใจไดงาย
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7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟก (Choosing a Format) การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกนั้น
มีหลากหลายซึง่ อาจกําหนดเปนภาพกราฟก แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ไดอะแกรม ผังงานเพือ่ อธิบายกระบวนการ
ทํางานที่มาประกอบในการเลาเรื่องหรืออาจใชตัวเลขนําเสนอขอมูล แตตองเลือกใหเหมาะสมกับขอมูล
ทีม่ อี ยู การเลือกใชสเี พือ่ การสือ่ สารทีเ่ หมาะสมจะสรางอารมณและความรูส กึ รวมของผูฟ ง นัน้ ดวย นอกจากนี้
หลักการออกแบบหรือการจัดรูปแบบเปนองคประกอบหนึง่ ของการสรางสรรคอนิ โฟกราฟกสําหรับการสือ่ สาร
ที่ถูกตองตามหลักการที่ดี ทั้งนี้รูปแบบในการนําเสนอแบบอินโฟกราฟกจะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารได
ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาประกอบดวยทั้งนี้ Udomlappaisan (2016) ไดกลาววาลักษณะและการทําหนาที่
ของอินโฟกราฟกในหนังสือพิมพคุณภาพยังทําหนาที่ใหขอมูลในลักษณะของแผนภาพ แผนภูมิแทง
แผนภูมิวงกลมและเสน ตามลักษณะของขอมูล ในการทําหนาที่ใหขอมูลเชิงภาพ อัตตภาษาศาสตร
การสรางความโนมนาวใจ ผานการออกแบบองคประกอบของกายภาพศาสตรอินโฟกราฟกหนังสือพิมพ
ไดแก สวนพาดหัว บอกประเด็นการนําเสนอหรือสรุปภาพรวมเนื้อหาที่นําเสนอ แหลงที่มาและแสดงที่มา
บงบอกความนาเชื่อถือของขอมูลดวยอินโฟกราฟกสําหรับหนังสือพิมพมุงการเสริมและอธิบายประเด็นขาว
และขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ขาว
8. การกําหนดภาพใหตรงกับหัวขอ (Determining a Visual Approach) การเลือกใชภาพและ
หัวขอใหสอดคลองกันนั้นมีหลายวิธีและทําใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น Hildon, Allwood & Black (2012)
กลาววารูปภาพที่จะนํามาแสดงในเนื้อหาอินโฟกราฟกจําเปนตองเปนรูปภาพที่ทุกคนเขาใจไดในครั้งแรก
ที่มองเห็น เปนภาพที่มีความหมายในตัวเอง ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ อาจตางชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม
เมื่อมองเห็นก็สามารถที่จะเขาใจขอมูลที่ตองการสื่อไปในทิศทางเดียวกันได นอกจากนั้นรูปภาพที่ใชควรจะ
เปนรูปภาพที่เรียบงาย ดูแลวสบายตา เพื่อใหผูชมไมสับสนและสามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว
รูปภาพที่นิยมนํามาสรางอินโฟกราฟก คือ สัญลักษณภาพ (Pictogram) และแผนภาพ แผนผัง ตารางและ
กราฟ เปนตน ควรผสมผสานการใชภาพในการออกแบบเนื้อหา
9. การตรวจสอบขอมูลและทดลองใช (Refinement and Testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟก
เสร็จแลวเพือ่ ใหแนใจวาผลงานนัน้ มีคณ
ุ ภาพตรงกับเปาหมาย โดยจะทดลองใหกลุม ตัวอยางใชอนิ โฟกราฟก
แลวก็ทาํ การตรวจสอบขอมูลและภาพไดทาํ หนาทีถ่ า ยทอดเรือ่ งราวตรงตามวัตถุประสงคทตี่ อ งการหรือไมจน
กระทั่ ง ได ข  อ สรุ ป ในการตรวจสอบความเข า ใจก อ นนํ า ไปใช จ ริ ง แล ว จึ ง นํ า เสนอเผยแพร สู  ส าธารณะ
อีกทั้ง Soares (2013) ไดทําการศึกษานําสัญลักษณภาพจํานวน 15 ชิ้นไปทดสอบในคนไขจํานวน 751 คน
ในหนวยงานทีเ่ กีย่ วกับยาในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสัญลักษณภาพนีจ้ ะเกีย่ วของกับวิธกี ารใชยา
เชน การรับประทานยาสองครั้งตอวัน หรือหามรับประทานยาพรอมอาหาร จากผลการศึกษาพบวา ผูเขารับ
การประเมินไมไดเขาใจสัญลักษณภาพตามที่ผูประเมินตองการทุกคน ซึ่งจํานวนผูที่ไมเขาใจนั้นมีมากกวา
รอยละ 30 นอกจากนัน้ ยังพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธในวิธกี ารใชยาทีผ่ ปู ว ยใชในชีวติ ประจําวันอยูแ ลว
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และอายุกบั ความเขาใจในสัญลักษณภาพ ดังนัน้ จากการศึกษานีจ้ งึ แนะนําหากจะใชสญ
ั ลักษณภาพควรตรวจ
สอบความเขาใจของผูปวยกอนผูปวยนําไปใช นอกจากนี้ Yin et al. (2008) ไดศึกษาการใชสัญลักษณ
ภาพเพือ่ ลดความผิดพลาดในการใหยานํา้ ในเด็กโดยผูด แู ล ผลการศึกษาพบวา การนําสัญลักษณภาพเขามา
มีสวนรวมในการใหคําปรึกษามีขอดีกวาการใหคําปรึกษาเพียงอยางเดียวในเรื่องของความผิดพลาด
ดานขนาดยารอยละ 54 และรอยละ 47.8 และความสมํ่าเสมอในการใชยารอยละ 38 และรอยละ 9.3
10. การแบงปนความรูใ นอินเทอรเน็ต (Releasing it into the World) การนําอินโฟกราฟกไปใชจริง
โดยสวนใหญเผยแพรแบงปนความรูบนอินเทอรเน็ตสูกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย
เปนการทดสอบผลงานขอมูลที่มีลักษณะที่นาสนใจจะถูกอานโดยบุคคลทั่วไปเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
การวิพากษวิจารณจากอินเทอรเน็ตอันจะนําไปสูการปรับปรุงและคนพบวิธีการนําเสนอขอมูลวิธีใหมได
ขอคิดเห็นตาง ๆ ในการจัดทําอินโฟกราฟกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นในครั้งตอไป

แนะนําเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก
เครือ่ งมือทีใ่ ชจดั ทําสือ่ อินโฟกราฟก คือ เครือ่ งมือในการพัฒนารูปภาพ ซึง่ ในปจจุบนั อาจแบงไดเปน
2 ประเภท ซอฟต แ วร ที่ ติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละเครื่ อ งมื อ สร า งอิ น โฟกราฟ ก บนเว็ บ ไซต
(Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016) Nonchanok (2016) กลาววาการใชโปรแกรม
ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ล ว นั้ น ยั ง มี อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการทํ า อิ น โฟกราฟ ก ผ า นบนเว็ บ ไซต ที่ ช  ว ย
ในการสรางสรรคงานอินโฟกราฟกที่ไดรับความนิยม เปนเว็บไซตที่ใหบริการออกแบบอินโฟกราฟกออนไลน
ในโปรแกรม Piktochart สามารถชวยออกแบบในดานการนําเสนอ (Presentation) รายงานตาง ๆ (Report)
โปสเตอร (Poster) เปนตน (Qualey, 2014) ปจจุบันมีเครื่องมือที่ชวยสรางอินโฟกราฟกบนเว็บไซตมากมาย
ใหเลือกใชงานมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียคาบริการ ซึ่งแตละโปรแกรมจะมีลักษณะเดน ลูกเลนความสวยงาม
ของแบบ (Template) สําเร็จรูปที่สามารถเลือกใชงานไดแตกตางกันไป รวมถึงลักษณะการใชงานเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่มีความยากงายแตกตางกันไปอีกดวย
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ตารางที่ 1
ลักษณะเดนและขอจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก
Á¦ºÉ °¤º°
¨´¬³Án 
Ã¦Â¦¤ - ¦¼Â ° Theme nµ Ç ÂnÁ}®¤ª®¤¼n
Piktochart Â¨³ª¥µ¤
- Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
- Äoµnµ¥Å¤nÎµÁ}o°¤¸¡ºÊµµ¦Äoµ
Ã¦Â¦¤¦µ¢dnµ Ç
- ¦°¦´µ¦¡·¤¡r o°ªµ¤£µ¬µÅ¥
- µ¤µ¦µªrÃ®¨Å¢¨r¨Á¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r
- µ¤µ¦Ân{ o°¤¼¨nµÁ¦º° nµ¥´°¤°°Å¨r
- µ¤µ¦¦´Á¨¸É¥Ã¦¦nµ °¸Â¨³Â°´¬¦Åo
Ã¦Â¦¤ - Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
Easelly
- µ¤µ¦Á oµÄoµÃ¥¨³Á¸¥®¦º°Å¤n¨³Á¸¥
- ¦¼Â ° Theme Â¨³´ª°´¬¦nµ Ç
¤¸Ä®oÁ¨º°Äoµ®¨µ®¨µ¥
- nµ¦·µ¦¼
Ã¦Â¦¤ - Á®¤µ³Îµ®¦´µ¦°°ÂÂ£µ¡Å°³Â¦¤
Cacoo
(Diagram) nµ Ç ¨oµ¥ Ç ´Ã¦Â¦¤ Visio
- Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
- µ¦ÄoµÂnÁ}®¤ª®¤¼nÂn¨³¦³Á£
- µ¤µ¦»¥ÂnµÃ¦Â¦¤°°Å¨rÄ ³¸É
Äoµ¡¦o°¤ Ç ´
- µ¤µ¦Ân{ o°¤¼¨nµ Google Drive
Ã¦Â¦¤ - Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
Infogram - Á}Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÁoµ¦¦oµ¦µ¢ Â£¼¤·Â¨³
Â¸É¨°·Ã¢¦µ¢dÂ¨³Äoµnµ¥
- Îµ o°¤¼¨µÅ¢¨r ° Excel ¤µ¦oµ¦µ¢
Ã¦Â¦¤Åo
ที่มา: ปรับปรุงจาก Craig (n.d)

o °Îµ´
- ¦¼Â ° Theme
Â¨³ Icons nµ Ç ¤¸Îµ´
- ®µo°µ¦¦¼ÂTheme
Â¨³ Icons nµ Ç ®¦º°o°µ¦
Export Á}Â£µ¡¸É¤¸
ªµ¤¨³Á°¸¥¼Â¨³o°µ¦
°´Ã®¨Å¢¨rÂ£µ¡Á¥°³
³o°Á¸¥nµÄonµ¥´ÊÂn
$12.50 -$29 n°Áº°
- ®µo°µ¦Äo¦·µ¦Á¡·É¤Á·¤
³o°Á¸¥nµÄonµ¥ $4 n°Áº°
- Á¦ºÉ°¤º°nµ Ç
¥µn°µ¦Äoµ
- Îµ´µ¦Äoµ 25 Ân
n°1 Ã¢¨Á°¦r
- Å¤nµ¤µ¦ÂoÅ µ¦´µ¦¼oÄo
Â¨³¼o¼Â¨¦³
- ®µo°µ¦Äo¦·µ¦Á¡·É¤Á·¤
³o°Á¸¥nµÄonµ¥´ÊÂn
– $15 n°Áº°Â¨³ $600 n°e
- Á¤ºÉ°o°µ¦µªrÃ®¨¦¼³o°
Á¸¥nµÄonµ¥´ÊÂn $19 – $67
n°Áº°
- £µ¡ Graphic Â¨³ Icon ¤¸Ä®o
Äoµo°¥o°Ã®¨Á¡·É¤Á·¤
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การใชโปรแกรม Piktochart
การนําโปรแกรม Piktochart มาเปนเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบชิ้นงานในการประยุกตใช
อินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลดิจิทัล ทําใหเนื้อหาที่นําเสนอดวยภาพ มีความนาสนใจและเขาใจงาย
นําไปสูร ปู แบบของออนไลน จึงเปนการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว ชัดเจนในเรือ่ งการมองเห็นขอมูลดวยการคิดเปนภาพ
(Visual Thinking) โปรแกรม Piktochart ที่เปนโปรแกรมสําหรับไวสรางอินโฟกราฟก โดยใชงานผานบน
เว็บไซตดวยการสมัครสมาชิกในการเขาใชงาน ในการใชงานทําดวยการลงชื่อและรหัสผานหรือจะสมัคร
ผานบนเฟซบุก ภายในโปรแกรมจะมีเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบชิ้นงานที่มีแบบ (Template) สําเร็จรูป
ขอดีของโปรแกรม คือ ไมเสียคาใชจายในการใชงานเว็บไซต โปรแกรมนี้มีลูกเลนดี ๆ หลายอยางและ
มีความยืดหยุนและใชงานสะดวก สามารถเผยแพรชิ้นงานผานเครือขายสังคมได สวนขอเสีย คือ มีปญหาใน
การใสฟอนต ภาษาไทย สวนแบบ (Template) สวย ๆ มีใหเลือกแบบจํากัดหากตองการแบบ (Template)
เพิ่มเติมตองดาวนโหลด (Download) ดวยการเสียเงิน เมื่อตองการนําชิ้นงานไปใชจะไดนามสกุล .PNG
และ .JPEG เทานั้น (Kaunhavech & Kosainate, 2015) อาจกลาวไดวาโปรแกรม Piktochart สามารถ
นํามาใชกับอินโฟกราฟก ซึ่งนิยมนําไปประยุกตใชงานในการนําเสนอขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจไมตองใช
เวลามากและชวยจดจําสิ่งที่นําเสนอไดงายกวาการสื่อสารดวยขอความเพียงอยางเดียว โดยการใชรูปภาพ
และกราฟนําเสนอเพื่อสื่อความหมายแทนการเขียนบรรยายและขอมูลตัวเลขมากขึ้น การทําใหขอมูล
เชิงปริมาณดูนาสนใจ ดึงดูดความสนใจไดดีและมองเห็นภาพรวมไดชัดเจน จึงทําใหการนําเสนอที่
อยูใ นรูปแบบอินโฟกราฟกทีเ่ ปนการสรุปยอกระบวนการดําเนินการหรือผลการดําเนินการทีเ่ ขาใจงายเปนอยางดี
การทําความเขาใจในส วนขององค ประกอบ ประเภทของอินโฟกราฟก การประยุกตใชอินโฟกราฟก
ในการนําเสนอ ขัน้ ตอนการจัดทํา แนะนําเครือ่ งมือในการสรางอินโฟกราฟก และการใชโปรแกรม Piktochart
จะชวยใหสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดงายดวยการใชอินโฟกราฟกไปประยุกตใชในการนําเสนอขอมูล
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น การใชโปรแกรม Piktochart มีขั้นตอน ดังนี้
1. ในการใชงานจะตองสมัครสมาชิก โดยคลิกปุม Sign Up หรือคลิกปุม Start for Free เพือ่
ดําเนินการสมัครเขาใชงานผานบัญชีผูใชบนทางเว็บไซต www.piktochart.com หลังจากคลิกปุม Sign Up
ระบบจะแสดงหนาเว็บเพจที่ใหกรอกขอมูลการเปดบัญชีผูเขาใชงาน

ภาพที่ 5: การเขาสูโปรแกรม Piktochart
ที่มา: Piktochart (2018)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

41

2. การสมัครลงทะเบียนเขาใชงาน มีดังนี้
2.1 สมัครผานชองทาง Google หรือ Facebook
2.2 สมัครโดยสรางบัญชีใหม ใหกรอกขอมูลชื่อผูใชงาน (Username) อีเมล (E-mail) และ
รหัสผาน (Password) ลงในชองวางเมื่อทําการกรอกขอมูลครบแลวนั้นคลิกปุม Create Account เมื่อทําการ
กรอกขอมูลเรียบรอยแลวนั้น ระบบจะทําการแจงดวยการสงขอความไปยังอีเมลของผูใชงานที่ไดแจง
กับทางระบบเพื่อเปนการยืนยันการเปดบัญชีผูใชงาน

ภาพที่ 6: การสมัครเขาใชงาน
ที่มา: Piktochart (2018)
3. เมื่อทําการเขาสูระบบ (Login) สําหรับการเขาใชงานครั้งแรกจะปรากฏหนาตางขึ้นมาให
กรอกขอมูลพื้นฐานทั้งหมด 3 ขั้นตอน หลังจากนั้นใหคลิกปุม Submit
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ภาพที่ 7: ขอมูลพื้นฐานกอนเขาใชงาน
ที่มา: Piktochart (2018)
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4. เมื่อเขาสูระบบแลวนั้นจะปรากฏหนาตางหลักขึ้นมา การเริ่มตนใชงานคลิกปุม Create New
เพื่อเลือกประเภทของชิ้นงานหรือคลิกแถบเครื่องมือดานซาย ซึ่งมีใหเลือก 3 หัวขอ คือ Infographic
Presentation และ Printable โดยเลือกตามลักษณะการใชงานตามรูปแบบในการนําเสนอ

ภาพที่ 8: การเริ่มตนเขาใชงาน
ที่มา: Piktochart (2018)

ภาพที่ 9: ประเภทการสรางชิ้นงาน
ที่มา: Piktochart (2018)
5. การเลือกรูปแบบของงานทีต่ อ งการจะสราง เมือ่ ตองการสรางชิน้ งานจะมีรปู แบบ (Template)
ในการนําเสนอขอมูล ซึ่งจะมีแบบอยู 2 อยาง
5.1 การเลือกรูปแบบดวยการออกแบบดวยตนเอง
5.2 การเลือกรูปแบบสําเร็จมาประยุกตสรางกับชิ้นงานหากตองการเลือกรูปแบบสําเร็จ
(Template) ที่ตองการซึ่งจะมีรูปแบบฟรีใหเลือกทั้งหมด 12 รูปแบบ
5.3 ถาตองการเลือกใช Template คลิกปุม Use Template
5.4 ถาตองการดูตัวอยาง Template คลิกปุม Preview
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ภาพที่ 10: การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกในการนําเสนอ
ที่มา: Piktochart (2018)
6. สวนประกอบของโปรแกรมการทํางานเพือ่ สรางการนําเสนอในอินโฟกราฟก จะเปนการแบงสวน
ในการทํางานเพื่อใหงายตอการจัดวางโดยแยกสวนพื้นที่ในการทํางานของเนื้อหาและสวนของเครื่องมือ
เมนูที่เปนตัวชวยในการทํางาน
6.1 แถบเมนู สํ า หรั บ การจั ด การนี้ จ ะประกอบไปด ว ยเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ บั น ทึ ก (Save)
การดูตวั อยางภาพรวมของชิน้ งานทีอ่ อกแบบ (Preview) การดาวนโหลด (Download) เปนไฟลรปู ภาพนามสกุล
ประเภท .PNG .JPEG และการแบงปนไฟลขอมูล (Share) สามารถผานทางสื่อตาง ๆ เชน อีเมล สื่อสังคม
เปนตน แถบแนะนําการใชงานและพื้นที่ในการทํางานตามตองการ
6.2 แถบเมนูสําหรับเครื่องมือจะประกอบไปดวยเมนูรูปภาพ ไอคอนหรือรูปทรงตาง ๆ
(Graphics) สามารถอัปโหลดรูปภาพจากเครือ่ งคอมพิวเตอร (Uploads) การเลือกพืน้ หลังสามารถปรับเปลีย่ น
สีพื้นหลังหรือเปนรูปภาพพื้นหลังใชงาน (Background) การใสขอความเปนรูปแบบของตัวอักษรและ
กรอบขอความในรูปแบบตาง ๆ การเลือกใชสีชวยใหจัดโครงสีได (Text) และเครื่องมือในการเพิ่ม (Tools)
มีการนําแผนภูมิ แผนที่ และวิดีโอ
6.3 แถบเครื่องมือสําหรับแกไขพื้นที่การทํางานซึ่งในโปรแกรม Piktochart ไดมีการแบงพื้นที่
การสรางงานเปนกรอบของแตละสวน โดยสามารถปรับเปลี่ยนตําแหนงได เพิ่มหรือลดพื้นที่ในการสรางงาน
ได
6.4 แถบเครื่องมือสําหรับการแนะนําการใชงานของโปรแกรมสําหรับการใชแถบเครื่องมือ
ดวยภาพเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 11: สวนประกอบของโปรแกรม
ที่มา: Piktochart (2018)

ภาพที่ 12: การนําเสนอขอมูลโปรแกรม Piktochart
ที่มา: Piktochart (2018)
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สรุป
การนําเสนอขอมูลดวยอินโฟกราฟกจะชวยใหการนําเสนอขอมูลตาง ๆ งายตอการทําความเขาใจ
ตอผูอาน ซึ่งเขาถึงเนื้อหาที่ซับซอนไดงายและมีความนาสนใจ เนื่องจากการนําเสนอโดยอินโฟกราฟกมักจะ
ใชรูปภาพในการสื่อความหมายแทนการบรรยายขอมูลดวยตัวอักษร เพื่อใหเนื้อหาหรือขอมูลที่ตองการ
นําเสนอสามารถอานและเขาใจไดงาย ในการสรางอินโฟกราฟกตองคํานึงถึงขอมูลที่ตองการนําเสนอ
รูปแบบการนําเสนอและการออกแบบ เปนการสื่อสารในการนําเสนอขอมูลยุคดิจิทัลคอนเทนตที่ตองการ
เขาถึงกลุมเปาหมายใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว ในการถายทอดเรื่องราวโดยการเปลี่ยนตัวอักษรใหกลายเปน
ภาพที่เขาใจไดงายและนาสนใจมากขึ้น เปนเรื่องราวทําใหผูนาํ เสนอผลงานนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค ทันสมัย ใหความรู และความบันเทิง การสรางอินโฟกราฟกหรือ
เพือ่ ใชในการออกแบบชิน้ งานมีความสะดวกและสวยงามนํามาเสนอเปนแผนภาพตามสือ่ สิง่ พิมพ สือ่ โฆษณา
สือ่ อินเทอรเน็ตและสือ่ มัลติมเี ดีย จัดวาเปนเครือ่ งมือทีน่ าํ เสนอขอมูลยุคดิจทิ ลั คอนเทนตในการสือ่ สารตอผูร บั
ฟงไดทุกเพศทุกวัย ที่มีประสิทธิภาพในดานการดึงดูดความสนใจและการจดจํา สามารถชวยสื่อสารอธิบาย
สรางความเขาใจและการจดจําเนื้อหาสําคัญที่นําเสนอไดดี การใชอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนอขอมูล
ดวยโปรแกรม Piktochart เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่สนใจดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่อยูบนเว็บไซต
เปนการใชงานแบบออนไลน ขอดีของโปรแกรม Piktochart มีลักษณะการใชงานที่งายและสะดวก ไมตอง
ติดตัง้ โปรแกรม โดยใชงานไดทกุ ทีท่ กุ เวลาผานบนเว็บไซต ซึง่ จะชวยใหการนําเสนอขอมูลตาง ๆ มีความเขาใจ
และเขาถึงขอมูลไดงายดวยวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
2) ศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม 3) ศึกษาปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินิก และ
ปจจัยทางดานอืน่ ทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม เปนการวิจยั ภาคตัดขวางแบบวิเคราะห กลุม ตัวอยาง
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คือ ผูป ว ยทุกรายทีเ่ ขารับการรักษาดวยการฝงเข็ม 310 ราย แยกผูป ว ยทีร่ กั ษาครบตามแผนการรักษา 190 ราย
และผูป ว ยทีร่ กั ษาไมครบตามแผนการรักษา 120 ราย คํานวณกลุม ตัวอยางดวยสูตร 2 - Independent Mean
ประมาณ ขนาดตัวอยางดวยคา Effect Size ของ Cohen เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ
ผลการวิจยั พบวา 1) ความตัง้ ใจมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.001) 2) ทัศนคติและการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับความตัง้ ใจรับรักษาฝงเข็ม
ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.001) การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดั บ ที่ ตํ่ า กั บ ความตั้ ง ใจรั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p - value < 0.05)
3) ปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรม
การรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนรักษา ไดแก อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม
ความไมจาํ เปนตองมีผดู แู ล เมือ่ เจ็บปวย ราคามีความเหมาะสมดีมาก และความตัง้ ใจดีมากสามารถทํานาย
พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)

คําสําคัญ
การฝงเข็ม พฤติกรรมการมารับการรักษาฝงเข็ม ความตั้งใจรับการฝงเข็ม

Abstract
The purposes of this study aimed to explore the 1) relationships of the patients’ intention
on their acupuncture-taking behaviors 2) relationships of attitude, subjective norms and perceived
behavioral controls on their acupuncture-taking behaviors 3) relationships of demographic, clinical,
and other factors affecting the patients’ acupuncture-taking behaviors. This study based on the
cross-sectional descriptive studies. The samples were all the patients who were acupuncture.
These included 190 patients taking their one-stop acupuncture services, and 120 patients taking
their non-one-stop acupuncture services by 2 - independent mean and estimated Cohen's effect
size with the sample size, used in this study was a questionnaire. At last, descriptive and logistic
regression statistics were both used to analyze the data.
The results of the study revealed that 1) intention it showed that the patients intentions
of taking their acupuncture services in relations with its significant difference of (p < 0.001) 2)
attitude and perceived behavioral controls, it showed that the patients’ intentions of taking their
acupuncture services in relations to their attitudes and perceived behavioral control, with its
significant difference of (p - value < 0.001), were rated at a moderate level, meanwhile their
intentions of taking acupuncture in comparison with the subjective norms, with its significant
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difference of (p - value < 0.05) was rated at a low level 3) demographic, clinical, and other factors,
as well as their intention, it was revealed that factors statistically significant associated with
acupuncture-taking behaviors were non-government employees/state enterprise employees,
prior experiences in taking acupunctures, no healthcare takers, reasonable prices, and good
intentions of taking acupunctures (p - value < 0.05).

Keywords
Acupuncture, Acupuncture-Taking Behaviors & Intention

บทนํา
ป จ จุ บั น มี ก ารใช บ ริ ก ารการแพทย ที่ ห ลากหลายและมี ก ารใช บ ริ ก ารแพทย ท างเลื อ กมากขึ้ น
(Sherer, 2009) มีการสํารวจความตองการและอัตราการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก พบวา
มีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู มาก รวมทัง้ องคการอนามัยโลกมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรระดับชาติป พ.ศ. 2545
- พ.ศ. 2548 เพื่อประเมินและควบคุมการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก (Department of Alternative
Medicine, 2015) ซึ่งการฝงเข็มเปนการแพทยทางเลือกแขนงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตนเอง (Chansoemkit,
2015) โดยองคการอนามัยโลกมีการกําหนดรายชื่อโรคที่แนะนําใหการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษาและ
ชวยสนับสนุนการรักษาแผนปจจุบนั (Department of Traditional Thai Medicine and Alternative Medicine,
2010) โดยไมตองใชยาและหลีกเลี่ยงผลขางเคียงจากยา พรอมกับยืนยันการรักษาที่ไดผลเดนชัด ไดแก
กลุมอาการปวดตางๆ และโรคอัมพฤกษ อีกทั้งการฝงเข็มรักษาอาการปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังไดดี
(Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine, 2015) ป ค.ศ. 2003 สมาคมความรวมมือโรคขอ
แหงยุโรปไดแนะนําแนวทางการรักษาโรคขอเขาเสื่อมโดยใชการฝงเข็มรักษาโรคขอเขาเสื่อมได (Sirindhorn
National Rehabilitation Center, 2014) อีกทั้งจากการศึกษาของ Chonsak (2012) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ผลสําเร็จของการฝงเข็มเพื่อรักษาอาการปวดหลังสวนลาง พบวา ผูที่ปวดหลังสวนลางนอยกวา 6 เดือนและ
มีอาการปวดระดับรุนแรงจะมีโอกาสทีก่ ารฝงเข็มแบบจีนจะบรรลุผลสําเร็จ จึงเห็นวาการรักษาดวยการฝงเข็ม
มีผลดีตอ ภาวะสุขภาพทีบ่ คุ คลสามารถจะกระทําพฤติกรรมไดเพือ่ การดูแลสุขภาพของตนเอง ทัง้ นีพ้ ฤติกรรม
ของบุคคลยอมมีความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมักไดรับอิทธิพลจากความคาดหวัง
ของบุคคลรอบขาง สถานการณขณะนั้นและประสบการณในอดีต (Intrawongnongphai, Khamwan &
Jandeekrayom, 2005) อีกทัง้ มีการประยุกตใชแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991)
มาอธิบายและทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคล เชน การศึกษาของ Pongamphai (2008)
พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
และความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี อยูในระดับปานกลาง และปจจัย
ดังกลาวสามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพื่อหา
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การติดเชื้อเอชไอวีไดรอยละ 24 อีกทั้งการศึกษาของ Lino, Hopp-Marshak, Herring, Belliard, Hilliard,
Campell & Montgomery (2014) พบวา ทัศนคติ กลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีผลตอ
ความตั้งใจในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติและการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมมีความสําคัญในการทํานายพฤติกรรมใกลเคียงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จากรายงานประจํา
ปงบประมาณ 2558 ของกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พบวา ผูปวยที่เขามารักษา
ดวยการฝงเข็มถูกสงตอมาจากแพทยแผนปจจุบนั มีสาเหตุมาจากผูป ว ยไมอยากรับประทานยาหรือหลีกเลีย่ ง
การผาตัด การไดรับขอมูลการฝงเข็มและผลการรักษาจากผูปวยที่เคยฝงเข็มมากอนและการไดรับขอมูล
การฝงเข็มดวยตนเอง โดยกลุมโรคที่มาฝงเข็ม 5 ลําดับ คือ กลุมอาการปวด รอยละ 40.6 กลุมโรคกระดูก
ทับเสนประสาท รอยละ 20.6 โรคหลอดเลือดสมอง รอยละ18.3 โรคเขาเสือ่ ม รอยละ 12.7 และโรคปวดกลามเนือ้
รอยละ 7.8 และยังพบผูปวยจํานวน 1 ใน 3 ของผูปวยที่เขามารับบริการทั้งหมดมารับการรักษาไมตอเนื่อง
และไม ค รบตามแผนการรั ก ษา ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ การรั ก ษาที่ ไ ม เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลด า นการรั ก ษา
ดวยการฝงเข็ม อีกทั้งอาจเกิดปจจัยอื่นทางดานลบตอการฝงเข็มได
ดั ง นั้ น ผู  ศึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรมรั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม ของผู  ป  ว ยโรงพยาบาลนครพิ ง ค
จังหวัดเชียงใหม โดยนําแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) ที่สามารถอธิบายและ
ทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคลมาเปนกรอบแนวคิดรวมกับศึกษาปจจัยดานประชากร
ปจจัยดานคลินิก และปจจัยดานอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มของผูปวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม
3. เพือ่ ศึกษาปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ และปจจัยทางดานอืน่ ไดแก ดานราคา
ดานการเขาถึงการใชบริการ ดานกายภาพ และดานกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ของผูปวย

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดการฝงเข็ม
การฝงเข็มเปนการใชเข็มแทงผานไปยังจุดฝงเข็มเพือ่ ปรับสมดุลของรางกายและสามารถรักษา
อาการตางๆ ได ตามทฤษฎีแพทยแผนจีนเชื่อวาการฝงเข็มทําใหระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้นและ
ชวยปรับสมดุลของรางกาย การฝงเข็มชวยกระตุนใหเกิดการหลั่งสารเคมีในรางกายที่มีฤทธิ์ระงับปวดและ
ลดการอั ก เสบ การฝง เข็ม ไดรั บ การยืน ยัน ว า ได ผ ลดีใ นหลายโรคและมี ผ ลข า งเคี ย งน อ ย นอกจากนี้
การฝงเข็มไดการรับรองจากองคการอนามัยโลกในบทบาทการรักษาโรค 5 กลุม ไดแก 1) อาการปวดตางๆ
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2) โรคเกี่ยวกับเสนประสาท 3) โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อและกระดูก 4) โรคเกี่ยวกับภูมิแพ 5) โรคเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(Siriratraka, 2007)
2. แนวคิดความตั้งใจ
ความตัง้ ใจเกิดขึน้ จากการรวมกันของทัศนคติของบุคคลและไดรบั การสนับสนุนจากกลุม อางอิง
ซึ่งองคประกอบทัศนคตินั้นเปนการรับรูและการตัดสินใจของบุคคลเองที่เกี่ยวของกับการกระทําพฤติกรรม
ของตนเอง สวนองคประกอบทีก่ ารคลอยตามกลุม อางอิงขึน้ อยูก ับสถานการณทางสังคมทีข่ ึ้นอยูก บั ความคิด
ของบุคคลใกลชดิ ของเขาวาควรกระทําพฤติกรรมนัน้ หรือไม เชน พอ แม พี่ นอง หรือ เพือ่ น ดังนัน้ องคประกอบ
ทั้งสองสามารถทํานายพฤติกรรมจากความตั้งใจได ซึ่งนําไปสูการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งได
(Fishbein & Ajzen, 1975)
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Fishbein & Ajzen (1975)
โดยปจจัยหลักในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ ความตั้งใจโดยตัวกําหนดความตั้งใจมี 3 ดาน
คือ ทัศนคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งกฎเกณฑทั่วไป
มีวา หากทัศนคติและการคลอยตามกลุม อางอิงเปนบวกเพียงไร การรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมเปนบวกไปดวย
บุคคลควรมีความตั้งใจที่หนักแนนที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆ และการกระทําของมนุษยจะเกิดจากการชี้นํา
โดยความเชื่อ 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุม (Ajzen, 1991)
4. แนวคิดพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอยางของสิ่งมีชีวิตที่บุคคลแสดงออกทั้งภายใน
และภายนอกตัวบุคคลทัง้ ทีส่ งั เกตไดและสังเกตไมได (Mutiko, 1991) สวนพฤติกรรมสุขภาพเปนกิจกรรมหรือ
การปฏิบตั ใิ ด ๆ ของปจเจกบุคคลทีก่ ระทําเพือ่ สงเสริม ปองกันหรือรักษาสุขภาพ โดยไมคาํ นึงถึงสถานะสุขภาพ
ที่ดํารงอยู (Loloedwittaya, 1998) สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพเปนการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพทั้ง
สุขภาพ กาย ใจ อารมณสังคมที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางสมดุลในชีวิตประจําวันอยางมีระบบระเบียบ
มีวนิ ยั ควบคุมตน ทัง้ ทางดานการกิน การนอน การพักผอน การขับถาย การปองกัน การติดโรค และการเกิดโรค
พฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นไดจะตองมีปจจัยตางๆ ซึ่งจําแนกเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ 1) ปจจัยนํา เปนปจจัย
ที่ชวยในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และการรับรู
ทีจ่ ะนําไปสูก ารกระทําในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 2) ปจจัยเอือ้ เปนปจจัย
สนับสนุนหรือยับยั้งใหเกิดหรือไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมใชปจจัยดานบุคคล ไดแก ทักษะในการกระทํานั้นๆ
แหลงทรัพยากร ความสามารถเขาถึงบริการ เชน คาใชจา ย การเดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา การยอมรับ
3) ปจจัยเสริม เปนการเสริมหรือแรงกระตุนใหกระทํา ไดแก สถานศึกษา ชุมชน สถานพยาบาล เชน แพทย
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวทําใหผวู จิ ยั นํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจัย

วิธีการวิจัย
1. วิธีการศึกษา ภาคตัดขวางแบบวิเคราะห (Analytical Cross-Sectional Study)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ผูปวยที่มารักษาดวยการฝงเข็มที่คลินิกฝงเข็ม
โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม และกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่เขารับรักษาฝงเข็ม จํานวน 310 ราย
แยกเปนผูปวยครบตามแผนการรักษา 190 ราย และผูปวยไมครบตามแผนการรักษา 120 ราย คํานวณ
กลุมตัวอยางโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตั้งใจของ 2 กลุม ดวยสูตร 2-Independent Mean ประมาณ
ขนาดตัวอยางดวยคา Effect Size ของ Cohen (Cohen, 1998) มีสัดสวนจํานวนผูปวยครบตอไมครบ
ตามแผนการรักษา 1.2 ตอ 1 จากตัวอยางที่มี ซึ่งคา Effect Size (ขนาดอิทธิพล) อยูในชวง 0.3 – 0.4
(ระดับนอยถึงปานกลาง)
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3. เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดและ
ปลายเปด สวนที่ 2 ปจจัยดานความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม สวนที่ 3 ปจจัยดานคลินิก
ที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม และสวนที่ 4 ปจจัยอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ (Chiang Mai University. Faculty
of Nursing, 2010) สวนที่ 5 แบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด แบบสอบถามนี้
มีผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ทดสอบหาคา Item-Objective Concurrence
Index ไดคาความสอดคลองมากกวา 0.5 และหาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดลองใชในกลุมที่มีความใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ราย โดยใชสูตร Cronbach’s alpha coefficient ไดคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.7
(Wanichbancha, K. & Wanichbancha, T., 2015)
4. การพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ ก ลุ  ม ตั ว อย า ง ผู  วิ จัย ได ข ออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1) กลุมตัวอยางที่รักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
โดยเขาพบกลุมตัวอยางในครั้งสุดทายของการรักษาพรอมแนะนําตัวเองและชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
พรอมใหลงนามยินยอมเขารวมการศึกษาและแจกแบบสอบถาม 2) กลุมตัวอยางที่รักษาดวยการฝงเข็ม
ไมครบตามแผนการรักษา โดยนํารายชือ่ เพือ่ หาขอมูลทีอ่ ยู หมายเลขโทรศัพทหรือชองทางอืน่ ๆ จากเวชระเบียน
ผูป ว ย และสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียต ามทีอ่ ยู หรือ E-mail, Line, Facebook พรอมแนบเอกสารชีแ้ จง
วัตถุประสงคของการวิจัยและการลงนามยินยอมเขารวมการศึกษา
6. สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยใชคา ความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานโดยใชสถิติ Independent t-test , Pearson’s Correlation
หรือ Spearman’s Rank, Univariable Logistic Regression และ Multivariable Logistic Regression

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 19 - 85 ป สวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 70.97 อายุอยูในชวง 50 - 59 ป มีสถานภาพสมรส รอยละ 66.45 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รอยละ 36.13 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 21.94 มีรายได 15,001 - 25,000 บาท
รอยละ 26.45 สวนใหญมารับการรักษาฝงเข็มดวยกลุม อาการปวด รอยละ 46.45 และรับประทานยารวมกับ
การฝงเข็ม รอยละ 36.46 สวนใหญมีความเห็นวาโรคหรืออาการที่มาฝงเข็มมีความรุนแรงปานกลาง
รอยละ 49.68 และไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวยรอยละ 61.94
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2. ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม พบวา คะแนนความตั้งใจ
ที่มีผลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่รักษาครบตามแผนการรักษาและไมครบตามแผนการรักษาของ
กลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.731, p < 0.001) โดยผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบ
ตามแผนการรักษามีคะแนนของความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวาผูที่รับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
o °¤¼¨
ªµ¤´ÊÄ

¡§·¦¦¤µ¦¦´¦´¬µ ´ Á È¤
¦Âµ¦¦´¬µ (n=90) Å¤n ¦Âµ¦¦´¬µ (n=20)
Mean (SD)
Mean (SD)
12.84 (2.19)
10.73 (2.00)

t - test

p - value

8.731

 0.001*

É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

3. ความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม พบวา ทัศนคติและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวก
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.738, p - value < 0.001
และ r = 0.677, p - value < 0.001) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธทางบวกในระดับที่ตํ่ากับ
ความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.464, p - value < 0.05) สรุปไดวา ทัศนคติมี
แนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลางถึงระดับสูงและการรับรู
การควบคุมพฤติกรรมมีแนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลาง
สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีแนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับตํ่า
ถึงระดับตํ่ามาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม» แยกตามกลุมตัวอยาง
o °¤¼¨
´«·
»¦µ¥
Å¤n¦µ¤Â¦´¬µ
¦µ¤Â¦´¬µ
µ¦¨o °¥µ¤¨»n¤°o µ°·
»¦µ¥
Å¤n¦µ¤Â¦´¬µ
¦µ¤Â¦´¬µ
µ¦¦´¦¼oµ¦ª»¤
¡§·¦¦¤
»¦µ¥
Å¤n¦µ¤Â¦´¬µ
¦µ¤Â¦´¬µ

n

n µÁ¨¸É¥ ± n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ

Pearson's
Correlation (r)

p - value

310
120
190

29.89 ± 3.29
28.23 ± 2.61
30.93 ± 3.25

0.738
0.679
0.687

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*

310
120
190

11.86 ± 1.63
11.09 ± 1.54
12.35 ± 1.49

0.464
0.191
0.485

< 0.001*
0.037*
< 0.001*

310
120
190

16.52 ± 2.69
15.29 ± 2.31
17.29 ± 2.63

0.677
0.586
0.634

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*
É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

4. ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากรที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ
และไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยทางดานประชากรที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ
และไมครบตามแผนการรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก อายุ การศึกษา โรคประจําตัว
บุคคลในครอบครัวเคยฝงเข็ม และการเคยฝงเข็มมากอน เมื่อพิจารณาตามขนาดของความสัมพันธ พบวา
ปจจัยการเคยมารับการฝงเข็มมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายไดวากลุมตัวอยาง
ที่เคยมารับการฝงเข็มมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.05 เทา เมื่อเทียบกับ
กลุมตัวอยางที่ไมเคยมารับการฝงเข็ม (95% CI อยูในชวง 1.24 - 3.39, p - value เทากับ 0.005) รองลงมา
คือ อายุ โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 45 - 60 ป มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.31 เทา
เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 45 ป (95% CI อยูในชวง 1.25 - 4.25, p - value เทากับ 0.007)
และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 60 ป มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.26 เทา
เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 45 ป (95% CI อยูในชวง 1.21 - 4.22, p - value เทากับ 0.010)
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากรทีม่ ผี ลต§อพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา
o °¤¼¨

¦
(n = 90)

Å¤n ¦ (n=20)

< 45 e
45-60 e
> 60 e
µ¦«¹¬µ
ÉÎ µ  ªn µ ¤´  ¥ ¤ /¤´  ¥ ¤ / ª  . / ª  . /
°»¦·µ
¦·µ¦¸/¼ªnµ¦·µ¦¸
Ã¦¦³Îµ´ª
Å¤n¤¸

29(45.32)
86(65.65)
75(65.22)

35(54.68)
45(34.35)
40(34.72)

1.00
2.31(1.25-4.25)
2.26(1.21-4.22)

125(66.14)

64(33.86)

1.00

65(53.72)

56(46.28)

0.59(0.37-0.95)

0.029*

37(50.00)
153(64.83)

37(50.00)
83(35.17)

1.00
1.84(1.09-3.13)

0.023*

155(64.32)
35(50.72)

86(35.68)
34(49.28)

1.00
0.57(0.33-0.93)

0.042*

43(48.86)
147(66.22)

45(51.14)
75(33.78)

1.00
2.05(1.24-3.39)

Crude OR (95%CI) p - value

°µ¥»

