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บทความวิชาการ 
      การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง
 วรายุทธ  พลาศรี

การใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูล 
 ยุคดจิทิลัคอนเทนตดวยโปรแกรม Piktochart
 กัญญกุลณัช  พีรชาอัครชัย

บทความวิจัย         
      ปจจัยและความต้ังใจที่มีผลตอพฤติกรรม 
 การรับรักษาฝงเข็มของผูปวย
 โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม
      รัตนา แกลวกลา   ชิดชนก เรือนกอน  
 และ  บูรณินทร  ชีวสกุลยง
      
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
 สูประชาคมอาเซียน
     มัลลิกา  จอมจันทรกานต  และ  
 สุกัญญา  แชมชอย

รปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารกัษ
 ในศตวรรษที่ 21
      จุรีรัตน  เสนาะกรรณ   
 วีรวรรณ  จงจิตรศิริจิรกาล  และ  
 มนสิช  สิทธิสมบูรณ

การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
 ในวิชาวิทยาศาสตรสาํหรับนกัเรียน
 ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1
 วราภรณ  กุณาบุตร  และ  
 สุทธิกัญจน ทิพยเกสร

การพัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียว
 เชิงสุขภาพในประเทศไทย
 ธติพิร  ชาญศริวิฒัน และ  อชนีิ  พลสวสัดิ์

รปูแบบความสมัพนัธเชงิสาเหตุของความภักดี
 ของลกูคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จงัหวัดลาํปาง
 อัจฉรา  เมฆสุวรรณ

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
 ตอการฝกงานของนักศึกษาภาษาอังกฤษ
 ธุรกิจ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
 แหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม
 ณฤติยา  เพ็งศรี   ณัฐติญา บุญวิรัตน  
 และ  กรรณิกา  คันธรส
      
ทศันคติตอสนิคาเฮาสแบรนดและสวนประสม
 การตลาดท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคา 
 เฮาสแบรนดของผูบรโิภคในจงัหวัดนครราชสมีา
 อลิน ปราชญาภาณุชาติ  
 กาญจนา สุคัณธสิริกุล 
 และ สรียา วิจิตรเสถียร

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
 รับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
 ในจังหวัดสุพรรณบุรี
     จันทรฉวี  ดีเสมอ  และ  
 ปริญญา  บรรจงมณี
     
การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับ
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ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน จดัทาํในรปูแบบวารสารฉบบัพิมพ (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

เพ่ือเปนส่ือกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ 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 ฉบับท่ี 4  ตุลาคม – ธันวาคม  ทั้งน้ีกําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                      

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) โดยเร่ิมต้ังแตวารสารปที่ 9 ฉบับท่ี 1 เปนตนไป  ดังน้ี                             

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   

    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจดัพมิพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวิจยั 

(Research Article) บทความปรทิัศน (Review Article) และบทวจิารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    

ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 

และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 

ภาคสังคมและชุมชน

     2.  เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  

นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 

บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเง่ือนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด

มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  

กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้  

       •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร

      •  ศิลปศาสตร

      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  



4
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล  ศิริพงศวุฒิกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม

      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชยีงใหม

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา

      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน         มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      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

 

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธกิารไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 

   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว

  ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 

   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน

   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให

อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

»‚·Õè 12  ©ºÑº·Õè 4 μØÅÒ¤Á 2561 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561ISSN 12651-107X
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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                        

โดยเริม่ตัง้แตวารสารฉบับนีซ้ึง่เปนวารสารประจาํปที ่12 ฉบบัที ่4 (ตลุาคม 2561 –  ธนัวาคม 2561) เปนตนไป

  บทความในวาสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนฉบับนี ้ประกอบดวยบทความทีน่าํเสนอเน้ือหา

ซึ่งผูอานสามารถนําไปปรับประยุกต พัฒนาตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ                      

ปรบัเปลีย่นการขบัเคลือ่นประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูการขบัเคล่ือนดวยเทคโนโลยี  ความคดิสรางสรรค และ

นวัตกรรม ตามวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 อาทิบทความ เร่ือง “การพัฒนา                    

ออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทย” และบทความเร่ือง “การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับ

งานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่น:  กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง” เปนตน  

  นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นําเสนอองคความรูเชิงสหวิทยาการดานนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ ในภาคการศึกษา ภาคธุรกจิและบริการ เชน บทความ 

เร่ือง “การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1”                               

“รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง”  และ                            

“ปจจัยและความตัง้ใจท่ีมผีลตอพฤติกรรมการรบัรักษาฝงเข็มของผูปวยโรงพยาบาลนครพงิค จงัหวดัเชยีงใหม” 

เปนตน

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิง่วา  ผูอานจะไดรบัสาระประโยชนจากบทความในวารสารฉบบันีแ้ละ

ใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันท่ีกรุณา

ประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร   กองบรรณาธิการขอถือโอกาสน้ีเชิญชวนคณาจารย นักวิจัย                   

นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                           

ซึง่มกีาํหนดออกปละ 4 ฉบบั คอื ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน - มถินุายน  ฉบบัที ่3 

เดือนกรกฎาคม - กนัยายน และฉบบัท่ี 4 เดอืนตุลาคม - ธนัวาคม ในแตละฉบบัประกอบดวยบทความจาํนวน

ไมเกิน 20 บทความ ตามท่ีกองบรรณาธิการไดประกาศไวในนโยบายการจัดพิมพบนเว็บไซตวารสาร และ                  

บนเว็บไซตระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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  ทานท่ีสนใจเสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สามารถศึกษา

คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบการจัดการ

วารสารออนไลน ThaiJo ที ่URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index รวมทัง้สามารถติดตาม

อานบทความจากวารสารออนไลนในเว็บไซตของวารสาร รวมท้ังจากระบบการจัดการวารสารออนไลน 

ThaiJo ดวยเชนกัน

         

         บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมือนหรือแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางไร                 

และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาจะสงผลตอเศรษฐกิจอยางไร                               

ซึ่งเปนขอสงสัยของคนท่ัวไปหรือแมแตนักวิชาการดวยกัน ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา                   

ทีม่เีหตผุลทางวิชาการรองรับ และสามารถพสิจูนไดดวยหลกัทางวิทยาศาสตรเชนเดยีวกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร

กระแสหลัก โดยท้ังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักตางมีแนวคิดตั้งอยูบน                         

พื้นฐานที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุดขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และทั้งสองทฤษฎีตางก็

ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชทรัพยากร แตสิ่งท่ีแตกตางกันคือ                         

เปาหมายและวิธีการนําไปสูเปาหมาย กลาวคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายนอกจากเรื่อง                       

ของเศรษฐกิจแลวยังเชื่อมโยงกับมิติในดานความสุขที่ไดจากครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ดวยการใชหลักความพอเพียง ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักจะเนน

เปาหมายเพียงวัตถุอยางเดียวดวยการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

นําไปประยุกตใชไดในทุกระดับดวยการยึดหลักการดําเนินเศรษฐกิจบนทางสายกลาง ซึ่งจะสงผลทําให

เศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
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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) ทัง้นีแ้นวคิดดงักลาวต้ังอยูบนพ้ืนฐานทีว่ามนุษยมคีวามตองการอยางไมสิน้สดุขณะทีท่รพัยากร

มอียูอยางจํากัด ดงันัน้ จะทําอยางไรทีจ่ะจัดสรรทรัพยากรมาใหมนษุยบรโิภคใหเกดิประโยชนสงูสดุ เปาหมาย

ในการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจของแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักจึงเกี่ยวกับการบริโภค                               

เพือ่ใหไดรบัความพอใจสงูสดุ (ในแงผูบรโิภค)  การผลติเพ่ือใหไดกาํไรสูงสดุ (ในแงผูผลติ)  การบรหิารเศรษฐกจิ

ของประเทศเพื่อใหมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (ในแงผูบริหารประเทศ) จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ    

ดวยการกระตุนความอยากหรือความตองการของมนุษยอันจะนํามาซ่ึงอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนอง

อปุสงคดงักลาว ซึง่จากการใชแนวทางในการพฒันาประเทศดังกลาวไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง

ในทกุ ๆ  ดานเพ่ือท่ีจะมุงไปสูเปาหมายดงักลาวโดยไมไดอยูบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิท่ีแทจริงจึงนํามาซ่ึงวิกฤต
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ทางเศรษฐกจิในป พ.ศ. 2540 ทกุภาคสวนจงึใหความสําคัญกับปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่เปนทางออก

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 เน่ืองจากคนเปนทรัพยากรที่มีคาเพราะการพัฒนาในดานตาง ๆ จะตองเร่ิมตน                     

จากคน ดังน้ันถาประเทศมีประชากรท่ีมีคุณภาพท้ังดานความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม                           

จะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตในดานอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ไดกําหนดระบบกลไกในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชน

เพื่อใหเกิดผลในการนําไปประยุกตใช โดยไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ดวยการสงเสริมการขยายผลแนวคิด

การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายการเกษตร สงเสรมิและพฒันาการผลติระบบเกษตรกรรมอยางยัง่ยนืทัง้ในรูปแบบเกษตรทฤษฏใีหม 

เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย เปนตน นอกจากน้ียังมุงเนนใหเกิดการรวมกลุมทางการเกษตร                                   

ในรปูแบบของสหกรณ หางหุนสวนและบรษิทัเพือ่ใหเกิดการประหยัดตอขนาด สามารถใชเทคโนโลยีการผลิต

ที่เหมาะสมและเช่ือมโยงเครือขายการผลิต รวมท้ังใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง โดยสนับสนุน

บทบาทเครือขายปราชญชาวบานในการขับเคลื่อนโดยการสรางองคความรูและการสนับสนุนเงินทุน                              

ในลกัษณะสนิเชือ่สเีขยีวเพือ่จงูใจการผลิตและการสงเสรมิการตลาด รวมทัง้การใชมาตรการทางการเงนิและ

การคลัง  (Office of The National Economic and Social Development Board, 2017, 89) สําหรับ                         

การพัฒนาประเทศตองรักษาผลประโยชนสวนรวม บูรณาการพัฒนาประเทศในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล                    

พอประมาณและมีภูมิคุ มกัน   มุงเนนสรางความเขมเข็งทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยยึดหลักการ                                  

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ                 

การผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม รวมท้ังการอยูรวมกันกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล                             