¤¸
»¨Ä¦°¦´ª
Å¤nÁ¥ {Á È¤
Á¥ {Á È¤
µ¦Á¥ ´ Á ¤È ¤µn °
Å¤nÁ¥
Á¥

0.007*
0.010*

0.005*
É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

5. ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก ดานบริการ ดานเจาหนาที่ ดานราคา ดานการเขาถึงบริการ
ดานกายภาพและดานกระบวนการ สวนปจจัยดานการรักษาไมมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
รวมทั้งความตั้งใจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปจจัยดังกลาวทุกปจจัยมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p - value < 0.001) อธิบายถึงปจจัยดานคลินิกไดวา กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานบริการ
มีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 3.97 เทาเมื่อเทียบกับ
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กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานบริการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62, p - value
< 0.001) กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานเจาหนาที่มีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษาเปน 6.03 เทาเมือ่ เทียบกับกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวาดานเจาหนาทีม่ คี วามเหมาะสมดี
(95% CI อยูในชวง 3.63 - 10.02 , p - value < 0.001)
สวนปจจัยทางดานอื่น อธิบายไดวากลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคา มีความเหมาะสมดีมาก
มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 7.18 เทา เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา
ราคามีความเหมาะสมดี (95% CI อยูใ นชวง 4.20 - 12.57, p - value < 0.001) กลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวา
การเขาถึงบริการความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา เปน 3.91 เทา
เมือ่ เทียบกับกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวาการเขาถึงบริการ มีความเหมาะสมดี (95% CI อยูใ นชวง 2.40 - 6.38 , p
- value < 0.001) กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา ดานกายภาพมีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษา
ฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.99 เทาเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานกายภาพ
มีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 1.73 - 5.16 , p - value < 0.001) กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา
ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 5.27 เทา
เมือ่ เทียบกับกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวา ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62 ,
p - value < 0.001)
สวนความตัง้ ใจอธิบายไดวา กลุม ตัวอยางทีม่ คี วามตัง้ ใจดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน
การรักษาเปน 6.71 เทาเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดี (95% CI อยูในชวง 4.04 - 11.16,
p - value < 0.001) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา
ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา
o °¤¼¨
o µ¦·µ¦
¸
¸¤µ
o µÁo µ®o µ¸É
¸
¸¤µ
o µ¦µµ
¸
¸¤µ

¦
(n = 90)

Å¤n ¦
(n = 20)

Crude OR (95%CI)

86(48.31)

92(51.69)

1.00

104(78.79)

28(21.21)

3.97(2.34-6.62)

< 0.001*

40(35.09)
150(76.53)

74(64.91)
46(23.47)

1.00
6.03(3.63-10.02)

< 0.001*

78(43.80)
112(84.85)

100(56.18)
20(15.15)

1.00
7.18(4.20-12.57)

< 0.001*

p - value
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ตารางที่ 4
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา
ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา (ตอ)
o °¤¼¨
o µµ¦Á o µ¹¦·µ¦
¸
¸¤µ
o µµ¥£µ¡
¸
¸¤µ
o µ¦³ªµ¦
¸
¸¤µ
ªµ¤´Ê Ä
¸
¸¤µ

¦
(n = 90)

Å¤n ¦
(n = 20)

Crude OR (95%CI)

p - value

71(45.80)
119(76.78)

84(54.20)
36(23.22)

1.00
3.91(2.40-6.38)

< 0.001*

29(40.85)
167(67.36)

42(59.15)
78(32.64)

1.00
2.99(1.73-5.16)

< 0.001*

82(46.07)
108(81.82)

96(53.93)
24(18.18)

1.00
5.27(2.34-6.62)

< 0.001*

49(36.84)
141(79.66)

84(63.16)
36(20.34)

1.00
6.71(4.04-11.16)

< 0.001*
É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

เมื่อนําตัวแปรดานตางๆ ในตารางที่ 4 มาวิเคราะหดวยสถิติ Multivariable Logistic Regression
พบวา ปจจัยทางดานประชากร ไดแก อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยฝงเข็มมากอน และ
ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย สามารถทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตาม
แผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) อธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
ไมรบั ราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจมารับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 0.19 เทาเมือ่ ปจจัยอืน่ เทากัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) รองลงมา กลุมตัวอยางที่ไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บ
ปวยจะรับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.56 เทาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.008)
เมื่อปจจัยอื่นเทากันและกลุมตัวอยางที่เคยรับการฝงเข็มมากอนจะมารับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
เปน 2.39 เทาเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.025) สวนปจจัยทางดานอื่น
มีเพียงดานราคาเพียงดานเดียวสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาได
โดยกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน
การรักษาเปน 4.80 เทาของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) และความตั้งใจสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดีมากจะมารับการรักษา
ฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 5.38 เทา เมือ่ ปจจัยอืน่ เทากันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p - value < 0.001)
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
คาสัมประสิทธิข์ องการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณ
ู ของปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ
ปจจัยทางดานอื่นและความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา
Adjusted OR
(95% CI )

p – value

0.19 (0.69 - 0.52)
2.39 (1.12 - 5.12)
2.56 (1.28 - 5.13)

0.001*
0.025*
0.008*

oµ¦µµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤¸¤µ

4.80 (1.83 - 12.54)

0.001*

ªµ¤´ÊÄ¸¤µ

5.38 (2.32 - 12.47)

< 0.001*

o °¤¼¨
´ ´¥µo µ¦³µ¦
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* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05É

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
จากผลการวิ จั ย พบว า ความตั้ ง ใจมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการรั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม จนครบตาม
แผนการรักษาและผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนของความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวา
ผูท รี่ บั รักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา โดยแนวคิดความตัง้ ใจเกิดจากทัศนคติของบุคคลและการไดรบั
การสนับสนุนจากกลุม อางอิง (Fishbein & Ajzen, 1975) และการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Ajzen, 1985 cited in Pongamphai, 2008) บุคคลจะกระทําพฤติกรรมไดสําเร็จเกิดจากความตั้งใจ
ในการควบคุมปจจัยตางๆ และความตัง้ ใจเปนปจจัยสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารปฏิบตั แิ ละเปนตัวทํานายการปฏิบตั ไิ ด
อีกทั้งเปนตัวบงชี้วาบุคคลไดทุมเทและพยายามมากนอยเพียงใดที่กระทําพฤติกรรมนั้น แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางที่มารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวาจึงมีความตั้งใจ
ที่จะรับการรักษาครบตามแผนการรักษาสูงกวากลุมตัวอยางที่มารับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012) พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะไปตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อ เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง
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2. ความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุม อางอิงและการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรม
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม
จากผลการวิจัย พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับสูงใน
กลุมตัวอยางทุกรายและในระดับปานกลางเมื่อแยกตามกลุมตัวอยางครบและไมครบตามแผนการรักษา
จากแนวคิดความตัง้ ใจทีก่ ลาววา เมือ่ บุคคลมีทศั นคติทดี่ ตี อ พฤติกรรมและมีกลุม อางอิงทีม่ อี ทิ ธิพลตอตัวเขา
บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจกระทําพฤติกรรมนั้นมาก สอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012)
พบวา ประชากรที่ศึกษามีระดับทัศนคติเชิงบวกตอการฝงเข็มแยกตามกลุมโรคโดยเฉพาะกลุมอาการปวด
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพและมีความเชื่อวาการรักษาสุขภาพ
เปนการปองกันจากโรคตางๆ ไดจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทีด่ ขี นึ้ (Wiropisutawong, 2011)
สวนการคลอยตามกลุมอางอิงกับความตั้งใจรับการรักษาฝงเข็มในกลุมตัวอยางทุกรายมี
ความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า เมื่อแยกตามกลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางไมครบและ
ครบตามแผนการรักษามีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามากและตํ่าตามลําดับ แสดงให
เห็นวา การคลอยตามกลุม อางอิงมีความสัมพันธกบั ความตัง้ ใจรับการรักษาฝงเข็มทัง้ 2 กลุม ตัวอยางในระดับตํา่
ไมแตกตางกัน ซึ่งการคลอยตามกลุมอางอิง เปนการรับรูของบุคคลตอแรงผลักดันทางสังคมในการกระทํา
พฤติกรรมนัน้ การทีบ่ คุ คลมีการคลอยตามกลุม อางอิงมากในการกระทําพฤติกรรมจะทําใหบคุ คลมีความตัง้ ใจ
ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น (McKinlay, Couston & Cowan, 2001 cited in Pongamphai, 2008) ทั้งนี้
บุคคลที่มีความสําคัญ สื่อ และขาวสารเปนแรงจูงใจที่มีผลตอแรงผลักดันใหกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้
มารับการฝงเข็มในระดับตํ่า ทําใหเห็นวาการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้ไมมีผล
หรือมีผลนอยตอการมารับรักษาฝงเข็ม ซึง่ การวิจยั นีแ้ ตกตางจาก Sombatwanichkul (2015) พบวา การคลอยตาม
กลุมอางอิงมีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคสมุนไพรจีนอยูในระดับปานกลาง
สวนการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
ทัง้ 2 กลุม ตัวอยางทีไ่ มแตกตางกัน เมือ่ แยกตามกลุม ตัวอยางไมครบและครบตามแผนการรักษา ซึง่ การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยบุคคลตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดเขาจะมีความเชื่อ
ความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมนั้นไดและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ (Piriyakul, 2008) นอกจากนี้
หากบุคคลมีระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมาก บุคคลนั้นยิ่งจะมีความตั้งใจในการกระทํา
พฤติกรรมนั้นมากขึ้น เมื่อกลุมตัวอยางสามารถควบคุมตนเองใหมารับรักษาฝงเข็มไดก็มีความเปนไปไดที่จะ
มารับรักษาฝงเข็มสูงไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Pongamphai (2008) พบวา กลุม ตัวอยางมีการรับรูว า
ตนเองมี ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม และมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกในระดั บ ปานกลาง
กับความตั้งใจในการมารับบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี
3. ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ ปจจัยทางดานอืน่ และ
ความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา
จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
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ครบ และไมครบตามแผนการรักษา ไดแก อาชีพ เปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง พบวา กลุมตัวอยาง
ที่ไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เขามารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาคิดเปนรอยละ 64.05
สอดคลองกับการศึกษา ของ Chaimay, Boonrod & Simla (2012) พบวา อาชีพมีผลตอการใชสมุนไพร
ในการดูแลสุขภาพเบือ้ งตน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ไดแก อาชีพคาขาย/รับจางทัว่ ไป และพอบาน/แมบา น
แสดงวาผูที่รับราชการอาจจะไมมีเวลาหรือเวลารับการรักษาไมสะดวกสําหรับการเขารับการฝงเข็มใน
เวลาราชการ ถึงแมวา จะสามารถใชสทิ ธิได ทําใหมารับการรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษานอยกวากลุม ที่
ไมไดรบั ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความไมจาํ เปนตองมีผดู แู ลเมือ่ เจ็บปวยมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบ
ตามแผนการรักษามากกวา เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวา จําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย
เนื่องจากการไมตองพึ่งพาผูดูแลทําใหกลุมตัวอยางสามารถมารับบริการฝงเข็มไดดวยตนเองจึงทําใหการมา
รักษาฝงเข็มครบ ตามแผนการรักษา และเปนไปไดมากกวากลุมที่ตองรอหรือตองการใหมีผูดูแลมาสงเขารับ
การรักษาดวยการฝงเข็ม การเคยมาฝงเข็มมากอนมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเมือ่ เทียบ
กั บ กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ไ ม เ คยฝ ง เข็ ม มาก อ น กลุ  ม ตั ว อย า งเคยมาฝ ง เข็ ม เข า มารั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม ครบตาม
แผนการรักษาคิดเปนรอยละ 66.22 ทั้งนี้การรักษาดวยการฝงเข็มอยางถูกวิธเี ปนการรักษาที่ปลอดภัยและ
ใหผลการรักษาที่ดีในหลายโรคที่เปนประโยชนในการรักษาอาการหลายอยาง สามารถนํามาเสริมการรักษา
ดวยวิธีอื่นๆ หรือใชเปนการรักษาเพียงอยางเดียว เมื่อผูปวยมีประสบการณการรักษาที่ดีจะสงผลใหกลับมา
รับการรักษาอาการเจ็บปวยอีก จึงมีการเขามารักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาสูงกวา สอดคลอง
การศึกษาของ Vangmeejongmee (2009) พบวาหากผูปวยมีความพึงพอใจจะมาใชบริการซํ้าอีก
สวนปจจัยทางดานอื่นมีเพียงดานราคาดานเดียวที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและ
ไมครบตามแผนการรักษาและยังเปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความคิด
เห็นวาปจจัยดานราคามีความเหมาะสมดีมากมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเมือ่ เทียบกับ
กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาปจจัยดานราคามีความเหมาะสมดี ซึ่งราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการ
และราคาเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพทีจ่ ะไดรบั บริการ (Na Bang Chang & Asharungrot, 2010)
และสอดคลองกับการศึกษาของ Xueping (2008) พบวา มีความพึงพอใจในคารักษาพยาบาลในราคาทีเ่ หมาะสม
สวนความตั้งใจในกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดีมากมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามตั้ ง ใจดี โดยกลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามตั้ ง ใจดี ม ากมารั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม
ครบตามแผนการรักษา คิดเปนรอยละ 79.66 ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของฟซเบียนและไอนเซน
(Fishbein & Ajzen, 1975) ทีก่ ลาววา เมือ่ บุคคลมีตงั้ ใจทีด่ ตี อ พฤติกรรมและมีกลุม อางอิงทีม่ อี ทิ ธิพลตอตัวเขา
บุคคลจะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมนัน้ มาก นอกจากนีห้ ากบุคคลมีระดับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมาก บุคคลนั้นก็ยิ่งมีความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ พบขอจํากัดของการนําผลวิจัยไปใช เนื่องจากเปนการศึกษาภาคตัดขวางแบบ
วิเคราะห การเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง ซึง่ เปนการศึกษาเฉพาะกลุม โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) และศึกษาปจจัยทางดานประชากร ดานคลินิก และดานอื่นเทานั้น
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ไมสามารถอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางไป หรือที่มีจํานวนแตกตาง
จากนี้หรือในพื้นที่ที่แตกตางจากนี้จึงควรศึกษาตัวแปรดานอื่นรวมทั้งการปรับเครื่องมือวิจัยดวย

สรุป
ทัศนคติและการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความตัง้ ใจ
รับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับที่ตํ่ากับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สวนปจจัย
ทีส่ ามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา ไดแก อาชีพไมรบั ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย ดานราคามีความเหมาะสมดีมาก
และความตัง้ ใจสามารถทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p - value < 0.05) หากสงเสริมสนับสนุนดานทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุม
พฤติกรรม อีกทั้งปจจัยดานประชากร ดานคลินิกและดานอื่น สงผลใหกลุมตัวอยางมีความตั้งใจรับรักษา
ฝงเข็มจนครบตามแผนการรักษา
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1.1 ควรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ประโยชนของการรักษาดวยการฝงเข็ม
เพื่อใหความเชื่อมั่นตอความปลอดภัยในการฝงเข็มและการสงเสริม ตลอดจนติดตามการมารับรักษาฝงเข็ม
ใหครบตามแผนการรักษา
1.2 การใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธจากคน สื่อทางดานตางๆ อีกทั้งสงเสริมใหคนใน
ครอบครัวสนับสนุนใหผูปวยมารับการรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
1.3 ควรจัดกลุม ผูป ว ยไดตงั้ แตครัง้ แรกทีเ่ ขามารับบริการรับรักษาดวยการฝงเข็มเพือ่ ใชทาํ นาย
พฤติกรรมการมารักษาครบและไมครบตามแผนการรักษา แลวดําเนินกิจกรรมเพื่อใหผูปวยมารักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการรักษาดวยการฝงเข็มในโรคทางอายุกรรม เชน โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน นอกจากโรคกลามเนื้อและกระดูกหรือกลุมอาการปวด
2.2 ควรมีการศึกษาแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) เพื่อหารูปแบบที่จะ
สงเสริมการรักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาหรือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณเจาะลึกถึงพฤติกรรมมารับรักษาฝงเข็มในกลุมผูปวยที่มารักษาฝงเข็มไมครบ
ตามแผนการรักษา

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

65

References
Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decition
Processes. (50),179-211.
Chaimay, B. ; Boonrod, T. & Simla, W. (2012). Factors affecting herbal uses in Primary Health Care.
The Public Health Journal of Burapha University. 7(2), 25-37. [in Thai]
Chansoemkit, R. (2015). Acupuncture: Health & beauty: Thai commerce. Retrieved September
20, 2015, from http://rss 2. thaichamber.org/upload/P92-93%20Health%20&%20 Buauty.pdf.
[in Thai]
Chenbhanich, C. (2012). Attitude and factors affecting intention towards acupuncture therapy:
A case of Ngamwongwan Medical Clinic. Master of Business Administration, School of
Management Science Faculty of Business Administration, Sukhothai Thammathirat Open
University. [in Thai]
Chiang Mai University. Faculty of Nursing. (2010). Nursing research design and data analysis.
Retrieved June 22, 2015, from http://intraserver.nurse. cmu.ac. th/ mis/project/view. [in Thai]
Cohen, J. (1998). Mutiple regression and correlation analysis. In Cohen, J. (Ed.). Statistical power
analysis for the Behavior Sciences. NJ: Lawrence Erlbaum.
Department of Alternative Medicine (2015). Alternative medicine situation in Thailand. Retrieved
October 21, 2015, from http://www.thaicam.go.th/index.php.option=com_content&view. [in Thai]
Department of Traditional Thai Medicine and Alternative Medicine. (2010). Situation report
traditional Thai medicine, folk medicine and alternative medicine. Nonthaburi: Scientific
Information Center, Department of Alternative medicines and Alternative medicine, Ministry of
Public Health. [in Thai]
Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory
and research. MA: Addison-Wesley.
Hathaiareerug, C. (2012). Success factors of acupuncture in treatment of Low Back Pain.
Rehabilitation Medicine Journal. 22(3), 89-94. [in Thai]
Lino, S. ; Hopp-Marshak, H. ; Herring, P. ; Belliard, J. ; Hilliard, C. ; Campell, D. & Montgomery,
S. (2014). Using the theory of planned behavior to explore attitudes and beliefs about
dietary supplement among HIV-positive Black women. Complementary Therapies in
Medicine. (22),400-408.
Loloedwittaya, P. (1998). Definition of health promotion. (2nd ed.). Bangkok: Dee. [in Thai]
Intrawongnongphai, S. ; Khamwan, W. & Jandeekrayom, S. (2005). Health behavior and health
promotion. Retrieved August 16, 2015, from http://www.elearning.msu.ac.th /opencourse/
04042020/ graphic/ lesson1_1.htm. [in Thai]

66

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. (2015). Alternative medicine. Retrieved October 3, 2015,
from http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/hospital-alternative-chinese-th.php. [in Thai]
Mutiko, M. (Eds.). (1991). Health behavior research concepts and theories of behavioral health.
Volume 1. Nakhon Pathom: Research Project on Behavioral Health Medical and Public
Health Coordination Center Ministry of Public Health. [in Thai]
Na Bang Chang, J. & Asharungrot, P. (2010). Factors affecting behavior of choosing public health
services in Somdechprapinkloa Hospital Thonburi, Bangkok. Srinakharinwirot Business
Journal. 6(2), 123-133. [in Thai]
Piriyakul, M. (2008). Sample framework. Retrieved October 7, 2015, from http://www 3.ru.ac.th/
research. [in Thai]
Pongamphai, B. (2008). The influence of attitudes, subjective norm, and perceived behavioral
control on intention among spouses of pregnant women to attend HIV screening service.
Master of Nursing Science, Faculty of Nursing Prince of Songkla University. [in Thai]
Sherer, P. (2009). Alternative medicine use behavior situations of Thai people. Nonthaburi: Health
Information System Development Office. [in Thai]
Sombatwanichkul, N. (2015). Behaviors and decision making of Chinese herbs consumtion in Bangkok
population. Business Administration, School of Management, Silpakorn University. [in Thai]
Sirindhorn National Rehabilitation Center. (2014). Acupuncture Clinic. (2015). Retrieved October
20, 2015, from http://snmrc57.snmrc.go.th/index.php.option=com_content&view. [in Thai]
Siriratraka, T. (2007). Alternative treatments in special children. Bangkok: The Teachers Council of
Lat Phrao Printing House. [in Thai]
Vangmeejongmee, C. (2009). Factors affecting service users’ repurchase intention on outpatient
department of Bangkok Hospital Medical Center in Bangkok Metropolitan Area. Master of
Business Administration, School of Management Faculty of Business Administration,
Srinakharinwirot University. [in Thai]
Wanichbancha, K. & Wanichbancha, T. (2015). Using SPSS for Windows to analyze data. Bangkok:
Sam Lada Printing House. [in Thai]
Wiropisutawong, N. (2011). Factors related to self-care behavior of Thai traditional medicine by
Suan Sunandha Rajabhat University: Research. Research and Development Institute:
Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]
Xueping,T. (2008). Factor effecting the decision in selecting to use Chinese Medial Service in
Hua Chiew Hospital. Independent for The Degree of Master, Business Administration
(General Management) Gradurate School, Dhonburi Rajabhat University.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

67

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
และมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) เพื่อสรางและตรวจสอบการพัฒนา
สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน
ของการพัฒนาสมรรถนะครูสูประชาคมอาเซียน มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสราง
และตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยประยุกตใชเทคนิค
การวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) และกําหนดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดแก
ขั้นตอนที่ 1.1 การสรางและการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิค
การวิจยั แบบ EDFR นํากรอบแนวคิดทีไ่ ดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ สรางแบบสัมภาษณ
*ผูเขียนหลัก
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ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อนําไปสรุปเปน (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ขัน้ ตอนที่ 1.2 การตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิค
การวิจัยแบบ EDFR โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คนรอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 1.3 การตรวจสอบ
(ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมจํานวน 17 คนรอบที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดและ
ความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากครูมัธยมศึกษาจํานวน 322 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สามารถกําหนดได 3 ดาน 17 สมรรถนะ (176 ตัวชี้วัด)
2) ผลการสรางสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ครูมัธยมศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ประกอบดวยสมรรถนะ
3 ดาน 17 สมรรถนะ (168 ตัวชี้วัด)ไดแก 2.1) ดานความรู จํานวน 5 สมรรถนะ 2.2) ดานทักษะ จํานวน
7 สมรรถนะ 2.3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ 3) วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 6 วิธีการ ไดแก 3.1) การสรางเครือขาย 3.2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม 3.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 3.5) การเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 3.6) การจัดการความรู 4) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียนประกอบดวย
5 ขั้ น ตอน (18 ตั ว ชี้ วั ด ) ได แ ก ขั้ น ที่ 1: การศึ ก ษาความต อ งการในการพั ฒ นาความเป น ประโยชน
ของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 2: การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 3:
การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ขัน้ ที่ 4: การดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ขั้นที่ 5: การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

คําสําคัญ
สมรรถนะครูมัธยมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครู กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
ประชาคมอาเซียน

Abstract
The main objective of this research was to develop secondary school teachers’
competency for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community which consisted
of additional particular purposes as follows: 1) to study secondary school teachers’ competency,
ways to develop secondary school teachers’ competency and procedure of secondary school
teachers’ competency for ASEAN Community. 2) to construct and validate secondary school
teachers’ competency for ASEAN Community. 3) to assess the liability and the advantage for
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The Competency Development of Secondary School Teachers for ASEAN Community. Research
procedure followed two phases. Phase 1: constructing and validating secondary school teachers’
competency development for ASEAN Community through Ethnographic Delphi Futures Research
(EDFR.) techniques. This phase had three steps. Step 1: constructed and validated secondary
school teachers’ competency development for ASEAN by applying technique research of EDFR;
analyzing, and synthesizing for concepts and theories on competency, interviewed 5 experts to
construct the draft. Step 2: Verified the draft of secondary school teachers’ development, applied
technique research of EDFR for the 1st round. Collected data from 17 experts by questionnaire.
Step 3: Verified the draft of secondary school teachers’ development, applied technique research
of EDFR for the 2nd round. Collected data from the same 17 experts by questionnaire. Phase 2:
Assessed the liability and the advantage for The Competency Development of Secondary School
Teachers for ASEAN Community by convenience sampling of 322 secondary school teachers.
The research findings were as follow: 1) Results of analyzing, and synthesizing for concepts
and theories on competency, interviewed experts, essential competency for secondary school
teachers consisted of three parts, 17 competencies (176 indicators). 2) Results of constructing and
validating secondary school teachers’ competency for ASEAN Community consisted of three parts,
17 (168 indicators): 2.1) competencies of knowledge 2.2) competencies of skills 2.3) competencies
of attributes. 3) to develop secondary school teachers’ competencies happened through six ways:
3.1) Network 3.2) Technology, Information and Innovation. 3.3) Knowledge Sharing
3.4) Professional Learning Community (PLC) 3.5) Project Based Learning (PBL) and 3.6) Knowledge
Management (KM.). 4) the procedure of secondary school teachers’ competency for the
ASEAN Community consisted of 5 steps): 4.1) needs assessment for competency development
4.2) establishing an objective setting for development 4.3) program/curriculum design for the
personnel development, 4.4) action planning for personnel development and 4.5) implementation
of the personnel development.

Keywords
Competency, Teacher Development, Teacher Development Process, ASEAN Community

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอระบบการศึกษาของไทย
คื อ ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง 10 ประเทศได ก  า วเข า สู  ก ารเป น
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“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)” Ministry of Foreign Affairs (2015) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่เปนหนวยงานซึ่งมีบทบาทและหนาที่ในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจุดเนน
ขอที่ 8 “นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)” เพื่อเตรียมเยาวชนไทยใหมีความพรอม
มีสมรรถนะสําคัญในการเปนสมาชิกทีด่ ขี องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (Office of the Basic Education
Commission, 2011) จากการศึกษาสภาพปญหา ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถนะครูประชาคมอาเซียน Ratananukun (2013) Shinsettawong (2014) Sriwised & Keesukpun
(2014) The Secondary Educational Service Area 40 (2014) Office of the Basic Education Commission
(2011) และ Parkpoom (2013) พบวา สมรรถนะที่ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน พิจารณาจาก
สมรรถนะที่ตํ่ากวาเกณฑและตองปรับปรุงมี 10 สมรรถนะ
ครูเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน SEAMEO
INNOTECH (2014) ไดทาํ การวิจยั เพือ่ กําหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะและแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะของครูในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อใชสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบวา
เปนกรอบเพื่อใชในการพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของครูเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ของผูเ รียนทีท่ าํ ใหผเู รียนไปสูเ ปาหมายและประสบความสําเร็จ ครูเปนผูท มี่ คี วามสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาของชุ ม ชน จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต  อ งพั ฒ นาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเข า สู 
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคหลัก
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงคเฉพาะ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย น วิ ธี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะ หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลที่จําเปนตอการปฏิบัติงานที่มี
ความเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน คานิยม และเปาหมายขององคกร ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Office of the Basic Education Commission, 2010)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education Commission
(2010) Sinlarat et al (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b) ไดเสนอสมรรถนะ
ที่จําเปนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและครูในศตวรรษที่ 21
ไดกําหนดไวโดยสรุปเปน 3 ดานคือ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล
จํานวนทั้ง 3 ดานประกอบดวย 17 สมรรถนะ
3. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
Jongsatityu & Jitjang (2014) Sinlarat et al (2017) Cheamchoy (2012) Songkram (2014)
Manabu (2016) Kurusapa (2017) และ Panich (2013a) ไดเสนอวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
และสถานศึ ก ษาได แ ก การสร า งเครื อ ข า ยกั บ หน ว ยงาน องค ก รอื่ น ๆ และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลีย่ นเรียนรู ชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ การเรียนรูแ บบใชปญ
 หา
เปนฐานและการจัดการความรู
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
Chanbanjong (2006) Mongkonwanich (2512) Anannawee (201) ไดเสนอขั้นตอนใน
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 1) ขัน้ การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขัน้ กําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
4) ขั้นดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชามอาเซียน พบวา มีสมรรถนะที่จําเปน 30 สมรรถนะ168 ตัวชี้วัด ไดแก
1) ดานความรู มี 9 สมรรถนะ 33 ตัวชี้วัด 2) ดานทักษะ มี 17 สมรรถนะ 99 ตัวชี้วัด และ 3) ดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 ตัวชี้วัด การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อรองรับ
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน พบวามีสมรรถนะครูที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน 10 สมรรถนะ
ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะที่ตํ่ากวาเกณฑและตองปรับปรุง
SEAME INNOTECH (2014) ไดกาํ หนดขอบขายสาระและมาตรฐานสมรรถนะของครูในศตวรรษ
ที่ 21 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 11 ประเทศไว 5 ดานคือ 1) ความรูใ นวิชาชีพ 2) ทักษะในวิชาชีพ
3) บุคลิกภาพ 4) จริยธรรมและคานิยมในวิชาชีพ 5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยผูวิจัยไดกําหนดวิธี
การศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
โดยการประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การวิ จั ย แบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR)
Poonpataracheewin (2016) ซึ่งเปนเทคนิควิจัยเชิงอนาคตที่ผสมผสานระหวางเทคนิคการวิจัยแบบ
EFR (Ethnographic Future Research) และเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน โดยรวมจุดเดนของแตละเทคนิค
และแกไขจุดออนบางประเด็นใหหมดไป ทั้งนี้ไดกําหนดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดแก ขั้นที่ 1.1 การสราง
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยใช
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เปนแนวคิด ทฤษฎี
เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนของครูใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ รองรับการกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียนและครูในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปเปน 3 ดานคือ
1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวนทัง้ 3 ดาน ประกอบดวย 17 สมรรถนะ
ของ Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education Commission (2010)
Sinlarat et al (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b) 2) สรางแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง 3) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประกอบดวย กลุมนักวิชาการระดับอุดมศึกษา
จํานวน 3 คน และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) ตามประเด็นการสัมภาษณ นําเสนอในรูปแบบของความเรียง 4) สรุปประเด็นเพื่อสราง
(ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ขั้นที่ 1.2 การตรวจสอบ (ราง) การพัฒนา
สมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การวิ จั ย แบบ EDFR รอบที่ 1
โดยใชแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ประกอบดวยผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 7 คน ผูบ ริหารการศึกษาจํานวน 6 คน และครูระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คน เพือ่ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม และนํ า (ร า ง) การพั ฒ นาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย น เก็ บ ข อ มู ล
ด ว ยระบบออนไลน รอบที่ 1 วิ เ คราะห ค  า มั ธ ยฐาน ค า พิ สั ย ระหว า งควอไทล ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแตละขอคําถาม เพือ่ คัดเลือกตัวชีว้ ดั สรุปผลรอบที่ 1 ขัน้ ที่ 1.3 การตรวจสอบ (ราง)
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 2
โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบสอบถามรอบ 1 แตมีการเพิ่มคามัธยฐาน
คาพิสัยระหวางควอไทลของแตละขอคําถาม สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
กลุมเดียวกับรอบที่ 1 เพื่อยืนยันคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนความคิดเห็นใหม จากนั้นวิเคราะหหาคามัธยฐาน
คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอคําถาม เพื่อคัดเลือก
ตัวชี้วัด สรุปผลรอบที่ 2
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ขั้ น ตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปได และความเป นประโยชน ของการพัฒ นาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน จากครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 322 คน เก็บขอมูล
ดวยระบบออนไลน โดยใชวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

ผลการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน เปนการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 ผลจากการศึกษาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน จากการศึกษาเอกสาร
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่กลาววา “ครูตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เกี่ยวของกับรายวิชา
ที่สอนโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร" และ “ครูในระดับมัธยมศึกษา
ตองมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไดรับการพัฒนา โดยมี
โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทั้งผูเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณลักษณะดังกลาว” และ
ตามแนวคิดของ Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education
Commission (2010) Sinlarat et al. (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b)
ที่เสนอสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนสามารถกําหนดไว 3 ดาน 17 สมรรถนะ 176 ตัวชี้วัด
ประกอบดวยสมรรถนะดานความรู จํานวน 5 สมรรถนะ ดานทักษะ จํานวน 7 สมรรถนะ ดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย
6 วิธีการ ไดแกการสรางเครือขาย การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการความรู กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนา
บุคลากร
2) ขัน้ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ ออกแบบโปรแกรม/
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ ดําเนินงานตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขัน้ การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
ประยุกตใชเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 1 และรอบที่ 2 การเลือกตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 385 ตัวชีว้ ดั ผูเ ชีย่ วชาญ
ทั้ ง 17 คน มี ค วามเห็น สอดคล อ งกัน ว า เป น ตัว ชี้วั ด ที่มี ค วามจํา เป น สํา หรับ การพัฒ นาสมรรถนะครูสู
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ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบวา มีตัวชี้วัดที่ตองตัดทิ้งเนื่องจากไมผานเกณฑ จํานวน 9 ตัวชี้วัดและมีตัวชี้วัดที่
คัดเลือกไวเนื่องจากผานเกณฑ จํานวน 376 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
สวนที่ 1 สมรรถนะ 3 ดาน 17 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัดไดแก 1) สมรรถนะดานความรู
จํานวน 5 สมรรถนะ 41 ตัวชี้วัด ไดแกความรูเกี่ยวกับ 1.1) เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวของ 1.2) ประเทศไทย 1.3) อาเซียน 1.4) ขาวสารที่ทันเหตุการณประเทศนอกกลุมอาเซียน
1.5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดของสมรรถนะดานความรู รวมทั้งหมด 41 ตัว
ชี้วัด 2) สมรรถนะดานทักษะ จํานวน 7 สมรรถนะ 84 ตัวชี้วดั ไดแกทักษะ 2.1) การใชภาษาและการสื่อสาร
2.2) การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) การจัดการเรียนรู 2.4) การคิด วิเคราะห สังเคราะห
และวิจัยทางการศึกษา 2.5) การเปนผูนําครู 2.6) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2.7) การทํางานเปนทีม 3)
สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ 43 ตัวชี้วัด ไดแก 3.1) มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 3.2) มีจติ วิทยาสําหรับครู 3.3) ความเปนพลเมืองไทย 3.4) ความเปนพลเมืองอาเซียน
3.5) ความเปนพลเมืองโลก
สวนที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาประชาคมอาเซียนจํานวน 6 วิธีการ
190 ตัวชีว้ ดั ไดแก 1) การสรางเครือขาย 2) การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 3) การแลกเปลีย่ นเรียนรู
4) ชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ 5) การเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐาน และ 6) การจัดการความรู
สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน จํานวน 5 ขัน้ ตอน
18 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ ออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ ดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร และ 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
2.2 ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ
ครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน พบวาผลการประเมินอยูใ นระดับมาก มีผลการประเมินความเปนไปไดของ
สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานความรู ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระในรายวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ ผลการประเมินความเปนประโยชนของสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน ดานความรู ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ ความรูเ กีย่ วกับเนือ้ หาสาระในรายวิชา
ที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ ดานทักษะมากมีผลการประเมินความเปนไปไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห และวิจยั ทางการศึกษา อยูใ นระดับมาก ผลการประเมินความเปนประโยชน
ของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการใชภาษาและ
การสื่อสารอยูในระดับมาก ผลการประเมินความเปนไปไดของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ดานคุณลักษณะสวนบุคคลทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ความเปนพลเมืองอาเซียน อยูใ นระดับมาก ผลการประเมิน
ความเปนประโยชนของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ คุณลักษณะความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลจากการศึ ก ษาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย นสรุ ป ได ว  า สมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนสามารถกําหนดได 3 ดาน 17 สมรรถนะ 176 ตัวชี้วัด สอดคลองตามแนวคิด
ของ Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education Commission (2010)
Sinlarat et al (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b) ที่กลาววาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย สมรรถนะดานความรู จํานวน 5 สมรรถนะดานทักษะ
จํานวน 7 สมรรถนะ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ สวนวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 6 วิธีการ ไดแกการสรางเครือขาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
การจัดการความรู ทัง้ นีว้ ธิ กี ารพัฒนาดังกลาวสามารถนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะดานความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของครูไดครบถวน สวนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ ออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ ดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้หากครูไดรับการพัฒนา
ตามกระบวนการดังกลาวครบถวนแลวจะทําใหครูมีสมรรถนะสูประชาคมอาเซียนทุกสมรรถนะ
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน
2.1.1 สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ดาน 17 สมรรถนะ
168 ตัวชี้วัด ไดแก
2.1.1.1 สมรรถนะดานความรู ประกอบดวย ความรูเ กีย่ วกับเนือ้ หาสาระในรายวิชาทีส่ อน
และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของประเทศไทย อาเซียน ขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน
การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้การที่ครูจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดสําเร็จ ตัวครูเองตองมี
ความรูค วามชํานาญในเนือ้ หาสาระวิชาทีต่ นเองสอนและวิชาทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ถายทอดใหผเู รียนไดอยางถูกตอง
โดยเฉพาะความรูเ กีย่ วกับอาเซียน ไดแกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ
ความมัน่ คง ทัง้ ของประเทศไทยและกลุม ประเทศอาเซียน ซึง่ เปน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน สอดคลอง
กับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014) Sinlarat (2015) และ Parkpoom (2013) ไดกําหนดและ
เสนอสมรรถนะทีจ่ าํ เปน คือ ความเชีย่ วชาญทางดานเนือ้ หาและวิธกี ารสอน การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู
ตลอดชีวิต ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและวิชาที่เกี่ยวของกับประเทศไทย อาเซียน
ขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน
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2.1.1.2 สมรรถนะดานทักษะ ประกอบดวย ทักษะการใชภาษาและการสือ่ สาร ทักษะ
การใชสอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู ทักษะการเปนผูน าํ ครู ทักษะการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ทักษะการทํางานเปนทีม ทั้งนี้จะเห็นไดวาการที่จะพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น
ตัวครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในเรื่องความรู โดยจัดใหตามความถนัด ความสนใจ
และความสามารถของผูเรียนแตละคน แตละกลุม สอดคลองกับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014)
ไดกําหนดทักษะในการใชทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค (Pedagogies) การจัดการ
ชั้นเรียน และการประเมินผูเรียน สวนแนวคิดของ Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบ สมรรถนะที่จําเปน
สํ า หรั บ ครู ด  า นทั ก ษะ ประกอบด ว ย ทั ก ษะการใช ภ าษาและการสื่ อ สารการใช สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู การเปนผูน ําครู การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการทํางานเปนทีม
และ Sanrattana (2013) กลาววา ครูเกือบทัง้ หมดในปจจุบนั ถือเปนชาวอพยพดิจทิ ลั มีคณ
ุ ลักษณะแตกตาง
จากนักเรียนที่เปนชาวพื้นเมืองดิจิทัล
2.1.1.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแกคุณลักษณะความเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบดวย คุณลักษณะความเปนผูม จี ติ วิญญาณสําหรับครู
ความเปนพลเมืองไทย ความเปนพลเมืองอาเซียน ความเปนพลเมืองโลก ทัง้ นีจ้ ะเห็นไดวา ครูคอื ผูท ที่ าํ หนาที่
สอนใหศิษยเกิดความรู และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นําประโยชนใหแกสังคมไดในอนาคต ดังนั้นครูเอง
ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนโดยการปฏิบัติตนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณสําหรับครูอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ Sintapanon (2015)
SEAMEO INNOTECH (2014) และ Parkpoom (2013) ไดสรุปไววาคุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21
ควรมีลักษณะสําคัญ คือมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป โรงเรียนและชุมชน เปนผูมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย
ความเปนพลเมืองอาเซียนและความเปนพลเมืองโลก
2.1.2 วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียนสามารถสรุปไดวา มีวธิ กี าร
ที่เหมาะสม 6 วิธีการไดแก
2.1.2.1 การสรางเครือขาย (Network) ไดแก การศึกษาตอ การศึกษาดูงานโครงการ
แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน การเชื่อมตอหองเรียน เปนการพัฒนาสมรรถนะ
ดานความรูของครู เพื่อจะไดนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ
Jongsatityu & Jitjang (2014) เสนอวา การยกระดับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดโดยไมตองหวังพึ่งหนวยงานภาครัฐจากสวนกลางแตเพียงดานเดียว
2.1.2.2 การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม (Technology, Information,
Innovation) ได แ ก การใช แ หล ง เรี ย นรู  แ ละทรั พ ยากรการเรี ย นรู  ที่ มี อ ยู  ใ นโรงเรี ย น นอกโรงเรี ย น
ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูป สอดคลองกับแนวคิดของ Sinlarat et al (2017) กลาววาในศตวรรษที่ 21
ผู  เ รี ย นและผู  ส อนใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื บ ค น การนํ า เสนอและสื่ อ สารกั น เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

77

อยางไรพรมแดน สอดคลองกับแนวคิด Cheamchoy (2012) กลาววา โลกในยุคปจจุบนั การพัฒนานวัตกรรม
เปนหนทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหทกุ องคการสรางจุดยืนทีเ่ ขมแข็ง เปนการสรางสมรรถนะในการแขงขันอยางยัง่ ยืน
และ Songkram (2014) กลาววา สวนสําคัญในการสรางนวัตกรรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียน
2.1.2.3 การแลกเปลีย่ นเรียนรู (Knowledge Sharing) เปนวิธกี ารพัฒนาครูไดทงั้ สองดาน
ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
การพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปนของตัวครูเองเพือ่ นําไปใชในการพัฒนาผูเ รียนตอไป สอดคลองกับแนวคิด Songkram
(2014) กลาววา การแลกเปลี่ยนเรียนรูอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเรียนรู
2.1.2.4 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
เปนวิธีการพัฒนาระดับองคกรที่ตองอาศัยความรวมมือของทีมงานเปนสําคัญ หากสถานศึกษานําชุมชน
การเรียนรูท างวิชาชีพมาใชในการพัฒนาสมรรถนะดานความรูใ หกบั ตัวครู จะทําใหครูเกิดทักษะในการพัฒนา
ตนเองและสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล โดยมีมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย
ความเปนพลเมืองอาเซียนสอดคลองกับแนวคิดของ Manabu (2016) กลาววาเปนที่ใชกันอยางกวางขวาง
แนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูไดรับการยอมรับวาเปน “แนวทางสําคัญที่นาเชื่อถือที่สุดสําหรับการปฏิรูป
โรงเรียน” Kurusapa (2017) กลาววา แนวทางการสรางชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพประกอบดวยการวางแผน
การสอน ปฏิบัติการสอน สังเกตการเรียนรู และสะทอนการปฏิบัติ และ Prachan & Cheamchoy (2018)
กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก การจัดการ การใชระบบพี่เลี้ยง
การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศการเรียนรู การบูรณาการองคความรู และ การสรางทีมแลกเปลีย่ นเรียนรู
2.1.2.5 การเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐาน (Project based Learning: PBL) เปนกระบวนการ
พัฒนาสมรรถนะดานทักษะของตัวครู เปนการฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
ให กั บ ครู เ พื่ อ ครู จ ะได นํ า ไปใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ที่ เ น น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด แก ป  ญ หา
การคิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ การสืบคนและรวบรวมขอมูล กระบวนการกลุม การบันทึกและการอภิปราย
สอดคลองกับ Panich (2013b) กลาววา ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ครูตองฝกทักษะการออกแบบ
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Project Based Learning: PBL) ตัวครูเองตองเรียนรูและฝกทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูเปนทีม ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน สุนทรียสนทนา (Dialogue)
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) และเครื่องมือจัดการความรูตัวอื่นๆ
2.1.2.6 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เปนวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ
ดานความรูและทักษะของครู โดยการรวบรวมองคความรูที่มีอยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหครูทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูร ู นําความรูท ไี่ ดไปประยุกตใชในการพัฒนาครูสปู ระชาคมอาเซียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับแนวคิดของ Panich (2013a) Office of the Public Sector Development Commission &
Thailand Productivity Institute (2006, 3) กลาววา การจัดการความรูประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแก
การคนหาความรู การสรางและการแสวงหาความรู การจัดการความรูใ หเปนระบบ การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู
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2.1.3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย
1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นการออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขั้นการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขัน้ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับแนวคิดของ Chanbanjong
(2006) นําเสนอกระบวนการซึ่งตอเนื่องสัมพันธกันคือการศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน
บริหารการศึกษา การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ของการพัฒนาบุคลากร การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การดําเนินงานตามโปรแกรม
พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
2.2 ผลการประเมิ น ความเป น ไปได แ ละความเป น ประโยชน ข องการพั ฒ นาครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิ น ความเป น ไปได แ ละความเป น ประโยชน ข องการพั ฒ นาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Seangseemuk
(2012) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา พบวา
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก Office of the Basic Education Commission (2011) กลาววา ไดเตรียม
ความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจุดเนนขอที่ 8 “นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาทุ ก คนมี ค วามพร อ มเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย น มี ภู มิ คุ  ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงใน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม (ASEAN Community)” สงเสริมและสนับสนุน เตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็ง
ใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงมีความพรอมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบวา 1) การสรางและการตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูมัธยมศึกษา
เพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน มี 3 ดาน 17 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัด ไดแก
1.1) ดานความรู 1.2) ดานทักษะ 1.3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 2) วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษา
ทีเ่ หมาะสมประกอบดวย 6 วิธกี ารไดแก 2.1) การสรางเครือขาย 2.2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 2.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 2.5) การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานคิด
2.6) การจัดการความรู 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย
5 ขั้นตอน ไดแก 3.1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 3.2) ขั้นกําหนดเปาหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากร 3.3) ขั้ น ออกแบบโปรแกรม/หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากร
3.4) ขั้ น ดํ า เนิ น งานตามโปรแกรมพั ฒ นาบุ ค ลากร 3.5) ขั้ น การประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร และ
ผลการประเมิ นความเปนไปไดอยูในระดับมาก และความเปนประโยชน ของการพั ฒนาสมรรถนะครู
สูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
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1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ควรพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยการการศึกษาความตองการในการพัฒนา
ความเปนประโยชนของการพัฒนาบุคลากร แลวกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร
เพือ่ การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร จากนัน้ ดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรนําวีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาไปใชในการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึ กษาใหเกิดสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซี ยนดวยการสรางเครื อข าย
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน และการจัดการความรู
1.3 ครูทผี่ า นการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียนควรนําความรูไ ปถายทอด
และพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนตอไปดวยการนําสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะ
สวนบุคคลมาใชในกระบวนการพัฒนาผูเรียน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรสรางคูมือที่ใชในการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.2 ควรนําสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือดังกลาว
2.3 ควรศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.4 ควรพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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หลังอบรม แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
สถิตทิ ใี่ ชคอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที กลุม ตัวอยางไดแก ครูบรรณารักษ
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 30 คน
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และขั้นตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนา
สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัย พบวา 1) ครูมีความตองการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มากที่สุด 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ไดองคประกอบ สมรรถนะ
6 ดานคือ 2.1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.2) ดานทักษะการใชภาษา 2.3) ดานทักษะ
การคิด 2.4) ดานทักษะการวิจยั 2.5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู 2.6) ดานทักษะภาวะผูน าํ และ 3) ประสิทธิผล
ของรูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูและมีประสบการณ
เพิม่ ขึน้ หลังใชรปู แบบสมรรถนะในระดับมากอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ผลการประเมินประสิทธิผล
และประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา
ผลโดยรวมอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะครูบรรณารักษ สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษ
ที่ 21

Abstract
This research aim to: 1) develop competency development model for librarian teacher
in the 21st century and 2) to study the effectiveness of the competency development model for
librarian teacher in the 21st century by using Research and Development (R & D). The research
instruments consisted of questionnaire, observation, interviewing, documentary research, librarian
teacher training program, self-evaluation before and after training, training course quality
assessment. Qualitative data were analyzed by content analysis. The statistics used were
percentage, mean, standard deviation and t-testing. The samples were 30 librarian teachers in
secondary school under the jurisdiction of The Office of Region Educational Service Area 12,
10 experts. The research method was divided into 3 stages: 1) to study the requirements for the
competency development model for librarian teacher in the 21st century ; 2) to develop the
competency development model for librarian teacher in the 21st century and 3) to evaluate the
effectiveness of the competency development model for librarians teacher in the 21st century.
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The results of the research revealed that 1) The competency development model for
librarian teacher in the 21st century was found six competencies consist of 1.1) Information
Communication and Technogoly skills 1.2) language skills 1.3) thinking skills 1.4) research skills
1.5) learning management skills 1.6) leadership skills and 2) The effectiveness of the competency
development model for librarian teacher in the 21st century found that librarian teacher were
knowledgeable and experienced. The overall effect is very high. The librarian teachers' knowledge
and experience gained after using the model and knowledge increased at the .05 level of
significance. The results of evaluation found that the effectiveness and the satisfaction of were very
high in overall.

Keywords
Model of Competency Development, Competency of Librarian Teacher, Competency of
Librarian Teacher in 21st Century

บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสมรรถนะครูกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะตองพัฒนาไป
ดวยกันอยางมีมิติ เชน มิติการพัฒนาและปฏิรูปนักเรียนยุคใหม มิติการพัฒนาและปฏิรูปครูยุคใหม
มิติการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนหรือแหลงเรียนรูยุคใหม สุดทายมิติการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหาร
จัดการยุคใหม ซึง่ ในทุกมิตดิ งั กลาวนีจ้ ะมีความสัมพันธกนั อยางเปนระบบ (Chuanwan, 2010) ในการพัฒนา
คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหครูยุคใหมมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะแกผูเรียน เกิดการเรียนรู
ดังนัน้ ครูจงึ เปนวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ คา มีความหมายตอการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงที่สงผลใหวงการครู
สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และสามารถ
จัดการเรียนรูในยุคนี้ไดอยางมีศักยภาพ ในขณะเดียวกันครูก็สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง และแสวงหา
ความรูใหมๆ อยางตอเนื่องอยูเสมอ ทําใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน (Ministry of Education, 2010)
ความยั่งยืนกับการพัฒนาสมรรถนะครูภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 นี้
นับไดวา เปนภารกิจสําคัญทีท่ า ทายอยางมากตอความสําเร็จของการพัฒนาทุกระบบ อันจะกอใหเกิดศักยภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตรแหงวิชาชีพและความเปนครู นัน่ คือผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษา
ซึ่งก็หมายถึงผูเรียนนั่นเอง และเปนตัวบงชี้ หรือเปนสัญญาณของการสะทอนภาพลักษณออกมาสูสังคม
การศึกษาของประเทศไทย ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ ยอมเปนการตอบโจทยสาํ คัญทีส่ งั คมโดยรวมตางมุง เปากลุม ใหญ
ไปที่ “ครู อาจารย” ในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยครูมิอาจ
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หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบเหลานี้ได (Office of the Teacher Education Commission, 2010)
ดั่งที่ Panich (2013) มีมุมมองและแนวคิดดานการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนไวใน หนังสือเรื่อง “สอนอยางไร
ในศตวรรษที่ 21” นี้วามีมาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของวิชาชีพแหงความเปนครูที่ถูกกําหนดขึ้นในหลากหลายกลยุทธ เพื่อความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับตางๆ จะเปนประเด็นสําคัญ
ของการสรางประสิทธิผลในการพัฒนาศาสตรแหงความเปนครูและเพือ่ สรางและพัฒนาคุณภาพครูใหกา วไป
ในสังคมแหงการเรียนรูสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นี้อยางมีประสิทธิภาพ
โลกในยุคปจจุบนั เปนยุคของขอมูลขาวสารและยุคทางดวนขอมูลทีก่ า วหนามาก เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารมี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในด า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานอาจจะส ง ผลกระทบ
ตอการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ทําใหรูปแบบ
การเรียนรูและวิธีแสวงหาความรูเปลี่ยนแปลงไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมที่มีครูเปนผูถายทอด
ความรูสูนักเรียนเพียงฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสราง
องคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
นีม้ าก อีกทัง้ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ครูตอ งใช ICT เปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียนรู
ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน ดังนั้นครูบรรณารักษจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาทักษะ
ในดานนี้เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (Siritrangsri, 2014) และสอดคลองกับที่ Panich (2013)
กล า วถึ ง มาตรการและแนวทางของการยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ช าชี พ แห ง
ความเปนครู โดยเฉพาะครูบรรณารักษผูมีบทบาทสําคัญในการแนะนําผูเรียนใหทันตอ ICT ใหมีขอมูล
ที่ทันสมัย เขาใจในระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดั่งที่ Bellanca & Brandt
(2011) บรรณาธิการหนังสือ เรื่อง ทักษะแหงอนาคตใหม: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 กลาวไววา
ผลลัพธสุดทายหรือสิ่งที่นักเรียนควรไดรับภายหลังจบการศึกษาในดานทักษะแหงศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
และไดกําหนดใหระบบ ICT สนับสนุนการศึกษา เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์สําคัญตอนักเรียนอยางแทจริง ICT
เปนเครื่องมื อและเปนตัวชวยพั ฒนาสมรรถนะครู ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามความคาดหวั ง ขององค ก รทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ โรงเรี ย น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Teacher Education Commission, 2010)
ครูเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูยุคไอซีที ครูตองพัฒนาตนเองอยูคลอดเวลา การพัฒนา
สมรรถนะครูเปนสิ่งจําเปนตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน ดั่งที่ Pimrampai (2011) และ Surasak (2014)
ได ก ล า วสอดรั บ กั น ว า การพั ฒ นาการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา นอกจากจะพิ จ ารณาบริ บ ทสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงไปแลวนั้น จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะครูควบคูกันไป เพราะครูจําเปนตองพัฒนาตนเอง
ใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น แตการพัฒนาครูที่ผานมาในประเทศไทยยังประสบปญหามากโดยเฉพาะการพัฒนา
ครูบรรณารักษและการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ครูยงั ขาดการพัฒนา
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ที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจํากัด หรือพัฒนาไมตรงกับความตองการของครู
หรือขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูอยางมีระบบ และยังพบอีกวา การพัฒนาครูไมมี
เอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานทีช่ ัดเจน แมวา หนวยงานตางๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเปนจํานวนมาก
แตกย็ งั ซํา้ ซอน ไมเปนระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดความตอเนือ่ ง สวนใหญหนวยงานกลางเปนผูจ ดั ใหครู
โดยวิธีการใชการอบรม บรรยาย ประชุมกลุมยอยและสรุปความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ ที่แมมีผูเขาประชุม
คอนขางมาก แตปญหาที่สําคัญ คือ ครูตองละทิ้งการสอนเขามารับการอบรมและมีคาใชจายสูง ไมสามารถ
ติดตามผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ทําใหไมเห็นผลในการนําความรูดาน ICT ที่ไดรับจากการอบรม
ไปปฏิบัติใชไดอยางเปนรูปธรรมนัก และไมสามารถนําองคความรูนี้ไปชวยแกไขปญหาของแตละโรงเรียน
ใหตรงประเด็นได เพราะฉะนั้น แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
เปนประเด็นหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางทักษะที่ดีมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษใหบรรลุ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตรการปฏิรปู ครู และพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ไปดวยกัน (Panich, 2013)
เพราะทักษะดาน ICT มีคุณประโยชนตอกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู เสริมทักษะครูใหมีคุณภาพ
ผลงานครู ไ ด ม าตรฐานเหมาะสมกั บ การเป น วิ ช าการชั้ น สู ง ส ง ผลให ว งการครู มี ค นที่ มี ค วามสามารถ
เปนคนดี เปนคนเกง มีใจรักในการเปนครูอยางดีและสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โรงเรียนได
มาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาครูบรรณารักษ
ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีความมัน่ คงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ อีกทัง้ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข (Surasak,
2014)
ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย
ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ทําใหครูบรรณารักษสามารถนําผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู
นําโรงเรียนไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู และเปนครูยุคใหมทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได จากปญหาและความสําคัญในการพัฒนา
สมรรถนะครูบรรณารักษดังลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวงการครูบรรณารักษ
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 12 ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มตน
พัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษเปนประการแรก กําหนดเปนสมรรถนะเชิงวิชาชีพเปนฐานการพัฒนา
(Competency-Based) ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ สถานะของครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 นับวามีความสําคัญ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะ พัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหกับครูบรรณารักษอยางเรงดวน และเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอืน่ ๆ ในประเทศไทยใหมคี ณ
ุ ภาพ
ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 และเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
ครูบรรณารักษ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
ประกอบดวย 1) ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนระดับมัธยม
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12 ซึ่งเปนวิธี การพัฒ นาสมรรถนะที่มุ งเนนให
ครูบรรณารักษไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มุงเนนความหมายในดานสมรรถนะหลัก เมื่อครูบรรณารักษได
พัฒนาสมรรถนะก็สามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูแกนักเรียนไดเปนอยางดี ภายใตทักษะหกดาน ไดแก
ดาน ICT ดานทักษะภาษาและการสื่อสาร ดานทักษะการคิดวิเคราะห ดานทักษะการวิจัย ดานทักษะ
การจัดการเรียนรู และทักษะการเปนผูนํา ในที่นี้ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่พัฒนามาจากหลักสูตร
การผลิตครูสาํ หรับอนาคตใหมของเซอรไมเคิล บารเบอร อี. (K +T + L) แนวคิดเกีย่ วกับทักษะในศตวรรษที่ 21
แนวคิดสมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แนวคิดสมรรถนะครูไทย
ที่สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกํ าหนดไว แนวคิดจากกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรสุ ภาและแนวคิดหลักสูตรการผลิตครูในปจจุบนั ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Smuthai,
2013) วิธีการ คือ นําขอมูลดังกลาวมาสังเคราะหกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย พัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 เพื่อนํารูปแบบไปทดลองใชกับครูบรรณารักษในระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 12 เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559 และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย วิเคราะหขอ มูลโดยใชการแจงนับความถี่ คํานวณคารอยละ
คาเฉลี่ยและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาครูบรรณารักษควรนํากลวิธีการเสริมสรางสมรรถนะ
แทนคา C คือ (Competency) มาใชในการปฏิบัติพัฒนาดานครูบรรณารักษ เพื่อสงผลใหครูที่พัฒนา
มีความสามารถในการใชสมรรถนะดานบรรณารักษมากขึ้น เชน เพื่อจัดการเรียนรู เพื่อการสื่อสาร
เพื่อใหบริการวิชาการ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในวิชาชีพตนเอง โดยครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
มีปฏิสมั พันธชว ยเหลือซึง่ กันและกัน ยอมรับความคิดเห็นและเคารพในบทบาทหนาทีร่ บั ผิดชอบ เรียนรูท กั ษะ
ดานตางๆ จากการชวยเหลือและทํากิจกรรมรวมกันทั้งผูสอนและในกลุมครูดวยกันเอง 2) ตัวแปรตาม
คือ ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ในการใชทักษะดานตางๆ ที่สามารถสรุปได คือ C (Competency) หมายถึง สมรรถนะที่จําเปนในการใช
ประกอบวิชาชีพครู ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ดานการใชภาษา
และการสื่ อ สาร ด า นการบริ ก ารเชิ ง รุ ก ด า นการจั ด การเรี ย นรู  ด า นการวิ เ คราะห ด า นทั ก ษะการค น
ดานการวิจัย ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาวะผูนํา (Smuthai, 2013) ซึ่งสามารถกําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดตามภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ª·¸µÎ Á·µ¦ª·´¥
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Practices
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ใชวิธีดําเนินการวิจัย
แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)
1. กลุ ม ตั ว อย า ง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดมา
โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดมาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เกณฑในการเลือกเฉพาะครูบรรณารักษที่ตองการพัฒนาสมรรถนะและสมัครใจเขารวม
2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย แบบสอบถาม แบบสั ง เกต แบบสั ม ภาษณ
แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ แบบประเมินตนเองกอนอบรมและหลังอบรม
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม
3. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ แบบประเมินตนเองกอนอบรมและ
หลังอบรม แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม มีผูตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ คือ ครูบรรณารักษ
ผูศ กึ ษารูปแบบ (หลักสูตรอบรม) ตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน จํานวนแบบสอบถามทีไ่ ดรบั กลับคืนครบทุกชุด
4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูล
ที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอในรูปแบบการบรรยายแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สวนขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
5. ขั้นตอนการวิจัย
มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ดังนี้คือ 1.1) ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 1.2) สอบถามความตองการพัฒนา
สมรรถนะกับครูบรรณารักษ 1.3) ถอด Best Pactices ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ 1.4) สัมภาษณ
ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและพิจารณาความสอดคลอง ความเหมาะสม
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 2) ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ปฏิบัติการสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 2.1) การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
ในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2.2) ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูบรรณารักษผูปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยม 2.3) นํารูปแบบไปใช และ 3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 การหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 โดยวิธกี าร 3.1) ใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบความเปนไปได
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 3.2) อบรมใหกลุม ตัวอยางคือ ครูบรรณารักษ
จํานวน 30 คน 3.3) ทดสอบกอน-หลังอบรมปฏิบัติการ 3.4) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรอบรม
ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา รูปแบบ
สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 มีองคประกอบสมรรถนะ 6 ดาน คือ 1) สมรรถนะดานทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication and Technogoly: ICT) 2) สมรรถนะดานทักษะ
การใชภาษา (Competency Language Skills: CLS) 3) สมรรถนะดานการคิด (Thinking Competency: TC)
4) สมรรถนะดานทักษะการวิจัย (Competency Research Skills: CRS) 5) สมรรถนะดานทักษะการจัดการ
เรียนรู (Competency-Based Learning: CBL) 6) สมรรถนะดานภาวะผูน าํ (Competency Leadership: CL)
จากการพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยสรุปเปนองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
เรียกวา 6 CTL Model ซึ่งมาจาก 6 Competency Teacher Librarians Model ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แสดงองคประกอบโมเดลสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
(6 CTL Model: 6 Competency Teacher Librarians Model)
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
2.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของครูบรรณารักษทมี่ ตี อ รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมาก (  = 4.57, S.D = 0.54)
2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการศึกษารูปแบบพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่
21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก (t = -20.421, p = .00) โดยผลสัมฤทธิ์หลังฝกอบรม
ใชรปู แบบสูงกวากอนอบรมใชรปู แบบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงใหเห็นวาเมือ่ ครูบรรณารักษ
ใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนี้ ครูบรรณารักษมีความรูหลังอบรมสูงกวากอนการอบรมมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบ
องคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษมี 6 ดาน คือ 1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2) ดานทักษะการใชภาษา (CLS) 3) ดานทักษะการคิด (TC) 4) ดานทักษะการวิจัย (CRS) 5) ดานทักษะ
การจัดการเรียนรู (CBL) และ 6) ดานภาวะผูนํา (LC) นั้น และไดผานแบบประเมินความตองการพัฒนา
สมรรถนะของครูบรรณารักษไดขอสรุปวาครูตองการพัฒนาสมรรถนะในองคประกอบที่ 1 คือ พัฒนาทักษะ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT)
ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบขึ้นเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตําราสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจากการสังเคราะห
องคความรู แสดงใหเห็นวานักวิชาการ นักการศึกษา ไดมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา อันเปนขอกําหนดเกี่ยวกับสมรรถนะ และประสิทธิผลคุณลักษณะของครูยุคที่โลก
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชื่อมโยง
ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคในโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู
ใหนกั เรียนมีทกั ษะชีวติ สําหรับการออกไปดํารงชีวติ ในโลกศตวรรษที่ 21 ทีเ่ นนทักษะการเรียนรูด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Skill) เนนใหเด็กมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนในการคิดและ
แกปญหา ตลอดจนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทีเ่ ปนปจจัยสนับสนุนทีจ่ ะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูข นึ้
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ Panich (2013) ไดกลาวถึงทักษะ
เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไววา ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอม
ของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้น ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม
การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและการแก ป  ญ หา การสื่ อ สารและการร ว มมื อ ทั ก ษะด า นสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย
ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย
มีความรูในหลายดาน เชน ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในที่น้ี ผูวิจัยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูของ
ครูบรรณารักษโดยการใชทักษะ Google Apps เปนทักษะการใชงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) สําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ไดแก ความรู ทักษะและเจตคติทางบวกสวนแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะทางดาน (ICT) นั้นพบวา รูปแบบสมรรถนะครูตองมุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติจริง
ลงมือทําจริง สอดคลองกับ Pasadcha (2015) ที่ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครู ผูนําดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษที่ 21 พบวา สมรรถนะครูผูนําดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยสวนสําคัญ
เนนที่สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) ประกอบดวย
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1) การเปนผูรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) ไดแก ความสามารถในการเขาถึงและใชสารสนเทศ
การมีวิจารณญาณและรูเทาทันสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเขาถึงและใชสารสนเทศ
2) การเป น ผู  รู  ทั น ไอซี ที (ICT Literacy) ส ว นองค ป ระกอบของหลั ก สู ต รอบรมปฏิ บั ติ ก ารเหนื อ ตํ า รา
พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยผูวิจัยออกแบบโดยคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา ปรับความยากงายของภาษา
ใหเหมาะสมกับระดับของผูเขาอบรม นําเสนอขอมูลครบถวนตรงตามวัตถุประสงค และความถูกตอง
ของการใชภาษา การใชตัวสะกดและการใชเครื่องหมายตาง ๆ เนื้อหาในการฝกอบรมมีลําดับขั้นตอน
ของการฝกอบรมชัดเจนมีการแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง ปริมาณของเนือ้ หาไดปรับใหมคี วามเหมาะสม
กับเวลา ทําใหสามารถเรียนรูโดยไมตองรีบเรง ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ดานที่ 1 คือ สมรรถนะ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาพัฒนาเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการ
เหนือตํารา เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะการใชสื่อประสมใน Google Apps เปนหลักสูตรฝกอบรม สอดคลองกับ
A Youk (2014) Pasadcha (2015) ในการใชชุดฝกอบรมที่ไดจากการสํารวจความตองการในการฝกอบรม
เลือกเนื้อหาตามที่ผูเขารับการฝกอบรมตองการ เลือกสื่อและวิธีการนําเสนอที่เปนลักษณะสื่อประสม
นําเสนอเนื้อหาโดยแบงออกเปนหนวยยอยๆ และนําไปใชประโยชน พรอมทั้งมีแบบทดสอบใหผูเขารับ
การอบรมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงผลทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ
ของผูเขารับการอบรม และเชื่อมโยงสอดรับกับผลวิจัยของ Mingsithham (2014) ที่พบวา คุณภาพเนื้อหา
หลักสูตรในการออกแบบจะตองคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา ความยากงายของภาษาตองใหเหมาะสม
กับระดับของผูเ ขาอบรม การนําเสนอขอมูลตองครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค มีความถูกตองของการใชภาษา
และมีลําดับขั้นตอนของการฝกอบรมอยางเหมาะสม มีการแกไขเนื้อหาใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง
ปริมาณของเนือ้ หาไดปรับใหมคี วามเหมาะสมกับเวลา ทําใหครูสามารถเรียนรูโ ดยไมตอ งรีบเรง ความยากงาย
ของเนื้อหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจงายขึ้นและการเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการถายทอด
ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง ผลการตรวจสอบรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งประกอบดวยการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร และความสอดคลองของหลักสูตร
พบวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ และโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
พบวา ประสิทธิผลภายหลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งแสดงวา รูปแบบการอบรมปฏิบัติการเหนือตําราที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ใหเกิดขึ้นไดเปนอยางดี สอดคลองกับ Pasadcha (2015) ที่พบวา เนื้อหาสาระของรูปแบบที่ตรงกับ
ความตองการและมีความหลากหลายมีบรรยากาศในการเสริมสรางใหเกิดความสนุกสนานเปนกันเอง
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เวลาที่ใชในการฝกอบรมเหมาะสม สื่อที่ใชมีความเหมาะสมนาสนใจสงผลใหผูเขารับการอบรมมีความรู
เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Mingsithham (2014) Vorakul, Thanthong, Meethaphat &
Satirisyakorn (2013) และ A Youk (2014) วิจัยคนพบขอมูลในทํานองเดียวกันวา ผูเขารับการฝกอบรม
มีคะแนนทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม เนื่องจากการมีสวนรวมในการออกแบบและ
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรม สงผลตอการฝกอบรม ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะ
เพิม่ ขึน้ นัน่ เอง และยังยืนยันสอดคลองกับงานวิจยั ของ Thrappibul, Ouoa, Yurara (2013) Jarumateechon
(2013) และ Smuthai (2013) แสดงผลสอดคลองกันวา การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรมที่เนนให
ผูรับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเขารับการอบรม
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบ มีความกระตือรือรนที่จะรวมทํากิจกรรมอยางเต็มที่และสอดคลอง
กับความตองการ สงผลใหการจัดการเรียนรูม ปี ระสิทธิผลและพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใชรปู แบบหลักสูตร
ฝกอบรมเปนอยางมาก

สรุป
บทความวิ จั ย นี้ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะครู บ รรณารั ก ษ
ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
ผลพบว า มี อ งค ป ระกอบสมรรถนะ 6 ด า น คื อ 1) ด า นทั ก ษะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
2) ดานทักษะการใชภาษา 3) ดานทักษะการคิด 4) ดานทักษะการวิจัย 5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
และ 6) ดานทักษะภาวะผูน าํ ในรูปแบบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา ผูว จิ ยั ไดนาํ องคประกอบทัง้ 6 ดานไปสอบถาม
ความตองการพัฒนาสมรรถนะจากครูบรรณารักษ ในการถอดบทเรียนจากวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practice)
การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ ผานการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะและพิจารณาความสอดคลองเหมาะสม กับบริบทรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคลองมากที่สุด ดานประสิทธิผลรูปแบบและการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ประสิทธิผล
การใช รู ป แบบพั ฒ นาสมรรถนะ ครู บ รรณารั ก ษ ใ นโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 มี ส มรรถนะ
ทางดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มากขึ้นภายหลังการทดลองใชรูปแบบ
ซึ่งแสดงวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษไดเปนอยางดี ทําใหครูมีความรู
และมีประสบการณเพิ่มขึ้นหลังใชรูปแบบในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรผลิตครูบรรณารักษใหมีองคประกอบสมรรถนะทั้ง 6 ดาน
1.2 ควรจัดทําหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตํารา การใช Google Apps การใช Google
Docs การใช Google Drive การใช Google Search และ การใช Google Presentations นี้ไปใชพัฒนาครู
กลุมสาระอื่นๆ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะครู
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1.3 ควรนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ไป
ใชเปนตนแบบและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข องนักเรียน
ใหสูงขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 กับกลุมครูกับหมวดสาระอื่นๆ
2.2 ในการประเมินองคประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ควรศึกษาตัวแปรใหมากขึ้น
และใหตรวจเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ (Connoisseur) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบผล
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การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
กอนและหลังการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรูข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
โดยใชสมองเปนฐาน เรือ่ งสารละลายกรด-เบส จํานวน 7 แผน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 15 คาบ
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสารละลายกรด-เบส (KR-20 = 0.87) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยวิธีการทดสอบ
กอนและหลังเรียนและหาคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test) ไดคาเทากับ 11.903 และ
p < .01 แสดงวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และการวิเคราะหความคงทนในการเรียนรูข อง
นักเรียนหลังการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานดวยวิธกี ารทดสอบหลังเรียน 2 ครัง้ โดยเวนระยะหาง 2 สัปดาหและ
หาคาการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของนักเรียน มีคาเทากับ -2.024 และ p > .01
*ผูเขียนหลัก

อีเมล: mama_kittyjung@hotmail.com

*อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
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แสดงวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีคะแนน
ความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ความคงทนในการเรียนรู

Abstract
The objectives of this study were to 1) compare the learning achievement in Science
subject before and after Brain–Based Learning Provision 2) study the learning retention of
30 Mathayom Suksa 1 students after Brain–Based Learning Provision in the second semester
of academic year 2015 in Phraowittayakom School, Phrao District, Chiang Mai Province.
The instruments of this study were 1) 7 Science subject learning plans of using Brain-Based
Learning Provision in acid-base solution for 15 periods, evaluated by the experts. 2) the learning
achievement evaluation form in acid-base solution and retention in learning (KR-20=0.87).
The comparison of learning achievement in Science subject before and after Brain–Based Learning
Provision and paired t-test were 11.903 and p<.01, meaning the students who learned from
Brain–Based Learning Provision in acid-base solution gained higher scores with the statistical
significance at .01 level. The analyzing of learning retention after Brain–Based Learning Provision
was done through two same post tests that were administered 2 weeks apart. The paired t-test
were found at -2.024 and p>.01, meaning the students who learned from Brain–Based Learning
Provision in acid-base solution had retention in learning. The two post – test scores were not
different at the .01 statistical significance level.

Keywords
Brain–Based Learning Provision, Retention

บทนํา
การศึกษาเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากการศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสร า ง
ความไดเปรียบของประเทศเพื่อการแขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปน
พลวัต ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของตนใหสามารถกาวทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก
(Office of the Education Council, 2012, 1)
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แนวคิดทางวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge
Based Society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจําเปนตองไดรบั การพัฒนาใหรวู ทิ ยาศาสตร เพือ่ ทีจ่ ะไดมคี วามรูค วามเขาใจ
ในธรรมชาติ สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล และสรางสรรค (Ministry of Education, 2008)
จากการเรียนรูโ ดยการปฏิบตั จิ ริงซึง่ เปนกระบวนการเรียนรูท แี่ ทจริงของผูเ รียน จะทําใหผเู รียนเกิดความเขาใจ
และเกิดความรับรูอยางมีความหมาย เรียกวา “ความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding)” สามารถ
สรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อ
มีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา ดังนั้นการที่ผูเรียนจะสรางองคความรูไดจึงตองผานกระบวนการเรียนรู
ทีห่ ลากหลายและครูตอ งมีวธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 โรงเรียนพราววิทยาคม
พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2557 มีมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนพราววิทยาคมควรเรงพัฒนา ไดแก มาตรฐาน ว 6.1,
มาตรฐาน ว 3.1 และ มาตรฐาน ว 1.1 และพบวา มาตรฐาน ว 3. 1 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.93 ซึ่งตํ่ากวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและเปนมาตรฐานที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สาร และจากการ
ที่ผูวิจัยไดปรึกษา อภิปรายรวมกับครูสอนวิทยาศาสตรทุกคนใหความเห็นที่คลายกัน คือ นักเรียนไมมี
ความคงทนของความรู ลืมบทเรียนที่เรียนผานมา ไมสามารถนําความรูเดิมไปปรับใชได จึงเปนเหตุผลหนึ่ง
ที่นักเรียนทําคะแนน O-net วิชาวิทยาศาสตรไดนอย เปนเรื่องที่ครูที่สอนวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ใหความเห็นวา เรื่อง สารละลายกรด-เบส นักเรียนทําคะแนนไดนอยในการสอบเก็บคะแนนและ
การสอบปลายภาค ผนวกกับในปจจุบันพบปญหาของเยาวชนไทยจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,245
หนวยตัวอยาง กระจายทุกภูมิภาค สาเหตุที่ทําใหผลการเรียนของเยาวชนตกตํ่า ไดแก เยาวชนสนใจเรื่อง
ของเกมมากเกินไป ใหความสนใจสือ่ เพือ่ ความบันเทิงมากขึน้ ทําใหความสนใจในการศึกษาหาความรูล ดนอยลง
สือ่ การเรียนการสอนไมเหมาะสมกับเด็ก และคุณภาพของครูผสู อน เปนสาเหตุทาํ ใหผลการเรียนของนักเรียน
ตกตํ่า (National Institute of Development Administration, 2012, 1) ซึ่งปญหาบางอยางพบในนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีผ่ วู จิ ยั สอนเชนกัน ไดแก นักเรียนขาดความตัง้ ใจในการเรียนรู เนนความสนุกสนาน
มากกวาที่จะใฝเรียนใฝรูดวยความตั้งใจ ติดเกมและโทรศัพทมือถือนักเรียนบางคนไมเขาเรียน จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางตํ่าและนักเรียนไมมีความคงทนในการเรียนรูเพื่อจะนําไปใช
ประโยชนตอไป
ในปจจุบันไดมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจก็คือแนวคิดในการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain–Based Learning
หรือ BBL) ซึ่งการเชื่อมโยงการคนพบทางดานการเรียนรูของสมองกับการจัดการเรียนรูนี้เปนฐานสําคัญ
ที่จะทําใหเราสามารถกาวไปบนเสนทางของการพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กไดชัดเจนขึ้น มีหลักเกณฑ
และเหตุผล การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทําใหเด็กมีพัฒนาการการเรียนรู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
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ของสมองมนุษย ดังนั้นการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงนาจะเปนทางออกสําหรับวิกฤติการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชนไทย (Kiratikorn, 2004)
จากการที่ผูวิจัยมีประสบการณทํางานที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวากระบวนการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานมีความนาสนใจและไดขออนุญาตนํากระบวนการเรียนรูนี้มาทดลองใชกับนักเรียน
โรงเรียนพราววิทยาคม คือ กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
ดาราวิทยาลัยทีพ่ ฒ
ั นามาจากหลักการ TBM ของสถาบัน Jensen Learning Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Kooptarat, 2012) เปนการนําเอากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมาปรับกิจกรรมการเรียนรู
ที่สอดคลองกับธรรมชาติ และเอื้อตอการทํางานของสมองเพื่อใหเขากับบริบทของเด็กไทย ตามกุญแจ
สูห ลักการดารา ทีบเี อ็ม 9 ประการ โดยกระบวนการเรียนรูด ารา ทีบเี อ็ม ชวยผูเ รียนในการเชือ่ มกระบวนการคิด
ฝกใชทกั ษะการเรียนรูแ ละทํางานอยางประสานสอดคลองกับการทํางานของสมอง เนนการจัดสภาพแวดลอม
ใหเกิดการจําทั้งแบบชั่วคราวและถาวร โดยมีองคประกอบ คือ การบูรณาการ จิตใจ รางกาย และอารมณ
ใหอยูในสภาวะพรอมเรียน และหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนลบ ซึ่งจากการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความเขาใจ และเกิดการรับรูอยางมีความหมาย สามารถสรางเปนองคความรู
ของผูเ รียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน หรือความสามารถทีจ่ ะระลึกไดตอ สิง่ ทีเ่ คยเรียน
หรือเคยมีประสบการณรบั รูม าแลวสามารถนําไปใชไดในชีวติ ประจําวัน ซึง่ ความทรงจําระยะยาวนีส้ อดคลอง
กับความคงทนในการเรียนรู ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสราง
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูข องมนุษย อีกทัง้ เปนการจัดการเรียนรูร ปู แบบหนึง่ ทีม่ คี วามสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากเปนการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดรับประสบการณอันหลากหลายดวยเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบบนพื้นฐานแนวคิดของ
ความแตกตางระหวางบุคคลสําหรับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง
มาใชในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Thai Language institution, 2005, 4-5)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมองนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและพัฒนาความคงทนในการเรียนรู

วัตถุประสงค
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน
และหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
2. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning หรือ BBL)
Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา BBL คือ การเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู
ของสมอง เปนการเรียนรูท ตี่ อ งตอบคําถามทีว่ า อะไรบางทีด่ ตี อ สมอง เปนการเรียนรูท ผี่ สมผสานหรือรวบรวม
หลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง ซึ่งเปนการนําความรูการทํางาน
หรือธรรมชาติการเรียนรูข องสมองมาใชในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูข องสมองให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากความหมายขางตนของการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน สรุปไดวา เปนการเรียนรูท สี่ อดคลอง
กับการทํางานของสมองใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุล การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดจน
การจัดสิ่งแวดลอมรวมกับสื่อเพื่อการเรียนรูตางๆ ทําใหผูเรียนสนใจ เขาใจ เรียนรูและรับไวในความทรงจํา
ระยะยาว ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสรางศักยภาพสูงสุด
ในการเรียนรูของมนุษย
2. กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม เปนนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ทีม่ งุ เนนพัฒนาวิธกี ารคิด วิธกี ารปฏิบตั ิ วิธกี ารพูด วิธกี ารเรียนและวิธกี ารทํางานของนักเรียนใหสอดคลองกับ
การทํางานของสมองทีป่ ระสานเชือ่ มโยงอยางมีระบบ โดยใชกจิ กรรมทีก่ ระตุน ใหเกิดความทรงจําทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาวจากสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูเ พือ่ สงเสริมใหครูไดนาํ ความรูแ ละวิธกี ารใหมๆ ไปปรับใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ ทําใหเกิด
การหลอมรวมทั้งรางกาย จิตใจ และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพื้นฐานของ
ความพอประมาณและความมีเหตุผล
3. หลักการดารา ทีบีเอ็ม (Dara TBM) มีทั้งหมด 9 ประการ (Kooptarat, 2012, 7-9)
3.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration)
เปนการเพิม่ พลังทางใจ เปนกิจกรรมทีซ่ อื้ ใจผูเ รียนได เพือ่ สรางแรงจูงใจใหนกั เรียนอยากรู
อยากเรียนเพื่อเพิ่มพลังงานใหสมองใชในการเรียนรู หลั่งสารเคมีทําใหมีอารมณดี เรียนรูสนุก ทําใหสมอง
มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทําใหความจําดีขึ้น และชวยใหนักเรียนมีสมองที่มีพลังงานมากขึ้น
ที่จะเรียนรูตอไป
3.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety)
หลักการดารา ทีบีเอ็ม มีความเชื่อวาสมองจะเรียนรูไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนมีความริเริ่มสรางสรรค หลากหลาย กระตุนใหเกิดจินตนาการ ความทาทาย
การถายโอนขอมูลที่เสริมสรางกระบวนการคิด โดยใชกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะรางกายของนักเรียน
จะเปนการจัดสภาพรางกาย และอารมณใหอยูส ภาพพรอมทีจ่ ะเรียนรู การสรางบรรยากาศการเรียนรูท ตี่ นื่ เตน
แบบผอนคลาย ทาทาย และปลอดภัย จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูใ หแกผเู รียน วิธกี ารปรับเปลีย่ น
สภาวะรางกายตามกระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็มมี 7 ประการ คือ 1) กิจกรรมบริหารสมองและรางกาย
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2) กิจกรรมดนตรีและจังหวะ 3) กิจกรรมการยืดเสนยืดสาย 4) กิจกรรมการเพิม่ พลัง 5) กิจกรรมการผอนคลาย
6) กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค และ 7) กิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติ
3.3 นําความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ ชีน้ าํ ใหผเู รียนรู
แนวปฏิบัติและบรรลุตามเปาหมาย
3.4 จิตจดจํา (Repetition & Practice) เปนการใชหลักการดารา ทีบีเอ็ม ในการฝกทําซํ้าๆ
และปฏิบัติบอยๆ เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว
3.5 คุณธรรมนําสื่อสาร (Elaboration) เปนการประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูและนําไปใชใน
สถานการณตางๆ เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 บริหารความจํา (Preview/ Review/ Revise) เปนการจัดระบบการรับรูภ ายใตการทํางาน
ตามธรรมชาติของสมองซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูอยางสมบูรณและยั่งยืน โดยครูตองมีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ขั้น
คือ Preview, Review และ Revise ในแผนการจัดการเรียนรู 1 แผนถึงจะเปนการบริหารความจํา
3.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
คุณลักษณะของนักเรียนในดานตางๆ ประกอบดวยความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ
(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ)
3.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนักใน
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ป ญ ญาพั ฒ นาสมองเพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะต า งๆ อย า งครอบคลุ ม และเหมาะสม
โดยกระบวนการดารา ทีบีเอ็ม
3.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในครั้งนี้ เปนการนําแนวทางการจัดการเรียนรู
ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาปรับใช โดยมีปรับกิจกรรมการเรียนรู
ที่ ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ และเอื้ อ ต อ การทํ า งานของสมอง ซึ่ ง จะช ว ยพั ฒ นาการเรี ย นรู  ข องผู  เ รี ย น
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การวัดความคงทนในการเรียนรู
Kakai (1997, 172-173) กลาววา สามารถวัดความคงทนในการจําไดดังนี้
4.1 วิธแี หงการระลึกได (The Recall Method) คือการเปรียบเทียบผลระหวางหลังการทดสอบ
หลังเรียนเสร็จทันทีกบั การเวนระยะพักไปแลวทดสอบ จากนัน้ จึงเปรียบเทียบผลวาเหลือความรูร อ ยละเทาใด
4.2 วิธีแหงการรูจัก (The Recognation Method) คือวิธีการเลือกเอาสิ่งที่เคยเรียนมาแลว
ออกมาจากสิ่งอื่นๆ ที่ปนอยูซึ่งมีลักษณะคลายกันมากๆ
4.3 วิธีการเรียนใหม (The Relearning Method) หรือเรียกวาวิธีการประหยัดเวลา คือ
การเปรียบเทียบ การเรียนรูแบบเดิมกับการเรียนรูแบบใหมวาถาจะเรียนรูแบบเดิมจะใชเวลาเทาไร
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สรุปไดวา การวัดความคงทนในการเรียนรูจากวิธีแหงการระลึกได คือ การเปรียบเทียบผลระหวาง
หลังการทดสอบหลังเรียนเสร็จทันทีกับการเวนระยะพักไปแลวทดสอบ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้วัดความคงทน
ในการเรียนรู โดยการวัดความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากที่ไดทิ้งระยะเวลาไว เปนเวลา 2 สัปดาห โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมโดยใชทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Tanmuangjai (2008) ไดศึกษาเรื่อง ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนคลองหนองใหญ จํานวน 44 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.897 3) แบบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบหาคาทีแบบสองกลุมสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนความสามารถใน
การสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ทีเ่ รียนโดยใชกจิ กรรมการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Ozden & Gultekin (2008) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทนของความรูข องนักเรียนเกรด 5 ในวิชาวิทยาศาสตร การทดลอง
ไดรับการออกแบบเปนกอนและหลังการทดสอบ ดําเนินการในปการศึกษา 2004-2005 ที่ Abdurrahman
Pasa Primary School ซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศตุรกี 2 หองเรียน คือ 5-A และ 5-B ไดรับ
การพิจารณากลุมทดลองและการควบคุมตามลําดับ ผูเขารวมการศึกษาครั้งนี้มี 22 คน ใชเวลาศึกษา 11 วัน
รวมเปน 18 ชั่วโมง ในระหวางขั้นตอนการวิจัยกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ในขณะที่กลุมควบคุมไดใชการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ขอสอบแบบปรนัย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 40 ขอ) การวิเคราะห
การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมที่มีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม
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วิธีการวิจัย
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 212 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพราววิทยาคม
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเ รือ่ ง สารละลายกรด-เบสโดยใชรปู แบบ
การจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานตามแนวทางของดารา ทีบเี อ็ม จํานวน 7 แผน ใชเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู  ทั้ง หมด 15 คาบ และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง สารละลายกรด-เบส
จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่น KR-20 เทากับ 0.87
3. การเก็บรวมรวบขอมูล ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง
สารละลายกรด-เบส เพื่อวัดความรูความสามารถของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห ต  อ ไป จากนั้ น ผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช แ ผน
การจัดการเรียนรู เรื่อง สารละลายกรด-เบสโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เมื่อเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการวัดผลหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิม เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห ผูวิจัยทําการวัดความคงทนในการเรียนรู
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมกับกลุมตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู 2 ครั้งมาวิเคราะหตามวิธี
การทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน
(Paired t-test) เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรู การวิเคราะห
ผลการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน
¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥
nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
Îµª´ª°¥nµ

n°Á¦¸¥
8.17
3.25

®¨´Á¦¸¥
19.50
5.41

30

30

T

P

11.903

< .01

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 19.50 สูงกวาคาเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนซึง่ มีคา เทากับ 8.17 เมือ่ ทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุม สัมพันธกนั
ไดคาเทากับ 11.903 และ p < .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส
ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความคงทนในการเรียนรู
การศึกษาความคงทนในการเรียนรูข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโ ดยใชสมอง
เปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ครั้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน

nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
Îµª´ª°¥nµ

ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼o
®¨´Á¦¸¥¦´Ê
®¨´Á¦¸¥
t
¸É 1
¦´Ê¸É 2
19.50
18.63
-2.024
5.41
4.99
30
30