ซึ่งจะทําใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังตองบริหารจัดการเปนไปอยาง                         

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งจะสงผลตอความสุข

ของคนในประเทศ        

 ดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทุกภาคสวนได                        

ตอบรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการดําเนินเศรษฐกิจบนทางสายกลางโดยใหความสําคัญ                               

กับประโยชนสวนรวมและการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในสังคมในทุกระดับ สงผลใหปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดรบัการเชิดชจูากองคการสหประชาชาติ (UN) วาเปนปรัชญาทีม่ปีระโยชนตอประเทศไทย

และนานาประเทศ พรอมสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
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มมุมองของ ฯพณฯ จกิมี  ทนิเลย นายกรฐัมนตรปีระเทศภูฏาน ใหทรรศนะวาหัวใจของหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

คอืการอยูไดดวยสิง่ท่ีมอียูอยางยัง่ยืน และไทยจะสรางโลกใบใหมจากแนวคดิดังกลาว และสดุทายหากสําเรจ็

จะกลายเปนหลกัการและแนวปฏบิตัขิองโลก (Apiprachyasakul, 2015, 110) จงึมขีอสงสยัตามมาวาปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดและเปาหมายเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร                 

กระแสหลักซึ่งใชเปนทฤษฎีหลักสําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งเปนแนวทางในการบริหารประเทศทั่วโลก

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยในทุกระดับ

ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ โดยไดทรงเนนยํ้าแนวทางการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ                 

ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานในทางสายกลางและความไมประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                          

การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนการใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกัน                 

ใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ                            

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9                           

ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางแกพสกนิกรชาวไทย มีหลักแนวคิด                                  

ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในทางสายกลางหรือความพอเพียง ดังนี้

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความวา
  

  “…ในการพฒันาประเทศนัน้จําเปนตองทําตามลาํดับข้ัน เร่ิมดวยการสรางพ้ืนฐานคือความมกีนิ

  มใีชของประชาชนกอนดวยวิธกีารทีป่ระหยัดระมดัระวงั แตตองถูกตองตามหลักวชิา เมือ่พืน้ฐาน

  เกิดขึ้นมั่งคงพอควรแลวจึงคอยสรางเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับดวย

  ความรอบคอบ ระมดัระวังและประหยัดน้ันก็เพ่ือปองกนัความผิดพลาดลมเหลวและเพือ่ใหบรรลุ

  ผลสาํเรจ็ไดแนนอนบรบิรูณ…” (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

  เส่ือมลงไปสวนใหญ  ทฤษฎีวาถามีเงินเทาน้ัน ๆ  มกีารกูเทาน้ัน ๆ  หมายความวาเศรษฐกจิกาวหนา 

  แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังวาจะเปนมหาอํานาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาวา จริงตัวเลขดี 

  แตวาถาเราไมระมัดระวังในความตองการพื้นฐานของประชาชนนั้น ไมมีทาง…”

  (The Chaipattana Foundation, 2010)
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลท่ี 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดาํรสัเน่ือง

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)
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลท่ี 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดาํรสัเน่ือง

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 มีความหมายกวางขวางย่ิงกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง 

  คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย 

  ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณ  
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  ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก 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 

รวมท้ังจะตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึงผล                       

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ

 3. ความมีภูมิคุมกัน หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่จะตองทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ                 

ไมมุงหวังเพียงผลตอบแทนอยางเดียวโดยไมคาํนงึถงึความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ซึง่จะสงผลตอความมัน่คง

และเสถียรภาพ ดังนั้น การมีภูมิคุมกันจึงเปนการสรางความเขมแข็งไวเตรียมพรอมท่ีจะรับผลกระทบจาก            

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได

 ทั้งน้ี ในการดําเนินชีวิตรวมทั้งการพัฒนาชุมชนและประเทศตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ                        

พอเพียงจะตองอยูภายใตเงื่อนไขหรือพื้นฐานที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 1. การมีคณุธรรม หมายถงึการมคีวามซือ่สัตยสจุริต  ไมมคีวามโลภ  รูจกัแบงปนชวยเหลือคนอ่ืน 

ตลอดจนการดําเนินชีวิตที่มีความเพียรพยายาม  ขยัน และอดทน

 2. การมีความรู้ หมายถึงการมีความรอบรูทั้งหลักวิชาการและความรูทั่วไปที่จะนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนและประเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม

  เงือ่นไข 2 ประการจะขาดอยางใดอยางหนึง่ไมได เชน มคีวามรูแตไมมคีณุธรรมก็จะทาํใหการนาํ

ความรูไปแสวงหาประโยชนในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตถามีคุณธรรมแตขาดซ่ึงความรูก็จะทําให                           

การตัดสินใจผิดพลาดได ทั้งนี้จากท่ีไดศึกษามาขางตน สามารถสรุปกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ                       

พอเพียงไดดังภาพที่ 1
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  ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ที่มา: Office of The National Economic and Social Development Board, 2007a, 8

 จากภาพที ่1 อธิบายไดวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดใหคาํจํากัดความของความพอเพยีง ไดแก 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองอยูภายใต                                 

การมีความรูและคณุธรรม ทัง้นี ้การกระทาํใด ๆ  ทีอ่ยูภายใตความรูและคุณธรรม จะทาํใหการกระทาํดงักลาว

ไมคาํนึงแคผลประโยชนสวนตวัเทาน้ัน แตจะคาํนึงถึงผลไดและผลเสียของประโยชนสวนรวมดวย ซึง่จะทําให

เกิดความม่ันคงและการพัฒนาอยางสมดุลไมทําลายส่ิงแวดลอม รวมท้ังยังกอใหเกิดการแบงปนและ                              

การอยูรวมกันอยางมีความสุข ทั้งน้ี ถานําผลที่ไดดังกลาวมาพิจารณารวมกันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ                         

จากการใชทรัพยากรในแงของสวนรวมไดอยางยั่งยืน ซึ่งจากความหมายดังกลาวจึงทําใหปรัชญาของ    

เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะคลายคลึงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในประเทศออสเตรเลีย 

เศรษฐกจิสมานฉนัท (Solicarity Economy) ในประเทศบราซิล เศรษฐกจิแบบคานธี (Gandhian Economics) 

ในประเทศอินเดีย (Apiprachyasakul, 2015, 109)

เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    

รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางแกพสกนิกรชาวไทย                                      

เพ่ือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางสายกลาง สวนเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปนแนวคิดทฤษฎี                       
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ทางเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิกใหม (Neo - Classical Economics) ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับนํามาสอน

ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายเพื่อวางแผนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ (Palasri, 

2016, 41) 

 จากการวิเคราะหของผูเขียน พบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดการวิเคราะหอยูบน                           

พื้นฐานเดียวกันกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุด ขณะท่ีทรัพยากร                                 

มีอยูอยางจํากัด และท้ังสองทฤษฎีตางก็ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุด                              

จากการใชทรัพยากร แตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการนําไปสูเปาหมายโดยใชหลักความพอเพียง              

ซึ่งมีลักษณะการดําเนินเศรษฐกิจแบบทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาโดยคํานึงถึง                       

ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ มกันที่ดี ดังนั้น ความพอเพียงจึงไมใชเปาหมาย                                

ของการดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจอยางทีค่นทัว่ไปเขาใจแตเปนวธิกีารนาํไปสูเปาหมาย ซึง่ถาความพอเพยีง

คือ เปาหมายก็จะทําใหคนเขาใจวา เงินรายได ความสุข และความม่ังคงในชีวิตจะตองมีไมมากหรือ                              

นอยเกนิไปอนัจะขดัแยงกบัคาํวาประสทิธภิาพหรอืการใชทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดัเพือ่กอใหเกดิประโยชน

สูงสุด (ความพอเพียงถานําไปปรับตามความหมายของเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือความเหมาะสม                            

ความสมดุล ความมีดุลยภาพไมมากไมนอยจนเกินไป ซึ่งถาวิเคราะหตามหลักอุปสงคและอุปทานจะตองมี

ความสมดุลกันแตถาไมสมดุลกันแลวจะไมสามารถดํารงอยูไดในระยะยาวนั่นคือจะไมมีความยั่งยืน)                                  

ทัง้น้ีการดําเนนิกิจกรรมทางดานเศรษฐกจิโดยยดึหลกัความพอเพียงตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        

จะสงผลตอการสรางภูมคิุมกันท่ีดใีหกบัตนเองควบคูไปกับการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (การมีภมูคิุมกันท่ีดจีะตอง

สรางความเขมแข็งใหกับตนเองและการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ)                                      

อน่ึง การใชนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เปนไปตามความเหมาะสมหรือความพอเพียงโดยยึดหลัก

ภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริงของประเทศจะทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางม่ันคง  ยั่งยืนมีเสถียรภาพ และ                     

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

 อยางไรก็ตามถึงแมวาทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะมีลักษณะ

ที่เหมือนกันบางประการ แตก็มีขอแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดงัตารางที่ 1
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: Puntasen, 2007, 28 

ตารางที่ 1
สรุปขอแตกตางระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (ยกตัวอยางเศรษฐกิจ

ทุนนิยมซึ่งมีทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักรองรับ)

 จากขอมูลในตารางที่  1 มีขอสังเกต ดังนี้

 1.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักมีความแตกตางที่สําคัญท่ี                             

นิยามศัพทของเปาหมายและวิถีทางในการไปสูเปาหมาย ทั้งนี้นิยามศัพทของเปาหมายของประโยชนสูงสุด                           

จากการใชทรพัยากรในทศันะปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามแตกตางจากแนวคดิเศรษฐศาสตรกระแสหลกั 

คือความย่ังยืน และการนําเอาความสุขและผลประโยชนที่สังคมโดยสวนรวมพึงไดรับมาพิจารณารวมดวย  

ดังนั้น วิถีทางดําเนินการท่ีจะนําไปสูเปาหมายดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองนําเอาหลักทางพุทธศาสนาและ                   

ศลีธรรมมาประยกุตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิดวย ไดแก ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ

ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองมีความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน (มีลักษณะ

คลายคลงึกบัพทุธเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรศลีธรรม) อนัจะสงผลตอการแบงปนในสังคม การอยูรวมกนั

อยางมีความสุข การมีภูมิคุมกันจากความผันผวนตาง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม โดยผลประโยชน                 
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ที่ไดรับจะไมจํากัดเฉพาะบุคคลเทานั้นแตจะแบงปนไปยังสังคมโดยรวม รวมท้ังยังมุงประโยชนระยะยาว