P

> .01
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนทีเ่ รียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน มีคา เฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียน
ครั้งที่ 2 เทากับ 18.63 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 เทากับ 19.50 เมื่อทดสอบคาทีแบบขอมูล
สองกลุมสัมพันธกัน ไดคาเทากับ -2.024 และ p > .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรือ่ ง สารละลายกรด-เบส ทีเ่ รียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนครัง้ ที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนน
หลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องสารละลายกรด-เบส ผูวิจัยสามารถแยกอภิปรายผลออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ครูจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่องสารละลายกรด-เบส ซึ่งการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งสารละลายกรด-เบส พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานสูงกวา
กอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุผลดังนี้
1.1 อายุของผูเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง
มีอายุประมาณ 12-13 ป ซึ่งเปนวัยที่สมองมีการเจริญเติบโต จะสงผลใหเกิดการเรียนรูไดดี สอดคลองกับ
Lortakool (2014) ซึ่งกลาววา พัฒนาการทางสมองของเด็กจะเติบโตอยางรวดเร็วมากใน 3 ขวบปแรก
และยังพัฒนาตอไปจนถึง 12 ป แตหลังจากอายุ 12 ปไปแลว จะมีการพัฒนาอยางชาๆ ไปจนกระทั่ง
โตเป น ผู  ใ หญ เ ต็ ม ที่ จ นอายุ 25 ป แต ถ  า หากว า ยั ง มี ก ารเรี ย นรู  ใ หม ๆ เกิ ด ขึ้ น เสมอยั ง คงมี พั ฒ นาการ
ในทางดานสมองเติบโตตอไปได
1.2 กิ จ กรรมที่ จั ด กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะคํานึงถึงพัฒนาการในการทํางานของสมอง
เปนสําคัญ และเปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมพัฒนาการของผูเ รียนทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับ Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน คือ การเรียนรู
ที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามที่วา อะไรบางที่ดีตอสมอง
เปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางาน
ของสมอง ซึ่ งเปนการนํ าความรูการทํางานหรือธรรมชาติ การเรี ยนรูของสมองมาใชในการออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตัวอยางในภาพ 1 นักเรียน
มีความตื่นเตน กระตือรือรน สนใจในกิจกรรมที่แปลกใหม และมีความตั้งใจสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรู
อยางมีความสุขมีความอยากรูอยางตอเนื่อง มีพัฒนาการดานทักษะการคิดดีขึ้น และยังสงผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียนอีกดวย
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ภาพ 1: นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส

ดวยเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการดารา
ทีบเี อ็ม สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูไ ดและทําใหคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
ของกลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นีซ้ งึ่ ไดแกนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยคะแนนผลสัมฤทธิห์ ลังการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน
จากการศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูมีการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส จากการทดสอบพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไมแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบใชสมองเปนฐานตามหลักกระบวนการเรียนรู
แบบดารา ทีบเี อ็ม เปนนวัตกรรมการเรียนรูข องโรงเรียนดาราวิทยาลัยทีม่ งุ เนนพัฒนาวิธกี ารคิด วิธกี ารปฏิบตั ิ
วิธกี ารพูด วิธกี ารเรียนและวิธกี ารทํางานของนักเรียนใหสอดคลองกับการทํางานของสมองทีป่ ระสานเชือ่ มโยง
อยางมีระบบ โดยใชกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดความทรงจําทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหครูไดนําความรูและวิธีการใหมๆ ไปปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ ทําใหเกิดการหลอมรวมทั้งรางกาย จิตใจ
และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพื้นฐานของความพอประมาณและความมีเหตุผล
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียน
มีสวนรวมทุกขั้นตอน เนนการปฏิบัติจริงเปนกระบวนการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนมา และเกิดการรับรูนั้นอยางมีความหมาย มีความจําระยะยาว เกิดความคงทน
ในการเรียนรูนั่นเองสอดคลองกับ Call & Featherstone (2003, 9) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
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เป น ฐาน คื อ การเรี ย นรู  ที่ อ ธิ บ ายการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู  แ นวคิ ด และทฤษฎี ต  า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สมองมา
ชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรมากที่สุด ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ครูจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นนํา
ขัน้ สอน และขัน้ สรุปตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท วั่ ไป แตจะมีการสอดแทรกหลักการดารา ทีบเี อ็ม 9 ประการ
เขาไปดวยในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดของแตละหลักการของ Jensen (2007 cited in
Kooptarat, 2012, 7-9) ดังตอไปนี้
2.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration)
เปนการเพิม่ พลังทางใจทีซ่ อื้ ใจผูเ รียนได ใชเทคนิคการเสริมแรง ครูอาจจะมีการมอบรางวัล
หรือคะแนนพิเศษ เปนแรงเสริมทางบวกใหกับนักเรียน และมีกิจกรรมแทรกแซงที่เหมาะสม เชน ครูมีการ
จัดกิจกรรมบริหารสมอง เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากรูอยากเรียนกอนเขาสูการเรียน เรื่อง สารละลาย
กรด-เบส เปนการเพิ่มพลังการรับรู โดยหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนเชิงลบ สมองจะหลั่งสารเคมีทําใหผูเรียน
มีอารมณดี มีความสุข ทําใหสมองมีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทําใหความจําดีขึ้น
2.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety)
ครูมีการจัดกิจกรรมดวยขั้นตอนงาย ๆ และกิจกรรมควรมีความหลากหลาย สรางสรรค
ภายในคาบเรียน ไมควรเปนกิจกรรมเดียว และไมซํ้าเดิม เชน ครูเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ
และจิตใจโดยใหนกั เรียนเลนเกมสงบอลตามเสียงเพลง เพือ่ เอือ้ ใหผเู รียนทีม่ วี ธิ กี ารเรียนรูท แี่ ตกตางกันมีโอกาส
ไดทําความเขาใจในเรื่องๆ หนึ่ง ตามความถนัดของตนเอง โดยใชกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย
ของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยแทรกการปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย 7 ประการไวในแผนการจัดการเรียนรู
2.3 นําความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดที่จะเอื้อใหสมองรูทิศทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู มีแนวทาง สามารถคิดตาม ทําความเขาใจ เพือ่ ชีน้ าํ ใหผเู รียนรูแ นวปฏิบตั จิ นบรรลุตามจุดประสงค
ของแตละกิจกรรม เชน ครูชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียน เรื่อง สารละลายกรด-เบส แตละคาบใหนักเรียนฟง
และนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวัตถุประสงคในการทดลอง เปนตน
2.4 จิตจดจํา (Repetition & Practice) เปนการการฝกทําซํา้ ๆ และปฏิบตั บิ อ ยๆ โดยใชกจิ กรรม
สรางสรรคและหลากหลาย เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว การทําซํ้านั้นตองผานการฝก
และการแกไขใหเขาใจ และปฏิบตั จิ นถูกตองแลว สมองตองมีขอ มูลรายละเอียดทีถ่ กู ตองกอนจึงจะนําเอามาใชได
โดยครูจะมีการจัดกิจกรรมตางๆ ในแผนการจัดการเรียนรู เรือ่ ง สารละลายกรด-เบส เชน รายงานผลการทดลอง
นําแบบฝกหัดและเกมตางๆ มาใหนักเรียนไดฝกทําบอยๆ ทําซํ้าๆ ในคาบเรียน เปนตน
2.5 คุณธรรมนําสื่อสาร (Elaboration) เปนการฝกสมองใหคิดประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรู
และนําไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ การบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน โดยครูใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูมาชวยกันระดมความคิด
ทําชิ้นงานและนําเสนอผลงาน เรื่อง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน และนักเรียนมีการนําความรูไปปรับใชในชีวิต
ประจําวันและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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2.6 บริหารความจํา (Preview/ Review/ Revise) เปนการจัดระบบการรับรูภ ายใตการทํางาน
ตามธรรมชาติของสมอง ซึง่ จะนําไปสูก ารเรียนรูอ ยางสมบูรณและยัง่ ยืน โดยครูตอ งมีการจัดกิจกรรมทัง้ 3 ขัน้
คือ Preview Review และ Revise ในแผนการจัดการเรียนรู 1 แผน ดังตัวอยางภาพ 2-4

ภาพ 2: ขั้น Preview นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเลนเกมปริศนาอักษรไขว เรื่อง สารละลายกรด-เบส
ในชีวิตประจําวันเพื่อตรวจสอบความรูเดิมและเปนแนวทางนําไปสูความรูใหม

ภาพ 3: ขั้น Preview นักเรียนแตละกลุมชวยกัน
ระดมความคิดเพื่อทําชิ้นงาน เรื่องการจําแนกสาร
ในชีวิตประจําวันเปนขั้นการจัดกิจกรรมใหมเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูใ นเรือ่ งเดิม เพือ่ ใหสมองทบทวน
เรื่องราวประสบการณเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรู
และประสบการณใหม

ภาพ 4: ขั้น Revise นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส
เปนการจัดกิจกรรมเนนความสําคัญของการปรับแกไข
ข อ มู ล ความรู  ใ ห ถู ก ต อ งก อ นที่ ส มองจะบั น ทึ ก เป น
ความจํ า ที่ ถ าวรนํ า ไปสู  ก ารเรี ย นรู  อ ย า งสมบู ร ณ
และยั่งยืน
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2.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
คุณลักษณะของนักเรียนในดานตางๆ อันประกอบดวยความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ
(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ)
สมองจะตอบสนองและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ดังนั้นสิ่งแวดลอมมีผลตอสมอง โดยครูจัดกิจกรรม
และสิ่งแวดลอมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน เชน การปรับเปลี่ยนกลุมในการ
ทํากิจกรรมรวมกันโดยครูมีลูกอมมาแจก ใหนักเรียนที่เลือกลูกอมสีเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน เปนตน
การเปลี่ยนสถานที่เรียน การจัดหองเรียนใหนาเรียน การสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนอยากเรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย การใชแหลงเรียนรูใหมๆ การใชเทคโนโลยี เปนตน
2.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนัก
ในการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ป ญ ญาพั ฒ นาสมองเพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะต า งๆ อย า งครอบคลุ ม และเหมาะสม
ในวิชาวิทยาศาสตรมกี ารจัดกิจกรรมทีส่ อดแทรกหลักการดารา ทีบเี อ็ม และสือ่ การสอนทีม่ คี วามหลากหลาย
เพื่อให นักเรี ยนเกิ ดทักษะทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกต างของนั กเรียนเปนรายบุคคล
ซึง่ เปนกิจกรรมทีน่ กั เรียนชอบมาก นักเรียนจะดีใจมาก สนุกสนาน และมีปฏิสมั พันธกบั ครูดมี าก ดังตัวอยางภาพ 5

ภาพ 5: นักเรียนทําการทดลองวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร

2.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน เพราะความเครียด อารมณ
ทาทาง ความ-เชื่อ การเคลื่อนไหว และปญญามีผลตอการเรียนรูทุกรูปแบบ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู
และมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อสนองความตองการของนักเรียนและคํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ
เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด เพื่อใหสมองสามารถทํางานได
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ตามธรรมชาติ มีความสุข กอใหเกิดการเรียนรูไ ดอยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานตามหลักกระบวนการเรียนรูด ารา ทีบเี อ็ม ทีก่ ลาวมาขางตน เปนการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เนนทักษะกระบวนการตางๆ ตามทีไ่ ดกลาวมาขางตน เพือ่ ผูเ รียนเกิดการเรียนรูท แี่ ทจริง เกิดความทรงจําระยะสัน้
และนําไปสูค วามทรงจําระยะยาว นักเรียนมีความรู ความเขาใจทีเ่ กิดจากความคงอยูข องความรูใ นสิง่ ทีเ่ รียนรูม า
เกิดการรับรูอยางมีสมบูรณและยั่งยืน สรางเปนองคความรูของตนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองอยาง
ยาวนาน จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันและการเรียนในอนาคตได ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Ozden & Gultekin
(2008) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนของความรูข องนักเรียนเกรด 5 ในวิชาวิทยาศาสตร การออกแบบการศึกษาเปนการวิเคราะห
การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมที่มีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสมอง
เปนฐานขางตนสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้

สรุป
ในการวิจยั การจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
สามารถสรุปไดวา 1) คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1หลัง
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และ 2) คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนครัง้ ที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนครัง้ ที่ 1 อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานที่ ส อดแทรกหลั ก การดารา ที บี เ อ็ ม ควรให
ความสําคัญกับการวางแผนการจัดการเรียนรูแ ละเลือกสือ่ การสอนทีม่ คี วามหลากหลายใหเหมาะสม ครอบคลุม
เนือ้ หาวิชา ซึง่ จะทําใหผเู รียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของผูเ รียน
ผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียนและเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1.2 การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานที่ ส อดแทรกหลั ก การดารา ที บี เ อ็ ม ควรให
ความสํ า คั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในเนื้อหาอื่นๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร หรือในระดับ
ชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการ ดารา ทีบีเอ็มกับ
ความคิดสรางสรรค
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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย 2) พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและกําหนดความตองการกับกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ แบบสอบถาม และ 2) ออกแบบและพั ฒ นาออนโทโลยี ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใชคือ โปรแกรม Protégé ประเมินออนโทโลยีดวยแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (x̅ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยว เปน
เพศชาย 218 คน เปนเพศหญิง 166 คน สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จํานวน 194 คน มีความสนใจแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 333 คน และไมเคยมีประสบการณ
ในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยงเชิงสุขภาพจํานวน 292 คน โดยสารสนเทศที่ตองการสืบคน
มากที่สุดคือ ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม (x̅ = 4.51) รองลงมาคือขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ (x̅ = 4.48) และ
*ผูเขียนหลัก
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ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41) ผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย
คลาสหลัก 8 คลาส ไดแก คลาสที่พัก คลาสรานอาหาร คลาสกิจกรรม คลาสสถานที่ใหบริการ คลาส
แหลงทองเที่ยว คลาสทัวรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คลาสยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และคลาสตําแหนงที่ตั้ง
ผลการประเมินออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น พบวา โดยภาพรวมออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.54)

คําสําคัญ
ออนโทโลยี การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

Abstract
This research aims to: 1) study the behavior of information retrieval on health tourism in
Thailand; 2) development and evaluation of ontology of health tourism in Thailand. The research
method is divided into 2 phases: 1) study and requirement: the questionnaires were used as the
research tool for 384 respondents; and 2) design and development of ontology of health tourism
in Thailand: Protégé program as the research tool. The questionnaires for evaluation were used as
the research tool for 5 experts. The data was analyzed by frequency, mean and standard deviation.
The results revealed 218 males and 166 females. Most of them had no experience in 194
health tourism, 333 were interested in health tourism and 292 people has no experience in searching
for health information. The most searched information is hotel information (x̅ = 4.51), followed by
location information (x̅ = 4.48) and product information (x̅ = 4.41). The development of ontologies
for health tourism consists of 8 main classes: Accommodation, Restaurants, Activities, Place,
Attraction, Health Tour, Products and Location. The ontology evaluation developed found that the
overall ontology developed was most appropriate (x̅ = 4.54)

Keywords
Ontology, Health Tourism

บทนํา
การทองเทีย่ วเปนสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ของคนในชาติ และเปนสวนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ชวยสรางรายไดหมุนเวียนภายในประเทศ การทองเที่ยว
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว (Department of Tourism, 2015, 2)
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวนิยมมา เนื่องดวยความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร สถานที่ทองเที่ยวที่โดดเดนเปนเอกลักษณ โดยพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
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ชาวไทยที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในรอบป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 57.8 เปนรอยละ 63.3 เปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร
ประชุมสัมมนา เลนหรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา ขอมูลในรอบป พ.ศ. 2559 ภาคที่มีประชากรเดินทาง
ไปทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูท รี่ อ ยละ 30.3 มีเหตุผลหลักเพือ่ เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน อยูที่รอยละ 33.1 รองลงมาคือการทองเที่ยวในเชิงพักผอนหยอนใจ อยูที่รอยละ 20.2 กิจกรรมที่นิยม
ทําระหวางการทองเทีย่ วคือ ทองเทีย่ วเชิงพักผอนหยอนใจ อยูท รี่ อ ยละ 42.3 รองลงมาคือทองเทีย่ วเชิงศาสนา
อยูที่รอยละ 30.1 (National Statistical Office, 2017, 2)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) กําลังไดรับความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวที่มี
ความใสใจในสุขภาพ เปนการเดินทางทองเที่ยวในลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย
อาทิ การเขาใชบริการสุขภาพที่ชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง
เนนการบําบัด รักษาโรคบํารุงสุขภาพกายและสุขภาพจิตเปนเปาหมายหลัก (Choksuchat & Chantrapornchai,
2016, 17) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนหนึ่งในนโยบายอุตสาหกรรมเปาหมายที่สําคัญของรัฐบาล
ซึ่ ง เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศมาตั้ ง แต ป  พ.ศ. 2558 โดยได ม อบหมายให
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการบริหารใหมีความสอดคลองกับหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) (Department of Health Service
Support, 2016, 1) ในประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวในลักษณะนี้ โดยสงเสริมใหมีการลงทุน
การขยายการตลาดไปอยางกวางขวางดวยความไดเปรียบทางความพรอมและทรัพยากรการทองเที่ยว
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ การบริการดานการแพทยทมี่ รี ะดับราคาการใหบริการทีไ่ มสงู นักเมือ่ เทียบ
กับประเทศใกลเคียงรวมถึงการบริการดานสุขภาพหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง เชน การแพทยแผนไทย สปา
คลินิก เปนตน (Teeranon, 2018, 33)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีดวยกัน 2 ประเภท คือ 1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health
Healing Tourism หรือ Medical Tourism) เปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดรักษาสุขภาพ 2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Tourism) เปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เนนการเรียนรูวิถีชีวติ ทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ
(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น ซึ่งในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพ
กําลังไดรบั ความนิยมเปนอยางมากและเปนแนวโนมทีส่ าํ คัญของโลก สงผลใหมนี กั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและ
ตางประเทศที่สนใจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอยางตอเนื่อง ดวยประเทศไทยมีความโดดเดนและ
มีความหลากหลายจนเปนที่รูจักและยอมรับของนักทองเที่ยวทั่วโลก สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดทุกระดับ
ตั้งแตระดับ High-End จนถึงทองเที่ยวในระดับทั่วไป เนื่องจากเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ
ศาสตรในการดูแลสุขภาพดัง้ เดิมมาใชเปนสวนหนึง่ ในการบริการทางสุขภาพนัน่ เอง (Office of the Permanent
Secretary, 2016, 36) นอกจากนี้แลวกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพยังเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้ออีกดวย
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ออนโทโลยี (Ontology) เปนแนวคิดในการบรรยายองคความรูและสิ่งที่เราสนใจอยางมีขอบเขต
นิยมนํามาใชในงานหลากหลายดาน ทั้งการจัดการความรู ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ออนโทโลยีชวยในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบคนขอมูลใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและ
ไดขอมูลที่รวดเร็วขึ้น (Fensel, 2004) เนื่องดวยออนโทโลยีเปนหลักการทฤษฎี ในเชิงตรรกะ (Logic)
ทีใ่ ชกาํ หนดความหมายของการอธิบายคําศัพทจากขอบเขตทีส่ นใจซึง่ มีการอธิบายความหมายนัน้ ดวยรูปแบบ
อยางเปนทางการทีม่ โี ครงสรางและความสัมพันธแบบลําดับชัน้ มีการนําออนโทโลยีมาชวยในการเก็บขอมูล
เพือ่ ใชในการคนคืนสารสนเทศในลักษณะเว็บเชิงความหมายดวยกันอยางหลากหลายทัง้ ในงานทางดานการแพทย
การศึกษา การเกษตร การทองเทีย่ ว ทีช่ ว ยใหผใู ชสามารถคนคืนและเขาถึงสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
ของผูใชงาน และออนโทโลยียังสามารถนําไปประยุกตใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและพัฒนาตอยอด
เปนระบบสารสนเทศไดอยางหลากหลาย (Prompukdee, Buranarach & Rungrattanaubol, 2015, 63)
สําหรับออนโทโลยีการทองเที่ยวนั้นพบวา มีหลายงานวิจัยที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นมา อาทิเชน
งานวิจัยของ Mouhim, EL aoufi, Cherkaoui, Douzi & Mammass (2011, 323) ที่ออกแบบการจัดการ
ความรูออนโทโลยีโดยใชกรณีศึกษาการทองเที่ยวไดคลาสการทองเที่ยวจํานวน 7 คลาส งานวิจัยของ
Kotcharat (2011, 101) ที่ทําการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบท โดยเนนความตองการสืบคนขอมูล
ของนักทองเที่ยวเปนหลัก ในงานวิจัยของ Chuenta, Thongkam & Phuboon-ob (2014, 32) ไดวิจัยเรื่อง
การคนคืนสารสนเทศการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใชออนโทลีดวยวิธีการ
จากบนลงลาง จากลางขึ้นบน และแบบผสม ซึ่งผลการทดลองสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการคนคืน
ดวยการออกแบบแบบผสมทําไดดีที่สุด งานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการพัฒนาประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส
ประกอบดวย คลาสสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คลาสงานประเพณีและวัฒนธรรม คลาสวิถีชีวิต
คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดแสดง คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เขารวมได คลาสตําแหนงที่ตั้ง และ
คลาสวันเวลาทําการ นอกจากนี้ยังพบ การออกแบบออนโทโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
(Khruahong, Kong & Hoang, 2015, 362) และงานวิจยั ทีท่ าํ การพัฒนาเว็บเชิงความหมายดวยออนโทโลยี
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ กรณีศกึ ษาอําเภอหัวหิน เพือ่ ใชสาํ หรับการคนหาขอมูลการทองเทีย่ ว (Choksuchat
& Chantrapornchai, 2016, 16)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
จากขอบเขตองคประกอบในการขับเคลือ่ นการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย
4 ผลผลิตหลัก คือ 1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) 3) ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจยั (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางบริการยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) (Department of Health Service Support, 2016, 3) เพื่อสามารถ
นํ า ไปใช เ ป น ฐานในการพั ฒ นาระบบการค น คื น สารสนเทศการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในประเทศไทย
ใหมีประสิทธิภาพสําหรับการคนคืนเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใชงานมากที่สุด
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
2. เพือ่ พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
1. ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ (Office of the
Permanent Secretary, 2016, 36-37) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism หรือ Medical
Tourism) หรือการทองเที่ยวเชิงการแพทย จะเนนการเขามาทองเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลเปนหลัก รูปแบบ
การเดินทางทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพนี้จะเขามาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับ
โปรแกรมการทํ า กิ จ กรรมบํ า บั ด รั ก ษาสุ ข ภาพ อาการเจ็ บ ป ว ย การรั ก ษาพยาบาล หรื อ ฟ  น ฟู สุ ข ภาพ
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชน การตรวจรางกาย การทําศัลยกรรมตกแตง
การทําฟน การแกไขสายตาใหปกติ (LASIK) การตรวจสุขภาพ (Physical Check-up) การฟนฟูรักษา เปนตน
การท อ งเที่ ย วเชิ ง บํ า บั ด รั ก ษาสุ ข ภาพในประเทศไทย มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเี่ ขามาทองเทีย่ วรวมกับการใชบริการดานสุขภาพเพิม่ มากขึน้ โดยนิยมเขาใชบริการ
ในโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ ประเทศไทยมีขอ ไดเปรียบประเทศคูแ ขงในการจัดการทองเทีย่ วดานนีค้ อื มาตรฐาน
และการใหบริการที่ดูแลเอาใจใสผูปวยอยางดี มีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย
มีความรูความสามารถ มีคุณภาพใกลเคียงประเทศชั้นนําดานการแพทย แตคาใชจายตํ่ากวา อีกทั้ง
ความสะดวกในการเขาถึงบริการ
1.2 การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เปนการเขามาใช
บริการการทองเที่ยวที่มีกิจกรรมชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบําบัดใหรางกายมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงขึ้น รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวจะเปนในลักษณะเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เนนการเรียนรูวิถีชีวติ ทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสขุ ภาพ
(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น เชน การนวดแผนไทย อบ ประคบสมุนไพร
การอาบนํ้าแรหรือนํ้าพุรอน การทําสปา โปรแกรมการออกกําลังกาย การควบคุมอาหารหรือการบริโภค
อาหารเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ เปนตน ในปจจุบนั ไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ วชาวตางชาติเปนจํานวนมาก
เพราะประเทศไทยมีโรงพยาบาลทีม่ คี วามพรอมและมีมาตรฐาน มีความทันสมัย มีอตั ราคาบริการทีเ่ หมาะสม
และมีบริการที่ดี พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย
การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ
ศาสตรในการดูแลสุขภาพดั้งเดิมมาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ จึงทําใหการบริการเชิงสงเสริม
สุขภาพมีความโดดเดนและมีความหลากหลายจนเปนที่รูจักและยอมรับของนักทองเที่ยวทั่วโลก สามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดทุกระดับตั้งแตระดับ High-end จนถึงทองเที่ยวเที่ยวในระดับทั่วไป การทองเที่ยว
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ในลักษณะนี้จะเปนการดูแลสุขภาพองครวม การนวดไทย ฤๅษีดัดตน การฟนฟูจิตใจและรางกาย สปา ซึ่ง
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพทีม่ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ การดูแลสุขภาพนัน้ ยังไมเปนทีแ่ พรหลายเทาทีค่ วร สวนใหญ
จะเปนการทองเทีย่ วรวมกับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีด่ แู ลสุขภาพรวมดวย เชน ทัวรแพทยแผนไทย ทัวรอาหารสมุนไพร
ทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน อาบนํ้าแร ทัวรฝกสมาธิและบําเพ็ญภาวนา
ทัวรแหลงธรรมชาติ เปนตน
2. องค ป ระกอบการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ องคประกอบ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืน ประกอบดวย 4 สวน (Department of Health
Service Support, 2016, 18-19) ดังนี้
2.1 ศู น ย ก ลางบริ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ไดแก บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ/สปา
เพื่อสุขภาพ บริการนวดเพื่อเสริมสวย บริการ Medical Spa บริการสปานํ้าพุรอน บริการ Thalasso Therapy/
Climato Therapy บริการแบบพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long Stay for Health) บริการแบบ Health
Resort บริการแบบ Rehabilitation Center
2.2 ศูนยกลางบริการสุขภาพ ประกอบดวย
2.2.1 บริการรักษาพยาบาล ไดแก บริการเสริมความงาม บริการทันตกรรม บริการ
ศั ล ยกรรมตกแต ง การตรวจสุ ข ภาพด ว ยเทคโนโลยี ขั้ น สู ง บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลเฉพาะทางที่ ต  อ งใช
ความชํานาญและเทคโนโลยีชั้นสูง ไดแก การผาตัดเปลี่ยนขอเขาและสะโพก/ การผาตัดโรคหัวใจ/ การรักษา
โรคมะเร็ง/ การรักษาผูม บี ตุ รยาก/ Lasik/ การเปลีย่ นถายอวัยวะ/การดูแลผูส งู อายุ/การรักษารองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม/ anti-aging
2.2.2 บริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ไดแก จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
แพทยแผนไทย/คลินิกแพทยแผนไทย จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางแพทยทางเลือก/คลินิกแพทย
ทางเลือก
2.2.3 บริการหองปฏิบัติการ ไดแก บริการหองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐาน
ระดับประเทศ หรือเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา งานวิจัย และงานดานระบาดวิทยา
โดยใชเทคโนโลยีในระดับสูง บริการหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดมาตรฐานสากลสาหรับใหบริการทดสอบกลุม ตัวอยาง
(Specimen) รวมทั้งการรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย บริการหองปฏิบัติการ
ทางทันตกรรมแบบครบวงจร บริการหองปฏิบัติการที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของยา
2.3 ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย ไดแก
2.3.1 การจัดการศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา (Professional and Post
Graduate) การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาและหลังปริญญา (Undergraduate and
Post Graduate Training)
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2.3.2 การจัดการศึกษาระดับแรงงานมีฝมือ (Skill Labor) การผลิตพนักงานผูใหบริการ
(Therapist) การผลิตผูดูแลผูสูงอายุ (Care Worker) การผลิตผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
และศาสตรการแพทยทางเลือกใหม
2.3.3 การจัดประชุมนานาชาติ (MICE) การจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับ World
Congress ในประเทศไทย การเขารวมเปนเจาภาพจัดการประมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Bidding)
2.4 ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไดแก ยาแผนปจจุบนั ยาสมุนไพรไทย เครือ่ งสําอาง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องมือแพทยและอุปกรณ
3. พฤติกรรมนักทองเทีย่ ว เปนการกระทํา การแสดงออกทุกอยางของนักทองเทีย่ วเกีย่ วกับสินคา
บริการ รวมถึงทุกอยางที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว พฤติกรรมจะแสดงออกมาเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งมากระทบ มีแรงจูงใจ หรือตองการที่จะมุงไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยแตละคนจะมีกระบวนการใน
การแสดงออกแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับองคประกอบจากปจจัยหลากหลายประการ อาทิเชน เปาหมาย
ของการทองเที่ยว ความพรอม วุฒิภาวะ สถานการณ วิธีการคิด การแปลความหมาย การตัดสินใจ เปนตน
ในการทองเที่ยวในแตละครั้งนักทองเที่ยวมักจะคนหาขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวดวยตนเองโดยใชคําสั้นๆ
หรือวลี เพื่อคนหาสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวโดยไมระบุรายละเอียดอื่นๆ (Kanawarong, 2014, 56-58)
ซึ่งเปนไปตามลักษณะของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
8 ขั้นตอน (Ellis, 1997, 216-217) ดังนี้
3.1 การเริ่มตน (Starting) เปนการเริ่มตนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเปน
การทํางานชิ้นใหมหรือสนใจศึกษาหาความรูใหมจากการสอบถามเพื่อนรวมงาน ผูรู หรือการอาน
3.2 การเชื่อมโยง (Chaining) เปนการเชื่อมโยงสารสนเทศจากการอางอิงหรือบรรณานุกรม
อาจเปนการเชื่อมโยงยอนหลัง คือเชื่อมโยงจากรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมในเอกสารที่มีอยู
หรือการเชื่อมโยงขางหนา คือเชื่อมโยงวามีเอกสารใดอางถึงเอกสารที่มีอยูบาง
3.3 การสํารวจเลือกดู (Browsing) เปนการคนหาโดยมีเรือ่ งทีต่ อ งการหรือสนใจอยางกวาง ๆ
จึงตองสํารวจสารสนเทศในเรื่องที่สนใจ เพื่อเลือกดูอยางผานๆ
3.4 การแยกแยะ (Differentiating) เปนการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได โดยใชเกณฑ
ตางๆ เพื่อกรองสารสนเทศที่แสวงหา
3.5 การตรวจตรา (Monitoring) เปนการตรวจตราสารสนเทศใหม ในเรือ่ งทีส่ นใจและคุน เคย
3.6 การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เปนการดึงสารสนเทศที่ตองการจากผลลัพธที่
ไดจากการคนหา ซึ่งผูใชจะเปนคนตรวจสอบเองวาตรงตามความตองการหรือไม
3.7 การตรวจสอบ (Verifying) เปนการตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศที่ไดรับ
3.8 การสิ้นสุด (Ending) เปนการแสวงหาสารสนเทศขั้นสุดทายเพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศ
ที่แสวงหาไดทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อใหแนใจวาไดสารสนเทศที่ตองการแลว
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วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การศึกษาและกําหนดความตองการออนโทโลยี ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1.1 การศึ ก ษาข อ มู ล การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในบริ บ ทของไทย ที่ เ ป น การท อ งเที่ ย วใน
ลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย เนนการบําบัด รักษาโรค บํารุงสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเปนเปาหมายหลัก แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ หรือ
การทองเที่ยวเชิงการแพทยที่จะเนนการเขามาทองเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลเปนหลัก โดยเฉพาะชาวตางชาติ
ที่นิยมเขาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชน และ 2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ เปนการเขามาใชบริการ
การทองเทีย่ วทีม่ กี จิ กรรมชวยฟน ฟูรา งกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบําบัดใหรา งกายมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงขึน้
เปนในลักษณะทีเ่ ยีย่ มชมสถานทีท่ อ งเทีย่ วทางธรรมชาติ เนนการเรียนรูว ถิ ชี วี ติ ทางวัฒนธรรมเพือ่ การพักผอน
และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น
1.2 การศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนการศึกษา
เอกสาร รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และสอบถามนักทองเทีย่ วเกีย่ วกับพฤติกรรมและขอมูลทีต่ อ งการในการสืบคน
สารสนเทศที่ตองการ ดวยแบบสอบถามออนไลนและผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองในระหวางวันที่
1 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อนําขอมูลมาประกอบการออกแบบออนโทโลยี
1.3 การรวบรวมคําศัพท วิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการศึกษาขอมูลทัง้ สองสวน เพือ่ นํามารวบรวม
เปนคําศัพทสําหรับการออกแบบเปนออนโทโลยี
2. การออกแบบและพั ฒ นาออนโทโลยี ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การกําหนดขอบเขตและแนวคิดของออนโทโลยี เพื่อใหออนโทโลยีการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
ของผูใชมากที่สุด
2.2 พิจารณาออนโทโลยีการทองเที่ยว และออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอยูเดิม
ที่ใกลเคียงกัน
2.3 รวมรวมและกําหนดคําศัพท จากองคประกอบในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประกอบดวย บริการเพือ่ สงเสริมสุขภาพ บริการสุขภาพ บริการวิชาการและงานวิจยั ยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพ
2.4 กําหนดคลาสหลัก คลาสยอย ลําดับชั้นของคลาส นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรางคลาส
2.5 กําหนดคุณสมบัตขิ องคลาส การกําหนดคุณสมบัตขิ องคลาส แบงเปน คุณสมบัตทิ กี่ าํ หนด
ความสัมพันธระหวางคลาส (Object Properties) และคุณสมบัติของชนิดขอมูล (Datatype Properties)
2.6 สรางขอมูลตัวอยาง เปนการสรางขอมูลตัวอยางที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมการสืบคน
สารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มาสรางเปนขอมูลตัวอยาง
2.7 ประเมินออนโทโลยี เพื่อประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น
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ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนกรอบแนวคิดวิธีการดําเนินงานวิจัย
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ
3.1 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ เกณฑในการเลือก คือ เปนนักทองเที่ยวที่มีการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนสารสนเทศ
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คํานวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 384 คน ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินออนโทโลยี จํานวน 5 คน แบงเปน ผูเชี่ยวชาญ
ดานออนโทโลยี จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว จํานวน 3 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) มีเกณฑในการเลือกคือ เปนอาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ
ที่มีประสบการณในดานที่เกี่ยวของ
4. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวนคือ
4.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามเพือ่ สอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และแบบประเมินเพื่อประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยี
ที่พัฒนาขึ้น
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4.2 โปรแกรมที่ใชในการสรางโมเดลออนโทโลยีและตรวจสอบความถูกตอง คือ
Protégé เวอรชนั่ 4.3 และภาษา SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) ในการสอบถาม
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (x̅ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิง 218 คน (รอยละ 56.77) เปนเพศชาย
166 คน (รอยละ 43.23) สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 194 คน
(ร อ ยละ 50.52) ไม แ น ใ จว า เป น การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพจํ า นวน 138 คน (ร อ ยละ 35.94) และ
เคยมีประสบการณในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 52 คน (รอยละ 13.54) ในสวนของความสนใจ
แหลงทองเทีย่ วเชิงสุขภาพนัน้ พบวา สวนใหญมคี วามสนใจจํานวน 333 คน (รอยละ 86.72) และไมมคี วามสนใจ
จํานวน 51 คน (รอยละ 13.28) สําหรับประสบการณในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
พบวา สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการสืบคนจํานวน 292 คน (รอยละ 76.04) และเคยมีประสบการณ
จํานวน 92 คน (รอยละ 22.96)
พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
มีความตองการสืบคนขอมูลดานที่พัก/โรงแรมมากที่สุด (x̅ = 4.51) รองลงมาคือขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
(x̅ = 4.48) และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
¦µ¥µ¦
o °¤¼¨o µ¸É¡´/Ã¦Â¦¤
1. °o ¤¼¨°´¦µnµ¸É¡´/Ã¦Â¦¤ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
2. °o ¤¼¨¦³Á£¸É¡´/Ã¦Â¦¤ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
3. ·É°Îµª¥ªµ¤³ª °¸É¡´/Ã¦Â¦¤ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ª
Á·» £µ¡
4. ·É°Îµª¥ªµ¤³ª£µ¥Ä®o°¡´ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ª
Á·» £µ¡
5. ·¦¦¤Îµ®¦´n°¨µ¥ °¸É¡´/Ã¦Â¦¤
Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
¦ª¤
o °¤¼¨Á¸É¥ª´µ¸É
1. µ¸Én°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
2. ·¦¦¤Äµ¸Én°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
3. µ¸ÉÄ®o¦·µ¦oµnÁ¦·¤» £µ¡¦nª¤´µ¦n°Á¸É¥ª
4. µ¦´´ª¦r¦nª¤´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
5. ¦oµ°µ®µ¦
¦ª¤
o °¤¼¨Á¸É¥ª´¨·£´r » £µ¡
1. ¥µ¤»Å¡¦Å¥
2. ¥µÂ{»´
3. °µ®µ¦Á¦·¤Á¡ºÉ°» £µ¡
4. Á¦ºÉ°Îµ°µ
5. Á¦ºÉ°¤º°Â¨³°»¦rµµ¦Â¡¥r
¦ª¤

ഥ
࢞

S.D.

Â¨¨

4.92
4.69
4.56

0.29
0.48
0.62

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.54

0.62

¤µ¸É»

4.74

0.54

¤µ¸É»

4.51

0.59

¤µ¸É»

4.74
4.59
4.53
4.47
4.89
4.48

0.57
0.51
0.52
0.64
0.36
0.62

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ

4.52
4.40
4.53
4.64
3.96
4.41

0.64
0.52
0.53
0.52
0.91
0.68

¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ

ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ขอมูลอัตราคาที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.92) รองลงมาคือ ขอมูลกิจกรรม
สําหรับผอนคลายของที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และขอมูลประเภท
ที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.69)
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ขอมูลเกีย่ วกับสถานที่ เมือ่ พิจารณาคาเฉลีย่ สูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด
ไดแก รานอาหาร (x̅ = 4.89) รองลงมาคือ สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และกิจกรรมในสถานที่
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.59)
ขอมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพ เมือ่ พิจารณาคาเฉลีย่ สูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการทีม่ คี า เฉลีย่
สูงสุดไดแก เครื่องสําอาง (x̅ = 4.64) รองลงมาคือ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (x̅ = 4.53) และ ยาสมุนไพรไทย
(x̅ = 4.52)
2. ผลการพัฒนาออนโทโลยี
จากการศึกษาขอมูลสามารถรวบรวมนํามาออกแบบและสรางเปนออนโทโลยีการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ประกอบดวย 8 คลาสที่เปน คลาสหลัก มีคลาสยอยลําดับชั้นลงไป (Sub Class) 34 คลาส
แสดงคลาสและคําอธิบายไดดังตารางที่ 2 และพัฒนาเปนโครงสรางออนโทโลยีดวยโปรแกรม Protégé
เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคลาส ผลลัพธแสดงดังภาพที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงคลาสและคําอธิบายในออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
¨Îµ´
¨µ
1 Accommodation
2 Restaurant
3 Activity
4

Place

5

Attraction

6

HealthTour

7

Product

8

Location

Îµ°·µ¥Â¨³´ª°¥n µ o °¤¼¨
¨µ¸É¡´: Án Ã¦Â¦¤ ¦¸°¦r Â¨³Ã±¤Á¥r
¨µ¦oµ°µ®µ¦: Án ¦oµ°µ®µ¦Å¥ ¦oµµÂ¢ Â¨³¦oµ°µ®µ¦nµµ·
¨µ·¦¦¤: ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡ ÂnÁ} 2 ¨»n¤º°
¨»n¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ·Îµ´¦´¬µ Â¨³¨»n¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ·nÁ¦·¤» £µ¡
¨µµ¸ÉÄ®o¦·µ¦: µ¸ÉÄ®o¦·µ¦oµµ¦nÁ¦·¤» £µ¡ Án
Ã¦¡¥µµ¨ ¨·· ¦oµµ ¦oµªÂÅ¥ Â¨³¦oµ´¦¦¤
¨µÂ®¨nn°Á¸É¥ª: Án Â®¨nn°Á¸É¥ªµ¦¦¤µ· Â®¨nn°Á¸É¥ªµ
ª´¦¦¤ ¡·¡· £´r Â¨³Â®¨nn°Á¸É¥ª¸É¤»¬¥r¦oµ ¹Ê
¨µ´ª¦rµ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡: µ¦´´ª¦r¦nª¤´µ¦n°Á¸É¥ªÄ
Á·» £µ¡ Án ´ª¦rÂ¡¥rÂÅ¥ ´ª¦r°µ®µ¦¤»Å¡¦ ´ª¦rÊÎµ¡»¦o° Â¨³
°µÊÎµÂ¦n
¨µ¥µÂ¨³¨·£´r» £µ¡: Án ¥µ¤»Å¡¦Å¥ °µ®µ¦Á¦·¤Á¡ºÉ°» £µ¡
Â¨³Á¦ºÉ°Îµ°µ
¨µÎµÂ®n¸É´Ê: Án Îµ¨ °ÎµÁ£° Â¨³´®ª´
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ภาพที่ 2: ภาพรวมความสัมพันธของออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จากคลาสออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 8 คลาส สามารถอธิบายโครงสรางและกําหนด
คุณสมบัติของคลาส ไดดังนี้
2.1 คลาสที่พัก ประกอบดวยคุณสมบัติ ชื่อที่พัก ประเภทที่พัก ที่ตั้ง จังหวัด เบอรโทรศัพท
อีเมลเว็บไซต รายละเอียด ราคา
2.2 คลาสรานอาหาร ประกอบดวยคุณสมบัติ ชื่อรานอาหาร ที่ตั้ง จังหวัด เบอรโทรศัพท
อีเมล เมนูอาหาร ราคา
2.3 คลาสกิจกรรม ประกอบดวย ประเภทกิจกรรม ชือ่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ทีต่ งั้ จังหวัด
2.4 คลาสสถานที่ใหบริการ ประกอบดวย ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง จังหวัด รายละเอียดสถานที่
2.5 คลาสแหล ง ท อ งเที่ ย ว ประกอบด ว ย ชื่ อ แหล ง ท อ งเที่ ย ว ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด ประเภท
แหลงทองเที่ยว รายละเอียดแหลงทองเที่ยว
2.6 คลาสทัวรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย ประเภททัวร รายละเอียดทัวร ที่พัก
กิจกรรม สถานที่ แหลงทองเที่ยว
2.7 คลาสยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ประกอบดวย ชื่อยา ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียด
2.8 คลาสตําแหนงที่ตั้ง ประกอบดวย ตําบล อําเภอ จังหวัด
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3. ผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพโดยผูเ ชีย่ วชาญ
การประเมิ น ออนโทโลยี ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพโดยผู  เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 คน พบว า
โดยภาพรวมออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54) เมื่อพิจารณารายการ
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การระบุขอบเขต การกําหนดคลาส การจัดกลุมของคลาสมีความเหมาะสม
(x̅ = 4.80) รองลงมามีคาเฉลี่ย 4.60 เทากัน 5 รายการ คือ 1) มีความครอบคลุมและมีความสอดคลองกับ
ขอบเขตความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) การตั้งชื่อคลาสภายในออนโทโลยี สามารถสื่อความหมาย
ไดอยางชัดเจน และมีความเหมาะสม 3) การสรางตัวอยางขอมูลมีความถูกตองเหมาะสม 4) ออนโทโลยี
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และ 5) การออกแบบออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในภาพรวมมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชงาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
แสดงผลประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเที่ยวโดยผูเชี่ยวชาญ
o°
¦µ¥µ¦
S.D.
Â¨¨
ഥ
࢞
1. µ¦¦³» °Á  µ¦Îµ®¨µ µ¦´¨»n¤ °¨µ¤¸
4.80
0.45
¤µ¸É»
ªµ¤Á®¤µ³¤
2. ¤¸ªµ¤¦°¨»¤Â¨³¤¸ªµ¤°¨o°´ °Á ªµ¤¦¼ooµ
4.60
0.89
¤µ¸É»
µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
3. µ¦´Ân¨µ®¨´ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
4.40
0.55
¤µ
4. µ¦Îµ®»¤´· °¨µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
4.40
0.89
¤µ
5. µ¦Îµ®ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
4.40
0.89
¤µ
6. µ¦´ÊºÉ°¨µ£µ¥Ä°°ÃÃ¨¥¸ µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo
4.60
0.89
¤µ¸É»
°¥nµ´Á Â¨³¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
7. µ¦´ÊºÉ °»¤´· ºÉ°ªµ¤´¤ ¡´r µ¤µ¦ºÉ °ªµ¤®¤µ¥Åo 4.40
0.89
¤µ
°¥nµ´ÁÂ¨³¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
8. µ¦¦oµ´ª°¥nµ o°¤¼¨¤¸ªµ¤¼o°Á®¤µ³¤
4.60
0.55
¤µ¸É»
9. °°ÃÃ¨¥¸µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡¤¸ªµ¤¼o° nµÁºÉ°º°
4.60
0.89
¤µ¸É»
10. µ¦°°Â°°ÃÃ¨¥¸µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡Ä£µ¡¦ª¤¤¸¤µ¸É»
ªµ¤Á®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦ÎµÅ¦³¥»rÄoµ
¦ª¤
.
.73
¤µ¸É»
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อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนั้น สวนใหญแลว
เปนไปตามรูปแบบของพฤติกรรมการคนหาสารสนเทศ 8 ขัน้ ตอน คือ นักทองเทีย่ วจะตัง้ เปาหมายไววา ตองการ
คนหาสารสนเทศอะไรแลวระบุคาํ คนลงไป เมือ่ ไดผลลัพธกลับมานักทองเทีย่ วจะพิจารณาแยกแยะสารสนเทศ
ที่ไดวาตรงกับที่ตนเองตองการหรือไม ถาตรงจะเลือกดูตอไปแตถาไมตรงจะเปลี่ยนคําคนใหมเพื่อให
ไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการมากที่สุด ซึ่งสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการขอมูลดานที่พัก/โรงแรมมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องราคาของ
ที่พัก รองลงมาเปนขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่เกี่ยวกับรานอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ
Kotcharat (2011, 83-85) ที่พบวา นักทองเที่ยวตองการทราบถึงอัตราคาโรงแรมหรือที่พักในระดับมากที่สุด
และตองการทราบถึงรานอาหารทีอ่ ยูใ นเสนทางการทองเทีย่ วในระดับมากทีส่ ดุ และในงานวิจยั ของ Teeranon
(2018, 27) ไดสรุปไววา กิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในประเทศไทยมักรวมเอากิจกรรมทางการทองเทีย่ ว
รวมกับบริการเสริมของที่พัก เชน สปา รีสอรทเพื่อสุขภาพ ผนวกเขาไวดวยกัน จึงสงผลใหนักทองเที่ยวนิยม
หาขอมูลราคา ที่พักและโรงแรมที่มีการใหบริการทางดานสปา นวด สระวายนํ้า ฟตเนส เพื่อใชบริการ
ไดครบวงจรในที่เดียวเมื่อไปพักผอน และในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยวของ Office of the
Permanent Secretary (2016, 37) สรุปรายงานไววา โรงแรมในประเทศไทยไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ ว
โดยเฉพาะโรงแรมที่ใหบริการสปา
2. การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
ทีป่ ระกอบดวย 8 คลาสหลัก ไดรบั การยืนยันจากผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของวามีความเหมาะสม สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสามารถนําออนโทโลยีนี้
ไปประยุ ก ต ใ ช กั บ ออนโทโลยี อื่ น ที่ มี ค วามใกล เ คี ย งกั น ได ซึ่ ง ออนโทโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ มี จํ า นวนคลาส
และคุณลักษณะของคลาสที่ใกลเคียงกับงานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่พัฒนาออนโทโลยี
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส โดยคลาสที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน
กับออนโทโลยีในงานวิจัยนี้ คือ คลาสสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดแสดง
คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เขารวมได และคลาสตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งทั้ง 4 คลาสนี้มีความใกลเคียงกัน
เนือ่ งดวยพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วทีม่ กั จะคนชือ่ ของสถานทีห่ รือแหลงทองเทีย่ วโดยไมระบุรายละเอียดอืน่ ๆ
โดยมักจะใชเปนวลีหรือคําสั้นๆ ในการคนเพื่อใหไดขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ตองการ (Kanawarong, 2014,
56-58) แตจะพบวารายละเอียดในคลาสจะมีความแตกตางกันตามบริบทของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น และ
ในงานวิจัยของ Kotcharat (2011, 45) ที่พัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบท ประกอบดวยคลาสหลัก
จํานวน 11 คลาส คลาสทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะใกลเคียงกันคือ คลาสทีพ่ กั คลาสกิจกรรม คลาสสถานทีอ่ าํ นวยความสะดวก
คลาสสถานที่ ท  อ งเที่ ย ว และคลาสตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ผลการประเมิ น โดยผู  เ ชี่ ย วชาญเห็ น ว า ออนโทโลยี
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาเปนระบบคนคืนสารสนเทศได เนื่องดวยมีการระบุถึงขอบเขตของออนโทโลยีไวอยางชัดเจน
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การกําหนดคลาสมีที่มาของขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและอางอิงได การจัดกลุมของคลาสที่พัฒนาขึ้นนี้
มีความเหมาะสม

สรุป
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในประเทศไทยนัน้ เปนการทองเทีย่ วอีกรูปแบบหนึง่ ทีก่ าํ ลังไดรบั ความนิยม
มากขึ้ น ในกลุ  ม นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย แต ยัง ขาดการประชาสั ม พั น ธ แ ละการจั ด การข อ มู ล ที่ ดี ด ว ยผล
จากการสํารวจพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะพบวา สวนใหญไมเคย
มีประสบการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากไมทราบวามีการทองเที่ยวในรูปแบบนี้อยู แตในบางคน
ก็ ไ ม แ น ใ จว า การท อ งเที่ ย วของตนนั้ น เป น การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพหรื อ ไม นอกจากนี้ แ ล ว ข อ มู ล
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพมีนอ ย การคนหาขอมูลไดผลลัพธทไี่ มตรงประเด็นความตองการเทาไหรนกั สารสนเทศ
ทีไ่ ดออกมานัน้ ไมสามารถคัดกรองไดวา เปนขอมูลทีต่ รงตามความตองการเกีย่ วกับการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพหรือไม
ซึ่งการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยครั้งนี้ ประกอบดวยคลาสหลัก 8 คลาส
ที่สอดคลองกับความตองการสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวไทย ซึ่งสามารถนําไป
พัฒนาเปนระบบการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและ
เปนประโยชนตอการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวควรทําการสํารวจขอมูลจากนักทองเที่ยวตางชาติ
เพิ่มเติม รวมถึงการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลคําศัพทที่มีความคลายคลึงกัน (Synonym) ที่ผูใชมักใช
ในการค น หาข อ มู ล และสร า งเป น คลั ง คํ า เหมื อ นเพื่ อ ให ก ารออกแบบออนโทโลยี สํ า หรั บ นํ า มาพั ฒ นา
ระบบคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา
และความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบ ริโภค
ทีใ่ ชบริการ จํานวน 384 ชุด โดยใชสถิตพิ รรณนา และสถิตอิ นุมาน และการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง
ผลการวิจัยพบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษผานและอยูใน
ระดับดี โดยมีคา 2 = 1.592, p = 0.451, 2/df = 0.796, GFI = 0.998, CFI = 1.000, RMR = 0.003, RMSEA
= 0.000 แสดงวา สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจ
ของลู ก ค า มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของลู ก ค า มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค า
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวนสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น และความเชื่อมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดี
ของลูกคา ดังนัน้ เมือ่ ลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตใหความสําคัญตอความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวก
และความเอาใจใสของธุรกิจผูใหบริการจะกลายเปนความภักดีและกลับมาใชบริการอีก
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คําสําคัญ
สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อมั่น ความภักดีของลูกคา

Abstract
The objectives of the research were to study service marketing mix, customer’s satisfaction,
and confidence effect toward customer loyalty and to find the pattern of the causal model
customer loyalty relationship of customer loyalty in hypermarkets, Lampang Province. The data
obtained from the questionnaire from 384 customers services, and were analyzed and carried out
with descriptive statistics and inferential statistics to analyze the structural equation model.
The findings of the research revealed that the harmonious inspection of model and the
evidence-based were good, with a value of 2 = 1.592, p = 0.451, 2/df = 0.796, GFI = 0.998,
CFI = 1.000, RMR = 0.003, RMSEA = 0.000. It indicated that the customer satisfaction had a
significant effect to the confidence, the service marketing mix had a significant effect to the
customer satisfaction, and the customer satisfaction had a significant effect to the customer
royalty at the statistically significant level of 0.05. Exceptionally, the service marketing mix had
not effect to the customer loyalty, the service marketing mix had not effect to the confidence
and the confidence had not effect to the customer loyalty. Furthermore, Customers who used the
hypermarkets services focused on the satisfaction of services, convenience, and carefulness that
led to loyalty to be back their further services.

Keywords
Service Marketing Mix, Customer Satisfaction, Confidence, Customer Loyalty

บทนํา
ปจจุบนั แนวโนมของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางหลากหลาย
ในดานราคาที่มีความใกลเคียงกัน ดานผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน และการใหขอเสนอแกลูกคาที่เขามา
ใชบริการ เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดความสามารถทางการแขงขัน
ที่เหนือกวา ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีลักษณะคลาย ๆ กันที่มีการขยายตัวไปทุกพื้นที่ของแตละประเทศ
ถึงแมแนวโนมพฤติกรรมของลูกคาในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก และมีชองทางในการเลือกซื้อสินคา
ที่หลากหลายขึ้น แตธุรกิจคาปลีกก็ยังเปนธุรกิจที่เติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด แมวาในปจจุบันจะมี
ตลาดอีคอมเมิรซ และตลาดออนไลน กําลังขยายการเติบโต และเปนทีน่ ยิ มแกการเลือกใชบริการเขามาแทนที่
ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจําเปนตองมีการปรับตัวอยางเรงดวนเพื่อความอยูรอด (BuilderNews, 2016)
ซึ่งในอดีต ธุรกิจคาปลีกในไทยเปนรานขายของชําขนาดเล็กที่จัดหาสินคามาจําหนายโดยผานตัวกลาง
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(ผูคาสง) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเปนรานคาทันสมัย ลดการพึ่งพาผูคาสง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน
รูปแบบรานคาปลีก กวา 2 ทศวรรษทีผ่ า นมา กอเกิดเปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในไทยทีม่ กี ารเติบโตอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองหลักตาง ๆ ที่มีความเปนสังคมเมืองสูง และไดรับการสนับสนุน
จากนโยบายรัฐทีเ่ ปดโอกาสใหผปู ระกอบการตางชาติเขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกในไทยได โดยธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 61.00 ของมูลคาตลาดคาปลีก เมื่อเทียบกับในป พ.ศ. 2544
ที่มีสัดสวนเพียง รอยละ 25.00 (Ninkitsaranon & Sathapongpakdee, 2017)
จากแนวโนมของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2562 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตาม
การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจไทย จากการประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ในชวงป พ.ศ. 2556-2559
จะอยูในชวงรอยละ 3-4 จากเฉลี่ยรอยละ 2.4 ที่ถูกขับเคลื่อนโดยการลงทุน การบริโภคและทองเที่ยว
โดยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ ระบบคมนาคมขนสง การขยายสนามบิน การลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษใกลพื้นที่ชายแดน ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการขยายตัว
ของชุมชนเมือง จะชวยเพิม่ กําลังซือ้ ของประชาชนในประเทศ จึงเปนสัญญาณดีตอ การเติบโตของภาคคาปลีก
เมือ่ ผนวกกับความพยายามของภาคเอกชนในการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางของการชอปปง ในทวีปเอเชีย
และขอไดเปรียบของธุรกิจจากจํานวนสาขาทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ รวมถึงการทีผ่ บู ริโภคนิยมซือ้ สินคา
ผานรานคาปลีกสมัยใหมมากขึ้น จะหนุนใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมกลับมาขยายตัวดีกวาชวงที่ผานมา
โดยคาดวาการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะอยูที่ระดับเฉลี่ย รอยละ 4-6 ในชวง 3 ปขางหนา
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) อยางไรก็ตาม ภาพรวมการแขงขันของธุรกิจมีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งการแขงขันจาก
1) ธุรกิจคาปลีกประเภทเดียวกัน 2) ธุรกิจคาปลีกขามประเภททีม่ กี ลุม เปาหมายเดียวกัน และ 3) คูแ ขงรายใหม
ทีจ่ ะเขามาชวงชิงสวนแบงตลาดเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะผูป ระกอบการรานคาแบรนดตา งชาติทใี่ หความสนใจเปด/
ขยายสาขาในไทยเพื่อรองรับกําลังซื้อจากนักทองเที่ยวตางชาติในกรุงเทพฯ และเมืองทองเที่ยวตางๆ
รวมถึงเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว (Post Today, 2018)
นอกจากนี้ การคาดการณอตั ราการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกประเภทซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซือ้
มีการขยายตัวที่ดีกวาธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต เนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมายมีกําลังซื้ออยู
ในระดับกลางถึงระดับลาง ภาระหนีส้ นิ ครัวเรือน แนวโนมคาครองชีพสูง ทําใหเกิดการระมัดระวังในการใชจา ย
และลดความถี่ของการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในแตละครั้งลง อีกทั้งการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีก เชน
รานสะดวกซื้อมีอยางตอเนื่องซึ่งใชงบประมาณในการดําเนินงานไมมากนัก ทําใหธุรกิจคาปลีกประเภท
ไฮเปอรมารเก็ต จําเปนตองปรับลดขนาดลง เพือ่ ใหเขาถึงลูกคาอยางใกลชดิ มากยิง่ ขึน้ และจากการวิเคราะห
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําปาง เมื่อป พ.ศ. 2557 มีผลิตภัณฑมวลรวม 64,750 ลานบาท
สวนหนึ่งมาจากสาขาการขายสงและการขายปลีก มูลคา 6,500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.10 ของมูลคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง จั ง หวั ด ซึ่ ง จั ง หวั ด ลํ า ปาง เป น พื้ น ที่ ศู น ย ก ลางโลจิ ส ติ ก ส เ กตเวย ข องภาคเหนื อ ทํ า ให มี
กลุม นักลงทุนรายใหญสนใจเขามาลงทุนอยางตอเนือ่ ง ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดลําปางมีการเติบโต
มากยิ่งขึ้น เห็นไดจากการเติบโตของธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ไดแก เทสโก โลตัส
และบิ๊กซี ซูปเปอรเซนเตอร (Sirima, 2011)
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ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญเลือกจะเขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต เนื่องจากเปน
แหลงจําหนายสินคาปลีกรายใหญของจังหวัด และงายตอการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใชบริการ ดวยจุดเดน
ของธุรกิจ อาทิเชน เนนขายสินคาราคาถูกในปริมาณมาก คุณภาพปานกลาง สินคามีใหเลือกหลากหลาย เปนตน
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในมุมมองของลูกคาเกิดการยอมรับในเรื่องการใหบริการที่เปนเอกลักษณและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดตรงมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม ลูกคาทีม่ รี ายไดนอยจนถึงรายไดปานกลาง
และใชบริการเรือ่ ยมาจนเกิดความภักดี ซึง่ สงผลใหธรุ กิจคาปลีกไฮเปอรมารเก็ต เปนทีน่ ยิ มถึงแมวา มีเงือ่ นไข
ของการใหบริการที่แตกตางกันแตลูกคายังคงกลับมาใชบริการในครั้งตอ ๆ ไป (Lassar, Mittal & Sharma,
1995, 11-19) ทั้งนี้การสรางความเชื่อมั่นที่ดีใหเกิดแกองคกรยอมสงผลดีตอคุณคาทางจิตใจของลูกคา
ทําใหเกิดความรูสึกพอใจและชื่นชมจนไดรับการยอมรับและไววางใจจากสังคม จัดวาเปนการสราง
ความแตกตางไปจากคูแขงขันทางหนึ่ง (Chankoson, 2015, 22-36) ซึ่งในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ในการเตรียม
ความพรอมทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยสามารถนําไปประยุกตใชตอการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อมั่น และ
ความภักดีของลูกคาธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
2. เพือ่ ศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และความเชือ่ มัน่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
3. เพื่อคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต
จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย มีดังนี้
1. สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)
Kotler & Keller (2012, 42-65) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด วาหมายถึง การผสมผสาน
กลยุทธดานการตลาดโดยรวม เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางแผนไว เชน
การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดราคา การเลือกสถานที่ พนักงานผูใหบริการ
กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ โดยแนวคิดของ Lamb, Hair & McDaniel (2000, 44) ไดกลาว
เชนเดียวกันวา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร โดยผสมผสานระหวางกลยุทธหรือเครื่องมือการตลาดที่หลากหลายขององคกรแลวนํามาใช
กับสถานการณ ประกอบดวย 7 ประการสําคัญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพ สําหรับในมุมมองลูกคา Sareerat, Luksitanon
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& Sareerat (2009, 80) ไดใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี 7 ประการ เพื่อเปน
การส ง เสริ ม ให ธุ ร กิ จ บริ ก ารได นํ า มาปรั บ ใช ใ นการให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า ตามความต อ งการมากยิ่ ง ขึ้ น
ประกอบดวย (1) คุณคาที่ลูกคาไดรับ (2) ตนทุนของลูกคาในการรับบริการ (3) ความสะดวกที่ลูกคาไดรับ
(4) การติดตอสื่อสารถึงลูกคาที่รับบริการ (5) การดูแลเอาใจใสตอลูกคา (6) ความสําเร็จในการตอบสนอง
ความตองการแกลูกคา และ (7) ความสบายที่ลูกคาไดรับ โดยปจจัยดังกลาวมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบตอความพึงพอใจของลูกคา ความเชือ่ มัน่ และความภักดีของลูกคา (Zhicheng, 2012, 41-42 ; Yelkur,
2000, 105-115 ; Thitivaorn, 2015, 122-125) ดังสมมติฐานที่ 1, 2 และ 3 ตอไปนี้
H1: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา
H2: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น
H3: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
2. ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)
Bateson & Hoffman (2011, 360) ไดกําหนดความพึงพอใจของลูกคาเปนระดับความรูสึก
ของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสินคาหรือผลการดําเนินงานของผูใหบริการกับความคาดหวัง
ของตนเอง หรือไดรับการตอบสนองความตองการอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยความสําเร็จ
ของธุรกิจที่สําคัญ คือ การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากกวาคูแขงขัน เพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการมีสินคาหรือบริการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และสามารถสงมอบสิ่งที่ดีกวาคูแขงขันสงไปยังลูกคาใหมากที่สุด
สิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับลูกคา ทั้งนี้ Kotler & Armstrong (2014, 219)
ไดนิยามความหมาย ความพึงพอใจของลูกคา คือ ขอบเขตการรับรูถึงประสิทธิภาพของสินคาที่ซื้อตรง
ตามความคาดหวั ง ของลู ก ค า โดยป จ จั ย ทางด า นการตลาดมี ค วามหมายที่ ห ลากหลายแต สิ่ ง สํ า คั ญ
ลําดับสุดทายที่จะเกิดตอลูกคา คือ ความพึงพอใจสงผลใหธุรกิจจําเปนตองมีการวางแผนและกําหนด
เป า หมายขององค ก รให มี ค วามชั ด เจนและเหมาะสมต อ การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให ลู ก ค า เกิ ด
ความพึงพอใจในที่สุด (Songsom, 2014, 30-40 ; Adel, 2015, 44-63) ดังสมมติฐานที่ 4 และ 5 ตอไปนี้
H4: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น
H5: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
3. ความเชื่อมั่น (Confidence)
ความเชื่อมั่นหรือความไววางใจ (Trust) เปนความคาดหวังที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในตัวบุคคลและ
เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ดังนั้นความไววางใจของบุคคลจะสงผลใหเกิดปฏิกิริยาซํ้า ๆ กับสิ่งที่ไววางใจ
ระดับของความไววางใจของบุคคลขึ้นอยูกับพัฒนาการจากประสบการณของบุคลิกภาพแตละบุคคล
และวั ฒ นธรรมเดิ ม ด ว ย ซึ่ ง ค อ นข า งคงที่ แ ละเปลี่ ย นแปลงไปเล็ ก น อ ยในสถานการณ ที่ แ ตกต า งกั น
แตความไววางใจระหวางบุคคลยังคงมีความแตกตางกันไป มีปจจัยหลายอยางที่สนับสนุนการรับรูถึง
ความไววางใจของบุคคลโดยทฤษฎีของความเชื่อมั่นในตราสินคา (Brand Trust) ประกอบดวย 3 มิติ คือ
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ความนาไววางใจ (Credibility) ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซื่อสัตย (Integrity) (Rempel,
Holmes & Zanna, 1985, 95-112) ความเชื่อมั่น เปนปจจัยหลักในการกําหนดความสัมพันธ ความเชื่อมั่น
จะนําไปสูความจงรักภักดีเนือ่ งจากความเชือ่ มัน่ สรางความเปลีย่ นแปลงใหความสัมพันธนนั้ มีคุณคามากขึน้
(Adel, 2015, 44-63 ; Songsom, 2014, 30-40) ดังสมมติฐานที่ 6 ตอไปนี้
H6: ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
4. ความภักดีของลูกคา (Customers Loyalty)
Oliver (1999, 33–44) สรุปวาความภักดีเปนสิ่งที่เกิดจากความรูสึกดีของผูบริโภคที่กอใหเกิด
ความผูกพันอยางลึกซึ้ง ทําใหเกิดการซื้อซํ้าในสินคาและบริการที่รูสึกดี การซื้อซํ้าในสินคาและบริการจะซื้อ
ในแบรนดเดิม ๆ การเปลี่ยนการปฏิบัติจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูบริโภคไดรับผลกระทบจากสินคาหรือบริการนั้น ๆ
ทัง้ นี้ Ivanauskiene & Auruskevicien (2009, 407- 412) ไดแบงองคประกอบของการวัดความภักดีโดยทัว่ ไปนัน้
เริ่มจากการแบงลูกคาเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) ความภักดีดานพฤติกรรมเปนการแสดงออกทางการกระทํา
ที่สามารถมองเห็นไดเชน การซื้อหรือใชสินคาและบริการซํ้า ๆ การบอกตอหรือการแนะนําผูอื่น และ
(2) ความภักดีดานทัศนคติ คือ การวัดความคิดและความรูสึกผูกพันของลูกคาตอองคกรซึ่งแสดงผลลัพธ
เปนพฤติกรรม เชน การกลาวคําชมเชย และความสัมพันธระยะยาว
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั ไดสรุปตัวแปรทีเ่ กีย่ วของดังแสดง
ในภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
H1: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา
H2: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น
H3: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
H4: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น
H5: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
H6: ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริโภคที่ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยาง
คือ ตัวแทนของผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ซึ่งในที่นี้
มีจํานวนมากและไมทราบจํานวนผูบริโภคที่ใชบริการที่แนนนอน ผูวิจัยจึงใชการหากลุมตัวอยางดวยสูตร
ของ Cochran (1977, 51) ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน
โดยผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูบ ริโภคทีใ่ ชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต
จังหวัดลําปาง จํานวน 2 แหง ไดแก เทสโก โลตัส และบิก๊ ซี ซูปเปอรเซนเตอร ผูว จิ ยั ไดทาํ การเก็บแบบสอบถาม
จํานวนเทา ๆ กัน คือ กลุมละ 192 ตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งแบงการเก็บแบบสอบถาม
ออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ในวันธรรมดา (จันทร – ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) และเพื่อใหไดอัตรา
การตอบกลับของแบบสอบถามตามจํานวนทีก่ าํ หนดไว ผูว จิ ยั ไดแจกแบบสอบถามจํานวนทัง้ สิน้ 500 ชุด และ
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ
ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาที่สามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห จํานวนทั้งสิ้น 384 ชุด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนงานวิจยั เชิงปริมาณ เครือ่ งมือวิจยั คือ แบบสอบถาม พัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 4 ปจจัย คือ (1) สวนประสมทางการตลาดบริการ ดัดแปลงมาจากมาตรวัดของ Kotler
& Keller (2012, 42-65) ; Lamb, Hair & McDaniel (2000, 44) (2) ความพึงพอใจของลูกคา ดัดแปลง
มาจากมาตรวัดของ Kotler & Armstrong (2014, 106-119) (3) ความเชื่อมั่น ดัดแปลงมาจากมาตรวัด
ของ Rempel, Holmes & Zanna (1985, 95-112) และ (4) ความภักดีของลูกคา ดัดแปลงมาจากมาตรวัด
ของ Ivanauskiene & Auruskevicien (2009, 407-412) โดยขอคําถามใชมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ
(นอยที่สุด =1, นอย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4, มากที่สุด = 5) (Likert, 1970, 275) โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเป น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู  ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อมั่น และความภักดีของลูกคา และ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของรานคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต
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3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชการวิจัย
ดําเนินการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบถึงความสอดคลองระหวางขอคําถามที่ไดพัฒนาขึ้นกับเนื้อหา
ในทฤษฎี ดวยเทคนิคการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่ง
ขอคําถามทีผ่ า นการคัดเลือกมีคา IOC มากกวา 0.600 ประกอบดวย (1) ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ
มีคาเทากับ 0.960 (2) ดานความพึงพอใจของลูกคา มีคาเทากับ 0.960 (3) ดานความเชื่อมั่น มีคาเทากับ
0.940 และ (4) ดานความภักดีของลูกคา มีคาเทากับ 0.890 หลังจากนั้นไดทําการปรับแกตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ และไดแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมผูบริโภคธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําพูน
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ฉบับ แลวนํามาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบหา
คาความเทีย่ ง (Reliability) โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธอลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha
Coefficient) พบวา มาตรวัดรวมดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีคาเทากับ 0.942 มาตรวัดรวม
ดานความพึงพอใจของลูกคา มีคาเทากับ 0.924 มาตรวัดรวมดานความเชื่อมั่น มีคาเทากับ 0.946 และ
มาตรวัดรวมดานความภักดีของลูกคา มีคาเทากับ 0.931
4. การวิเคราะหขอ มูล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ได แ ก สถิ ติ พ รรณนาเพื่ อ หาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความภักดี
ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ดวยโปรแกรม AMOS 21.0

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว า ง 15-35 ป มี ส ถานภาพโสด รองลงมา คื อ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา และ ระดับปวช. / ปวส. / อนุปริญญา
ประกอบอาชีพเกษตร / คาขาย / รับจางทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน
ระหวาง 5,001-10,000 บาท รองลงมา คือ 5,000 บาทหรือตํ่ากวา เขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภท
ไฮเปอรมารทเฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือนหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญซื้อสินคาหรือใชบริการประเภท
(1) อาหารสด / อาหารแชแข็ง / เบเกอรรี่ คิดเปนรอยละ 55.20 (2) อาหารแหง / อาหารกระปอง คิดเปนรอยละ
49.70 และ (3) เครื่องดื่ม / ขนมขบเคี้ยว และของหวาน คิดเปนรอยละ 47.90 จากรานคาปลีกประเภท
ไฮเปอรมารเก็ต
1. ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ข อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชือ่ มัน่ และความภักดีของลูกคาธุรกิจ
ไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย (1)
ความภักดีของลูกคา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก (x̅ = 3.976, S.D. = 0.601) โดยตัวแปรขอคําถาม
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ที่ใชวัดความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ประกอบดวย บริการที่ไดรับจากไฮเปอร
มารเก็ตแหงนีค้ มุ คากับเงินทีจ่ า ย รองลงมา รูส กึ ดีเมือ่ ตัดสินใจมาใชบริการไฮเปอรมารเก็ตแหงนี้ และยินดีจา ยเงิน
ทุกครัง้ ทีม่ าใชบริการไฮเปอรมารเก็ตแหงนี้ (2) ความพึงพอใจของลูกคา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก
(x̅ = 3.906, S.D. = 0.638) โดยตัวแปรขอคําถามที่ใชวัดความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต
จังหวัดลําปาง ประกอบดวย มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งขนาด ยี่หอ และประเภท รองลงมามีการจัดแบง
หมวดหมูข องสินคางายตอการเลือกซือ้ และประหยัดเวลาในการเขาใชบริการ เนือ่ งจากมีการบริการครบวงจร
(3) ความเชื่อมั่น โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̅ = 3.875, S.D. = 0.666) โดยตัวแปรขอคําถาม
ที่ ใ ช วั ด ความเชื่ อ มั่ น ของลู ก ค า ธุ ร กิ จ ไฮเปอร ม าร เ ก็ ต จั ง หวั ด ลํ า ปาง ประกอบด ว ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการใหบริการเมือ่ เขารับบริการ รองลงมา มัน่ ใจหรือไววางใจในการใชบริการไฮเปอรมารเก็ตแหงนี้ เมือ่ เขา
รับบริการ พนักงานเอาใจใสเสมอเวลาเขาใชบริการ และรูส กึ อบอุน ใจทุกครัง้ ทีใ่ ชบริการไฮเปอรมารเก็ตแหงนี้
และ (4) สวนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̅ = 3.898, S.D. = 0.525)
โดยตัวแปรขอคําถามที่ใชวัดสวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
ประกอบดวย ธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ภายในรานคาไฮเปอรมารเก็ตมีความโดดเดน
สวยงามตอการเขาใชบริการ รองลงมา มีตราสินคาเปนตรายี่หอของหางรานที่รับประกันได มีการกําหนด
ราคาสินคาถูกกวารานคาประเภทเดียวกัน และมักจัดกิจกรรมพิเศษ เชน เทศกาล วันครบรอบ เปนตน
2. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 2 เพือ่ ศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ
ความพึงพอใจของลูกคา และความเชือ่ มัน่ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต
จังหวัดลําปาง
ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห
โมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) โดยใชโปรแกรม AMOS ซึ่งจาก
ผลการวิเคราะหสถิติ พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรทีไ่ ดรบั จากขอมูลเชิงประจักษสอดคลอง
กับโมเดลทางทฤษฎี โดยมีอัตราสวนไคสแควรกับ Degree of freedom (2/df) = 0.796 ซึ่งผานเกณฑ
ที่กําหนดไว คือ นอยกวา 3 (Kline, 1998) คาสถิติทดสอบ (p-value) = 0.451 ผานเกณฑซึ่งมีมากกวา .05
หรือมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสถิติของวัดการระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit: GFI) = 0.998, คาสถิติ
วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Goodness of Fit: CFI) = 1.000 ผานเกณฑ คือ
ตองมีคามากกวา 0.90 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006, 751-753) คารากที่สองของ
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Residual: RMR) = 0.003, คาความคลาดเคลื่อน
ของโมเดลในรูปของรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) = 0.000 ผานเกณฑ ซึ่งมีคานอยกวา 0.08 (Hair, Black, Babin,
Anderson & Tatham, 2006, 753) ซึ่งคาที่แสดงใหเห็นเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวทั้งหมด ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลตอความภักดี
ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

ตารางที่ 1
แสดงคาสถิติทดสอบสมมติฐานตามโมเดลสมการเชิงโครงสราง
t-stat
13.545

p-value

¤¤·µ¸É 2 nª¦³¤µµ¦¨µ¦·µ¦ ---> ªµ¤ÁºÉ°¤´É

-0.232
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จากภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ
ของลูกค า และความเชื่อมั่ นที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลู กคาธุ รกิจไฮเปอร มารเก็ต จังหวั ดลํ าปาง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สมมติฐานที่ 1 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา โดย
มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.736 และมีคา t-stat เทากับ 13.545 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
2. สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสนทาง เทากับ -0.017 และมีคา t-stat เทากับ -0.232 ปฏิเสธสมมติฐาน
3. สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.042 และมีคา t-stat เทากับ 0.553 ปฏิเสธสมมติฐาน
4. สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
เทากับ 0.921 และมีคา t-stat เทากับ 9.853 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
5. สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสนทาง เทากับ 0.748 และมีคา t-stat เทากับ 3.181 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
6. สมมติฐานที่ 6 ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
เทากับ 0.016 และมีคา t-stat เทากับ 0.089 ปฏิเสธสมมติฐาน
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
จากผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น และ
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง สรุปเปนรูปแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคา
ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ดังภาพที่ 3
ÙüćöõĆÖéĊ×ĂÜúĎÖÙšć
ÿŠüîðøąÿö
ìćÜÖćøêúćéïøĉÖćø

ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜúĎÖÙšć
ÙüćöđßČęĂöĆęî

ภาพที่ 3: โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

จากภาพที่ 3 โมเดลความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องความภั ก ดี ข องลู ก ค า ธุ ร กิ จ ไฮเปอร ม าร เ ก็ ต
จังหวัดลําปาง พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจ
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ของลู ก ค า มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค า และความพึ ง พอใจของลู ก ค า มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความเชื่ อ มั่ น
สําหรับความเชื่อมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอ
ความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกคา สรุปองคความรูจากงานวิจัยไดวา สวนประสมทางการตลาดบริการ
มีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอความภักดีของลูกคา
และความเชื่อมั่น โดยความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ
กับความภักดีของลูกคาและความเชื่อมั่น

อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. สวนประสมทางการตลาดบริการมีอทิ ธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต
ในจังหวัดลําปาง เนนใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม ที่ชวยสนับสนุน
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อเขามาใชบริการ โดยปจจัยสําคัญตอการเขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภท
ไฮเปอรมารเก็ต เนนในเรื่องของราคาสินคา และของแถมหรือการจัดโปรโมชั่น ซึงจะทําใหลูกคาตัดสินใจ
ไดงายที่จะเขาใชบริการ รวมถึงปจจัยเอื้อตาง ๆ เชน การใหบริการของพนักงาน กระบวนการใหบริการ
ที่ไมยุงยากและซับซอน เปนตน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Zhicheng (2012, 41) ที่พบวา องคประกอบ
ของสวนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ดานมีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Yelkur (2000, 105-115) พบวา องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน
มีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจสวนใหญไมไดมาจากอิทธิพล
ของพนักงานผูใหบริการหรือปจจัยภายในของธุรกิจ แตสิ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคามากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรับจากธุรกิจ จากการวิเคราะหองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด
พบวามีสวนชวยในการออกแบบใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความตองการซื้อสินคา
2. สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น จากผลการวิจยั ที่ไดพบวา
ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ในสวนของสวนประสมทางการตลาดบริการไมมอี ทิ ธิพลตอความเชือ่ มัน่
ของลูกคาที่เขาใชบริการ เนื่องจากเปนธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ
ในตราสินคา และมีการสงเสริมดานการตลาดอยางสมํ่าเสมอ จึงไมจําเปนตองกระตุ นใหลูกคาเกิด
ความตองการอยากเขามาใชบริการ แตเพียงตองการใหลกู คาเกิดการรับรูถ งึ สวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่เพิ่มขึ้นในแตละดาน จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา และสงผลตอความเชื่อมั่นในตัวของธุรกิจ
ทีเ่ กิดกับลูกคา ทัง้ นี้ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของ Saengnin (2015, 88-92) พบวา สวนประสมทางการตลาด
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจ
ของลู ก ค า ยกเว น ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ และไม ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Thitivaorn (2015, 122-125)
ที่ผานมาพบวา สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจของลูกคาที่เขาใชบริการ
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3. สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา จากผลการวิจัย
ที่ไดพบวา การเขาใชบริการของลูกคาในจังหวัดลําปางตอธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต ลูกคาใหความสําคัญตอ
ดานราคาและการสงเสริมการตลาดมากกวาที่จะสนใจในดานอื่น ๆ เพราะลูกคาสวนใหญมีอาชีพเกษตร/
คาขาย/รับจางทั่วไป และมีรายไดปานกลาง ดังนั้นการที่ลูกคาจะเกิดความภักดีตอธุรกิจจําเปนตองเกิด
ความพึงพอใจกอนเสมอ ผลการวิจัยที่ไดจึงไมสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Krisnanto & Khatrine
(2016, 26-37) พบวา การวิเคราะหเสนทางของสวนประสมทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลตอความภักดีของ
ลูกคาโดยออมผานความพึงพอใจของลูกคาทีใ่ ชบริการ และไมสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Armstrong
(2010, 72) ไดกลาววาสวนประสมทางการตลาดบริการเปนกิจกรรมที่มนุษยไดตอบสนองความตองการ
ของบุคคลหรือลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแลวจึงเกิดเปนความภักดี โดยปจจัยของสวนประสมทาง
การตลาดบริการทั้ง 7 ปจจัย ไมไดสงผลกระทบตอความภักดีโดยตรงแตอาจตองมีความพึงพอใจตอ
สวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคากอนการเกิดเปนความภักดี
4. ความพึงพอใจของลูกคามีอทิ ธิพลตอความเชือ่ มัน่ ลูกคาทีเ่ ขามาใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต
ในจังหวัดลําปางเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของธุรกิจ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการทั้ง 7 ประการ โดยลูกคาไดใหความสําคัญตอดานราคาของสินคาเปนสําคัญที่ทําใหงายตอ
การเลือกซื้อสินคาซึ่งสงผลตอการเขาใชบริการในระยะยาว สอดรับกับแนวคิดของ Hasemark & Albinsson
(2004, 40-57) นิยามความหมายของความพึงพอใจ คือ ทัศนคติโดยรวมของลูกคาที่มีตอผูใหบริการใน
ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการดวยสภาวะทางอารมณ ซึ่งสามารถสงตอไปยังลูกคาเพื่อใหไดรับรูถึง
ความคาดหวังกับความแตกตางที่ไดรับหลังใชบริการ ทั้งนี้มิติของความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับลูกคาสอดรับ
ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร 7 ประการ ประกอบด ว ย (1) ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ (2) ด า นราคา
(3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริมการขาย (5) ดานบุคคล หรือพนักงาน (6) ดานกายภาพ
และ (7) ดานกระบวนการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Songsom (2014, 30-40) พบวา ความพึงพอใจ
ของลูกคามีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความไววางใจของลูกคา หากลูกคาเกิดความพึงพอใจทีส่ งู กวาขัน้ พืน้ ฐาน ลูกคา
สามารถรับรูไดถึงความปรารถนาดีของกิจการคาปลีกจะนําไปสูความเชื่อถือที่ลูกคามีตอกิจการแหงนั้น
5. ความพึงพอใจของลูกคามีอทิ ธิพลตอความภักดีของลูกคา ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งขนาด ยี่หอ และประเภท มีการจัดแบงหมวดหมูของสินคางายตอการเลือกซื้อ
ประหยั ด เวลาในการเข า ใช บ ริ ก าร เนื่ อ งจากมี ก ารบริ ก ารครบวงจร และมี ก ารอํ า นวยความสะดวก
การจัดระเบียบชองทางการชําระเงิน สงผลใหลูกคาที่เขาใชบริการเกิดความพึงพอใจทุกครั้ง และไดรับสิ่งที่
ตนตองการ ซึง่ ความรูส กึ พอใจและไมพงึ พอใจทีเ่ กิดขึน้ กับลูกคานัน้ อาจมาจากประสบการณในการซือ้ คําแนะนํา
จากเพื่อน และคําแนะนําจากนักการตลาด ตลอดจนขาวสารที่แพรกระจายผานสื่อตาง ๆ ที่ทําใหลูกคา
อยากเขามาใชบริการในครัง้ ตอไป สอดคลองกับงานวิจยั ของ Songsom (2014, 30-40) ไดทาํ การศึกษาพบวา
ความพึ ง พอใจของลู ก ค า มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค า เนื่ อ งจากความพึ ง พอใจ
ของลูกคามีหลายระดับซึ่งจะพัฒนาจากความพึงพอใจเดิมที่มีอยูและเปรียบเทียบกับความคาดหวังกอนซื้อ
กับสิ่งที่ไดรับจริง ทําใหลูกคาสวนใหญเกิดความพึงพอใจตอตัวผลิตภัณฑหรือสินคา และบริการมากที่สุด
สอดรับกับผลการวิจัยของ Seyed Rajab Nikhashemi, Laily Haj Paim, Samsinar Md Sidin & Ali Khatibi
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(2014, 377-386) พบว า ความพึ ง พอใจของลู ก ค า เกิ ด จากการสั่ ง สมประสบการณ สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ พ บ
ในการทําธุรกิจไฮเปอรมารท คือ การสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับลูกคาอยางตอเนื่อง
6. ความเชือ่ มัน่ ไมมอี ทิ ธิพลตอความภักดีของลูกคา จากผลการวิจยั ทีไ่ ดพบวา ลูกคาทีเ่ ขามา
ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตในจังหวัดลําปาง ไมไดมีความเชื่อมั่นเมื่อเขาใชบริการเทาที่ควร อันเนื่องมา
จากการเขาใชบริการแตละครั้ง ลูกคาไมไดกังวลหรือสนใจตอความสามารถหรือทักษะการใหบริการของ
พนักงาน หรือความเสมอภาคและความโปรงใสดานราคาของสินคา เพราะธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงและมีความเปนกลางดานมาตรฐานการกําหนดราคาสินคา และการใหบริการของพนักงาน
เปนสวนรวม ลูกคาทีเ่ ขาใชบริการจึงไมไดตระหนักถึงความเชือ่ มัน่ มากนัก ตลอดจนหากธุรกิจใหความสําคัญ
ตอการสรางเรื่องราว สรางความเชื่อใจผานสื่อที่ลูกคาสามารถรับรูไดมากยอมสงผลดีตอภาพรวมของ
ความนาเชื่อถือของธุรกิจ สอดคลองกับแนวคิดของ Murray & O’driscoll (1996, 257) กลาววาสิ่งที่ทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการไดงายนั้น ผูบริโภคจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกเมื่อ
เขาใชบริการ ไดรบั รูปรางของสินคาหรือบริการตามทีธ่ รุ กิจไดตกลงไว หรือการไดรบั การประกันสินคาเมือ่ ซือ้ สินคา
จะกลายเปนความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค หากผูใหบริการมีไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ
ผูบ ริโภคไดจะทําใหผบู ริโภคไมอยากกลับมาใชบริการในครัง้ ตอ ๆ ไป และจะทําใหผบู ริโภคเปลีย่ นไปใชบริการ
หรือซื้อสินคาจากผูใหบริการรายอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Songsom (2014, 30-40)
พบวา การทีผ่ ใู หบริการมีความนาเชือ่ ถือหรือผูใ ชบริการไดรบั ความไววางใจมากขึน้ จะเปนองคประกอบสําคัญ
ที่ทําใหผูบริโภคหรือผูใชบริการหันมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น ดังสมการความไววางใจของลูกคามีอิทธิพลทาง
ตรงตอความภักดีของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

สรุป
สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และความเชือ่ มัน่ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอความภักดี
ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง เห็นไดวาความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น
มากที่สุด รองลงมา คือ สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา และ
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา สําหรับสวนประสมทางการตลาดบริการและ
ความเชื่อมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอ
ความเชื่อมั่น ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลตอความภักดีแกลูกคาไดดี ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา สําหรับ
สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัง้ 7 ประการจะสงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจนัน้ จําเปนตองผานความพึงพอใจ
ของลูกคากอน เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกรับรูไดกอนกลับมาใชบริการในครั้งตอไป จากผลการวิจัยเห็นไดวา
ความเชื่อมั่นไมไดเป นตั วแปรสําคัญที่ทําใหลูกคาที่ใชบริ การเกิดความภั กดีตอธุ รกิ จไฮเปอรมารเก็ต
จังหวัดลําปาง ถาหากธุรกิจตองการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับลูกคาจําเปนตองสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดขึ้นกับลูกคาเปนสิ่งสําคัญ เพราะกลุมลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนลูกคา
ที่มีรายไดปานกลาง ธุรกิจจําเปนตองมีการเพิ่มแรงผลักของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใหควบคู
กันไปทั้ง 7 ประการ โดยไมใหบกพรองตอการใหบริการ รวมถึงธุรกิจผูใหบริการควรเพิ่มความมั่นใจ และ
การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันเมื่อใหบริการแกลูกคาทุกราย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเฉพาะพืน้ ที่ ทัง้ นีส้ ามารถนําไปขยายพืน้ ทีก่ ารวิจยั เพือ่ การตอยอดของ
ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต รวมถึงธุรกิจประเภทอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดมุมมองและการปรับตัวของธุรกิจบริการและสามารถ
พัฒนาใหเกิดการตอยอดการบริการที่ดีตอผูบริโภคในอนาคต
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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม
ในดาน 1) บุคลิกภาพ 2) ทักษะทางดานภาษา และ 3) ทักษะคอมพิวเตอร กลุม ตัวอยาง คือ ผูด แู ลการปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษาในสถานประกอบการที่ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2555 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา โดยภาพรวมผูด แู ลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ทุกประเด็น ไดแก ดานทักษะการใชคอมพิวเตอร (คาเฉลีย่ 4.30) ดานบุคลิกภาพ (คาเฉลีย่ 4.19)
และดานทักษะภาษา (คาเฉลีย่ 4.01) ตามลําดับ ซึง่ แสดงใหเห็นวาผูด แู ลนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ
มีความพึงพอใจ ตอผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา ยังคงมีคณ
ุ สมบัตดิ า นภาษาตางประเทศเชนภาษาจีน ทีผ่ ดู แู ลเห็นวาตองไดรบั การฝกฝน
เพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งเปน
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ประเด็นสําคัญทีห่ ลักสูตรจะตองคํานึงถึงในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
และสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ตอไป

คําสําคัญ
ความพึงพอใจ สถานประกอบการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การฝกงาน

Abstract
This research aimed to survey the satisfaction of the establishments for the trainee students
of Bachelor of Arts Program in Business English, the Faculty of Arts in a Private University at Chiang Mai
in terms of 1) personality; 2) language skills; and 3) computer skills. The population included 16
supervisors in charge of training evaluation. Questionnaire was used as a research instrument.
Frequency, percentage, mean and standard deviation were employed in data analysis.
The study show that the satisfaction of the supervisors had rated at a high level in all
aspects: computer skills (Mean = 4.30), personality (Mean =4.19), and language skills
(Mean =4.01) respectively. The research revealed that the supervisors were satisfied with the
performances of trainee students of Bachelor of Arts Program in Business English. However,
Chinese Language qualifications needed improvement so that the students would fit the
requirements of the organizations. Therefore, a crucial part to be aware of the next development
of Bachelor of Arts in Business English, which should promote the development of graduates whose
characteristics and qualifications were relevant to needs of requirements.