มากกวาประโยชนระยะสั้นจากการใชทรัพยากรอันมีอยางจํากัด ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                  

จึงใหความสําคัญกับคนมากกวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การปลูกฝงจิตสํานึกจึงเปนสิ่งที่จําเปน (Palasri, 

2016, 295)

 2. เศรษฐศาสตรกระแสหลกัมีขอบเขตการศกึษาทีแ่คบ เช่ือในความเปนผูเช่ียวชาญ และแบงแยก

สาขาความรูเปนแขนง โดยเนนเปาหมายท่ีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา                         

ภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนสูงอยางเชน ภาคอุตสาหกรรมและละเลยภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํา 

จงึไมสอดคลองกับสภาพทีแ่ทจรงิซึง่ทกุภาคสวนมีความสมัพันธกนัยากท่ีจะตัดออกจากกันได ขณะทีป่รชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความรูที่เปนองครวม ผสมผสานหลายมิติ หลายสาขาวิชา จึงมี                                 

ความเปนสหวิทยาการ (Puntasen, 2006, 73) ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการผลิตโดยใชปจจัย

การผลิตที่มีมากในทองถ่ินโดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในปจจัย                     

การผลิตและยังเปนฐานการผลิตของคนสวนใหญของประเทศ โดยดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ                                      

ดวยความพอดีตามปจจัยการผลิตที่มีอยู ไมมุงแตความร่ํารวยโดย ไมอยูบนฐานปจจัยการผลิตที่แทจริง                    

ของประเทศ นอกจากนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไดเช่ือมโยงกับมิติทางดานตางๆ ไมวาจะ                               

ดานครอบครัว  สังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเช่ือวามนุษยและครอบครัวของชุมชนมีพลังและ

สามารถรักษาระบบโดยอยูไดดวยตนเองอยางสมดุล ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักมองวามนุษย

จะแบงหนาที่การทํางานตามปจจัยการผลิตที่มีอยูเทานั้น (Natsupa, 2011, 43)                      

 3. เศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนเปาหมายที่วัตถุ จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดวยการกระตุน

ความอยากหรือความตองการของมนุษยเปนหลัก ซึ่งในแงของผูบริโภคความพอใจหรือประโยชนจะสูงสุด                  

เมื่อไดบริโภคสินคาจํานวนมากที่สุด สวนในแงของผูผลิตจะไดรับประโยชนสูงสุดเม่ือไดผลผลิตหรือกําไร                  

มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้ศรษฐศาสตรกระแสหลักอาศัยแนวคดิทีว่าความตองการของมนุษยไมมทีีส่ิน้สดุจงึตองกระตุน

ความอยาก (กิเลส) ของมนุษยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (กระตุนการบริโภคดวยการพัฒนาวัตถุหรือสินคา                   

รวมท้ังสินเชือ่ท่ีดงึดูดใจอันจะนํามาซ่ึงการผลติและการจางงาน) ดงัน้ัน ทกุคนจึงมุงบรโิภควัตถุเพ่ือตอบสนอง

ความตองการอันนํามาซึ่งหนี้สินตามมาในที่สุด นอกจากนี้เศรษฐศาสตรกระแสหลักไมไดใหความสําคัญกับ

ดานศลีธรรมซึง่เปนองคประกอบทีส่ําคัญในการอยูรวมกนัของสงัคมมนษุย จงึมีแนวโนมนําไปสูการแสวงหา

ประโยชนในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน การคอรรัปช่ัน เปนตน เพ่ือใหไดมาซึ่งการบริโภคสําหรับ                              

ตอบสนองความตองการของตน ขณะที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนที่การพึ่งตนเอง มุงควบคุม                                 

ความอยาก (กิเลส) ของตนเองใหมีความเหมาะสมกับฐานะทางรายไดของตนเองโดยยึดคําสอนของ                               

ศาสนาเปนหลักอันจะนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเพื่อนําไปสูผลของการปฏิบัติโดยใชเหตุผล                            

ทางวิชาการสนับสนุน ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                     

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปนแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกอาชีพและทุกระดับไมวาจะเปน                        

ระดับบุคคล  ครอบครวั  ชมุชนและประเทศ ในการท่ีจะดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิอยางพอประมาณ  มเีหตุผล 

และมีภูมิคุมกันที่ดี ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การบรรลุเปาหมายอยางมั่นคง 

ไมเส่ียงตอความผนัผวนอันเกิดจากการเปลีย่นแปลงของปจจัยท้ังภายในและภายนอก ซึง่จะไดศกึษาแนวทาง

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช โดยแยกออกเปนการนําไปประยุกตใชใน                            

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตามลําดับ ดังนี้

 1. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน
      เราสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิต และ

การประกอบอาชีพของครัวเรือนไดดังนี้ (Palasri, 2016, 297)

      1.1 การดําเนินชีวิต ควรปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งช่ัว และประพฤติตนตาม                               

หลักศาสนา ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต                                 

(The Chaipattana Foundation, 2010) อนึ่ง ดานการใชจายไมควรใชจายเกินตัว ควรมีการใชจายใหสมดุล

กับรายได ซึ่งไมมีสูตรตายตัววาสัดสวนของรายจายตอรายไดควรเปนเทาใด ทั้งนี้ขึ้นอยู กับเหตุผล                                         

หรืออรรถประโยชนของแตละบุคคลที่แตกตางกันไปตามนิสัยและระดับรายได ซึ่งบุคคลที่มีระดับรายไดตํ่า

จะมีสัดสวนของรายจายตอรายไดคอนขางสูงกวาบุคคลที่มีระดับรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม บุคคลควร                              

ที่จะมีการสะสมเงินออมเพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉิน และในกรณีที่มีการกูยืมเงินควรกูยืมเงินมาใชจาย                                   

ในสิ่งที่กอใหเกิดรายได 

  1.2 การประกอบอาชพี การประกอบอาชพีนาํมาซ่ึงรายไดของครวัเรอืน ซึง่ไมควรผลติสนิคา

ตามกระแสหรอืการผลิตเพ่ือมุงความรํา่รวยในชวงส้ัน ๆ ทัง้นีถ้าทกุคนมุงผลติสินคาทีม่รีะดบัราคาสงูในชวงนัน้ 

จะทําใหในระยะยาวสนิคาลนตลาด สงผลใหระดับราคาสนิคาตกตํา่ในท่ีสดุ ดงัน้ัน ควรผลติสินคาท่ีมทีรัพยากร

และภมูปิญญาในทองถ่ิน ซึง่จะทาํใหการผลติดังกลาวมีจดุแข็ง ลดอุปสรรคในการผลติ จงึทําใหมคีวามมัน่คง 

มภีมูคิุมกันตอการเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากความผันผวนของราคาปจจัยการผลติไดดกีวาการใชทรพัยากร

หรือปจจัยการผลิตจากแหลงอ่ืน นอกจากนี้ยังเปนการลดตนทุนการผลิตและสามารถสรางเครือขายหรือ                  

ความรวมมือระหวางหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ในชุมชนทองถ่ินไดเปนอยางดี รวมท้ังยังเปนการสรางาน สรางรายได           

ในชุมชน ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง อันจะนํามาซึ่งการอยูรวมกันอยางมี                  

ความสขุของคนในชมุชน อนึง่ ในการประกอบอาชีพควรแสวงหาประสบการณและเริม่จากธรุกจิขนาดเลก็กอน 

และเมื่อกิจการมีความเจริญเติบโตอยางม่ันคงจึงคอย ๆ ขยายธุรกิจ และไมควรขยายธุรกิจแบบเรงรีบหรือ

กาวกระโดดเพือ่หวงัผลประโยชนระยะส้ัน ๆ  ซึง่อาจจะมปีญหาตอภูมคิุมกนัในกรณทีีเ่กดิวกิฤตทางเศรษฐกิจได 

นอกจากน้ีตองประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหธุรกิจอยูได                            
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อยางย่ังยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Thonglard, Intakhan & Busaba (2016) พบวา ปจจัย                               

ดานคุณธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาธุรกิจใหมีความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของ                              

เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด

 การศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษของ Kansuntisukmongkol (2017) พบวาเกษตรกรท่ีดําเนิน                   

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมได                         

ทั้งนี้เกษตรกรตองรูจักการประเมินตนเอง การพึ่งพาความหลากหลายทางธรรมชาติ  การเก็บสํารองผลผลิต

ทางการเกษตรรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติ และความรวมมือดวยการรวมกลุมกัน ซึ่งกลยุทธเหลานี้สามารถ

ชวยในการลดความเส่ียงและเพ่ิมความสามารถในการปรับตวัใหเขากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมได 

 2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
     ชุมชนเกิดจากครัวเรือนหลาย ๆ  ครัวเรือนมาอยูรวมกันเกิดเปนชุมชน ดังนั้น เมื่อระดับครัวเรือน

มีการดําเนินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะสงผลตอชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนเศรษฐกิจ                   

พอเพียงตามไปดวย นั่นหมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนจะอยูบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากร                  

และภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งน้ีภูมิปญญาดังกลาวสามารถที่จะเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวยการพัฒนาตอยอด    

เพ่ือการบรรลุการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพได นอกจากน้ียังทําใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง               

หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ  ในชุมชนไดเปนอยางดีระหวางผูผลิต เจาของปจจัยการผลิต รวมทั้งผูบริโภค เนื่องจาก

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการจําหนายผลผลิตใหเพียงพอกับทองถิ่นกอน แลวจึงนําผลผลิต               

สวนเกินไปจําหนายในทองถิ่นอื่นที่อยูหางไกลออกไปตามลําดับ อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพจากการลดตนทุน

การผลติและการขนสงสินคา สงผลตอความเขมแข็งและการพ่ึงตนเองของหนวยเศรษฐกิจในชุมชนอยางย่ังยืน 

ซึ่งมีขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษาของ Munlerk (2013) พบวาประโยชนที่ไดจากการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในการบริหารจดัการของผูบริหารองคการบรหิารสวนตาํบล  จงัหวดันครปฐม 

คือสามารถประหยัดงบประมาณขององคกร เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษา                 

ของ Donkwa (2016) พบวาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเกณฑการมีภูมิคุมกัน  

ในตัวที่ดีและความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการธุรกิจชุมชนดานการผลิตมากที่สุด