Keywords
Satisfaction, Organizations, Business English, Practicum

บทนํา
สถาบันอุดมศึกษานับไดวาเปนองคกรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่พรอมจะ
ออกไปทํางาน โดยใชความรูค วามสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ และเปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลจึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
ใหมคี วามหลากหลายเพือ่ สงเสริมการเรียนรูแ ละเพิม่ ศักยภาพของผูเ รียน ใหมคี วามเชีย่ วชาญ โดยสามารถสราง
และประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตสํานึกและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน การเรี ย นรู  จ าก
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ประสบการณ จ ริ ง ด ว ยการฝ ก งานจึ ง เป น ระบบการศึ ก ษาที่ เ น น การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ระบบนี้จะสงผลให นักศึกษาไดรับโอกาส
เรี ย นรู  ป ระสบการณ จากการไปปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร ว มกั บ ผู  อื่ น เกิ ด ทั ก ษะการ สื่ อ สารกั บ ผู  อื่ น
ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ไดแรงงาน
ซึ่งมีทักษะความพรอมระดับหนึ่งไปชวยงาน ซึ่งอาจไดรับความคิดใหม ๆ จากนักศึกษาฝกงาน อีกทั้งเปน
การแบงเบาภาระใหพนักงานประจําสามารถไปทํางานทีย่ ากกวาได ในสวนสถาบันการศึกษาจะไดนาํ ผลของ
ระบบนี้มาปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
(Srisang-orn, 2014, 6)
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงานเปนแนวทางหนึ่ง
ในการประเมินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิผลของหลักสูตร ขอคนพบที่ไดจะเปนกระจกสะทอนใหเห็น
ทั้งจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการคงไวซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสมและ
ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูโลกแหงการทํางาน รวมทั้งเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค
ตรงตามความต อ งการของผูประกอบการซึ่ง จะเปนการเพิ่ มโอกาสการไดงานของบั ณฑิตในหลักสูตร
(Benjarattananon, 2017, 4)
จากเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอ
การฝกงานของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อจะนํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สะทอนจากผูดูแลการฝกงานของนักศึกษาโดยตรงมาใชเปนขอมูลสําคัญ
ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงการนําไปใชเปนแนวทางในการจัด
การเรี ย นการสอนและการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในรุนถัดไป

วัตถุประสงค
เพือ่ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ตี อ นักศึกษาฝกงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Strauss & Sayles (1960 cited in Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 1999, 3)
กล า วว า ความรู  สึ ก พอใจในงานที่ ทํ า และเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านนั้ น ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร
คนที่ จ ะพอใจในงานที่ ทํ า เมื่ อ งานนั้ น ให ผ ลประโยชน ต อบแทนด า นวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ ซึ่ ง สามารถสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานของเขาได
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Wolman (1973 cited in Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 1999) ใหความหมาย
ของความพึงพอใจวา คือ ความรูสึกมีความสุข เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ตองการ หรือแรงจูงใจ
Wongharn (2014, 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตทีป่ ราศจากความเครียด
ทั้ ง นี้ เ พราะธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย มี ค วามต อ งการ ถ า ความต อ งการได รั บ การตอบสนองทั้ ง หมดหรื อ
บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการนั้นไมไดรับ
การตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
1.2 การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจ เปนเรื่องที่เปรียบเทียบไดกับความเขาใจทั่วๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได
โดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถาม มีเครื่องมือที่ตองการจะใชในการวิจัยหลายๆ อยาง อยางไรก็ดี
ถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทาง แตการศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดไดสองแนวคิด
ตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค คริสเทนส ดังนี้ (Pratumsut, 1999, 14)
1.2.1 วัดจากสภาพทัง้ หมดของแตละบุคคลเชน ทีท่ าํ งาน ทีบ่ า น และทุกๆ อยางทีเ่ กีย่ วของ
กับชีวติ การศึกษาตามแนวทางนีจ้ ะไดขอ มูลทีส่ มบูรณ แตทาํ ใหเกิดความยุง ยากกับการทีจ่ ะวัดและเปรียบเทียบ
1.2.2 วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบทีเ่ กีย่ วกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจาง
2. คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงคของนายจาง
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานไดดีนั้นจําเปนที่จะตองเขาใจสิ่งที่นายจางมองหาในตัวของบุคลากร
ใหได ซึ่งมีอยู 10 ขอ คือ (Thanuworrawat, 2012, 4-5)
2.1 มีความขยันหมั่นเพียรดี เปนคนลงมือทํา บากบั่น พากเพียรในการทํางานอยางเสมอตน
เสมอปลาย ตรงตอ เวลา ทํางานบรรลุเปาหมายเปนที่ยอมรับของนายจาง
2.2 สรางผลงานมีคณ
ุ ภาพ เปนคนทีท่ าํ งานสําเร็จตรงตามเกณฑทอี่ งคกรตัง้ ไวและทํางานได
ถูกตอง ไมกอใหเกิดขอผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานที่ทําอยูเสมอ
2.3 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ไดแก เพื่อนรวมงาน นายจาง และองคกร
เปนผูที่นายจางไววางใจที่จะใหรับผิดชอบงานและแกไขขอผิดพลาดในการทํางานได
2.4 มีความรู เปนคนทีเ่ ขาใจในงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย รูว ธิ กี ารทํางาน ศึกษาหาความรูเ กีย่ วกับ
งานที่ทําเพิ่มเติม พรอมที่จะเขาไปถามผูรูเมื่อไมเขาใจ
2.5 มีความสามารถในการเรียนรูงานเปนอยางดี ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ รอบตัวได
เปนอยางดี ศึกษาแนวคิดใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชกับการทํางานอยูตลอดเวลา
2.6 มีความคิดริเริม่ สรางสรรค กลาตัดสินใจและมุมานะ สามารถแสดงความเห็นเกีย่ วกับงาน
ที่ทําไดอยางมั่นใจ
2.7 มีสามัญสํานึก มีดลุ ยพินจิ ไหวพริบ ทําสิง่ ตางๆ อยางมีเหตุมผี ลโดยพิจารณาอยางรอบคอบแลว
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2.8 มีมนุษยสัมพันธดี รูจ กั กาลเทศะ อารมณดี มารยาทดี ออนนอมถอมตน วางตัวไดเหมาะสม
เขากับนายจางและเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี
2.9 ใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม สามารถติดตอประสานงานใหความรวมมือกับ
ผูอื่นไดดี ยอมรับความเห็นของเพื่อนรวมงาน นายจาง ลูกคาได
2.10 มีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร เปนคนมองสิ่งตางๆ ในแงบวก ซึ่งจะนําไปสูการทํางาน
ที่ดี
3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สาระตามขอ 4.3
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดกาํ หนดมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองกําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะ
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน ดังนี้ (Higher Education Commission, 2009)
3.1. คุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม
ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก
เปนตน
3.2. ความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี
ในองคความรูท เี่ กีย่ วของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกีย่ วกับความกาวหนาของความรูเ ฉพาะดาน
ในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
สวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ นนการปฏิบตั ิ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ขอบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ
3.3. ทักษะทางปญญา
สามารถค น หาข อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเข า ใจและสามารถประเมิ น ข อ มู ล แนวคิ ด และ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและ
ความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช
วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

151

3.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ
ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุมรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
3.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเหมาะสมในการศึ ก ษาค น คว า และเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือก
ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
จากแนวคิดและคํากลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
สวนที่สําคัญในการพัฒนาองคกร การสรางหรือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงถือเปนเปาหมายที่สําคัญ
ในการจัดการศึกษา ดังนัน้ จึงตองมีการติดตามผลบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษา และหาขอมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําหลักสูตร
และวางแผนพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันใหตรงตามความตองการของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือผูด แู ลนักศึกษาฝกงาน จํานวน 16 คน จากสถานประกอบการ
ภาคเอกชนจํานวน 13 คน ภาครัฐจํานวน 3 คน ซึ่งเปนตัวแทนของสถานประกอบการที่ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 20 คน ทีเ่ ขาฝกงานในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลา
ในการฝกงานจํานวนทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป ระกอบการทีม่ ตี อ นักศึกษา
ฝกงาน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจดานคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานในดาน 1) ดานบุคลิกภาพ
2) ทักษะทางดานภาษา และ 3) ทักษะดานคอมพิวเตอร
ตอนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงและขอเสนอแนะ

152

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

3. การสรางเครื่องมือ
3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารสร า งแบบสอบถามและกํ า หนดขอบเขตข อ คํ า ถามตาม
วัตถุประสงคการวิจัย
3.3 สรางแบบสอบถาม
3.4 นําแบบสอบถามไปใหผเู ชีย่ วชาญพิจารณาความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (Content Validity)
จํานวน 3 ทาน ทั้งนี้คา IOC ที่ไดตองมากกวาหรือเทากับ .50 ผลการตรวจสอบคา IOC พบวา มีคาระหวาง
.67 – 1.00 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ .93 จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุม กระชับ ชัดเจน และ
สมบูรณยิ่งขึ้นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
3.5 นําแบบสอบถามทีผ่ า นการวิเคราะหแลวไปทดลองใชเพือ่ หาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) หากคาที่ไดจากการวิเคราะหมีคาตั้งแต
0.7 ขึ้นไป แสดง วาแบบสอบถามนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใช
ในกระบวนการวิจัยตอไปได เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตนแบบรวมกัน
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.919
3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใหนักศึกษานําแบบสอบถามที่บรรจุไวในซองปดผนึกไปมอบใหกับสถานประกอบการ
หรือหัวหนางานผูดูแลนักศึกษาเพื่อประเมินผลการเขาฝกงานประมาณกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
เพื่อประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือ 300 ชั่วโมง และบรรจุซอง
ปดผนึกคืนใหนักศึกษาในวันสุดทายของการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และผูวิจัยไดรับเอกสาร
คืนจากนักศึกษาฝกงานในวันนําเสนอผลการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลการศึกษาความพึงพอใจใชคาเฉลี่ย (Mean) จากนั้นแปลความหมายของคาเฉลี่ย
เปนระดับความพึงพอใจโดยใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผู  ต อบแบบสอบถามจํ า นวนทั้ ง หมด 16 คน เป น หั ว หน า งานในหน ว ยงานเอกชน
จํานวน 13 คน และเปนหัวหนางานในหนวยงานรัฐบาลจํานวน 3 คน มีประสบการณในการทํางานตั้งแต
2 ปขึ้นไป และเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของนักศึกษาฝกงานเปนเวลาประมาณ 3 เดือน
2. ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะ
ตารางที่ 1
ระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
¦µ¥µ¦
1. ªµ¤¤´ÉÄÄÁ°
2. ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ °
3. Âª®µªµ¤¦¼o Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤nÇ
4. ¦oµ¦¦r
5. ¨oµ´·Ä
6. ÎµµÁ}¸¤
7. ºÉ°´¥r ¦´¬µÎµ¡¼
8. ªµ¤¦³®¥´ ¤´¥´r
9. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµµ
10. µ¦¦·®µ¦Áª¨µ
11. ¦´·°n°´¤
12. ªµ¤¤¸¤»¬¥´¤¡´r
¦ª¤

n µÁ¨¸É¥
4.15
4.00
4.05
3.95
3.90
4.35
4.40
4.45
4.10
4.10
4.25
4.55
4.19

n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
0.88
¤µ
0.79
¤µ
1.10
¤µ
0.94
¤µ
0.97
¤µ
0.81
¤µ
0.82
¤µ
0.51
¤µ
1.07
¤µ
1.21
¤µ
0.97
¤µ
0.69
¤µ¸É»
0.76
¤µ

ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผูควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพดานบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกประเด็น โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.55) รองลงมาคือ ความประหยัด
มัธยัสถ (คาเฉลี่ย 4.45) ซื่อสัตย รักษาคําพูด (คาเฉลี่ย 4.40) ทํางานเปนทีม (คาเฉลี่ย 4.35) รับผิดชอบ
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ตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.25) ความมั่นใจในตนเอง (คาเฉลี่ย 4.15) โดยความพึงพอใจดานความสามารถ
ในการทํางานและการบริหารเวลาเทากัน (คาเฉลี่ย 4.10) และขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าลงมาตามลําดับคือ
การแสวงหาความรูใหมๆ ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความสรางสรรค ตามลําดับ (คาเฉลี่ย 4.05 คาเฉลี่ย
4.00 คาเฉลีย่ 3.95) และทีไ่ ดคะแนนเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ความพึงพอใจดานความกลาตัดสินใจ (คาเฉลีย่ 3.90)
ตารางที่ 2
ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

¦µ¥µ¦

n µÁ¨¸É¥

´¬³µ¦¢{£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦¡¼£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦°nµ£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦Á ¸¥£µ¬µ°´§¬
´¬³µ¦Äo£µ¬µnµ¦³Á«°ºÉ
¦ª¤

4.20
4.20
4.35
4.15
3.15
4.01

n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
0.70
¤µ
0.77
¤µ
0.67
¤µ
0.67
¤µ
0.93
µ¨µ
0.65
¤µ

ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความพึงพอใจดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน
โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากในดาน
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ (คาเฉลี่ย 4.35) และทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ (คาเฉลี่ย 4.20)
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (คาเฉลีย่ 4.15) สวนดานทีม่ คี วามพึงพอใจระดับกลางซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ
คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอื่น (คาเฉลี่ย 3.15)
ตารางที่ 3
ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
¦µ¥µ¦
1. µ¦ÄoÃ¦Â¦¤ Microsoft Office
2. µ¦Äo Search Engine Äµ¦o®µ o°¤¼¨
µ Internet
3. µ¦¦´ – n Â¨³Ão°µ E-mail
¦ª¤

n µÁ¨¸É¥
4.20
4.45
4.25
4.30

n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
0.62
¤µ
0.51
¤µ
0.79
0.57

¤µ
¤µ
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จากตารางที่ 3 ผู  ป ระกอบการมี ค วามพึ ง พอใจต อ ทั ก ษะคอมพิ ว เตอร ข องนั ก ศึ ก ษาฝ ก งาน
โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ในดานการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet (คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมาคือ การรับ – สง
และโตตอบทาง E-mail (คาเฉลี่ย 4.25) และการใชโปรแกรม Microsoft Office (คาเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ
3. ตอนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงและขอเสนอแนะ
3.1 ดานวิชาความรู
นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารไดเปนอยางดี มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ
ในการติดตอสื่อสารกับลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถชวยเหลือพนักงานคนอื่นในการสื่อสาร
กับลูกคา ไดรบั คําชมจากเพือ่ นรวมงาน และหัวหนางาน อยางไรก็ตามควรพัฒนาและฝกฝนการใชภาษาไทย
ใหถกู ตองเหมาะสม รวมทั้งภาษาอื่นๆ เชนภาษาจีน เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกตใชในอนาคต นอกจากนี้
ยังควรเพิ่มพูนทักษะการคนควาและแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหมากยิ่งขึ้น
3.2 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
นักศึกษามีความใฝรู ความตัง้ ใจในการทํางานดีมาก มีความสุจริตและมีจติ สาธารณะอันดี
สนใจหาความรูที่เกี่ยวของในการทํางาน รูจักหารายได เพื่อชวยเหลือตนเองเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของครอบครัว ทําใหเปนผูรูจักการบริหารเงิน มีไหวพริบ ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สามารถทํางาน
รวมกับเพือ่ นรวมงานไดดี ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธดมี าก มีการใชทกั ษะภาษาตางประเทศไดดี มีความตัง้ ใจ
กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี เพิ่มความกระตือรือรนในการทํางาน การตรงตอเวลา การรักษาเวลา และ
การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3.3 ขอเสนอแนะ
นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทั้งการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
ความเสียสละตอเพื่อนรวมฝกประสบการณและการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย การมีปฏิภาณไหวพริบ
และการแกไขปญหาเฉพาะหนา การควบคุมอารมณไดเปนอยางดี โดยควรศึกษาหาความรูภ าษาอืน่ เพิม่ เติม
นอกจากภาษาอังกฤษ และควรฝกการเขียนและการใชภาษาไทยใหถกู ตอง นอกจากนีย้ งั ควรเลือกการฝกงาน
ในดานตางๆ ทีส่ นใจจริงๆ เพือ่ ใหมแี รงบันดาลใจในการอยากเรียนรู จึงจะทําใหนกั ศึกษา มีความกระตือรือรน
และใหความสําคัญกับการฝกงานหรือการฝกอบรมตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของสถานประกอบการต อ การฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมพบวา
ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการต อ นั ก ศึ ก ษาฝ ก งานโดยภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก โดยด า นที่
สถานประกอบการมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ ดานทักษะการใชคอมพิวเตอร รองลงมาคือ บุคลิกภาพ
ในการทํางาน และดานทักษะภาษาอยูใ นอันดับที่ 3 โดยผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายรายดานได ดังนี้
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1. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานทักษะการใชคอมพิวเตอร
ผูควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพดานความรู
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทั้งโดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30)
โดยมีความพึงพอใจในทักษะดานการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet การรับสง และ
โตตอบทาง E-mail ของนักศึกษาและการใชโปรแกรม Microsoft office ตามลําดับ ซึ่งตรงตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของบัณฑิตและคุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงคของนายจางที่ตองการผลงานที่ดีและ
มีคุณภาพและมีทักษะการแสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม จึงทําใหผลคะแนนความพึงพอใจมีระดับมาก
ในหัวขอทักษะการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek
(2013) ที่พบวา ความสามารถในการใชโปรแกรมสํานักงานทั่วไปเปนความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ที่สถานประกอบการมีความตองการอันดับหนึ่ง โดยโปรแกรมที่จําเปนมากที่สุดคือ Excel และ Word
สวนความสามารถในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และการจัดการเว็บไซต พบวา การใช E-mail เปน
ความสามารถที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด
2. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักศึกษาฝกงาน
โดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
ระดับมากทีส่ ดุ ในดานความมีมนุษยสัมพันธ ซึง่ เปนคุณลักษณะเดนของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทผี่ ปู ระกอบการ
ตองการในสวนของการที่ตองทํางานรวมกับผูอื่น และสงเสริมการทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี และ
จากในตารางที 1 ขอ 3 แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ขอ 9 ความสามารถในการทํางาน และขอ 10
การบริหารเวลา เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบน 1.10,1.07 และ 1.21 ตามลําดับ
ซึ่ ง เป น หั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ บุ ค ลิ ก ภาพส ว นบุ ค คลซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ความเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น ได ขึ้ น อยู  กั บ
เฉพาะตัวบุคคล จึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการกระจายคําตอบในเปนเด็นเหลานี้มีคอนขางมาก นอกจากนี้
จะเห็ น ได ว  า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานได บ  ง บอกว า มี นั ก ศึ ก ษาบางคนที่ มี ค วามสามารถในด า นการมี
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีมซึ่งเปนคุณสมบัติที่ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายจาง จึงสงผลใหผูประกอบการพึงพอใจและยังสามารถทําใหผลคะแนน
แปลความหมายได ใ นระดั บ มากสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Deita & Pueakjantuek (2013)
Thanuworrawat (2012) & Narintarat (2013) ที่ระบุวาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานประกอบการให
ความสําคัญและตองการมากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการทํางานรวมกับผูอื่นได เพราะการมี
มนุษยสัมพันธทดี่ จี ะนําไปสูบ รรยากาศการทํางานทีด่ ี เขาใจซึง่ กันและกัน มีความรวมมือรวมใจในการปฏิบตั งิ าน
ใหสําเร็จ และยังเปนปจจัยสําคัญในการทํางานที่สถานประกอบการดานบริการตองการจากพนักงาน
เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผูรับบริการอีกดวย (Benjarattananon, 2017)
นอกจากนี้ ผูป ระกอบการใหคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับมากซึง่ เปนสวนตอมา ในดานความประหยัด
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มัธยัสถ ซึง่ ก็สอดคลองกับขอมูลวา นักศึกษาทํางานนอกเวลาชวงทีน่ กั ศึกษาฝกงานรวมดวย จึงทําใหนกั ศึกษา
สามารถหารายไดเองและยังสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัวไดอีกดวย ลําดับตอมา
คือ ซื่อสัตย รักษาคําพูด สามารถทํางานเปนทีมรับผิดชอบตอสังคม มีความมั่นใจในตนเอง สามารถ
บริหารเวลาไดดี แสวงหาความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ตามลําดับ สวนดานที่ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
อันดับมากสามลําดับสุดทายคือ ความขยันหมัน่ เพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตัดสินใจ
3. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานทักษะภาษา
ผู  ค วบคุ ม และดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาฝ ก งานมี ค วามพึ ง พอใจต อ คุ ณ ภาพด า น
ทักษะภาษา ทัง้ โดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.01) โดยมีความพึงพอใจในทักษะดานการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ตามมาดวย ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการเขียนตามลําดับ
สวนดานที่มีความพึงพอใจในระดับกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอื่น
เชน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน ซึ่งจากผลสํารวจความพึงพอใจแสดงถึงนักศึกษาฝกงานมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถภาษาอังกฤษตามที่นายจางคาดหวัง สอดคลองกับการศึกษา
ของ Boonwirat, (2017, 291) วาภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากในปจจุบัน และไดใชกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเพิ่มสูงขึ้น แตเนื่องจากปจจุบัน
ภาษาอังกฤษอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอจึงควรมีทักษะภาษาอื่นที่ชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานตอไปในอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek (2013) พบวาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานดานทักษะการใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารนั้น ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สถานประกอบการมี ความตองการและจํ าเปนตองใชในการติ ดตอสื่ อสารเปนอั นดั บหนึ่ง
รองลงมา คือ ภาษาญี่ปุน และอันดับที่สาม คือ ภาษาจีน
อยางไรก็ตามในมุมมองของสถานประกอบการบางแหงนั้น นักศึกษายังตองปรับปรุงเรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตัดสินใจซึ่งสอดคลองกับคะแนนเฉลี่ย
จากแบบสอบถามในงานวิจัยชิ้นนี้ที่คะแนนเฉลี่ยดานความขยันหมั่นเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และ
ความกลาในการตัดสินใจอยูใ นสามอันดับสุดทาย และผลการศึกษาของ (Kan-opard, Kluansuwan & Manoy,
1999) ที่ ผู  ป ระกอบการให ค วามเห็ น ว า นั ก ศึ ก ษาฝ ก งานขาดความมั่ น ใจในตนเอง ไม ก ล า ตั ด สิ น ใจ
ขาดภาวะการเปนผูนําและการแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคในการฝกงานของนักศึกษา
สาเหตุการขาดคุณลักษณะดังกลาวขางตนอาจเปนผลมาจากความรูค วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ที่ ยั ง ไม เ พี ย งพอของนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง วั ย วุ ฒิ ที่ น  อ ยกว า เพื่ อ นร ว มงานและหั ว หน า งานทํ า ให นั ก ศึ ก ษา
ขาดความมั่นใจในตนเองและความกลาในการแสดงความคิดเห็นเพราะกลัววาสิ่งที่ตนพูดออกไปนั้น
จะไมถูกตองและอาจไดรับการตําหนิตอหนาคนอื่นได หรือบางครั้งนักศึกษาอาจแสดงพฤติกรรมบางอยาง
ที่ไมเหมาะสมดวยความรูเทาไมถึงการณ ขาดวิจารณญาณในการไตรตรองดวยความเปนนักศึกษาฝกงาน
ซึง่ อาจทําใหสถานประกอบการมองวานักศึกษายังมีการวางตัวในบางสถานการณยงั ไมเปนทีป่ ระทับใจเทาทีค่ วร
ดังนั้น จึงเปนอีกหนึ่งหนาที่ของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บมเพาะและเสริมสราง
ความมั่นใจในตนเองและการวางตัวใหถูกตองตามกาลเทศะใหแกนักศึกษา (Benjarattananon, 2017)
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สรุป
จากการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ตี อ นักศึกษาฝกงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึง่ พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจในดานทักษะ
คอมพิวเตอร ดานบุคลิกภาพ และดานทักษะการใชภาษาตามลําดับ โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม มี จุ ด เด น ในด า นมี
ความกลาแสดงออก มีไหวพริบและแกปญ
 หาตางๆ เฉพาะหนาไดเปนอยางดี มีความตัง้ ใจในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเรื่องความรูภาษาอื่นเพิ่มเติม เชน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน
และการฝ ก ใช ภ าษาไทยให ถู ก ต อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สองประเด็ น หลั ง นี้ นั บ เป น เสี ย งสะท อ นสํ า คั ญ จาก
ผูประกอบการ ทั้งหลักสูตรและตัวนักศึกษาเองพึงตระหนักและนําไปใชในการวางแผนผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาตนเองใหมคี ณ
ุ ลักษณะตามทีส่ ถานประกอบการตองการ อยางไรก็ตามทางผูว จิ ยั จะนําประเด็นเหลานี้
มาพัฒนาเพื่อศึกษาตอไปในอนาคต
1. ขอเสนอแนะตอหลักสูตร
1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรเปดโอกาสในการใหนักศึกษาไดลงเรียนในรายวิชา
ภาษาตางประเทศอื่นที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนรายวิชาเลือกเสรี หรือ
วิชาบังคับเลือกในหมวดภาษาตางประเทศ เปนตน
1.2 สอดแทรกรูปแบบกิจกรรมทีเ่ นนทักษะการใชภาษาทีห่ ลากหลาย โดยบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรูภาษาตางประเทศเขากับการใชทักษะภาษาไทยในรายวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ควรพัฒนาตามขอคิดเห็นของผูประกอบการ
1.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมุงเนนพัฒนาทักษะทางดานสังคม
และการทํางานรวมกับผูอื่นใหมากขึ้น เชน สนับสนุนการเรียนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Problem-Based
Learning) การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือการเรียนดวยการบริการสังคม
(Service Learning) เปนตน เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบนี้นักศึกษาตองทํางานรวมกับผูอื่น
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเปนรูปแบบการเรียนที่ผูเรียนตองเปนผูลงมือกระทํา (Active Learners) ดังนั้น
จึงเปนการฝกฝนเพิ่มทักษะในดานการทํางานและปลูกฝงลักษณะของผูรวมงานที่ดีใหกับนักศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการฝกงานในมุมมองของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ
2.2 ประเมินและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุงเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
2.3 ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุมมากขึ้น โดยใหสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมดานคุณธรรมจริยธรรม
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน
โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ขั้นตอนมีดังนี้ 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานที่เก็บขอมูล 2 แหง
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประเภท
ของสินคาเฮาสแบรนด และ 3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนดในชวงระยะเวลา
3 เดือนที่ผานมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงเก็บขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด 3 ดาน
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความรู  แ ละความเข า ใจ ความรู  สึ ก และพฤติ ก รรมการซื้ อ มี ผ ลต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ
สินคาเฮาสแบรนด นอกจากนี้ สวนประสมการตลาดทั้งดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด โดยการตระหนักดานราคาไมมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
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คําสําคัญ
สินคาเฮาสแบรนด ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนประสมการตลาด ความตั้งใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนด

Abstract
The objectives of this research was to study the attitude and marketing mix affecting
purchase intention on house brand products of consumer in Nakhon Ratchasima. The questionnaire
was used as a tool to collect data from the sample. Collection data was used non – probability
sampling. The steps were as follows: 1) Data collection was divided 2 places by selecting a multi
- stage sampling. 2) Divide by the questionnaire are related type of house brand products and
3) Select consumers who used to have experienced in houses brand products over the past 3 months
by selecting a purposive sampling of 400 people in total. Multiple regression analysis was used for
data analysis. The result were as follow: Attitudes of 3 factors including cognitive, affective and
behavioral were affecting purchase intention on house brand products. In addition, marketing mix
for 3 factors such as product, place and promotion were affecting purchase intention on house
brand products. Price was not affecting purchase intention on house brand products of consumer
in Nakhon Ratchasima.

Keywords
House Brand Products, Attitude toward House Brand Products, Marketing Mix, Purchase
Intention in House Brand Products

บทนํา
สภาพเศรษฐกิจของไทย ณ ปจจุบัน ยังไมฟนตัวจากปจจัยลบ ทั้งที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีการขยายตัวตํ่าและความเสี่ยงหลายประการที่ทําใหตลาดการเงินเกิดการผันผวนและการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (Economic and Industrial Research Kiatnakin Bank Public
Company Limited, 2018) ปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคที่เลือก
ซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียงเนื่องจากสินคามีราคาสูง จึงสงผลใหผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การซือ้ และทดลองใชสนิ คาทีม่ คี วามคุม คาดานราคามากกวา ดังนัน้ สินคาเฮาสแบรนด1 จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่
ซึ่งประเภทของสินคาเฮาสแบรนดที่ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค โดยภาพรวมของภาค
1

สินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาที่ติดตราของรานคาปลีก ซึ่งรานคาปลีกจางโรงงานเพื่อการผลิตสินคา โดยนําสินคาดังกลาว
มาวางจําหนายในรานคาปลีกของตนเอง (Dawan & Vivadhnajat, 2014, 203)
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ธุรกิจคาปลีก พบวา ยอดขายของสินคาเฮาสแบรนดในกลุม สินคาอุปโภคบริโภคมีการแขงขันทีร่ นุ แรง ทัง้ จาก
ภาคธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจขามประเทศ เชน สินคาเฮาสแบรนดตราบิ๊กซี (Big C) ที่มีสวนแบง
การตลาดถึงรอยละ 30 – 50 (Marketeer, 2015) นอกจากนีย้ งั พบวาสินคาเฮาสแบรนดตราบิก๊ ซีมยี อดขายสูง
ถึง 117,341 ลานบาท ความนิยมในสินคาเฮาสแบรนดที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหม
มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดสินคาเฮาสแบรนดที่จะสงผลดีตอการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและ
ความหลากหลายมากขึ้น
โดยภาพรวมของตลาดสิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ใ นกลุ  ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคของประเทศไทยนั้ น
มีการเติบโตจากเดิมรอยละ 2.2 ในป พ.ศ. 2559 เปนรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2560 โดยครึ่งปแรกเติบโตถึง
รอยละ 2.5 นอกจากนีย้ งั พบวา ผูบ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมาเริม่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหันมาเลือกซือ้ สินคา
เฮาสแบรนดเพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2560 ที่ผานมาถึงรอยละ 50 (Economic and Industrial Research
Kiatnakin Bank Public Company Limited, 2018) และจากผลวิจยั ของกันตาร เวิรล ดพาแนล พบวา พฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง แตปจจุบัน
ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 68 ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มขนาดและปริมาณของสินคาเนื่องจากทําใหผูบริโภครูสึกวาการซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดมีความคุมคากับเงินที่จายไป (Kantar Worldpanel, 2017)
ความตั้งใจซื้อสินคาจึงเปรียบเสมือนการคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในอนาคต
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสวนประสมทางการตลาดทั้งประเด็นความคุมคาทางดานราคา และชองทาง
การเลือกซื้อสินคาลวนแตมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคทั้งสิ้น นอกจากนี้ Jindabot
(2012) ยังกลาววาทัศนคติก็เปนปจจัยสําคัญที่สามารถใชสําหรับอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในอนาคตไดเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติ
ตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 3 ประเด็น
ประกอบดวย ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อสินคา
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ทัศนคติสามารถใชอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ในอนาคต ความสําคัญของทัศนคติมีดังนี้ 1) ทัศนคติเปนตัวแปรที่ใชวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการ
ตลาดกอนออกใชจริง 2) ทัศนคติใชในการแบงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดที่ตองการ 3) ทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑทําใหธุรกิจทราบถึงทัศนคติตอผลิตภัณฑของผูบริโภค และ
4) ทัศนคติสะทอนมุมมองของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง (Jindabot, 2012, 20-22)
ทัศนคติจงึ เปนปจจัยทีเ่ กิดจากผูบ ริโภค เปนระดับของความรูส กึ นึกคิดทีเ่ กีย่ วของกับภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลทีม่ ตี อ ตนเอง ตอบุคคลอืน่ และตอสถานการณทเี่ กีย่ วของ อันเปนผลมาจากการเรียนรูแ ละประสบการณ
ทัศนคติจึงเปนตัวกําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม (Jindabot, 2012, 20-22) ทัศนคติจะประกอบดวย
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูและความเขาใจ (Cognitive) คือ ความรูและการรับรูที่ไดรับบวกกับ
ประสบการณโดยตรงในอดีต 2) ความรูสึก (Affective) คือ อารมณหรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอความคิดหรือ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ และ 3) พฤติกรรมการซือ้ (Behavioral) คือ แนวโนมทีบ่ คุ คลจะแสดงพฤติกรรมดวยวิธใี ดวิธหี นึง่
(Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218) ในอดีตที่ผานมา มีนักวิจัยที่ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติกับความตั้งใจซื้อสินคา ไดแก งานวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผลการวิ จั ย พบว า ทั ศ นคติ โ ดยเฉพาะด า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ส ง ผลต อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ม ากที่ สุ ด
เนื่องจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงเลือก
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan, 2012, 332-334) ทํานองเดียวกันกับงานวิจัย
เรือ่ งทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนด ผลการวิจยั พบวา ผูบ ริโภคเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติเนือ่ งจากผูบ ริโภค
ทราบถึงราคาของสินคาเฮาสแบรนดวา ราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง โดยสินคาเฮาสแบรนด
จะมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Gala & Patil, 2013, 12-18)
สวนประสมการตลาดถูกนํามาใชเพื่อการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคาดวยการเชื่อมโยง
ความตองการของผูบริโภคสูการผลิตสินคาและบริการมาเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบริโภค
การสือ่ สารทางการตลาดกับผูบ ริโภคเพือ่ ใหผบู ริโภคทราบถึงลักษณะและคุณประโยชนของสินคาและบริการ
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
การขายตรงและการใชพนักงานขาย (Mechinda & Serirat, 2011, 25-27) สวนประสมการตลาดจึงหมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler,
2003, 348-349)
การศึกษาและงานวิจยั ในอดีตทีผ่ า นมาพบปจจัยตาง ๆ ทีใ่ ชกาํ หนดความตัง้ ใจซือ้ สินคาของผูบ ริโภค
ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพของตัวผูบริโภค (ซึ่งเปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได) ความตองการ แรงจูงใจ
ทัศนคติ ความสามารถในการรับรูข า วสาร ปจจัยทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาด นอกจากนีแ้ ลว
ยั ง มี ป  จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ส  ง ผลต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า ของผู  บ ริ โ ภค เช น ประเภทของร า นค า ปลี ก ลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตรและจิตวิทยา เปนตน (Engel, Blackwell & Miniard, 1997, 28-32) ดังนั้น ความตั้งใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภค (Purchase Intention) เปนขอมูลที่ใชในการคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ในอนาคต (Smithikrai, 2010, 40-42)
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ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมา มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
ความตั้งใจซื้อ ไดแก งานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat, 2014,
201-212) และงานวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศึกษาผูบริโภคที่อาศัยใน
ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสินคา ซึง่ กิจกรรมทีน่ าํ มาใช คือ การลดราคาของสินคา การมีสนิ คาแถมและการโฆษณา
ตามลําดับ เนือ่ งจากกิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวเปนกิจกรรมทีช่ ว ยเพิม่ การรับรูถ งึ ตราสินคาเฮาสแบรนด
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอผูบริโภคในกลุมดังกลาวและสงผลทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวยังสงผลตอการเพิ่มยอดขายใหกับ
รานคาปลีกสมัยใหมแลวยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและมีความตั้งใจซื้อมากขึ้น (Lisa, 2013, 48-69)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานงานวิจัย
H1: ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา
H2: สวนประสมการตลาดมีผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

วิธีการวิจัย
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษาไมสามารถระบุจํานวนได จึงใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
จากสูตรแบบไมทราบขนาดประชากร (Cochran, 1953, 78-79) สูตรมีดังนี้
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n = (0.5) (0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385 คน เก็บขอมูลจริง 400 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2
ประเภทของสินคาเฮาสแบรนด สวนที่ 3 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนที่ 4 สวนประสมการตลาดตอ
สินคาเฮาสแบรนดและสวนที่ 5 ความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภค การหาคาความตรงตามเนือ้ หา
(Content Validity) พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) อยูร ะหวาง
0.67 - 1.00 ผานเกณฑ 0.50 - 1.00 และคาความนาเชือ่ ถือ (Reliability) มีคา สัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (Alpha Coefficient)
ของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีคาระหวาง 0.789 - 0.866 และสวนประสมการตลาดมีคาระหวาง 0.853
- 0.900 ผานตามเกณฑ โดยมีคาไมตํ่ากวา 0.70 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2010, 21-22)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งใช วิ ธี แ บบไม อ าศั ย ความน า จะเป น โดยการขอความร ว มมื อ กั บ
ผูตอบแบบสอบถามโดยใหของที่ระลึก มีขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานที่เก็บขอมูล 2 แหง
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ไดแก Big C สาขานครราชสีมาและ
Big C สาขานครราชสีมา 2 สาขาละ 200 คน 2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประเภทของ
สินคาเฮาสแบรนด ประเภทละ 100 คน และ 3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนด
ในชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือก
ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะผูบริโภคที่มีความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดตรา Big C เทานั้น เก็บขอมูลวันละ
15 คน ในชวงเวลาหลัง 16.00 – 22.00 น. ในชวงวันจันทรถงึ วันอาทิตยเปนระยะเวลา 1 เดือน จนครบ 400 คน
และมีอัตราการไดรับแบบสอบถามกลับคืนอยูที่รอยละ 95
4. การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) โดยการวิ เ คราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis) การทดสอบสภาวะรวมของตัวแปร (Multicollinearity)
และใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
การศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบ ริโภค
(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอผูบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก)
´«·n°·o µÁ±o µr Â¦r
ªµ¤¦¼o Â¨³ªµ¤Á o µÄ (Cognitive)
1. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸»£µ¡Ä¨oÁ¸¥´·oµ¦µ°ºÉÇ
2. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸®¨µ®¨µ¥·Ä®oÁ¨º°º°Ê
3. ·oµÁ±oµrÂ¦rÁ}µÁ¨º°¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´¼o¦·Ã£¸É¤¦¸ µ¥ÅoÎµ´
¦ª¤
ªµ¤¦¼o ¹ (Affective)
1. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸ªµ¤nµÄÁ¡¦µ³¦µµÁ®¤µ³¤
2. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸ªµ¤nµÄ¸ÉÁ¡¦µ³»£µ¡Á®¤µ³¤
3. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸ªµ¤nµÄÁ¡¦µ³Äoµnµ¥
¦ª¤
¡§·¦¦¤µ¦º°Ê (Behavioral)
1. ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡¦µ³·oµÄoµnµ¥
2. ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡¦µ³·oµ®µºÊ°Åo³ª
3. ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡¦µ³·oµ¦µµ
Á®¤µ³¤
¦ª¤
n ª¦³¤µ¦¨µ
o µ¨·£´r (Product)
1. »£µ¡ °·oµÁ±oµrÂ¦r
2. · °·oµÁ±oµrÂ¦r
3. o°¤¼¨¨µÂ¨³ª´®¤°µ¥» °·oµÁ±oµrÂ¦r
¦ª¤
o µ¦µµ (Price)
1. ¦µµ °·oµÁ±oµrÂ¦r
2. ªµ¤»o¤nµ °Á·¸Énµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r
3. µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦µµ °·oµÁ±oµrÂ¦r´ ·oµ°ºÉ
¦ª¤

ഥ


S.D.

4.17
4.06
3.95
4.06

0.55
0.62
0.75
0.64

3.88
3.81
3.79
3.83

0.63
0.71
0.72
0.69

3.83
3.76
3.73

0.65
0.76
0.74

3.77
ഥ


0.72
S.D.

4.14
3.94
3.83
3.97

0.59
0.68
0.72
0.66

3.37
3.28
3.27
3.31

0.70
0.76
0.79
0.75
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบ ริโภค
(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอ¼ ผูบริโภคมากที
» ่สุด 3 อันดับแรก)
ഥ
n ª¦³¤µ¦¨µ
S.D.

o µn °µ´Îµ®n µ¥ (Place)
1. ¸É´Ê³ªÂnµ¦Á·µÅºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r
3.99
0.74
2. µ¦´ªµ·oµ´Êªµ·oµÁ±oµrÂ¦r¤°Á®ÈÅo´Á
3.88
0.83
2. µ¦¦·µ¦¸É¸ °¡´µ
3.88
0.83
3. ¤¸n°µºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°°Å¨r
3.84
0.81
¦ª¤
3.90
0.80
o µµ¦n Á¦·¤µ¦¨µ (Promotion)
1. µ¦¨¦µµ
3.99
0.68
2. ¤¸·oµÂ¤
3.83
0.74
3. µ¦Ã¬µ
3.81
0.77
¦ª¤
3.88
0.73
®¤µ¥Á®» ¦³´o°¥¸É» 1.00 – 1.80 ¦³´o°¥ 1.81 – 2.60 ¦³´µ¨µ 2.61 – 3.40 ¦³´¤µ 3.41 – 4.20
Â¨³¦³´¤µ¸É» 4.21 – 5.00

ตารางที่ 1 พบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด ในดานความรูและความเขาใจสงผลตอผูบริโภค
มากที่สุด รองลงมาคือ ความรูสึก และดานพฤติกรรมการซื้อ โดยมีคาเฉลี่ย 4.06, 3.83 และ 3.77 ตามลําดับ
โดยผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่นๆ ทางดานสวนประสม
การตลาดนั้น ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมากที่สุด (3.97) โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคาเฮาสแบรนด รองลงมาคือ ดานชองทางจัดจําหนาย (3.90) และดานการสงเสริมการตลาด
(3.88) ซึ่งพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็นการลดราคา การมีสินคาแถมและการโฆษณา มากกวา
ประเด็นอื่นๆ ในดานการสงเสริมการตลาดและผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาในระดับปานกลางโดยมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.31
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด พบวา
มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ อ ยู  ร ะหว า ง 0.509 – 0.624 และค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรอิ ส ระ
ดานสวนประสมการตลาด พบวา มีระดับความสัมพันธอยูระหวาง 0.547 – 0.694 โดยความสัมพันธของ
ทุกตัวแปรมีคาไมเกิน 0.70 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2010, 21-22) ยกเวน ดานราคา
(Price) มีระดับความสัมพันธอยูที่ 0.709
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ตารางที่ 2
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
´«·n°·o µÁ±o µr Â¦r
t
p – value
ȕ
0.199
4.149
0.000*
ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄ (Cognitive) (ଵ )
0.264
5.347
0.000*
ªµ¤¦¼o¹ (Affective) (ଶ )
0.357
7.960
0.000*
¡§·¦¦¤µ¦ºÊ° (Behavioral) (ଷ )
ଶ
ଶ
 = 0.480, Adj = 0.476, Std Error of Est. = 0.43182, F = 121.653, Sig. = 0.000, VIF < 10
n ª¦³¤µ¦¨µ
t
p – value
ȕ
0.237
3.605
0.000*
oµ¨·£´r (Product) (ଵ )
0.094
1.490
0.137
oµ¦µµ (Price) (ଶ )
0.166
2.918
0.004*
oµn°µ´Îµ®nµ¥ (Place) (ଷ )
0.136
2.010
0.045*
oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ (Promotion) (ସ )

VIF
1.750
1.862
1.534
VIF
2.430
2.231
1.810
2.556

ଶ = 0.295, Adjଶ = 0.287, Std Error of Est. = 0.50341, F = 41.229, Sig. = 0.000, VIF < 10
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

¨µ¦ª·Á¦µ³®r¸ÉÅoµµ¦µ¸É 2 µ¤µ¦¦oµ¤µ¦Åo´¸Ê
¤µ¦¦ª¤ Y = Ⱦ୧ ଵ + Ⱦ୧ ଶ
Ânµ
PI = Ⱦ୧  + Ⱦ୧ 
¤µ¦¸É 1 PI = Ⱦଵ ଵ + Ⱦଶ ଶ + Ⱦଷ ଷ
Ânµ
PI = 0.199ଵ + 0.264ଶ + 0.357ଷ ... (1)
¤µ¦¸É 2 PI = Ⱦଵ ଵ + Ⱦଶ ଶ +Ⱦଷ ଷ + Ⱦସ ସ
Ânµ
PI = 0.237ଵ + 0.094ଶ + 0.166ଷ + 0.136ସ ... (2)
Ã¥¸É PI = ªµ¤´ÊÄºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r °¼o¦·Ã£
Ⱦ୧ = nµ°··¡¨®¦º°nµ´¤¦³··Í®´¤¡´r °´ªÂ¦°·¦³¸É¤¸n°´ªÂ¦µ¤
ATT = ´«·n°·oµÁ±oµrÂ¦r
ଵ = ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄ
ଶ = ªµ¤¦¼o¹
ଷ = ¡§·¦¦¤µ¦ºÊ°
MTM = nª¦³¤µ¦¨µ
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ଵ
ଶ
ଷ

= oµ¨·£´r
= oµ¦µµ
= oµn°µ´Îµ®nµ¥

ସ

= oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ
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การทดสอบสมมติฐานที่ H1 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบ
สมมติฐานและสรุปผลการวิเคราะหไดจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด
ไดแก ความรู และความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมการซื้อมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวก
กับความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)
จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0

ภาพที่ 2: ปจจัยทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา
การทดสอบสมมติฐานที่ H2 สวนประสมการตลาดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบสมมติฐาน
และสรุปผลการวิเคราะหไดจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวกกับ
ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)
จึงยอมรับ H2 ปฏิเสธ H0
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ภาพที่ 3: ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมานํามาสูการอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค
และสมมติฐานการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1. ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผูบริโภคเห็นวาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดใน
ระดับมาก โดย “พฤติกรรมการซือ้ ” สงผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ “ความรูสึก” และ “ความรูและความเขาใจ” ตามลําดับ
พฤติกรรมการซื้อ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อเปนองคประกอบดานทัศนคติตอ
สินคาเฮาสแบรนดทสี่ ง ผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูบ ริโภค
ทีม่ ีพฤติกรรมการซื้อสินคาอยางสมํ่าเสมอเนื่องจากสินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย ซึ่งผลการวิจัยสอดคลอง
กับงานวิจยั เรือ่ งทัศนคติทมี่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนด ซึง่ ผลการวิจยั พบวา ทัศนคติดา นพฤติกรรม
การซื้อสงผลตอสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด เนื่องจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคา
ตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan,
2012, 332-334) เชนเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด ยังพบวา
สินคาเฮาสแบรนดเปนทางเลือกใหกบั ผูบริโภคทีม่ ที ัศนคติทดี่ ตี อสินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคมีพฤติกรรม
การซื้ อ สิ น ค า ที่ มี ร าคาถู ก และเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ใช ง านได ง  า ย ป จ จั ย ดั ง กล า วทํ า ให ผู  บ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ
สินคาเฮาสแบรนดมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Horvat & Ozreti – Došen, 2015, 53-62)
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ความรูสึก เปนองคประกอบดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับที่สอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภครูสึกวาสินคาเฮาสแบรนดมี
ความนาสนใจเนื่องจากมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่องทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนดและสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง พบวา ผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอ
สินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคทราบวาสินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้น
สินคาเฮาสแบรนดจึงมีความนาสนใจที่จะเลือกซื้อมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Thakkar &
Panigrahi, 2016, 25-34)
ความรูและความเขาใจ สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับสาม
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเขาใจวาสินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด
และสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ซึ่งพบวา ผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเมื่อผูบริโภคทราบวาสินคา
เฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงซื้อสินคาเฮาสแบรนดทดแทน
สินคาบางชนิด (Gala & Patil, 2013, 12-18) นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องการเพิ่มการรับรูดานคุณภาพสินคา
เฮาสแบรนดใหกับผูบริโภค ยังพบวา นักการตลาดนําทัศนคติดานของความรูและความเขาใจมาใชเพิ่ม
การรับรูคุณภาพของสินคาใหกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้น (Chien,
Yu, Wang & Kuo, 2014, 8-12)
2. สวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผลการทดสอบความสัมพันธของสวนประสมการตลาดทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนด
พบวา “ดานผลิตภัณฑ” สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ
“ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด” แตอยางไรก็ตาม “ดานราคา” ไมสงผลอยางมี
นัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจยั พบวา คุณภาพของสินคา สงผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนด
ของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ ซึง่ ผลการวิจยั ดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจยั เรือ่ งปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความตัง้ ใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยผูบ ริโภคนิยมซือ้ สินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มากกวาสินคาที่ดอยคุณภาพ (Guterman & Levy, 2013, 553-562) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย
เรือ่ งการรับรูส ว นประสมทางการตลาดของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ สินคาเฮาสแบรนด ทีพ่ บวา ผูบ ริโภคพิจารณาปจจัย
ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ซึง่ ผูบ ริโภคจะทําการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาแตละชนิดกอนการเลือกซือ้
ปจจัยรองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังนั้น
ส ว นประสมการตลาดเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส  ง ผลต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ข องผู  บ ริ โ ภค
(Agarwal & Ganesh, 2016, 311-315)
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ดานชองทางจัดจําหนาย สงผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคเปนอันดับทีส่ อง
ในประเด็นที่ตั้งสะดวกแกการเดินทางไปซื้อสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่อง
ปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาจําหนายเร็วของผูบ ริโภค
แถบชนบทของประเทศอินเดีย ซึง่ ผลการวิจยั พบวา ผูบ ริโภคทีอ่ าศัยอยูใ นแถบชนบทของประเทศอินเดียนิยม
ใชบริการรานคาปลีกที่มีอยูภายในหมูบาน เนื่องจากใกลกับแหลงที่พักอาศัยทําใหสะดวกตอการเดินทาง
มากกวารานคาปลีกรูปแบบอืน่ (Ali, Thumiki & Khan, 2012, 48-57) สอดคลองกับงานวิจยั เรือ่ งประเภทของ
รานคาปลีกสมัยใหมและรูปแบบการซื้อสินคาของผูบริโภค ที่พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ประเภทสินคาจําหนายเร็วภายในรานคาปลีกสมัยใหมมากกวารานคาปลีกในรูปแบบอื่นเนื่องจากที่ตั้งของ
รานคาปลีกสมัยใหมสะดวกแกการเดินทางมากกวารานคาปลีกชนิดอืน่ ๆ (Klein & Schmitz, 2016, 105-115)
ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับ
ที่สองเชนเดียวกับดานชองทางจัดจําหนาย โดยเฉพาะประเด็นการลดราคาของสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว
มีความคลายคลึงกับงานวิจยั เรือ่ งสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศกึ ษาผูบ ริโภคทีอ่ าศัย
ในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนําการสงเสริมการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสินคา ซึง่ กิจกรรมทีน่ าํ มาใช คือ การลดราคาของสินคา การมีสนิ คาแถมและการโฆษณา
ตามลําดับ นอกจากจะใชเพิ่มยอดขายใหกับรานคาปลีกสมัยใหมและยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและ
มีความตั้งใจซื้อมากขึ้น (Lisa, 2013, 48-69)
ดานราคา ผลการวิจัยพบวา ไมสงผลอยางมีนัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบ ริโภค ซึง่ ผลการวิจยั ดังกลาวมีความแตกตางจากงานวิจยั เรือ่ งปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจซือ้ และพฤติกรรม
การซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat,
2014, 201-212) งานวิจยั เรือ่ งสวนประสมการตลาดดานราคาของรานคาปลีกสมัยใหม ทีเ่ ห็นวา ผูบ ริโภคนิยม
ซื้อสินคาที่มีราคาถูก โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดังนั้นรานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญจึงนํา
กลยุทธดานราคามาใชกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคกลุมนี้มีความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มสูงขึ้น
(Lamey, Deleersnyder, Steenkamp & Dekimpe, 2012, 7-9) และแตกตางจากงานวิจัยเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีศึกษาบริษัทบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน) พบวา สวนประสมการตลาดดานราคาเปนปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด โดยมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสามรองจากดานผลิตภัณฑและ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ นอกจากนี้สวนประสมการตลาดดานราคายังสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอีกดวย (Wonglek, 2018, 212-214)
ผลการวิจัยดังกลาวเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดที่ใชอางอิง พบวา ทัศนคติตอ
สินคาเฮาสแบรนดเปนไปตามทฤษฎีทัศนคติ 3 องคประกอบ (Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218)
แตในสวนของทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler, 2003, 348-349) พบวา ผลการวิจัยมีความแตกตางจาก
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ทฤษฎีในบางประเด็น ไดแก ดานราคามีความสําคัญตอผูบริโภคนอยเนื่องจากผูบริโภคมีการรับรูถึงราคา
ของสินคาเฮาสแบรนดอยูแลววาเปนสินคาที่มีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภค
จึงไมใหความสําคัญดานราคามากเทาที่ควร แตภาพรวมดานราคายังคงเปนปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจ
ซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคเนือ่ งจากผูบ ริโภคใหความสําคัญดานราคาในระดับปานกลางโดยมีคา เฉลีย่
เทากับ 3.31

สรุป
ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สามารถสรุปไดวา ความรูและความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรม
การซื้อเปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปลี่ยนไป 0.199
0.264 และ 0.357 ตามลําดับ ซึ่งทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานพฤติกรรมการซื้อสงผลตอความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูสึกและ
ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูและความเขาใจ ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรม
การซื้อที่สมํ่าเสมอเนื่องจากเห็นวาสินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย นอกจากนี้ ผูบริโภคยังรูสึกวาสินคามี
ความนาสนใจเนือ่ งจากมีราคาทีเ่ หมาะสม และยังมีความรูค วามเขาใจในเรือ่ งคุณภาพของสินคาเฮาสแบรนด
ที่ดีวามีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่น ๆ
สวนประสมการตลาด สามารถสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑดา นชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาดเปลีย่ นไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคเปลีย่ นไป 0.237
0.166 และ 0.136 ตามลําดับ และดานราคาไมมีความสัมพันธกันและไมสงผลกระทบเชิงบวกกับความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สวนประสมการตลาดของ
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ
สวนประสมการตลาดของผูบริโภคดานชองทางการจัดจําหนายและสวนประสมการตลาดของผูบริโภค
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากสวนประสมการตลาดจะพบวา คุณภาพของสินคา
ทีต่ งั้ สะดวกแกการเดินทางไปซือ้ สินคา และการลดราคาสินคาก็มผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบริโภค
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ผูบ ริโภคแสดงความคิดเห็นกับทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนดดา นพฤติกรรมการซือ้ อยูใ นระดับมาก
โดยผูบริโภคแสดงพฤติกรรมการซื้อสินคาอยางสมํ่าเสมอเนื่องจากเห็นวา สินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย
มีราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก ผูบริโภคมีความรูสึกสนใจสินคาเนื่องจากราคาและคุณภาพของ
สินคาเหมาะสมและผูบริโภคมีความรูและความเขาใจในสินคาเนื่องจากคุณภาพและชนิดของสินคา
มีความหลากหลายใหเลือกซื้อ ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมที่จะผลิตสินคา
เฮาสแบรนด ควรทําการออกแบบสินคาเฮาสแบรนดใหเปนสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ใชงานงาย ราคาเหมาะสมและ
ออกแบบสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
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2. ผูบริโภคใหระดับความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการ
ตลาด ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมควรออกแบบสินคาใหมีคุณภาพ เลือกทําเลที่ตั้ง
รานคาที่สะดวกแกการเดินทาง โดยเลือกที่ตั้งในบริเวณที่ผูบริโภคในกลุมเปาหมายอาศัยอยูและใชการลด
ราคาสินคาจะสงผลดีตอการเพิ่มยอดขายสินคาเฮาสแบรนดของรานคาปลีกสมัยใหม
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใ ชบริการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษา
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 4) เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาล
สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชน
*ผูเขียนหลัก
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ที่เปนผูใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมแบบแบง
หลายขัน้ ตอน สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห
การถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาล
สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรอี ยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สวนการตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได
การประชาสัมพันธและการใหขา ว ดานสถานที่ การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก ดานบุคคล และการตลาด
ทางตรง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

คําสําคัญ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ สวนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ สถานพยาบาลสัตวเอกชน

Abstract
The purpose of this study was to 1) study individual factors influencing customers of
veterinary services in Suphanburi 2) study marketing mix factors regarding to customer's decision
in choosing veterinary services in Suphanburi 3) study integrated marketing communication used
when customers make a decision for veterinary services in Suphanburi 4) study how each customers
choose veterinary services in Suphanburi and 5) compared factors influencing customer's decision
in using the veterinary service in Suphanburi. This research employed the multi-stage sampling
methods with a survey questionnaires to collect data from 400 customers who had been used
veterinary services from the hospital in Suphanburi. The descriptive statistics utilized in analysis
were percentage, frequency, mean, standard deviation, test hypothesis with Inferential Statistics:
Multiple Regression Analysis (MRA). The results showed that; product was the only marketing mix
factors which influences the decision to use veterinary hospital services at the statistical significant
level of 0.05. Meanwhile, place, people, interactive marketing, sale promotion, events and
experiences, word-of-mouth marketing, direct marketing and advestising influence customer's
decision making to use veterinary hospital services in Suphanburi at the statistical significant level
of 0.01 as the hypotheses were accepted.

Keywords
Factors Influencing Decision to Use Service, Marketing Mix Factors, Integrated Marketing
Communication, Veterinary Hospital Service
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บทนํา
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาเศรษฐกิจไทย
ใน ป พ.ศ. 2561 จะมีการขยายตัวรอยละ 3.6 – 4.0 สภาพแนวโนมดังกลาวของเศรษฐกิจไทยจึงเหมาะสําหรับ
การลงทุ น ในบรรดาธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากมายธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ สั ต ว เ ลี้ ย งเป น ธุ ร กิ จ ที่ น  า จั บ ตามองเพราะมี
การเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 10 ป โดยในป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดรวมสัตวเลี้ยงมีมูลคา
อยูที่ 29,300 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 10 จากปที่ผานมาซึ่งในสวนธุรกิจโรงพยาบาลสัตวมีมูลคาอยูที่
9,300 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 10 จากปที่ผานมา (Prachachat Business Online, 2017) ตลาดธุรกิจ
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงนี้ยังคงมีแนวโนมเปดกวางและเติบโตไดอีกอันเนื่องมาจากพฤติกรรมนิยมเลี้ยงสัตว
ของมนุษยที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุและเริ่มปรับเปลี่ยนเขาสูสังคม
เดี่ยวกันมาก ผูคนแตงงานกันชาลงหรือแนวโนมเปนโสดมากขึ้น ปจจัยนี้จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมคน
รักสัตวเลี้ยงเติบโตอยางมาก ประกอบกับปจจุบันผูคนมีพฤติกรรมการดูแลสัตวเลี้ยงที่เปลี่ยนไปโดยให
ความสําคัญเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มีความใกลชิด ผูกพันกันมากขึ้น
เมือ่ ดูจากขอมูลมูลคาตลาดธุรกิจสัตวเลีย้ งทีก่ ลาวขางตนพบวา ธุรกิจเกีย่ วกับสัตวเลีย้ ง อาทิ สถานพยาบาล
สัตวเอกชนมีมลู คาตลาดมากเปนลําดับสอง ซึง่ จะสอดคลองกับในสถานการณปจ จุบนั พบวา สถานพยาบาลสัตว
เอกชนมี ก ารเป ด ให บ ริ ก ารใหม อ ยู ต ลอด ทั้ ง รู ป แบบของคลินิ ก หรื อ โรงพยาบาลสั ต ว ข นาดเล็ก ที่ เ นน
ใหบริการรักษาโรคทั่วไปของสัตวเปนหลัก ไปจนถึงโรงพยาบาลสัตวขนาดใหญที่ใหบริการในดานตางๆ
อยางครบครัน และเนือ่ งดวยสถานพยาบาลสัตวทเี่ ปนของภาครัฐบาลยังไมมกี ารเปดบริการอยางเปนทางการ
มี เ พี ย งแค เ พี ย งสถานพยาบาลที่ เ ป ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนคณะสั ต วแพทย เ ท า นั้ น
ทําใหไมสามารถรองรับสัตวปวยไดอยางทั่วถึง จึงสงผลใหความตองการของผูรับบริการยังมีมาก ธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนจึงมีบทบาทมากขึ้น สงผลใหสภาวการณของภาคธุรกิจสถานพยาบาลสัตว
ปจจุบันนั้น มีการแขงขันเชิงธุรกิจทั้งในดานการรักษาและการบริการที่สูง มีการนํากลยุทธตางๆ ทั้งใน
ดานผลิตภัณฑ (Products Strategy) ที่เนนในการสรางความแตกตางในเรื่องการบริการและภาพลักษณ
และกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) มาปรับใชเพื่อความอยูรอดและเพื่อเปน
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ
ทําผลกําไรของธุรกิจใหมากที่สุด
เมื่อกลาวถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งตั้งอยูในเขตภาคกลางดานทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย จากข อ มู ล ทางสถิ ติ ข องสํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ป พ.ศ. 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 848,567 คน โดยสภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปและผลิตภัณฑ
ประชาชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจหลัก สวนการคาปลีก
และคาสงเปนแหลงรายไดที่สําคัญเปนลําดับที่สองและการอุตสาหกรรมและบริการเปนลําดับรองลงมา
ตามลํ า ดั บ โดยสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชนในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จ ากข อ มู ล ของสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พ.ศ. 2560 มี จํ า นวน 24 แห ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะทั้ ง เป น คลิ นิ ก และโรงพยาบาลสั ต ว
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ดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตวเลี้ยงเปนหลัก โดยอาจมีธุรกิจอื่นๆ เชน อาบนํ้า
ตัดขน หรือรับฝากสัตวเลีย้ งเพิม่ ขึน้ มาดวย และจากรายงานสรุปผลในป พ.ศ. 2560 การขึน้ ทะเบียนสุนขั -แมว
(ชั่วคราว) ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตวพบวา จํานวนสุนัขและแมวที่มีเจาของ
ที่ไดรับจากลงทะเบียนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนกวา 4,000 ตัว แตจํานวนโรงพยาบาลสัตวและ
คลินิกสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเพียง 24 แหงเทานั้น ดวยสาเหตุนี้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง เชน
สถานพยาบาลสัตวเอกชนนี้จึงเปนธุรกิจที่นาใหความสนใจเปนอยางมาก
จากเหตุผลขางตนและเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ ปจจัยในดานตางๆ และกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาและวิจัยผูบริโภค (Customer
Research) ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เหมาะสมมาประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา รวมถึงการวางกลยุทธเพือ่ จูงใจใหผบู ริโภคเขามาใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีใหมากขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู  ใ ช บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
ใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
4. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ตามแนวคิดของคอตเลอร (Kotler, 2013, 14) ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตามแนวคิด
ของคอตเลอรและเคลลเลอร (Kotler & Keller, 2012, 270-280) ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของ
คอตเลอร (Kotler, 2003, 283-286) และแนวคิดเกี่ยวกับการบริการของสถานพยาบาลสัตวเอกชน
แลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรตน ประกอบดวย
1.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และจํานวนสัตวเลี้ยงและประเภทสัตวเลี้ยงที่นํามาใชบริการ
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1.2 ปจจัยทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (Kotler, 2013, 14) ไดแก ดานผลิตภัณฑ/การบริการ คือการกําหนดการบริการ
ของสถานพยาบาลสัตวใหตรงกับความตองการของลูกคากลุม เปาหมาย ดานราคา คือ ราคาคาบริการทีเ่ หมาะ
สมกับการบริการที่ไดรับ ดานสถานที่ตั้ง คือ สถานพยาบาลสัตวที่ตั้งอยูในที่ที่มีการคมนาคมสะดวกและอยู
ใกลกลุมเปาหมาย ดานการสงเสริมการตลาด คือ การจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดเปนระยะเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตองการที่จะใชบริการอยางตอเนื่อง ดานบุคคลกร คือ การที่มีบุคคลากรในองคกร
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี สั ต วแพทย ที่ เ ชี่ ย วชาญและพนั ก งานที่ มี ใ จบริ ก าร ด า นการนํ า เสนอทางกายภาพ คื อ
การสรางภาพลักษณคณ
ุ ภาพโดยรวมของสถานพยาบาลสัตว ทัง้ ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ
เพื่ อ สร า งคุ ณ ค า ให กั บ ลู ก ค า ที่ ม ารั บ บริ ก าร และด า นกระบวนการให บ ริ ก าร คื อ สถานพยาบาลสั ต ว
ที่มีกระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว ไมซับซอน
1.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
บริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (Kotler & Keller, 2012, 270-280) หมายถึง กระบวนการ
ในการนําเครื่องมือการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ มาพัฒนาประสมประสานเขาดวยกันอยางเหมาะสม
เพื่อดําเนินการสงเสริมการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางตอเนื่อง มุงเนน
ใหเกิดการสื่อสารในหลายๆ ทิศทาง การมีปฏิสัมพันธตอกัน เกิดการรับรูและเห็นคุณคาในธุรกิจบริการนั้นๆ
ที่แตกตางจากคูแขง ไดแก ดานการโฆษณา คือการโฆษณาผานสื่อตางๆ ดานการขายโดยพนักงานขาย/
พนักงานภายในราน คือ การทีม่ พี นักงานคอยแนะนําสินคาหรือบริการของสถานพยาบาลสัตว ดานการสงเสริมการขาย
คือการกระตุน ใหผบู ริโภคตัดสินใจใชบริการเพิม่ ขึน้ ดานการประชาสัมพันธ คือ การใหขอ มูล ขาวสารเกีย่ วบริการ
ของสถานพยาบาลสัตวทั้งหมด ดานการตลาดทางตรง คือ การเขาถึงกลุมผูรับขาวสารเปาหมายโดยตรง
โดยใชสื่ออยางนอยหนึ่งชนิด ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ คือการใชกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษเปนสื่อกลาง
ในการสรางความสนใจใหแกสถานพยาบาลสัตว ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก คือการแพรกระจาย
ขาวสารไมวาในทางบวกหรือทางลบระหวางผูบริโภคดวยกันเอง และดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได
หรือการตลาดปฏิสมั พันธ (Interactive Marketing) คือ การโฆษณาบนอินเทอรเน็ต เปนอินเทอรแอคทีฟมารเก็ตติง้
เปนชองทางใหมและเติบโตเร็วที่สุดสําหรับการสื่อสารและการขายใหกับลูกคาโดยตรง โดยอินเทอรเน็ต
ชวยใหนักการตลาด และผูบริโภคมีโอกาสในการโตตอบและสรางความแตกตางระหวางกันมากขึ้น
2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย
2.1 การตัดสินใจของผูบ ริโภคในการรับบริการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใช
บริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการของผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน โดยพิจารณาถึงปจจัยดานตางๆ ประกอบในการตัดสินใจซือ้
(Kotler, 2003, 283-286) ไดแก ดานการรับรูปญหา หมายถึง ความตองการ การตระหนักถึงปญหาของ
ผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว ดานการคนหาขอมูล หมายถึง การสืบคนและรวบรวมขอมูล
เกีย่ วกับสถานพยาบาลสัตว เพือ่ ใหไดขอ มูลตาง ๆ ทีม่ ากเพียงพอและเหมาะสม สําหรับการตัดสินใจใชบริการ
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ดานการประเมินผลทางเลือก คือ การทําใหผูบริโภคจดจําชื่อหรือบริการของสถานพยาบาลสัตวใหได
เพื่อใหชื่อหรือบริการของสถานพยาบาลสัตวนั้นอยูในชุดของการพิจารณาของผูบริโภค ดานการตัดสินใจซื้อ
หมายถึงขั้นตอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดทายวาจะซื้อผลิตภัณฑยี่หอใด โดยการตัดสินใจเลือกนี้
ผูบริโภคกระทําโดยการอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินทางเลือก อยางไรก็ตามผูบริโภคแตละคน
มักมีรูปแบบการตัดสินใจ (Decision-Making Styles) ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะทางจิตวิทยาของ
แตละบุคคล และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ คือ การประเมินหลังการบริโภค ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย
ของกระบวนการการบริโภค โดย ผูบริโภค จะพิจารณาตัดสินวาคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดใชนั้น
มีความสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคหรือไม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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(Kotler & Keller, 2012, 270-280)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรที่เขารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เนือ่ งจากไมทราบขนาดของประชากรทีแ่ ทจริง ผูว จิ ยั จึงใชสตู รของ Cochran (1953)
ในการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05
ซึ่งคํานวณไดขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล
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ผู  วิ จัยจึ งใชขนาด ตั วอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามเงื่อนไข และใชเทคนิค
การสุม ตัวอยางดวยวิธกี ารเลือกกลุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการใชการสุม 3 ขัน้
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling Technique) โดยทําการแบงกลุม
ตามอําเภอที่มีสถานพยาบาลสัตวเอกชน และสามารถเขาถึงขอมูลไดไดแก อําเภอเมือง อําเภออูทอง
อําเภอสามชุก อําเภอดอนเจดีย และอําเภอเดิมบางนางบวช ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุมตัวอยางแบบโควตา
(Quota Sampling ) โดยกําหนดใหทุกอําเภอมีจํานวนตัวอยางเทาๆ กัน แบงเปนอําเภอละ 80 ตัวอยาง
จากนั้นขั้นตอนที่ 3 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหทุกตัวอยางมีโอกาส
ถูกเลือกเทาๆ กัน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน
4 สวน ไดแกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List
ส ว นที่ 2 ข อ มู ล ป จ จั ย ทางการตลาดบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู  บ ริ โ ภคในการใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี สวนที่ 3 ขอมูลการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของ
กับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และสวนที่ 4
ขอมูลการตัดสินใจของผูบริโภคในการรับบริการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
มี 5 ระดับ
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบคุณภาพ 2 ดาน ไดนี้
2.1.1 คาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ผูท รงคุณวุฒิ 3 ทานไดพจิ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.67 ซึง่ คามาตรฐานทีย่ อมรับ
ได คือมากกวา 0.6 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
2.1.2 คาความนาเชือ่ ถือ (Reliability) แบบสอบถามทีผ่ า นเกณฑการหาคาความเทีย่ งตรง
ของเนื้อหาที่ไดคามากกวา 0.6 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.978 ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นไดวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
3. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถาม ในสถานพยาบาล
สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีตามจํานวนตัวอยางที่ไดกําหนดไวตามกระบวนการสุมกลุมตัวอยาง
โดยทําการเก็บขอมูลแบบชวงเวลาเดียว (Cross-Sectional Approach)

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาผูใ ชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป จํานวน 121 คน
คิดเปนรอยละ 30.25 มีสถานภาพโสด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.00 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ
24.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 และประเภทสัตว
เลี้ยงที่ผูใชบริการสวนใหญนํามาใชบริการคือ สุนัข จํานวน 304 ตัว คิดเปนรอยละ 61.29 จํานวนสัตวเลี้ยง
สวนใหญที่นํามาใชบริการคือ 1-2 ตัว จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 61.00
2. สวนประสมการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ขอมูลสวน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคคล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) มาเปนอันดับแรก รองลงมา
ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) ดานสถานที่ตั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21) ดานการนํา
เสนอทางกายภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) ดานราคา (คาเฉลี่ยเทากับ
3.91) และดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) ตามลําดับ
3. กลยุทธการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ขอมูลกลยุทธการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการขายโดยพนักงานขาย (คาเฉลี่ยเทากับ
4.29) มาเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00)
ดานการสงเสริมการขาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71)
ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (คาเฉลีย่ เทากับ 3.68) ดานการตลาดทางตรง (คาเฉลีย่ เทากับ 3.63)
และดานการโฆษณา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.42) ตามลําดับ
4. การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ขอมูลการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.10)
มาเปนอันดับแรก รองลงมามี 2 ดาน คือ ดานการประเมินผลทางเลือกและดานการตัดสินใจซือ้ (คาเฉลีย่ เทากับ
4.01) ดานการรับรูปญหา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) และดานการคนหาขอมูล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71) ตามลําดับ
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5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ตารางที่ 1
ตารางการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณของปจจัยทีม่ อี ิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีดวยวิธีการเพิ่มตัวแปรตนแบบขั้นตอน (Stepwise)
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

0.667

13.890
17.879

0.000**
0.000**

0.001**
0.002**

B
1.728
0.547

Std. Error
0.124
0.031

0.475
0.116

0.136
0.038

0.142

3.504
3.104

0.130

0.036

0.174

3.615

0.000**

oµµ¸É
0.149
0.040
µ¦¨µ°µ«´¥µ¦¡¼µn°µ
0.111
0.034
oµ»¨
0.172
0.042
µ¦¨µµ¦
0.096
0.037
oµ¨·£´r
0.094
0.038
a. Dependent Variable: µ¦´·Ä¦´¦·µ¦µ¡¥µµ¨´ªrÁ°
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.01

0.171
0.138
0.181
0.130
0.106

3.708
3.280
4.146
2.623
2.466

0.000**
0.001**
0.000**
0.009**
0.014*

1 (Constant)
µ¦¨µ¸Éµ¤µ¦°Ão´Åo
.
.
.
7 (Constant)
µ¦¨µ¸Éµ¤µ¦°Ão´Åo
µ¦¦³µ´¤¡´rÂ¨³µ¦Ä®o nµª

จากตารางที่ 1 เปนการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ โดยเลือกตัวแปรโดยวิธีการเพิ่มตัวแปรอิสระ
แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยจะเปนการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธกับตัวแปรตามสูงที่สุด
เขาสูสมการ และจะหยุดคัดเลือกตัวแปร เมื่อตัวแปรตนที่เหลืออยูในสมการมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร
โดยจะทําการคัดเลือกจากทั้ง 23 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
อาชีพ จํานวนสัตวเลี้ยงและประเภทสัตวเลี้ยงที่นํามาใชบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จําหนาย ดานการสงเสริม ดานบุคคล ดานกายภาพและการนําเสนอ ดานกระบวนการ ดานการโฆษณา
ดานการขายโดยพนักงานขาย/พนักงานภายในราน ดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ
ดานการตลาดทางตรง ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (Word-of Mouth
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Marketing) และดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (Interactive Marketing) ซึ่งเปนปจจัยเขามาใสใน
สมการในครั้งเดียว โดย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Sig. = 0.014) มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
(Sig. < 0.05) สวนการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (Sig. = 0.002) การประชาสัมพันธและการใหขาว
(Sig. = 0.000) ดานสถานที่ (Sig. = 0.000) การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (Sig. = 0.001) ดานบุคคล
(Sig. = 0.000) และการตลาดทางตรง (Sig. = 0.009) มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01)
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Standized Coefficients Beta)
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน อันดับแรก ไดแก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล รองลงมา การประชาสัมพันธและการใหขาว ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดด า นสถานที่ การตลาดที่ ส ามารถตอบโต กั น ได การตลาดอาศั ย การพู ด ปากต อ ปาก
การตลาดทางตรง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัย
ที่ใกลเคียง ดังนี้
1. การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการวิจั ยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกั บการตัดสินใจ
ของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจยั ของ Kamonpiyaphat (2013) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว า ส ว นประสมทางการตลาดด า นการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่ไดกลาวไววาสวนประสมทาง
การตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจบริการที่มีการตอนรับขับสู (Hospitality) หัวใจหลักในการทําธุรกิจบริการ
ประเภทนี้ จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด 7อยาง เขามาเปนเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเพื่อ
ปรับใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด
2. การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
บริ ก ารสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชนในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว า โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มาก
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเปนเรื่องที่ใหม
และยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่ใกลเคียง
พบวาผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ Trisak (2014) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาด
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แบบบู ร ณาการที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเข า ศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษาในสํ า นั ก งานการอาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวาระดับการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก จากผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับเรื่อง
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการวาเปนการวางแผนการสือ่ สารการตลาด เพือ่ สือ่ สารทัง้ ทางตรงและทางออม
กับผูบริโภค เพื่อใหเขาใจในตราสินคาหรือแบรนดนั้น ๆ อีกทั้งเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค
ชี้ให เห็นว าการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมี ความสํ าคัญต อการตั ดสิ นใจของผูใช บริ การมากใน
ธุ ร กิ จ ประเภทนี้ เพราะผู  ใ ช บ ริ ก ารสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชน อาจมี ค วามต อ งการทราบข า วสารของ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนนัน้ เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ การมีการสือ่ สารการตลาดหลายๆ รูปแบบมา
ผสมผสาน บูรณาการอยางเหมาะสมกับผูใชบริการกลุมนั้นหรือเปนสิ่งที่ผูใชบริการเปดรับ เพื่อใหการติดตอ
สื่อสารมีความชัดเจน สอดคลองและมีผลกระทบกับผูใชบริการมากที่สุด
3. การศึกษาการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Kamonpiyaphat (2013) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคมีรูปแบบกระบวนการในการตัดสินใจ
ในการเลือกใชบริการ ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค และพิจารณาถึง
ปจจัยดานตางๆ ประกอบในการตัดสินใจดวย สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) ทีก่ ลาววากระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค แมผูบริโภค
จะมีความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ แบงออกเปน 5 ขัน้ ตอน คือการรับรูป ญ
 หา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
4. การทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานสถานที่ และ
ดานบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั้ ไวนนั้ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Wiriyahirunphaiboon
(2004) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสถานพยาบาลสัตวเลี้ยงของผูเลี้ยงสุนัข
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการ
สถานพยาบาลสั ต ว เ ลี้ ย ง ด า นสถานที่ ตั้ ง และด า นบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเลีย้ ง อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจยั ของ Kanpai (2011)
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารโรงพยาบาลสั ต ว ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาด 7P ในแตละดานมีระดับความพึงพอใจ
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ของผูใชบริการโรงพยาบาลแตกตางกัน จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)
เปนหัวใจสําคัญของการประสบความสําเร็จในธุรกิจรักษาสัตว เปนตัวกําหนดการบริการของสถานพยาบาลสัตว
ใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) คือ สิง่ ทีผ่ ขู ายตองมอบใหแกลกู คาและลูกคาจะไดรบั ผลประโยชนและคุณคา
ของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได
สวนผลการศึกษาดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการพบวามี 4 เครื่องมือที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการของผูบ ริโภคในการตัดสินใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ไดแก การตลาดทีส่ ามารถ
ตอบโตกันได การประชาสัมพันธและการใหขาว การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก และการตลาดทางตรง
มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.01 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Kotler (2013) ได ก ล า วว า ในป จ จุ บั น
การนําประชาสัมพันธการตลาดมาใชในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะชวยเพิ่มการรับรูในตัวสินคา
เกิดความสนใจ ตื่นตัว สรางความไววางใจ กระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความภักดีในตราสินคาและกระตุน
การซื้ อ ซึ่ ง ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ส ามารถเพิ่ ม ทั ศ นวิ สั ย พั ฒ นาองค ก าร และความน า เชื่ อ ถื อ ในตั ว สิ น ค า ด ว ย
ซึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอื่นๆ ไมสามารถทําได นอกจากนี้ Kotler (2013) ไดกลาวถึง
การตลาดทางตรงวาวัตถุประสงคของการตลาดทางตรงคือ การกระตุน ใหเกิดการซือ้ ในทันทีของกลุม เปาหมาย
แตในบางครั้งการตลาดทางตรงอาจจะทําเพื่อเปนการสรางใหเกิดการรูจักและความตั้งใจจะซื้อในภายหลัง
หรือเพือ่ ชวยใหพนักงานขายคนหาลูกคาผูค าดหวังไดงา ยขึน้ หรือเพือ่ สรางภาพลักษณและความพึงพอใจใน
บริษัท หรือเพื่อเปนการใหความรูและแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
ในระยะยาวกับลูกคา ซึ่งในการกําหนดวัตถุประสงคนี้ผูบริหารการตลาดทางตรงจะตองพิจารณากําหนด
วัตถุประสงคในการทําแตละครั้งอยางระมัดระวัง สวนการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก และการตลาด
ที่สามารถตอบโตกันได Kotler (2013) กลาววาเปนการทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก มีตนทุนที่ตํ่า
และมีความนาเชือ่ ถือมากกวาโฆษณาแบบอืน่ ๆ อีกทัง้ พฤติกรรมการสือ่ สารของผูบ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมที่แตกอนผูบริโภคทําไดแครับสารเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันผูบริโภคสามารถสรางขาวสาร
และกระจายขาวสารไดดวยตัวเองอยางรวดเร็วผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนชองทางใหมและเติบโตเร็ว
ที่สุดของการสื่อสารและการขายใหกับลูกคาและชวยใหนักการตลาดและผูบริโภคมีโอกาสในการโตตอบ
และสรางความแตกตางระหวางกันมากขึ้น

สรุป
จากวัตถุประสงคงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 10,00120,000 บาท ประเภทสัตวเลีย้ งทีผ่ ใู ชบริการสวนใหญนาํ มาใชบริการคือ สุนขั และจํานวนสัตวเลีย้ งทีน่ าํ มาใช
บริการจํานวน 1-2 ตัว สวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรโี ดยรวมอยูใ นระดับมาก การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ
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ของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก และ
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัด สุพรรณบุรอี ยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด า นสถานที่ แ ละด า นบุ ค คล การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ
ดานการตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได ดานการประชาสัมพันธและการใหขา ว ดานการตลาดอาศัยการพูดปาก
ต อ ปาก และด า นการตลาดทางตรง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจรั บ บริ ก ารสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถสราง
เปนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ไดดังนี้
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน = 0.475 + 0.116 (การตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได)
+ 0.130 (การประชาสัมพันธและการใหขาว) + 0.149 (ดานสถานที่) + 0.111 (การตลาดอาศัยการพูด
ปากตอปาก) + 0.172 (ดานบุคคล) + 0.096 (การตลาดทางตรง) + 0.094 (ดานผลิตภัณฑ)
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาในตารางที่ 1 ผูวิจัยขอเสนอแนะปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ
ตามลําดับความสําคัญ 5 ลําดับดังนี้
1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานบุคคลเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ดังนั้น
ผูประกอบการ ควรเนนใหพนักงานของสถานพยาบาลสัตวใหบริการดวยความจริงใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสกระตือรือรน แตงกายเรียบรอย เหมาะสม รวมถึงสัตวแพทยควรใหคําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและ
แนวทางการรักษาอยางละเอียด ชัดเจน ติดตามผลการรักษาเปนอยางดี มีสัตวแพทยเฉพาะทางที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ
1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการประชาสัมพันธและการใหขาว เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลรองลงมา ดังนั้นสถานพยาบาลสัตวเอกชนควรมีการจัดการประชาสัมพันธสถานพยาบาลสัตว
ดวยการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม หรือการกุศล เชน ฉีดวัคซีนฟรี เนนภาพลักษณของผูบ ริหารองคกรทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
มีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนงานกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงระดับประเทศรวมดวย
1.3 สวนประสมทางการตลาดบริการดานสถานที่มีความสําคัญลําดับที่ 3 ดังนั้นควรให
ความสําคัญกับทําเลทีต่ งั้ ของสถานพยาบาลสัตวทเี่ ดินทางสะดวก สามารถมองเห็นไดงา ย มีบริเวณทีจ่ อดรถ
เพียงพอ กวางขวาง และปลอดภัย นอกจากนี้ควรมีบริการรักษา ฉุกเฉินนอกเวลาทําการ หรือเปดบริการ
24 ชั่วโมง และมีที่นั่งรอรับบริการที่เพียงพอ กวางขวาง
1.4 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได มีความสําคัญ
ลําดับที่ 4 ดังนั้น สถานพยาบาลสัตวเอกชนควรมีบริการที่ผูใชบริการสามารถแจงหรือสอบถามอาการสัตว
ปวยไดตลอดเวลา มีการใชอินเตอรเน็ตหรือสื่อ Social Network มาเปนชองทางการใหบริการ และเปน
ชองทางที่สามารถพูดคุย สอบถามอาการกับสัตวแพทยได
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1.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก
มีความสําคัญลําดับที่ 5 ดังนั้นผูประกอบการควรมีการตลาดที่เนนการบอกตอภายในครอบครัว หรือจาก
ผูบริโภคที่เคยไปใช เชน เว็บไซตหรือ Face book ใหผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ
เพื่อใหเกิดเปนเครือขายการบอกตอแบบปากตอปากในกลุมผูบริโภคดวย
2. ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งตอไปอาจขยายการศึกษาใหครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลสัตวในสังกัด
ของรัฐบาลและสถานพยาบาลสัตวเอกชน ในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ เปรียบเทียบผลการศึกษาและนํามาวิเคราะหผล
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตอไป
2.2 การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอิสระในปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เชนการศึกษาเชิงลึก
ในเรือ่ ง Real Time Bidding (RTB) เพราะการศึกษาเทคโนโลยีนจี้ ะทําใหโฆษณาไดตรงกลุม เปาหมายมากขึน้
และการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่อง Search Engine Optimization (SEO) เพราะมีความสําคัญตอกลยุทธ
การตลาดออนไลน โดยเปนองคประกอบสําคัญที่จะดึงดูดผูบริโภคใหเขามาหาธุรกิจผานชองทางออนไลน
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ โดยวิเคราะหปญ
 หาและความตองการจากหนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบวิธีวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ศึกษา
สภาพปจจุบนั งานการแพทยฉกุ เฉิน 2) วิเคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉกุ เฉินดวยผังงาน
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ซอฟตแวร Model-View-Controller 4) ประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศตามแบบจําลอง DeLone &
McLean (2003) 5) ประเมินระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินดวยแบบจําลอง CIPP
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มีคาเฉลี่ย 4.23 และคุณภาพการใหบริการมีคาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ ระบบทําใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
สามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผน และพัฒนาตอยอดงานไดในอนาคต ระบบนี้สามารถนําไป
ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได โดยปรับกระบวนการใหสอดคลองกับบริบทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น

คําสําคัญ
ระบบจัดการขอมูล ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ การแพทยฉุกเฉิน

Abstract
The purpose of this research was to develop the emergency medical services information
management system in the local administration organization by analyzing the problems and needs
of health services unit. Public health and environment division, Nongphueng sub-district municipality,
Saraphi district, Chiang Mai province. The research methodology consists of five stages: 1) Study
the current situation of emergency medical services 2) Analysis and design emergency medical
services information management system using swim lane flowchart 3) Analysis, design and
develop information management system based on system development life cycle with incremental
model, relational database model and Model-View-Controller software architecture 4) Evaluate the
success of information management system using DeLone & McLean model (2003) 5) Evaluate the
emergency medical services information management system by CIPP model.
The research found that emergency medical services information consists of three parts:
emergency medical operations, public services and public health information. The emergency
medical services information management system is able to manage all three parts and available
via the Internet. The evaluation of the success of information management system found that the
mean of user satisfaction was 4.53, the mean of information quality was 4.39, the mean of information
management system quality was 4.23 and the mean of service quality was 4.16, respectively.
The emergency medical services information management system allows the administrator and
staff to access information for planning and develop in the future. Other local administration
organization can also use this system by adjusting the process in accordance with its own context.