 3. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ
      ในเม่ือภาคครวัเรือนและชมุชนมีความเขมแข็งจึงสงผลตอประเทศมคีวามเขมแข็งและมีภมูคิุมกัน

ที่ดีตอความผันผวนของเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกได เน่ืองจากการท่ีประชาชนใชจายไมฟุมเฟอยจะ

ทําใหประเทศมีเงินออม ซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินลงทุนของประเทศ รวมท้ังในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

ประชาชนยังมีเงินออมเพื่อนํามาใชจายไดอยางตอเน่ืองจึงทําใหเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและ                              

มหภาคสามารถดาํเนนิไปไดดวยความราบร่ืน อนึง่ ภาครฐับาลสามารถนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดาน ไดแก การพัฒนาประเทศไมควรมุงเนนท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                    

แตเพียงอยางเดียว ควรใหความสําคัญกับการกระจายรายไดและความสุขของภาคประชาชน และ                                  

ควรสนับสนุนการผลิตสินคาและบริการที่เนนใชทรัพยากรและแรงงานของประเทศเปนหลัก สวนการดําเนิน
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นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรยึดหลักความสมดุลไมมากและไมนอยจนเกินไป และไมควรเรง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกาวกระโดดโดยไมอยูบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีแทจริง ซึง่ถาเพ่ิมอุปทาน

ของเงินมากเกินความเหมาะสมจะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอได แตถาอุปทานของเงินนอยเกินไปจะกอใหเกิด

ปญหาการวางงานได สาํหรบัการกอหนีส้าธารณะไมควรเกนิความสามารถในการชาํระหนี ้โดยใหเปนสัดสวน

ที่เหมาะสมกับรายไดของประเทศ ทั้งนี้แนวทางการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อการกระตุน          

อุปสงครวม ควรใหมีความสมดุลกับระดับรายไดประชาชาติที่แทจริง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมี                       

ความเจรญิเติบโตอยางมีเสถียรภาพ สอดคลองกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสาํนักตาง ๆ  โดยเฉพาะแนวคิด

ของนกัเศรษฐศาสตรสาํนกัคลาสสกิ ในแนวคดิทีว่าอปุทานของเงินถกูกาํหนดโดยระดบัรายไดประชาชาตทิีแ่ทจรงิ 

และไมควรแทรกแซงระบบเศรษฐกิจจนทําใหเกิดการบิดเบือน อันจะนํามาซ่ึงการไมมีประสิทธิภาพใน                       

การผลิตและความไมมีเสถียรภาพของระดับราคาผลผลิตซ่ึงจะสงผลตอความผันผวนและภูมิคุ มกัน                               

ในระยะยาว (Palasri, 2016, 298) ทั้งน้ีจากการศึกษาของ Mongsawad (2010) พบวาการนําปรัชญา                       

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาประเทศจะสงผลทําใหความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น สามารถพึ่งพา

ตนเองโดยอยูรวมกับธรรมชาติได นอกจากน้ีรัฐบาลท่ีมีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ              

ดําเนินนโยบายดวยความรอบคอบโดยมีหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต

 ขอสังเกตในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศดังท่ีกลาวไวขางตน                              

เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามการขยายตัวของเศรษฐกิจ                    

ไมไดหามการคาขายกับตางประเทศ ไมไดหามการใชจายเพือ่การบริโภค เพยีงแตวาการตดัสินใจในเร่ืองตาง ๆ 

ทางเศรษฐกิจจะตองอยูบนความพอประมาณไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งถามากหรือนอยเกินไปก็อาจจะเกิด

ความเส่ียงตามมา นอกจากนี้การตัดสินใจจะตองมีเหตุผลรองรับและมีการพิจารณาถึงผลท่ีจะไดอยาง

รอบคอบ เชน การดาํเนินเศรษฐกิจในแงของผูบรโิภคสามารถใชจายไดตามฐานะหรอืตามอัตภาพไมมากหรือ

ไมน อยจนเกินไป ถาน อยเกินไปก็จะทําใหความพอใจลดลงไมอยู ในดุลภาพแตถ ามากเกินไป                                                           

เม่ือเทยีบกบัฐานะกจ็ะเปนการเบยีดเบียนตนเองกอใหเกิดหนีส้นิตามมาจนในทีส่ดุภูมคิุมกันลดลง เกิดความเส่ียง                                

ซึ่งถาในอนาคตเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจข้ึนจึงไมสามารถรับผลกระทบจากวิกฤตได สวนการดําเนินเศรษฐกิจ

ในแงของผูผลิตจะตองนําทรัพยากรมาผลิตใหเพียงพอตอความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค นั่นหมายถึง 

การผลิตตามความตองการจริงไมไดผลิตตามกระแสหรือตามการคาดการณจากการเก็งกําไรหรือ                                 

ตามเศรษฐกิจเทียมและไมควรที่จะขยายการผลิตจนเกินศักยภาพของตัวเอง ดังเชน ชวงป พ.ศ. 2530 –                  

พ.ศ. 2539 ประเทศไดเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมไดอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจท่ีแทจริง                     

โดยเฉพาะมีการขยายการลงทุนของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยที่ผลิตมากจนเกินความตองการที่แทจริง                        

ซึง่สวนหนึง่เปนผลมาจากการเก็งกาํไร จงึทาํใหเกดิเศรษฐกจิเทียมหรอืทีเ่รยีกวาเศรษฐกจิฟองสบูจนเปนเหตุ

ใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวาวิกฤติตมยํากุงขึ้นในป พ.ศ. 2540 เปนตน 
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 สาํหรบัการดาํเนนิเศรษฐกิจในแงของรฐับาลกเ็ชนกนั การทีจ่ะมุงเนนเพยีงแตใหเศรษฐกจิมกีารขยายตวั

เพ่ือท่ีจะใหประชาชนมรีายไดตอหัวเพิม่ข้ึนแตเพียงอยางเดียวโดยละเลยหรือมองขามปจจัยพ้ืนฐานในประเทศ

กจ็ะทําใหเกิดปญหาหรอืภูมคิุมกันลดลงได เชน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมทีรัพยากรเหมาะสมแกการเกษตร

โดยเฉพาะเปนแหลงที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ถึงแมวาที่ผานมารายได                      

จากการเปนประเทศที่ผลิตสินคาการเกษตรจะไมสูงเทากับประเทศที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเทศไทย                      

ก็ไมควรท่ีจะทอดท้ิงการเกษตรแลวไปเนนอุตสาหกรรมแขงกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นท่ีเขามีความเขมแข็ง

อยูแลว ซึ่งถาเปนอยางน้ันก็จะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรผลิต               

และแปรรูปสินคาการเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนเปนการนําเอาจุดแข็งท่ีประเทศไทยมีอยูเหนือตางประเทศ                   

มาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางมั่นคง มีเสถียรภาพ  ยั่งยืนและลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งยังมีภูมิคุมกันท่ีจะ                   

เตรียมพรอมรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศได                       

สวนการดาํเนนินโยบายการเงินการคลงักค็วรดาํเนินนโยบายในทางสายกลางใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ

ของประเทศโดยใชเหตุผลในการพิจารณาถึงผลที่จะไดรับในทุก ๆ ดานอยางรอบคอบ

 ตัวอยาง โครงการที่เปนรูปธรรมที่ดําเนินการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

โครงการสวนพระองคจิตรลดาซ่ึงเปนการทดลองหารูปแบบตาง ๆ ในการแกปญหาและพัฒนาใหเกษตรกร 

เชน การทํานาขาวทดลอง และการเลี้ยงขยายพันธุปลานิล เปนตน รวมท้ังการดําเนินกิจการในรูปสหกรณ    

เชน สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนตน ทั้งนี้ในปจจุบันการนําปรัชญา                      

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพตามบริบทของชุมชน ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม 

ดังน้ันผูเขียนจึงขอกลาวถึงเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือเปนแนวทางการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา                             

ของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1 เกษตรทฤษฎีใหม
         เกษตรทฤษฎีใหม คือตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง                               

ที่เดนชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริ

เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรท่ีมักประสบปญหาท้ังภัยธรรมชาติและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ                       

การทําการเกษตรใหสามารถผานพนชวงเวลาวิกฤตไดโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา ทั้งน้ีนอกจากปญหา

ขาดแคลนน้ําแลวเกษตรกรรายยอยยังมีความเส่ียงดานราคาสินคาการเกษตร ภัยธรรมชาติและโรคระบาด 

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกระตุ นใหเกษตรกรปลูกพืชเชิงเด่ียว ซึ่งไมเหมาะสมกับบริบทของ                              

เกษตรกรไทย ดังนั้นเกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและ                                     

นํ้าเพ่ือการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กระดับครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งน้ีการดําเนินตามแนวทาง                  

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

สําหรบัครอบครัวใหเพียงพอตลอดทั้งป 

   - พื้นที่สําหรับอยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือน รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

                      
                                                       30% 
        10% 

 
                                   

                30%                                                       30% 
 

ภาพที่ 2: การแบงพื้นที่ทํากินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1.2  ขั้นที่ 2 การรวมกลุมหรือสหกรณ เพ่ือท่ีจะรวมแรงรวมใจกันในการดําเนินงานใน                        

ดานการผลิต  การตลาด และการพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนกองทุน               

ไวใหสมาชิกออมและกูยืม เปนตน ซึ่งเปนการสรางความรักและสามัคคีในชุมชนไมวาจะเปนสวนราชการ 

องคกรเอกชน และสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ผลที่ไดรับจะทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได

  3.1.3  ขัน้ท่ี 3 การจัดหาเงนิทุน โดยการสรางความรวมมอืกับสถาบนัการเงนิไมวาจะเปนธนาคาร  

และบรษิทัเอกชน เปนตน ในการทีจ่ะนาํเงนิทนุเพือ่การขยายการผลิตและการพฒันาคุณภาพชวีติในชมุชน

       อนึง่ ขัน้ตอนดังกลาวจะตองดาํเนนิการตามลําดับ  กลาวคอืเมือ่ดําเนนิการตามข้ันท่ี 1 ประสบ

ความสาํเรจ็แลวจึงทําตามลําดับขั้นที่ 2 และ 3 ตอไปตามลําดับ ซึ่งเปนการทํารากฐานใหแข็งแรงกอนแลวจึง

คอยตอยอดไปเรื่อย ๆ เปนการสรางภูมิคุมกันไปในตัว

 ทั้งน้ีผูเขียนมีขอสังเกตเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม คือ เกษตรทฤษฎีใหมเปดโอกาสใหเกษตรกร

ประยกุตใชความรูและภมูปิญญาตลอดจนความคดิสรางสรรคทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน 

โดยเนนการผสมผสานการจัดการแบบทองถ่ินและภูมปิญญาด้ังเดิมกบัเทคโนโลยีใหม และตองมีความยืดหยุน

ในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ี อน่ึง สัดสวนการแบงพ้ืนท่ีดังกลาวสามารถยืดหยุนและ
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เปล่ียนแปลงกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหมีความสอดคลองเหมาะสมไดตามบริบทในแตละทองถ่ิน ดังน้ัน                           

เกษตรทฤษฎใีหมจงึสามารถนําไปประยกุตใชไดทกุกิจกรรมการเกษตร แตจะตองเปนกิจกรรมท่ีมคีวามเก่ียวเน่ืองกนั

ซึ่งเปนการนําวัสดุที่เหลือใชหรือเศษสิ่งของที่ไมตองการจากกิจกรรมหน่ึงมาใชเปนปจจัยการผลิต                               

ของอีกกิจกรรมหนึง่ เชน การนํามูลวัวมาใชเปนปุยของขาวและการนําฟางขาวมาใชเปนอาหารเล้ียงววั เปนตน 

นอกจากน้ี การปลูกพืชหลายระดับรวมกัน เชน การปลูกพืชสมุนไพรใตไมผลหรือไมยืนตน เปนตน ทําให                    

การใชพืน้ทีห่รอืทรัพยากรไดอยางมีประสทิธภิาพ รวมทัง้การขดุบอเล้ียงปลาในพืน้ทีป่ลกูขาว ซึง่ขาวจะไดนํา้

ที่มีความอุดมสมบูรณจากบอเล้ียงปลาในฤดูแลงและเวลานํ้ามากสามารถระบายลงยังบอเล้ียงปลาได                       

สวนเกษตรกรที่ปลูกไมผล เชน ลิ้นจี่สามารถที่จะเล้ียงผ้ึงเพื่อใหผึ้งผสมเกสรไดขณะที่ผึ้งก็จะไดนํ้าหวาน                  

จากเกสรของล้ินจ่ี เปนตน เกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนการสรางระบบนิเวศนเพ่ือการพ่ึงพากันไดอยางเหมาะสม

อนัจะนาํมาซึง่การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพดวยหลกัการพ่ึงพากนัในระบบนิเวศนอนัเปนหลักการหนึง่ทีแ่ตกตาง

จากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ดังน้ัน ผลที่ไดจากเกษตรทฤษฎีใหมคือทําใหมีรายไดตลอดท้ังป                         

จากการจําหนายผลผลิตท่ีหลากหลาย สงผลใหการใชจายเพื่อการบริโภคมีเสถียรภาพ และเปนการลด                         

การพึ่งพาสารเคมีในการผลิต ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ ทําใหมีรายไดเพียงไมกี่ครั้งในรอบป สงผลตอการใชจายเพื่อ                           

การบริโภคไมมเีสถียรภาพ กลาวคือชวงท่ีมรีายไดมากกจ็ะใชจายมากและในชวงท่ีไมมรีายไดหรอืรายไดนอย

ก็จะใชจายนอย  การผลิตซึ่งเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืชเชิงเด่ียวจึงจําเปนที่จะตองพ่ึงพิงสารเคมี                     

และมีแนวโนมท่ีจะพึ่งพิงสารเคมีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากสภาพดินเสื่อมคุณภาพตลอดจนโรคและ                             

แมลงศัตรูพืชมีความดื้อตอสารเคมีเพิ่มขึ้น 

 อน่ึง ในการจัดสรรทรัพยากรโดยการแบงพ้ืนท่ีดังกลาวจะทําใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา                       

ทางการเกษตรบนความหลากหลายเพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศนใหเกื้อกูลกันซึ่งสามารถลดตนทุน

การผลิตจากการทําเกษตรประเภทปลอดสารเคมีได นอกจากนี้หลักประการสําคัญอยางหนึ่งของเกษตร                    

ทฤษฎีใหมที่แตกตางจากหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือเกษตรทฤษฎีใหมเนนการผลิตเพื่อการบริโภค

ภายในครัวเรือนกอนอันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในครัวเรือน ทําใหครัวเรือนสามารถพึ่งพิงตนเองไดจาก

การเกษตรในครัวเรือน และหากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถนําไปจําหนายได ตลอดจน                         

การพัฒนาไปสูขั้นตอนตอไปคือการผลิตเพื่อการคาได นอกจากนี้เกษตรทฤษฎีใหมยังเปนการลดความเสี่ยง

จากความผันผวนของราคาดวยการกระจายความเสี่ยงโดยการทํากิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย

สรุป 
 การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ งท่ีการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก                                   

เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จํากัดขอบเขตเพียงแควัตถุโดยขาดความเชื่อมโยงกับมิติในดานอื่น ๆ 

จึงทําใหขาดความสมดุลระหวางภาคการผลิตกับความสุขท่ีเกิดจากการมีครอบครัวท่ีอบอุน การแบงปน                    

ชวยเหลอืซ่ึงกนัและกัน การไดอยูกบัสิง่แวดลอมทีด่ ีดงันัน้ การพัฒนาเศรษฐกจิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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เปนแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยอุดมสมบูรณไปดวยปจจัย

การผลติโดยเฉพาะภาคการเกษตรจงึควรนาํปจจัยการผลิตท่ีมอียูในประเทศเพือ่ผลิตสินคาและบริการสาํหรับ

สรางรายไดใหกับประเทศ อันจะนํามาซึ่งการใชปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรภายในประเทศใหเกิด                       

ประโยชนสูงสุด ทําใหลดการพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต               

อยางม่ันคงภายใตทรัพยากรของประเทศซึ่งจะลดความผันผวนจากปจจัยการผลิตภายนอกประเทศได                        

อนึ่ง ประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนประโยชน                    

ทีไ่มจาํกัดขอบเขตเฉพาะผลผลติหรอืรายไดทีบ่คุคลไดรบัเทาน้ัน แตรวมถึงความสขุ ความมัน่คง ความสมดลุ

และความยั่งยืนของทรัพยากรสวนรวมอีกดวย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง

ทางดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเหมาะกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      

มาประยุกตใชเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 

ขอไดเปรียบอีกประการหน่ึงที่เอื้อตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ประเทศไดอยางมปีระสทิธผิลคอื การทีค่นไทยดาํเนนิชีวติตามหลกัคาํสอนของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพทุธ

ที่สอนใหคนดําเนินชีวิตในทางสายกลาง ขยันทํามาหากิน ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น และ                          

ไมใชจายฟุมเฟอย 

 จากขอเขียนดังกลาวขางตน จึงมีขอคิดวาประเทศทางฝงตะวันออกอยางเชน ประเทศไทยซึ่งมี                        

ขนมธรรมเนียมประเพณี มวีฒันธรรม มศีาสนาเปนท่ียดึเหนีย่วจิตใจของทกุคนจงึทําใหสงัคมมคีวามเอ้ืออาทร

ตอกนัและอยูกบัธรรมชาตอิยางสมดุล มคีวามเหมาะสมมากนอยเพียงใดในการดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจ

ตามแนวคดิทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลกัซึง่เปนทฤษฎีทีค่ดิคนเพือ่ใชกบับรบิทเศรษฐกจิของประเทศตะวนัตก 

ทั้งน้ีการพัฒนาประเทศโดยอาศัยแนวคิดมุงท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียวโดยไมไดตระหนัก

ถึงผลกระทบท่ีตามมา ไดสงผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคือ สิ่งแวดลอมถูกทําลาย                      

การเน นความเจริญเติบโตทางด านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการทํางานตาม                                                       

ความชํานาญเฉพาะอยางจึงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ ขณะท่ี                        

ภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคที่ประเทศอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรถูกทอดทิ้ง จึงเปนภาคที่มีกลุมคนยากจน

มากท่ีสุดทําใหคนรวยกระจุกตัวอยูในกลุมคนจํานวนนอยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม สวนภาคการเกษตร          

ซึง่เปนคนกลุมใหญของประเทศประสพกับปญหาความยากจนอยางรือ้รัง การมุงผลติหรอืการเกร็งกาํไรระยะสัน้               

โดยไมไดอยูบนพื้นฐานที่แทจริงกอใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ และเมื่อวิเคราะหในระดับปจเจกชนจะเห็นวา

สังคมไทยกลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหทุกคนมุงแตทํางานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอความตองการ

บริโภคอยางฟุมเฟอยที่ถูกกระตุนโดยวัตถุจึงเปนความสุขท่ีไมยั่งยืน และกอใหเกิดหนี้สินรวมท้ังปญหา                        

ทางสังคมตามมา 

 การท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังท่ีไดกําหนดไวใน                                

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น จะตองกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจในลักษณะองครวม

โดยไมมุงเนนดานใดดานหนึง่มากเกนิไป ยกตวัอยางการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศตองกาํหนดเปาหมายหลาย ๆ 
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ดานอยางสมดุล เชน รายได รายจาย หนี้สาธารณะ การทุจริต  ความเหลื่อมลํ้า สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

คุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวม เปนตน ทั้งนี้การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตองคํานึง                                

ทั้งดานบวกและดานลบโดยการนําทุกเปาหมายมาพิจารณารวมกัน วัดออกมาเปนความสําเร็จของ                                

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สวนภาคครัวเรือนตองกําหนดเปาหมายในลักษณะองครวมเชนกัน เชน                           

รายได รายจาย การมีภูมิคุมกัน สุขภาพและความสุข เปนตน ซึ่งภาครัฐจะตองเปนกลไกสําคัญที่ตองปลูก   

จิตสํานึกใหกับประชาชนของประเทศรูจักความพอดี โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักดวยการยึด                 

หลักคุณธรรมเปนที่ตั้งซึ่งมีอยูในคําสอนของทุกศาสนา
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บทคัดยอ
 การใชอินโฟกราฟกในการสรางขอมูลเพื่อการนําเสนองาน เปนส่ือการนําเสนอขอมูลหรือผลงาน

เปรียบเสมอืนสะพานการเชือ่มโยงเน้ือหาของผูบรรยายไปยงัผูฟงหรือผูชม ขอมลูดจิทิลัคอนเทนตจงึมบีทบาท