Keywords
Data Management System, Database, Information System, Emergency Medical Services
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บทนํา
ในอดีตการแพทยฉุกเฉินขาดระบบบริหารจัดการทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ บุคลากร และอุปกรณ
ชวยเหลือ สงผลใหผูปวยฉุกเฉินจากการเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุตองสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความพิการ
จนกระทั่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ถูกประกาศใช จึงเกิดคณะกรรมการ
การแพทยฉุกเฉินที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงาน โดยมีสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติรับผิดชอบการบริหารจัดการ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในงานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยฉุกเฉินเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินได
อยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน สงผลใหลดการสูญเสียชีวิต และความพิการที่จะเกิดขึ้นได
(National Institute for Emergency Medicine, 2014, 1)
จากการศึกษาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในดานการจัดบริการสุขภาพ ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ
ประชาชนที่มีปญหาดานสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงผูพิการในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม พบวา หากบุคคลดังที่กลาวขางตนเกิดอาการเจ็บปวยฉุกเฉินจะเรียกใชบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ซึ่งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (Information
Technology for Emergency Medical System: ITEMS) เพื่อบันทึกขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งยังขาด
การจัดเก็บขอมูลของประชาชนทีม่ ปี ญ
 หาดานสุขภาพในพืน้ ที่ อาทิ ขอมูลสวนบุคคล สถานทีอ่ าศัย โรคประจําตัว
ทําใหในระหวางปฏิบตั งิ านตองสอบถามขอมูลของผูป ว ยใหมทงั้ หมด นอกจากนีย้ งั พบวาประชาชนทีเ่ จ็บปวย
ดว ยโรคเรื้ อ รั ง ผู  ป ว ยติ ด เตี ย ง และผู  พิ ก ารบางราย ยั ง ไม ไ ด รับ สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ ตามสิ ท ธิ์ ที่ค วรได รั บ
(Kaewmeesri & Senarit, personal communication, December 14, 2016) หากมีการจัดเก็บและ
จัดการขอมูลการแพทยฉกุ เฉิน การจัดบริการสุขภาพ และการเขาถึงสวัสดิการของรัฐใหเปนระบบเชือ่ มโยงกัน
จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถผลิตสารสนเทศ
ที่อธิบายสภาพปจจุบันดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาโครงการ
ดานสุขภาพ ยกระดับการปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสมตอไป ดังนั้น ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปปรับใชกับเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งนําไป
ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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ทบทวนวรรณกรรม
1. รูปแบบการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน
การแพทยฉุกเฉิน หมายถึงการปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา การวิจัย
การปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน การประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉินนับตั้งแต
การรับรูถึงภาวะการณเจ็บปวยฉุกเฉิน จนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพน
ภาวะฉุกเฉิน ทัง้ ในชุมชน นอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล (National Institute for Emergency Medicine,
2014, 2) โดย Kaewmeesri et al. (2017) ไดพฒ
ั นารูปแบบการจัดบริการการแพทยฉกุ เฉินแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่สําหรับผูสูงอายุกลุมเสี่ยงในบริบทชุมชนภายใตสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบวา 6 ปจจัยสําคัญ
ที่ตองพัฒนา คือ บุคลากร ระบบขอมูล การฝกอบรม การสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีในการรับและแจงเหตุ
และการมี ส  ว นร ว ม โดยเสนอแนะให มี ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในรู ป แบบที่ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่สามารถจัดบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางผสมผสาน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส ูงอายุที่สามารถนําปรับใชกบั
การบริการการแพทยฉุกเฉินไดของ Sujima (2018) ซึ่งพบวา องคประกอบสําคัญของงานผูสูงอายุมี 3 ดาน
ไดแก ดานเบี้ยยังชีพ ดานสุขภาพ และดานกิจกรรมผูสูงอายุ รูปแบบเปนการบูรณาการงานทั้ง 3 ดาน
โดยสามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการแพทยฉุกเฉิน และ
สุขภาพประชาชน
2. ระบบการจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศ
ระบบ หมายถึง สิ่งที่ประกอบดวยองคประกอบยอยหลายสวนที่มีความสัมพันธ และทําหนาที่
ประสานกัน เพื่อแปรสภาพปจจัยนําเขาใหไดผลลัพธหรือผลผลิตตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยองคประกอบ
ของระบบประกอบดวย 4 สวน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และสวนยอนกลับ (Kecharananta,
2008, 16-18) ในการนําเสนอระบบสามารถใชผังงานระบบเพื่อแสดงการดําเนินงานในระดับกายภาพ
หรือทรัพยากรที่มีอยูในระบบ โดยอาจมีการนําแผนภาพ Swim Lane แบงสวนผูดําเนินงาน หรือแผนกงาน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการออกเปนสวนๆ (Lane) และระบุสัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบใหตรงกับ
สวนของผูดําเนินงาน หรือแผนกงานที่เกี่ยวของ (Roser, 2015)
ระบบสารสนเทศ คือกลุม ของกระบวนการทีม่ กี ารจัดเก็บ และประมวลผลขอมูล อาทิการจัดรูปแบบ
การจั ด เรี ย ง หรื อ การสรุ ป ผลออกมาเป น สารสนเทศเพื่ อ นํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งาน
ป จ จุ บั น ระบบสารสนเทศได ใ ช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ใ นการประมวลผล โดยมี ขั้ น ตอนการพั ฒ นา
ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขัน้ ตอน ไดแก 1) การสํารวจเบือ้ งตน เพือ่ คนหาปญหา
และความตองการของระบบ ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากร และงบประมาณ
2) การวิเคราะหระบบ เพื่อวิเคราะหความตองการของผูใช ปญหา อุปสรรค จุดเดนของวิธีการทํางานปจจุบัน
และกํ า หนดวิ ธี ก ารทํ า งานของระบบใหม 3) การออกแบบระบบ คื อ การกํ า หนดรายละเอี ย ดของ
ระบบสารสนเทศ ตั้งแตการนําเขาขอมูล การเก็บขอมูล การแสดงสารสนเทศ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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4) การปรับใชระบบ เปนขั้นตอนที่ครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบระบบ การจัดทําคูมือ
การใชงาน เอกสารระบบ การติดตั้งระบบ และการฝกสอนผูใชงานระบบ และ 5) การบํารุงรักษาระบบ
(Kecharananta, 2008, 65-68) แบบจําลองของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเพิ่มผลลัพธเปน
รูปแบบที่มีการแบงระบบสารสนเทศออกเปนสวนยอย และทําการพัฒนาใหเสร็จสิ้นทีละสวน จนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณทั้งระบบ
การจัดการขอมูลเปนกลยุทธหนึง่ ในการบริหารองคกร เนือ่ งจากผูบ ริหารสามารถนําขอมูลตางๆ
มาใชในการตัดสินใจ แกปญหา หรือพยากรณเหตุการณลวงหนา การจัดการขอมูลจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อผูที่ตองการใชขอมูลไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว ทันทวงที ปจจุบันขอมูลและสารสนเทศถูกจัดเก็บใน
แฟมขอมูล และฐานขอมูล การบริหารขอมูลตองคํานึงถึงความสามารถในการเขาถึงขอมูล การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล และขอมูลตองสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได (Praneetpolgrang et al., 2000, 145-147)
ฐานขอมูล คือแหลงที่ใชในการจัดเก็บขอมูล โดยรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันนํามาเก็บ
ไวเพียงที่เดียว มีการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บอยางเปนระบบและมีแบบแผน สงผลใหการจัดเก็บขอมูล
ไมซํ้าซอน มีการใชขอมูลรวมกัน สามารถรักษาความถูกตองของขอมูล สามารถกําหนดความปลอดภัยของ
ขอมูล และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟตแวร แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธถูกพัฒนาและ
นําเสนอในป ค.ศ. 1970 โดย อี เอฟ คอดด (E. F. CODD) อาศัยหลักทางคณิตศาสตรเรื่องความสัมพันธ
โดยมองความสัมพันธของตาราง 2 มิติ ประกอบดวยคอลัมนและแถว ซึ่งคอลัมนแสดงคุณลักษณะขอมูล
และแถวแสดงคาขอมูล โดยมีหลักสําคัญคือ 1) แตละตารางตองมีคอลัมนที่เปนคียหลัก (Primary Key)
ซึ่งขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาไมซํ้ากัน ไมเปนคาวาง และตองประกอบดวยจํานวนคอลัมนที่นอยที่สุด
ที่จะสามารถจําแนกขอมูลได 2) คียอางอิง (Foreign Key) คือคอลัมนที่ใชระบุความสัมพันธกับคียหลัก
ในอีกตารางหนึ่ง โดยคาขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาตรงกับขอมูลที่มีอยูจริงในอีกตารางหนึ่ง หรือเปนคาวาง
ในการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธนิยมใชแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล ซึ่งเปนแผนภาพที่นําเสนอ
โครงสรางที่จะใชจัดเก็บขอมูล ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 1) เอนทิตี้ (Entities) คือ ตัวแทนของกลุมขอมูล
ในระบบงาน 2) แอตทริบิวต (Attributes) คือ คุณลักษณะของเอนทิตี้ และ 3) ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้
(Relationships) การจัดการฐานขอมูลจําเปนตองอาศัยระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งก็คือซอฟตแวรที่ทําหนาที่
เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล ผานชุดคําสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานขอมูลในงานหลัก
3 ดานไดแก การจัดการขอมูล การจัดการโครงสรางฐานขอมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของฐานขอมูล
สถาปตยกรรมซอฟตแวรแบบ Model-View-Controller (MVC) คือการแบงซอฟตแวรออกเปน
3 สวน ไดแก 1) Model คือสวนที่ติดตอกับฐานขอมูล 2) View คือสวนของการแสดงผล และ 3) Controller
คือสวนที่ใชในการประมวลผล การบํารุงรักษาซอฟตแวรสามารถทําไดโดยงายเนื่องจากมีการแยกสวน
ซอฟตแวรออกจากกันอยางชัดเจน สามารถนําชุดคําสั่งมาใชใหมไดโดยดัดแปลงเพียงเล็กนอย และ
ในสวนของทีมพัฒนาซอฟตแวรสามารถแบงการทํางานตามความถนัดของแตละบุคคล (Irobust Co., Ltd.,
2012)
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3. การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP นั้นถูกแบงเปน 4 สวน ไดแก 1) การประเมินบริบท
เพื่อชวยกําหนดวัตถุประสงค และทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 2) การประเมินปจจัยเบื้องตน
เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของระบบ และทรัพยากรที่ตองใช 3) การประเมินกระบวนการ เพื่อหา
ขอบกพรองและนําไปปรับปรุงใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 4) การประเมินผลผลิต เพือ่ เปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค โดยชวงเวลาของการประเมินผลมี 4 ระยะ ไดแก การประเมินผลกอน
การดําเนินงาน การประเมินผลในขณะดําเนินงาน การประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดการดําเนินงาน และการประเมินผล
กระทบจากการดําเนินงาน (Wongwittayapitak, 2011)
Delone & Mclean (2003) ไดเสนอแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศจากการทบทวน
วรรณกรรมดานระบบสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา 6 องคประกอบที่ใชวัดความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศ ไดแก 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของผูใช ความพรอมใชงาน ความเชื่อถือได และระยะเวลาในการตอบสนอง 2)
คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) โดยพิจารณาจากความถูกตอง แมนยํา ความครบถวน
ความสมบูรณ การตรวจสอบได ความเปนปจจุบนั รูปแบบงายตอการทําความเขาใจ และตรงตอความตองการ
ของผูใช 3) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) คือการสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากการรับประกันคุณภาพ การเอาใจใสดแู ล และการตอบสนองเมือ่ ไดรบั การรองขอ 4) ความตัง้ ใจในการใชงาน
(Intention to Use) และการใช (Use) โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะการใช ง าน รู ป แบบการนํ า ทาง
จํานวนการเขาถึงระบบ และจํานวนรายการที่ถูกประมวลผล 5) ความพึงพอใจของผูใช (User Satisfaction)
โดยพิจารณาจากการเขามาใชงานซํ้า หรือสํารวจจากผูใชงาน และ 6) ผลประโยชนสุทธิ (Net Benefits)
คือผลประโยชนที่ไดจากการใชงานระบบ โดยพิจารณาจากการลดคาใชจาย ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
การลดเวลาในการทํางาน โดยความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 6 สามารถแสดงได ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ DeLone & McLean (2003)
ที่มา: Delone & Mclean, 2003, 24
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จากภาพที่ 1 สามารถสรุปความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 6 ไดวา คุณภาพของสารสนเทศ
คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการ สงผลตอการใช และความพึงพอใจของผูใช ซึ่งจะสงผลตอไป
ยังผลประโยชนสุทธิ โดยผลประโยชนสุทธิจะสงผลใหเกิดการใช และผูใชมีความพึงพอใจ การใชและ
ความพึงพอใจของผูใชมีผลเกี่ยวเนื่องกัน การศึกษาหลายชิ้นไดนําแบบจําลอง DeLone & McLean (2003)
มาใช อาทิ Ploychum (2015) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบตอการใชงาน ความพึงพอใจและประโยชนสทุ ธิ
ในการทําธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร พบวาคุณภาพของระบบมีอิทธิพลทางบวก
ตอการใชงานและความพึงพอใจ การใชงานระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจและผลประโยชนสุทธิ
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ Piromkit & Jangkloy (2015) ศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS มาใช พบวาคุณภาพ
ของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการสงผลเชิงบวกตอผลประโยชนสุทธิขององคกร
รวมถึง Akarasuwan (2015) ศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ พบวาคุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศมีความสําคัญมากที่สุด
สวนคุณภาพการใหบริการเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ

กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถวางกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

197

วิธีการวิจัย
การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปจจุบันการจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
1.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 3 คน ไดแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 คน และเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ 2 คน 2) บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 3 คน ไดแก ผูอํานวยการ
กองสวัสดิการและสังคม 1 คน และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 2 คน และ 3) แกนนําชุมชน 3 คน
1.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
และแกนนําชุมชน โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.3.1 ศึกษาขอมูลจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตกิ ารแพทยฉกุ เฉิน พ.ศ. 2551 และคูม อื การดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3.2 จัดทําแบบบันทึกการสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
โดยใชวิธีการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
1.4 การวิเคราะหขอมูล
1.4.1 สรุปประเด็นงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ไดแก 1) โครงสราง
ของการบริหารจัดการ 2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 3) ปญหา และความตองการ
1.4.2 ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลจากการสัมภาษณกบั พระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการแพทย
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และคูมือการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. การวิเคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อออกแบบระบบจัดการขอมูล
สําหรับงานการแพทยฉกุ เฉิน โดยใชเครือ่ งมือคือ ผังงาน Swim Lane ในการสรางผังงานเพือ่ แสดงการดําเนินงาน
ของบุคลากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
3. การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของวงจร
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศด ว ยแบบจํ า ลองแบบเพิ่ ม ผลลั พ ธ ออกแบบฐานข อ มู ล ด ว ยแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธของขอมูล และพัฒนาซอฟตแวรตามหลักสถาปตยกรรมซอฟตแวร MVC ดวยโปรแกรมภาษา
PHP รุน 5.3 และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL รุน 5.5 ตามแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
4. การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
4.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) บุคลากรเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 4 คน ไดแก
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ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ผูบริหารระดับกลาง คือผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉิน 2 คน 2) บุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน
ในพื้นที่ใกลเคียง 8 คน ไดแก ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และปลัดเทศบาลตําบลสารภี
ผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาลตําบลสารภี เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 2 คน
และเจาหนาทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารงานการแพทยฉกุ เฉินเทศบาลตําบลสารภี 2 คน และ 3) ผูเ ชีย่ วชาญดานระบบ
สารสนเทศ 3 คน
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในงานวิจยั ไดแก แบบสอบถามการประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
ในประเด็นคุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจของผูใ ชดว ย
แบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และประเด็นดานผลประโยชนสุทธิดวยการใชคําถามปลายเปด
ตามแบบจําลอง DeLone & McLean (2003) แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index Of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยกําหนดเกณฑ
ความคิดเห็นไวดังนี้ +1 คือ แนใจวาขอคําถามตรงกับวัตถุประสงค 0 คือ ไมแนใจวาขอคําถามตรงกับ
วัตถุประสงค และ -1 คือ แนใจวาขอคําถามไมตรงกับวัตถุประสงค และคํานวณหาคาเฉลี่ย IOC ของคําถาม
ในแตละขอหากคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนําไปใชได แตหากคา IOC นอยกวา 0.5
ขอคําถามจะถูกตัดออก หรือปรับปรุงคําถามใหมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 ผูวิจัยจัดทําคูมือการใชระบบสารสนเทศ
4.3.2 จัดประชุมเพื่อนําเสนอ และทดลองใชระบบสารสนเทศ
4.3.3 ผูเขารวมประชุมทําแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
4.3.4 จัดทําแบบบันทึกการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในประเด็นขอเสนอแนะที่มีตอระบบ
สารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
4.4 การวิเคราะหขอมูล
4.4.1 วิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามโดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4.4.2 สรุปประเด็นขอเสนอแนะที่มีตอระบบสารสนเทศจากแบบบันทึกการสัมภาษณ
5. การประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
5.1 ประชากรทีใ่ ชในงานวิจยั คือ ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมเทศบาลตําบล
หนองผึ้ง และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 2 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณที่อางอิงประเด็นคําถามตามแนวคิด
การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP คือ การประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบจากการดําเนินงานใน 3 ชวงของงานวิจัย คือ กอนการดําเนินงานวิจัย ระหวางดําเนินงานวิจัย และ
หลั ง จากงานวิ จั ย เสร็ จ สมบู ร ณ โดยได รั บ คํ า แนะนํ า ในการตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แบบสั ม ภาษณ
จากผูทรงคุณวุฒิ
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสนทนากลุมเพื่อนําเสนอระบบจัดการขอมูลสําหรับงาน
การแพทยฉุกเฉิน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม และจัดทํารายงานสรุปผล

ผลการวิจัย
จากการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน สามารถรายงานผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบนั การจัดการขอมูลงานการแพทยฉกุ เฉิน พบวาขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1.1 การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น คื อ บริ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2551 จัดอยูในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life Support Unit: BLS) เมื่อศูนยรับแจงเหตุและ
สั่งการจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงเหตุผานเบอรโทรศัพท 1669 จะทําการแจงมายังหนวยปฏิบัติการเพื่อให
ออกปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ระหวางปฏิบตั งิ านเจาหนาทีจ่ ะบันทึกแบบบันทึกการปฏิบตั งิ านหนวยปฏิบตั กิ ารแพทย
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน และนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS
1.2 การบริการประชาชน คือการสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยแกประชาชน
ในพื้นที่ โดยอํานวยความสะดวกดานการเดินทาง ใหคําปรึกษา และชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
จากปญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และผูปวยติดเตียง โดยประชาชนติดตอหนวยบริการสุขภาพผานทางโทรศัพท
เคลื่อนที่ หรือโทรศัพทสํานักงาน โดยบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการใชรถกูชีพ ทุกสิ้นเดือนจะมีการจัดทํา
รายงานสรุปจํานวนปฏิบัติการฉุกเฉินและการใหบริการประชาชน
1.3 ขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน เปนขอมูลสวนบุคคล และสุขภาวะของประชาชนใน
พื้นที่ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู การเขาถึงบริการของภาครัฐ ความพิการ กลุมโรคที่เปน เปนตน
2. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งแบง
การทํางานออกเปน 3 สวน ไดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: การทํางานระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน
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การแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการดําเนินงานระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน
กับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: กระบวนการดําเนินงานระบบจัดการขอมูลการแพทยฉุกเฉิน

3. ผลการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล มีผลการดําเนินงานดังนี้
3.1 การสํารวจเบื้องตน และการวิเคราะหระบบ เปนขั้นตอนที่ไดดําเนินการและรายงานผล
ในกระบวนการวิจัยขั้นตอนที่ 1 และ 2
3.2 การออกแบบระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดแบงระบบสารสนเทศออกเปน 3 สวน คือ
การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน โดยการเขาใชระบบ
สารสนเทศต อ งทํ า การระบุ ชื่ อ ผู  ใ ช และรหั ส ผ า นเพื่ อ ตรวจสอบสิ ท ธิ์ ใ นการเข า ถึ ง ระบบสารสนเทศ
สามารถแสดงแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล ตามแบบ Crow’s Foot Model ไดดงั ภาพที่ 5 โดยมีเอนทิตี้
medical_emergencies เก็บขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน เอนทิตี้ people_services เก็บขอมูลการบริการ
ประชาชน และเอนทิตี้ personal_medicals เก็บขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน
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ภาพที่ 5: แบบจําลองความสัมพันธของขอมูล
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3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การทดสอบ การจัดทําคูมือการใชงาน การติดตั้ง และ
การบํารุงรักษาระบบ ผูวิจัยไดนําแบบจําลองแบบเพิ่มผลลัพธมาประยุกตใช โดยพัฒนาระบบงานทีละสวน
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6: รายละเอียดระบบสารสนเทศจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน
ตัวอยางสวนนําเขาขอมูล และสารสนเทศ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9

ภาพที่ 7: หนาจอหลักการปฏิบัติการฉุกเฉิน
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ภาพที่ 8: รายงานสรุปจํานวนการปฏิบัติการฉุกเฉินรายเดือน

ภาพที่ 9: รายงานจํานวนประชากร จําแนกตามกลุมโรค
4. ผลประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ จากการวิเคราะหทางสถิตโิ ดยการหาคาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในการแปลความดานการประเมินคุณภาพ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00 หมายถึงดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงดี คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงพอใช
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึงควรปรับปรุง และคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมผานเกณฑ
การประเมิน สําหรับเกณฑในการแปลความดานการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึงนอย และคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมพึงพอใจ สามารถ
แสดงผลได ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ผลการประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
»£µ¡ °¦³µ¦Á«
1.¦³µ¤µ¦°°ªµ¤o°µ¦ °¼oÄo
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3.¦³¤¸µ¦Îµµ¸¦É ªÁ¦ÈªÄ ³Äoµ
4.¦³¤¸ªµ¤¡¦o°¤Á¤ºÉ°o°µ¦Äoµ Â¨³Å¤nÁ·{®µ ³Äoµ
5.¦³¤¸ªµ¤¼o°ÁºÉ°º°Åo
6.¦³¤¸µ¦¦´¬µªµ¤¨°£´¥¸É nµÁºÉ°º°
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5. ผลประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ตามบริบทของเทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง สามารถสรุปผลการประเมินตามแบบจําลอง CIPP ไดดังนี้
5.1 การประเมินผลกอนการดําเนินงาน การประเมินบริบทและปจจัยเบื้องตน พบวาผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลางใหความสําคัญตองานดานการแพทยฉุกเฉิน และสุขภาพประชาชน มีทัศนคติที่ดี
เล็ ง เห็ น ประโยชน แ ละให ค วามสํ า คั ญ กั บ การนํ า เทคโนโลยี เ ข า มาใช ง าน ผู  ป ฏิ บั ติ ง านมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
พรอมนําขอมูลเขาสูระบบใหม มีประสบการณการใชงานระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS
มีความพรอมในสวนของฮารดแวร และซอฟตแวรหากพัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ ชงานผานระบบอินเทอรเน็ต
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มีการวางเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงานทัง้ แบบใชสาย และไรสาย มีงบประมาณในการดูแลเว็บไซต
เปนรายป สามารถนําซอฟตแวรเขาสูเว็บไซตของเทศบาลไดโดยไมตองของบประมาณเพิ่มเติม
5.2 การประเมินผลในขณะดําเนินงาน 3 ครั้ง ไดแก 1) การประเมินตนแบบระบบจัดการ
ข อ มู ล งานการแพทย ฉุ ก เฉิ น และระบบสารสนเทศ พบว า ผู  ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานทั้ ง หมดเห็ น ด ว ยและ
ใหความสนใจพิเศษกับการเชื่อมโยงขอมูลขามหนวยงาน 2) ประเมินระบบสารสนเทศในสวนการปฏิบัติ
การฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานใหความเห็นวาควรนําเขาขอมูลจากระบบ ITEMS 2 เดือนยอนหลังเพื่อความเปน
ปจจุบันของขอมูล 3) การประเมินระบบสารสนเทศในสวนการบริการประชาชน และสถานะสุขภาพ
ของประชาชน สามารถบันทึกและแสดงสารสนเทศไดตามที่ตองการ โดยมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
อยางสมํ่าเสมอ
5.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน เปนการประเมินผลผลิต และผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ พบวาสารสนเทศทีไ่ ดจากระบบตรงตามความตองการของผูใ ชงานทุกระดับ โดยสามารถ
นําไปใชประโยชนได ดังนี้ 1) ผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง และนําไปวางแผน
พัฒนาตอยอดระบบงานการแพทยฉุกเฉินในอนาคต 2) ผูปฏิบัติงานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน และลดภาระในการจัดทํารายงานเชิงสถิติ 3) ขอมูลไมสูญหาย ตรวจสอบได 4) ระบบจัดการขอมูล
เปนแหลงเรียนรูใหหนวยงานอื่นที่ตองการใชงานระบบในลักษณะเดียวกัน 5) สารสนเทศใชเปนขอมูล
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และ 6) สารสนเทศทําใหทราบขอมูลทั้งฝงผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน
โดยเสนอแนะใหระบบสามารถพิมพรายงานไดพอดีกับกระดาษขนาด A4 และนําออกมาเปนไฟลเอกซเซล
ควรมี ร ายงานสรุ ป ระยะทางการใช ร ถจํ า แนกตามทะเบี ย นรถเป น รายเดื อ น และระบบแผนที่ เ พื่ อ
อํานวยความสะดวกในการคนหาเสนทาง

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ
การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การบริ ก ารประชาชน และข อ มู ล สถานะสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ข อ มู ล
และสารสนเทศทําใหผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผนพัฒนาตอยอด
ระบบงานการแพทยฉกุ เฉินในอนาคต ชวยลดระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ลดภาระในการจัดทํารายงาน
เชิงสถิติ ขอมูลไมสญ
ู หาย สามารถตรวจสอบได สารสนเทศสามารถใชเปนขอมูลเพือ่ พัฒนาเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
และทําใหทราบขอมูลทั้งฝงผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ
Kaewmeesri et al. (2017) พบวา การจัดการระบบขอมูลของผูสูงอายุกลุมเสี่ยง เพื่อรองรับการใหบริการ
การแพทยฉกุ เฉิน ทําใหผปู ฏิบตั งิ านทราบประวัตกิ ารเจ็บปวย สงผลใหการรักษารวดเร็ว ถูกตองและปลอดภัย
ลดขั้นตอนและเวลาในการซักถามประวัติ สามารถใชประกอบการบริการ การเยี่ยมบานรวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งเปนขอมูลเฝาระวัง และ
ใชในการใหคําแนะนําดานสุขภาพอยางเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง ซึ่งสามารถลดการเจ็บปวยและ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยขอมูลที่จัดเก็บในระบบสามารถใชเปนหลักฐานการทํางานที่ชัดเจน
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศไดนาํ แบบจําลองวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเพิม่ ผลลัพธ
มาใช เนื่องจากเหมาะกับระบบงานที่มีหลายสวนและเกี่ยวของกัน (Kecharananta, 2008, 70) ซึ่งผูใชงาน
จะได รั บ ระบบเร็ ว สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ ระบบใหม แ บบค อ ยเป น ค อ ยไป ไม รู  สึ ก ต อ ต า นระบบใหม
(Pakdeewattanakul & Panichkul, 2008, 24) ซึ่งสัมพันธกับผลประเมินความพึงพอใจที่ผูใชมีตอ
ระบบสารสนเทศซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการวิจัยนี้พบวา คุณภาพของสารสนเทศ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพการใหบริการอยูใ นระดับดี และผูใ ชมคี วามพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ
อยูในระดับมากที่สุด โดยเกิดผลประโยชนสุทธิตอองคกร ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศใหผูใชเกิด
ความพึงพอใจ ควรใหความสําคัญกับคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณภาพ
การใหบริการ สอดคลองกับ Ploychum (2015) ทีศ่ กึ ษาพบวา คุณภาพของระบบมีอทิ ธิพลทางบวกตอการใชงาน
และความพึงพอใจ การใชงานระบบมีอทิ ธิพลทางบวกตอความพึงพอใจ และผลประโยชนสทุ ธิ ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ และสอดคลองกับการศึกษาของ Piromkit & Jangkloy (2015)
ที่ ศึก ษาพบวา คุ ณ ภาพของสารสนเทศ คุ ณ ภาพของระบบ และคุ ณ ภาพการให บ ริก าร สง ผลเชิง บวก
ต อ ผลประโยชน สุ ท ธิ ข ององค ก ร รวมถึ ง Akarasuwan (2015) ที่ พ บว า คุ ณ ภาพของระบบ คุ ณ ภาพ
ของสารสนเทศ และคุณภาพการใหบริการเปนองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ

สรุป
การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉกุ เฉินในองคกรปกครองสวนทองถิน่ กรณีศกึ ษา
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง มีขอมูลที่เกี่ยวของ 3 สวนคือ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูล
สถานะสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประมวลผล
โดยสามารถคนคืนขอมูลอาการเจ็บปวย และขอมูลสวนบุคคลของผูป ว ยทีเ่ ปนประชาชนในพืน้ ทีแ่ กเจาหนาที่
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ชวยลดภาระของผูใ ชระดับปฏิบตั กิ ารในการจัดทํารายงานเชิงสถิติ ผูบ ริหารระดับกลางและ
ระดับสูงสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศในการวางแผนเพื่อพัฒนาการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และ
บริการดานสุขภาพ รวมถึงนําไปใชในการวางแผนเชิงนโยบายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อจัดโครงการ
สงเสริมสุขภาวะที่สอดคลองกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงขอมูล และสารสนเทศ
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบงานบริการสวัสดิการภาครัฐ
ระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉกุ เฉินในงานวิจยั นีถ้ กู นําเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใกลเคียง 2 แหง พบวาระบบสามารถนําไปใชได โดยมีขอจํากัดคือ ทองถิ่นที่จะนําระบบไปประยุกตใช
อาจตองทําการปรับกระบวนการดําเนินงานของระบบจัดการขอมูล รวมถึงตองปรับเปลีย่ นขอมูลพืน้ ฐาน และ
ชุดคําสั่งของระบบสารสนเทศ ไดแก ขอมูลผูใชงาน และชื่อหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยขอเสนอแนะ
ในการพัฒนางานวิจัยตอไปคือ การปรับปรุงวิธีเชื่อมโยงขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศ
การแพทยฉุกเฉิน ITEMS กับฐานขอมูลงานวิจัย ควรใชการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือขาย (Web Service) แทนการใหผูปฏิบัติงานนําเขาขอมูล โดยพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น
ของความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูล

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

207

References
Akarasuwan, A. (2015). The study of components of key success of accounting information systems
in government Sector. Thematic Paper Master of Accountancy, Department of Accountancy,
Faculty of Accountancy, Dhurakij Pundit University. [in Thai]
Delone, W. & Mclean, E. (2003). The DeLone and McLean Model of information systems success:
A ten-year update. Journal of Management Information Systems. 19(4), 9–30.
IRobust.co.th. (2012). MVC concept. Retrieved May 11, 2018, from http://irobust.co.th/blog/php/
mvc-concept. [in Thai]
Kaewmeesri, R. ; Harnpajonesuk, T. ; Sujima, N. ; Fankamai, W. ; Jaita, S. ; Kamtui, P. ; Senarit,
P. … Boonmoon, N. (2017). Development model of the emergency medical services
integrated spatial for the elderly vulnerable groups in the of community context under the
semi-urban, semi-rural society. Bangkok: National Institute for Emergency Medicine. [in Thai]
Kecharananta, N. (2008). Information system analysis and design. Bangkok: SE-EDUCATION. [in Thai]
National Institute for Emergency Medicine. (2014). Operation and management of emergency
medical systems of local administration organization. Bangkok: Art Qualified. [in Thai]
Pakdeewattanakul, K. & Panichkul, P. (2008). Systems analysis and design. Bangkok: KTP COMP
& CONSULT. [in Thai]
Piromkit, A. & Jangkloy, U. (2015). Factors affecting successful implementation of the Electronic
Local Administrative Accounting System (e-LAAS). KKU Research Journal (Graduate Studies)
Humanities and Social Sciences. 3(2), 52-64. [in Thai]
Ploychum, Y. (2015). The influences of system quality on system usage, user satisfaction and
user's net benefit of internet banking usage in Bangkok. Independent Study Master of
Business Administration, Graduate School, Bangkok University. [in Thai]
Praneetpolgrang, P. ; Namphol, A. ; Sriwarom, L. ; Serirat, S. ; Hirankitti, S. ; Prapawanon,
C.; Pitiwan, P. & Chotchuangnapa, A. (2000). Management Information Systems (MIS) and
Cases. Bangkok: Thanathud Printing. [in Thai]
Roser, C. (2015). All about Swim Lane Diagrams. Retrieved May 9, 2018, from https://
www.allaboutlean.com/swim-lane-diagrams/.
Sujima, N. (2018). Development model of database management for the elderly groups in the
semi-urban, semi-rural society. FEU Academic Review. 12(1), 266-282. [in Thai]
Wongwittayapitak, A. (2011). Project evaluation with CIPP Model. Retrieved May 11, 2018,
from https://adisakwong.blogspot.com/2011/06/cipp-model.html. [in Thai]

208

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´àμÃÕÂÁμŒ¹©ºÑºÊíÒËÃÑº¼ÙŒà¢ÕÂ¹
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง ประโยชน ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี เ พื่ อ ให นั ก วิ จั ย สามารถนํ า ไปพั ฒ นาหรื อ
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1) บริหารธุรกิจและการจัดการ
2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
3) นิเทศศาสตร
4) ศิลปศาสตร
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
* จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
2.1 คําแนะนําทั่วไป
1) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมเคยตีพมิ พเผยแพรในวารสาร หรือสิง่ พิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
2) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมอยูใ นระหวางการพิจารณารอตีพมิ พในวารสารหรือสิง่ ตีพมิ พอนื่ ใด
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3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกี ารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) บทความวิชาการ (Academic Article)
2) บทความวิจัย (Research Article)
3) บทความปริทัศน (Review Article)
4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
1) บทความทีจ่ ะไดรบั พิจารณาตีพมิ พ ตองเปนบทความทีแ่ สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน
ในเชิงปฎิบตั ทิ นี่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชทงั้ ในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) บทความทีจ่ ะไดรบั การตีพมิ พตอ งผานกระบวนการกลัน่ กรองจากผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
2.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
1) กองบรรณาธิการจะแจงใหผเู ขียนทราบเมือ่ กองบรรณาธิการไดรบั บทความเรียบรอยสมบูรณ
2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
3) ในกรณีทกี่ องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพจิ ารณาตีพมิ พ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการสงบทความเพือ่ กลัน่ กรองตอไป โดยจะสงใหผทู รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ จํานวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3. ขอกําหนดตนฉบับ
3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
1) บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพบทความ
โดยใช Font TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 Point
2) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
3) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
4) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5) ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
6) บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
7) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1
คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
9) หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร
14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
10) หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ
ชือ่ แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point ใหพมิ พไวใตภาพหรือแผนภูมิ บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงทีม่ า จัดกึง่ กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
11) เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
13) กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพือ่ พิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่ และนามสกุลของผูเ ขียน
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
3.2 สวนประกอบของบทความ
1) บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมี
ลําดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้ หาทีน่ าํ เสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้ หานัน้ การนําเสนอเนือ้ หาควรมีความตอเนือ่ งเพือ่ ชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
2) บทความวิจยั ควรมีการนําเสนอผลการวิจยั ทีไ่ ดรบั อยางเปนระบบ และมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ
ผลการวิจัย)
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง
(5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
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(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิ จั ย ที่ ต รงประเด็ น ตามลํ า ดั บ ขั้ น ของการวิ จั ย การใช ต ารางหรื อ แผนภู มิ
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
(11) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
3.3 การอางอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ APA (American
Psychological Association)
1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
ตัวอยาง
(เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
ตัวอยาง
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and The hiring process in crganizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ
ชือ่ ผูแ ตง. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ วิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต ชือ่ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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(4) เว็บเพจ
ชือ่ ผูแ ตงหรือ่ หนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปทจี่ ดั ทํา). ชือ่ เรือ่ ง. สืบคนเมือ่ วันที่ เดือน ป,
จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สืบคนเมือ่ 25 ธันวาคม
2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion.
American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats
recommended by the American Psychological Association.
Retrieved July 18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html.
4. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
ตีพิมพผานทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/
online_submissions
5. การติดตามอานผลงานทีร่ บั การพิจารณาตีพมิ พในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci thaijo.org/index.
php/FEU)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

214

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

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

ª´¸É°¦´Á¥Â¡¦n:

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

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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

215

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561


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

ºÉ°-µ¤»¨

®n ª¥µ¸É´´

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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

216

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561



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

¦¸ªµ¤ª·µµ¦

[ ] ºÉ°Á¦ºÉ° (Title)

[ ] ºÉ°Á¦ºÉ° (Title)

[ ] ´¥n° Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] ´¥n° Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] Abstract Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] Abstract Å¤nÁ· 250 Îµ

[ ] ÎµÎµ´ (Keyword)

[ ] ÎµÎµ´ (Keyword)

[ ] Îµ (Introduction)

[ ] Îµ (Introduction)

[ ] ª´»¦³r (Research Objectives)

[ ] ÁºÊ°®µ (Body of Text)

[ ] ªª¦¦¦¦¤ (Literature Reviews)

[ ] ¦» (Conclusion)

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

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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

217

ผูเขียนรวมที่ปรากฎชื่อในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อในบทความ (ถามี)
รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ
ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ
ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิเ์ กีย่ วกับภาพ แผนภูมิ ขอความสวนใดสวนหนึง่ และ/
หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว

ลงชื่อผูเขียนคนที่ 1............................................ ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 1 ..........................................
(
)
(
)
............/............../..............
............./............./............
ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................
(
)
............../............../..............

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

218

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

Á°µ¦Â
¦³ª´¥· n °¼oÁ ¸¥ªµ¤
¼oÁ ¸¥

¼oÁ ¸¥
®¨´

¦³ª´¥· n °

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

ºÉ° File £µ¡¼oÁ ¸¥
¸ÉÂ¤µ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

219

¦³ª´¥· n °

ºÉ° File £µ¡¼oÁ ¸¥¸É
Â¤µ

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

¼oÁ ¸¥

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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

220

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

¼oÁ ¸¥

¦³ª´¥· n °

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

ºÉ° File £µ¡¼oÁ ¸¥¸É
Â¤µ

ISSN: 2651-107X

Volume 12 Number 4 (October 2018 – December 2018)