สําคัญอยางมาก ขอมูลท่ีดีจะชวยใหการถายทอดเนื้อหาสาระรับรูไดงายยิ่งข้ึน ทําใหผูฟงและผูชมสามารถ

รับรูและจดจําเน้ือหาสาระไดนาน  อีกทั้งยังเขาใจในเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น การใชอินโฟกราฟกเปนเครื่องมือ                         

ในการชวยส่ือสารการนาํเสนอขอมูลดิจทิลัคอนเทนตเพ่ือเสนอขอมูล ความรู ความคิดเห็น หรือความตองการ

ไปสูผูชมและผูฟง โดยใชเทคนคิหรอืวธิกีารนําเสนอรปูแบบแผนภมู ิหรอืรปูภาพ อนัจะเปนการดงึดคูวามสนใจ

ในการนาํเสนอขอมูลไดเปนผลสาํเร็จตามจดุมุงหมายของการนําเสนอ การใชโปรแกรม Piktochart ซึง่จะเปน

ตัวชวยในการสรางสรรคงานนําเสนอขอมูลดิจิทัลคอนเทนต ในดานการออกแบบชิ้นงานใหงายยิ่งขึ้น                          

ทําใหสะดวกตอการใชงานและการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถบันทึกช้ินงานในรูปแบบของ                        

ไฟลภาพเพ่ือสามารถเผยแพรชิ้นงานใหกับคนอื่น ๆ หรือแบงปนสูสาธารณะผานเว็บไซตได โปรแกรม                          

Piktochart จงึเปนเคร่ืองมอือกีทางเลอืกทีน่าสนใจในการนาํมาใชสรางงานอินโฟกราฟกและการนาํเสนองาน 

เน่ืองจากโปรแกรม Piktochart ไมเสียคาใชจายในการใชงาน สามารถเขาใชงานไดทุกที่ทุกเวลาไมตอง                     

เสียเวลาในการลงโปรแกรมใชงาน ซึ่งสามารถเขาใชงานจากเว็บไซต http://www.piktochart.com และ                    
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เปนโปรแกรมที่ไดรับการยอมรับการเปนเคร่ืองมือในสรางอินโฟกราฟกเพ่ือการนําเสนองาน 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 ทําใหไดเห็นถึงขอมูลดูนาเช่ือถือและการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลท่ีดี นอกจากน้ี                      

ทกัษะในการนาํเสนอกเ็ปนสวนสําคญัอยางย่ิง การนาํเสนอแบบเดมิทีเ่ปนรายงานดวยโปรแกรมพาวเวอรพอยท 

(PowerPoint) แสดงขอมูลในตาราง กราฟเสน กราฟแทง สีสันสดใสในแบบเดิม ๆ หากขอมูลเปนประโยชน

แตไมมีความนาสนใจดึงดูดใหอานแลวนั้น ก็ยังคงไมไดรับความสนใจ การเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร

ที่หางาย รวดเร็วและทุกคนเขาถึงไดเปนอยางดีตลอดเวลา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดรับการเรียนรู                

กับส่ิงใหม ๆ ที่เกิดข้ึนสามารถรับและแบงปนขอมูลใหกับผูอื่นไดสะดวกมีมากมายหลากหลายชองทาง                      

การเผยแพรขอมูลบนอินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล จึงเปนเครื่องมือยุคใหมในการเผยแพรขอมูล                

บนโลกเครือขายสังคม (Social Network) สวนในดานของเนื้อหาขอมูลดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content) 

แสดงเนื้อหาสารสนเทศท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัล ไดเขามามีบทบาทของการประยุกตใชเปนส่ือในการนําเสนอ

ขอมูลตาง ๆ การใชภาพมาแทนตัวหนังสือหรือตัวเลขมากมายน้ัน ทําใหสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ                

ในการลําดับความสําคัญของทิศทางในแตละสิ่งและที่สําคัญคือ สามารถมองไดเห็นถึงภาพรวมท่ีจะชวย

ใหการมองน้ันสรางการจดจําท่ีดีได เพราะภาพจะชวยสรางความประทับใจใหกับผูที่มองเห็นได ไมวาจะดวย

เรื่องของการใชสีสันเขามามีสวนชวยใหในการจดจําไดดียิ่งขึ้น 

 Office of The National Economic and Social Development Board (2002a) ไดใหคาํนยิามดจิทิลั

คอนเทนต คือ การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะเนื้อหาตาง ๆ องคประกอบ

ของดิจิทัลคอนเทนตประกอบดวยแอนิเมชัน (Animation) เกม (Game) สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู                     

(E-learning) คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เน้ือหาตาง ๆ  บนโทรศัพทมือถือ (Mobile Content) และ                                 

การออกแบบเว็บ (Web Design) จึงไดเกิดการนําเอาขอมูลเขามารวมกันอันเปนศาสตรและการออกแบบ                

อันเปนศิลป เพ่ือเปนส่ือกลางความหมายของการนําเสนอขอมูลท่ีใหเขาใจไดงาย ในปจจุบันนิยมใชสิ่งน้ี                     

ที่เรียกวาอินโฟกราฟก (Infographic) หากมองยอนกลับไปในอดีตแลวน้ัน จะพบวาอินโฟกราฟกเปน                             

สิ่งที่ถูกสรางและใชงานมายาวนาน โดยมนุษยโครมันยอง (Cro-Magnon Man) เปนมนุษยยุคแรกท่ีรูจัก                 

การวาดภาพระบายสีภายในถ้ําท่ีอยูอาศัยหรือบนหิน ดวยการวาดภาพผานบนผนังซ่ึงการวาดสัญลักษณ                

เพื่อแทนสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่ไดพบเจออีกทั้งยังพยายามอธิบายถายทอดเรื่องราวจาํนวนของสิ่งตาง ๆ นั้นดวย

 อินโฟกราฟกจัดไดวาเปนตัวชวยในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงสรางสรรคที่ทําใหเรียนรูเขาใจ

ไดงายย่ิงขึน้ มรีปูแบบทีท่นัสมยัและดึงดดูความสนใจ โดยการสรปุขอมูลทีเ่ปนรูปภาพหรือไอคอนกราฟกตาง ๆ                            

สรางความสนใจไดดีกวาการจดจําเรื่องราวจากการอานที่เปนตัวหนังสือธรรมดา จึงมีการผสมผสานนํา                        

ดิจิทัลคอนเทนต คือ สารสนเทศ (Information) มาผานกระบวนการประมวลผลซ่ึงแสดงผลรูปแบบ                                   
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เปนดิจิทัล โดยอาศัยการส่ือหรือการแสดงเน้ือหาผานทางอุปกรณดิจิทัลตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร                                    

อุปกรณสื่อสาร โทรทัศนหรือโรงภาพยนตรซึ่งปจจุบันใชระบบดิจิทัลเปนหลัก Office of The National                         

Economic and Social Development Board (2002b) ดวยความเขาใจงายและไมใชเวลามาก เพราะเปน   

การจัดการขอมูล ตัวเลขและตัวอักษรใหกลายมาเปนภาพที่สวยงาม ซึ่งทักษะทางดานอินโฟกราฟกนั้น                            

จําเปนตองจัดระเบียบขอมูลท่ีมากและหลากหลายใหจบไดในภาพเดียว (Panaram, 2009) การนํา                                  

อินโฟกราฟกมาใชในองคกรตาง ๆ ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย เชน การรายงานขาวโทรทัศน 

หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร การสรางภาพลักษณขององคกรหรือสินคาใหดูทันสมัย การสงเสริม                       

การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธหรือแมแตการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคตินําไปสู                                           

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตน 

 การนําเสนออินโฟกราฟกที่สรุปเรื่องราวท่ีซับซอนใหเขาใจไดงาย มีกราฟกสวยสะดุดตานาสนใจ                    

ซึ่งมักจะเผยแพรขอมูลในรูปแบบอินโฟกราฟกในสื่อตาง ๆ โดยการสงตอบนทางสื่อสังคม เชน ไลน (Line)                 

เฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร (Twitter) เปนตน ที่ไมมีการเสียคาใชจาย                               

ในการเผยแพร (Sriphaisal, 2016) การนําส่ืออินโฟกราฟกท่ีกําลังไดรับความนิยมมานําเสนอในรูปแบบ                    

อินโฟกราฟกที่เขาใจไดงายและการเขาถึงขอมูลในเวลาอันรวดเร็วได ชวยลดเวลาในการรับรู การเขาใจ                   

เกี่ยวกับขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

องคประกอบของอินโฟกราฟก 
 การใชภาพแสดงขอมูลเพื่อใหเน้ือหาขอมูลท่ีตองการนําเสนอขอมูลชวยเพ่ิมความสนใจและ                                

ลดระยะเวลาในการทาํความเขาใจเนือ้หาไดงาย ซึง่การสรางอนิโฟกราฟกเปนศาสตรและศิลปแหงการสือ่สาร 

Spyre Studios (2012) ไดจําแนกองคประกอบของอินโฟกราฟกซึ่งมี 3 องคประกอบ ดังนี้

 1. สิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็น (Visual) Smiciklas (2012) กลาววาการมองเห็นรูปภาพไดรับ                        

การประมวลผลเร็วกวาขอความ เพราะรอยละ 50 ของสมองมนุษยประมวลผลจากการมองเห็นดวยรูปภาพ 

ซึ่งนักวิทยาศาสตรคนพบวา มนุษยสามารถจดจําส่ิงที่มองเห็นไดถึงรอยละ 83 แตสามารถจดจําส่ิงที่อาน                 

ไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น ซึ่ง Krauss (2012) กลาววาโดยปกติสมองของมนุษยมีการรับรูขอมูลผาน                       

ประสาทสัมผัสและตัวรับประสาทสัมผัสในรางกายรอยละ 70 อยูที่ดวงตา นอกจากนี้ McCandless (2010) 

กลาววามนุษยรับขอมูลนําเขาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยาง ไดแก การมองเห็น การสัมผัส การไดฟง                           

การไดกล่ินและการไดลิม้รส แตมนุษยสามารถรับรูขอมูลและเขาใจความหมายไดมากท่ีสดุดวยการมองเห็น

จากประสาทสัมผัสทั้งหมด และ Viegas & Wattenberg (2011) ไดแนะนําวาการนําเสนอขอมูลเปนภาพที่ดี

ควรส่ือสารชัดเจนและจะไดรับความสนใจจากผูอาน ซึ่งสามารถกระตุนการมีสวนรวมดวย จึงทําให                                 

อนิโฟกราฟกมอีทิธพิลตอการมองเหน็เน่ืองจากเปนองคประกอบหลกัของสิง่ทีเ่กีย่วกับการมองเหน็เพ่ือใหเกดิ                   

การรับรูจากการสื่อสาร
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 2. เน้ือหา (Content) ขอมูลทีจ่ะนาํเสนอตองประกอบไปดวยขอเทจ็จริงตาง ๆ  ทีผ่านการประมวลผล

และนําตัวเลขสถิติมาใชประกอบภาพเพื่ออธิบายอีกทั้งยังสรางความเขาใจในภาพท่ีนําเสนอ อาจมีตวัอยาง

ขอมูลเพ่ิมเติมในรปูแบบภาพกราฟกท่ีเปนสัญลักษณหรือของรปูแบบไอคอน ซ่ึง Nonchanok (2016) ไดกลาว

วาขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญของอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลโดยใชตัวหนังสืออยางเดียว                            

จะเปนการนาํเสนอทีไ่มใชอนิโฟกราฟกจึงไดมกีารนําภาพกราฟกเขามาประกอบในการนําเสนอขอมูลซ่ึงไดมี

อยูหลากหลายรูปแบบ เชน ภาพไอคอน ภาพการตูน กราฟ ไดอะแกรม แผนที่ เปนตน

 3. ความรู (Knowledge) ซึง่ตองทาํความเขาใจกับขอมลูอยางลึกซ้ึง ทีจ่ะตองนาํขอมลูมาใสเน้ือหา
และภาพตาง ๆ  นัน้ โดยนาํไปปรากฏอยูในรปูแบบอินโฟกราฟกหรอืเปนเพยีงบางสวนกไ็ด แตเกิดจากการคิด

วิเคราะหเพื่อนําสาระสําคัญมานําเสนอดวยองคความรูที่ไดรับจากการดูภาพหรืออานขอความนั้นเอง

ประเภทของอินโฟกราฟก  
 Poosumas (2017) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟกซ่ึงมี 2 สวนคือ อินโฟกราฟกท่ีเนนดาน                          

ผลสํารวจหรืองานวิจัย (Explorative) จะใหความสําคัญดานขอมูลและตัวเลขลักษณะการออกแบบ                                

จะเรียบงายและเนนดานการถายทอดขอมูล (Narrative) จะใหความสําคัญดานขอมูลแตจะเนนการสราง

ความเขาใจ ดงึดดูความสนใจและความสวยงามดวย Nakwatchara (2009) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟก

แบงออกได 4 ประเภท ดังนี้

 

 

 

 

 

 

      
  ภาพท่ี 1: ประเภทของอนิโฟกราฟก
  ทีม่า:  Infographic (2018), Rider (2013), Ryu (n.d.) & Department of Highways (2017)
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 1. อนิโฟกราฟกสําหรบังานสถติ ิ(Statistical Based Information Graphics) ประกอบดวยแผนผงั 

แผนภูมิ กราฟ ตาราง แผนท่ี ลําดับรายการ แผนภูมิแทงแนวตั้ง แผนภูมิแทงแนวนอน แผนภูมิวงกลม                                 

นยิมนาํมาใชสาํหรับขอมลูตัวเลขท่ีมจีาํนวนมาก Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาการแบงประเภท                

อนิโฟกราฟกตามการแสดงผลของขอมลูทีอ่ยูในลกัษณะการนาํเสนอทางสถติทิีม่องเหน็ได (Visual Statistics) 

 2. อนิโฟกราฟกเพือ่บอกการเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา (Timeline Based Information 

Graphics) การใชกราฟกท่ีมลีกัษณะเปนเสนเพือ่บอกเหตกุารณในแตละชวงเวลา (Timeline) นาํเสนอขอมูล

เก่ียวกบัเหตกุารณตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนในแตละชวงเวลาทีด่าํเนนิไป นาํเสนอโดยเรยีงลาํดับไปเร่ือย ๆ  ทาํใหผูชมเขาใจ                      

ความเชื่อมโยงกันของขอมูล Nonchanok (2016) กลาวไววาอินโฟกราฟกแสดงขอมูลตามลําดับเวลาเปน                          

อินโฟกราฟกที่แสดงขอมูลตามลําดับวัน เวลาหรือไทมไลนสวนใหญใชแสดงพัฒนาการของส่ิงใดส่ิงหน่ึง                       

โดยมกัมตีวัเลขแสดงลาํดบัเวลากํากบัอยู เชน ป ค.ศ. เปนตน

 3. อนิโฟกราฟกเพ่ือบอกขัน้ตอนการทํางานหรอืกระบวนการทาํงาน (Process Based Information 

Graphics) นยิมใชสาํหรับงานภายในออฟฟศหรอืโรงงาน การใชภาพท่ีสมัพนัธกบัขอมลูเปนการทาํใหขัน้ตอน                  

ทีม่คีวามเปนเฉพาะกิจสามารถเขาใจไดงายขึน้ ซึง่ Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาอินโฟกราฟก                   

ตามลกัษณะการนําเสนอขอมลูทีอ่ยูในลกัษณะการนาํเสนอหลกัการ (Representations of Principles)

 4. อนิโฟกราฟกแบบภมูศิาสตร (Location or Geography Information Graphics) ซึง่มีการใช

งานเปนรปูกนัมาก เชน แผนทีใ่นโรงเรยีน แผนทีใ่นเมอืง แผนทีป่ระเทศ ประกอบไปดวย รปูสญัลกัษณ แผนภาพ

หรอืไดอะแกรม (Diagram) กราฟ ตาราง ลกูศร ภาพ สญัลกัษณหรือไอคอน (Icon) ทีแ่สดงหัวขอหลัก (Bullet)      

Nonchanok (2016) กลาววาอนิโฟกราฟกแสดงขอมลูเชิงภมูศิาสตรเปนอินโฟกราฟกทีแ่สดงขอมลูอยางใด                

อยางหนึง่โดยองิกบัสภาพภูมศิาสตรหรอืพืน้ทีต่าง ๆ 

การประยุกตใชอนิโฟกราฟกในการนาํเสนอ 
 การประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอ พบวามีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของคนไทย                                     

ทีม่ตีอการสือ่สาร การศึกษาน้ีทาํการศึกษาคนทีม่บีญัชีในเครอืขายสงัคม โดยจะไดรบัแบบสอบถามหลงัจาก                     

สือ่ท้ัง 3 รปูแบบ คอื สือ่ท่ีนาํเสนอขอมูลลวน สือ่ท่ีนาํเสนอขอมูลท่ีประกอบดวยรปูภาพในแบบอนิโฟกราฟก                   

รอยละ 30-60 และสือ่ทีน่าํเสนอขอมลูทีป่ระกอบดวยรปูภาพในแบบอินโฟกราฟกมากกวา รอยละ 60 ผูเขารวม

การวิจัยจะตองตอบคําถามในเรื่องของความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและความเขาใจสื่อ                     

ผลการศึกษาพบวา ดานของการนําเสนอขอมูลดวยอินโฟกราฟกทั้งสองแบบมากกวาการใชเพียงขอความ                       

อยางเดียวและการนําเสนอขอมูลที่ประกอบดวยรูปภาพรอยละ 30-60 เปนการนําเสนอขอมูลที่ดีที่สุด                                   

(Intaratayvee, 2013) อกีทัง้ Polman & Gebre (2015 as cited in Chongpornchai, Tanyasaensook &                   

Sratthaphut,  2016) ไดทาํการศกึษาการประยุกตอนิโฟกราฟกในการเรียนวทิยาศาสตร พบวา เมือ่สอบถามถงึ

ความรูสึกตอชิ้นงานอินโฟกราฟก ผูชมชื่นชอบช้ินงานอินโฟกราฟก เนื่องจากทําใหเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น                            

และเปนการสรปุความคดิของผูบรรยายออกมาเปนภาพ นอกจากนัน้ยังสามารถทําใหผูชมใหความสนใจมากกวา
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การใชเพียงตัวอักษรในการอธิบาย จากการประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอสามารถสรุปไดวา                                       

ผูชมไดแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัการนาํเสนอขอมลูขาวสารผานอนิโฟกราฟก สามารถชวยสรางความนาสนใจ

และงายตอการเขาใจใหกับผูอาน ทําใหจดนําเนื้อหาไดดีกวาการใชตัวอักษรอยางเดียวในการสื่อสารขอมูล                       

อกีท้ังเปนวิธกีารนําเสนอขอมูลยุคดจิทิลัคอนเทนตแบบอินโฟกราฟกในลักษณะเชิงสรางสรรค ทัง้สือ่ส่ิงพิมพ                 

และสือ่ดจิทิลัตาง ๆ และเพ่ิมประสทิธภิาพเทคนคิการนําเสนอดวยอนิโฟกราฟกในการประยกุตใชในงานตาง ๆ 

โดยสอดคลองกบั Weger (2014 as cited in Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016)                           

การพฒันาดานสาธารณสุขของสหรัฐอเมรกิา มกีารแสดงขอมลูทีเ่กีย่วของกบัอนิโฟกราฟก เนือ่งจากอินโฟกราฟก

สามารถเลาเรือ่งราวและเพ่ิมความตัง้ใจใหผูรบัสาร ปรบัเปลีย่นทศันคต ิและหลกีเลีย่งปจจยัทีท่าํใหเกดิโรค                  

หรือทําใหสขุภาพแยลง ตวัอยางเชน การใชสือ่อนิโฟกราฟกเพ่ือชวยในการเลกิสบูบหุร่ี จากการแสดงผลเสีย                

และโรคทีต่ามมา หลงัจากสูบบหุรี ่ โดยเร่ืองราวทีน่าํมาแสดงในส่ือจะตองถกูคดิและเรียบเรียงมาเปนอยางดี                    

มีการนําใจความสําคัญของเรื่องมาสรุป มีการผสมการออกแบบที่สะดุดตา มีการใสเอกสารอางอิงหรือสถิติ                  

เพือ่ความนาเชือ่ถอื เพือ่ใหไดอนิโฟกราฟกทีม่ปีระสทิธภิาพและมผีลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดงัภาพท่ี 2

     ภาพที ่2: สือ่อนิโฟกราฟกนาํเสนอเพือ่ชวยเลกิบหุร่ี
     ทีม่า: Weger (2014) 

 การประยุกตใชอินโฟกราฟกในงานตาง ๆ นั้นมีอยูมากมาย เพราะดวยแผนภาพนี้ สามารถทําให

สามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมาก ๆ ดวยแผนภาพภาพเดียวเทานั้น มีผลตอการรับรูของมนุษยขอมูล

ที่รับรูจดจําไดเร็ว คือ ขอมูลที่เปนรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟฟกตาง ๆ มีความสนใจไดดีกวา 

จดจําเร่ืองราวจากการอานและการตอบสนองตอขอมูลที่เปนรูปภาพมากวาขอมูลที่เปนตัวหนังสือธรรมดา    

วิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค โดยรูปแบบหรือประเภทของอินโฟกราฟกตามวัตถุประสงคในการใชงาน

ได ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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    ภาพที่ 3: การนําเสนออินโฟกราฟกในการนําเสนอ 

    ที่มา: Rider (2013)

ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก 
 การนําเสนอขอมูลเพียงตัวหนังสือจํานวนมากสวนใหญจะทําใหไมนาสนใจหรือเขาใจไดยาก                           

การแปลงขอมูลท่ีซบัซอนใหเปนภาพกราฟกจึงเปนวิธทีีส่ือ่สารอธิบายขอมูลท่ีซบัซอนใหเขาใจไดงาย สวยงาม

และมีประโยชนตอการนําเสนอท่ีดี 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                      

และหลากหลายรูปแบบเพือ่ใหเขาใจถงึภาพรวมของเรือ่งราวนัน้ ๆ ทัง้หมด ขอมูลม ี3 ระดับ คอื ขอมูลปฐมภมูิ 

(Primary Data) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลตติยภูมิ (Tertiary Data) (Tepsana, 2017) 

 2. การอานขอมูลท้ังหมด (Reading Everything) ควรอานขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวม                  

เพื่อสรุปประเด็นสําคัญที่เปนสาระสําคัญของเรื่องราวที่เกี่ยวของ มีการคิดชื่อเรื่อง การนําประเด็นสําคัญของ

ขอมูลมาแสดง ซึ่งจะตองมีการคัดเลือกขอมูลที่ตองอาศัยทักษะจากผูเชี่ยวชาญ จะสามารถชวยใหมองเห็น

ภาพรวมของประเด็นสําคัญเพื่อที่จะไดนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Beegel, 2014)  

 3. การคนหาวิธกีารเลาเรือ่ง (Finding the Narrative) การคนหาวธิดีวยการเลาเร่ือง การบรรยาย 

หรือการนําเสนอขอมูลท่ีตองการส่ือสาร สามารถชวยขยายความขอมูลท่ีซบัซอน อธิบายกระบวนการนําเสนอ 

แสดงแนวโนมหรือสนับสนุนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการหาวิธีการเลาเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจจะตอง                  

มีการใสใจกับเนื้อหาที่สําคัญจะชวยใหการนําเสนอขอมูลนั้นมีคุณคาตอการนําเสนอขอมูลได

 4. การระบุปญหาและความตองการ (Identifying Problems) การระบปุญหาควรมกีารอภิปราย

หาขอสรุปเพื่อใหไดขอเท็จจริง ปรับปรุงขอมูลและเรื่องราวใหมีความสอดคลองกับประเด็นท่ีตองการ                                

นําเสนอโดยการทบทวนหลาย ๆ ครั้ง สรางความโดดเดนใหกับสิ่งที่ตองการจะถายทอดดวยการเลาเรื่อง                       

มีการกล่ันกรองขอมูลเฉพาะที่สําคัญดวย 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) การจัดลําดับของขอมูลเปนท่ีนิยม                        

ในการสรุปขอมลู เปนการนาํมาจัดวางลาํดบัการนาํเสนอใหมองเหน็ภาพรวมตัง้แตตนจนจบ ดวยการรางโครง

ของอินโฟกราฟกหรือทาํเปนแผนงานโครงรางข้ึนมา (Wireframe) เปนการระบตุาํแหนงทีต่ัง้ขององคประกอบ

ตาง ๆ บนพื้นที่อินโฟกราฟก การลําดับเรื่องราวรวมถึงกําหนดการใชรูปเพื่อใหเห็นภาพรวมของอินโฟกราฟก

และชวยใหการออกแบบเขาใจตรงกนั ไมตองเสียเวลาในการเขาใจกอนเร่ิมดาํเนนิการจริง (Tepsana, 2017)  

 6. การออกแบบโครงสรางขอมูล (Building a Wireframe) การออกแบบโครงสรางขอมูลท้ังหมด

ควรทําความเขาใจกับภาพหรือกราฟกที่เปนตัวแทนของขอมูลสําคัญที่จัดไวเปนลําดับ เพื่อนําเสนอขอมูล                

และภาพที่สําคัญจะสื่อความหมายประกอบตามลําดับขั้นตอนที่วางไวซึ่ง Best (2016) กลาววาขอควรระวัง

ในขัน้ตอนการจัดการขอมูลและการออกแบบใหงายตอความเขาใจตองสรุปขอมูลท่ีมปีระโยชนจะทําใหเขาใจงาย

และดงึดูดใจ หากขอมูลน้ันไมมกีารวเิคราะหสรุปขอมูลจะทาํใหผูอานเกดิความสบัสนเพิม่ข้ึนในอนิโฟกราฟก

แทน Paphatsurichote & Pluemsamrungit (2015) ยังไดกลาววาการออกแบบที่ดีจะทําใหอินโฟกราฟก                 

เปนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ชวยเขาใจไดงาย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 37

 7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟก (Choosing a Format) การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกน้ัน                                

มหีลากหลายซึง่อาจกาํหนดเปนภาพกราฟก แผนภมู ิแผนที ่กราฟ ไดอะแกรม ผงังานเพ่ืออธิบายกระบวนการ

ทํางานที่มาประกอบในการเลาเรื่องหรืออาจใชตัวเลขนําเสนอขอมูล แตตองเลือกใหเหมาะสมกับขอมูล                       

ทีม่อียู การเลือกใชสเีพือ่การส่ือสารทีเ่หมาะสมจะสรางอารมณและความรูสกึรวมของผูฟงนัน้ดวย นอกจากนี้

หลกัการออกแบบหรอืการจัดรปูแบบเปนองคประกอบหน่ึงของการสรางสรรคอนิโฟกราฟกสาํหรับการส่ือสาร

ที่ถูกตองตามหลักการที่ดี ทั้งนี้รูปแบบในการนําเสนอแบบอินโฟกราฟกจะมีประสิทธิภาพในการส่ือสารได 

ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาประกอบดวยทั้งนี้ Udomlappaisan (2016) ไดกลาววาลักษณะและการทําหนาที่

ของอินโฟกราฟกในหนังสือพิมพคุณภาพยังทําหนาที่ใหขอมูลในลักษณะของแผนภาพ แผนภูมิแทง                            

แผนภูมิวงกลมและเสน ตามลักษณะของขอมูล ในการทําหนาท่ีใหขอมูลเชิงภาพ อัตตภาษาศาสตร                                 

การสรางความโนมนาวใจ ผานการออกแบบองคประกอบของกายภาพศาสตรอินโฟกราฟกหนังสือพิมพ                 

ไดแก  สวนพาดหัว บอกประเด็นการนําเสนอหรือสรุปภาพรวมเนื้อหาที่นําเสนอ แหลงท่ีมาและแสดงที่มา                    

บงบอกความนาเช่ือถือของขอมูลดวยอินโฟกราฟกสําหรับหนังสือพิมพมุงการเสริมและอธิบายประเด็นขาว

และขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ขาว

 8. การกําหนดภาพใหตรงกับหัวขอ (Determining a Visual Approach) การเลือกใชภาพและ                   

หัวขอใหสอดคลองกันนั้นมีหลายวิธีและทําใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น Hildon, Allwood & Black (2012) 

กลาววารูปภาพที่จะนํามาแสดงในเนื้อหาอินโฟกราฟกจําเปนตองเปนรูปภาพที่ทุกคนเขาใจไดในคร้ังแรก                   

ที่มองเห็น เปนภาพที่มีความหมายในตัวเอง ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ อาจตางชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม 

เมื่อมองเห็นก็สามารถที่จะเขาใจขอมูลที่ตองการสื่อไปในทิศทางเดียวกันได นอกจากนั้นรูปภาพท่ีใชควรจะ

เปนรูปภาพที่เรียบงาย ดูแลวสบายตา เพ่ือใหผูชมไมสับสนและสามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว                       

รูปภาพที่นิยมนํามาสรางอินโฟกราฟก คือ สัญลักษณภาพ (Pictogram) และแผนภาพ แผนผัง ตารางและ

กราฟ เปนตน ควรผสมผสานการใชภาพในการออกแบบเนื้อหา 

 9. การตรวจสอบขอมูลและทดลองใช (Refinement and Testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟก

เสรจ็แลวเพือ่ใหแนใจวาผลงานน้ันมีคณุภาพตรงกบัเปาหมาย โดยจะทดลองใหกลุมตัวอยางใชอนิโฟกราฟก

แลวกท็าํการตรวจสอบขอมลูและภาพไดทาํหนาทีถ่ายทอดเร่ืองราวตรงตามวตัถปุระสงคทีต่องการหรือไมจน

กระท่ังไดขอสรุปในการตรวจสอบความเขาใจกอนนําไปใชจริงแลวจึงนําเสนอเผยแพรสู สาธารณะ                                      

อีกทั้ง Soares (2013) ไดทําการศึกษานําสัญลักษณภาพจํานวน 15 ชิ้นไปทดสอบในคนไขจํานวน 751 คน 

ในหนวยงานทีเ่ก่ียวกับยาในเมอืงลิสบอน ประเทศโปรตเุกส โดยสัญลักษณภาพน้ีจะเก่ียวของกับวิธกีารใชยา 

เชน การรับประทานยาสองครั้งตอวัน หรือหามรับประทานยาพรอมอาหาร จากผลการศึกษาพบวา ผูเขารับ

การประเมินไมไดเขาใจสัญลักษณภาพตามท่ีผูประเมินตองการทุกคน ซึ่งจํานวนผูที่ไมเขาใจนั้นมีมากกวา

รอยละ 30 นอกจากนัน้ยงัพบวา ระดับการศกึษามคีวามสมัพนัธในวธิกีารใชยาทีผู่ปวยใชในชวีติประจาํวนัอยูแลว 
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และอายกุบัความเขาใจในสญัลกัษณภาพ ดงันัน้จากการศึกษานีจ้งึแนะนาํหากจะใชสญัลกัษณภาพควรตรวจ

สอบความเขาใจของผูปวยกอนผูปวยนําไปใช นอกจากนี้ Yin et al. (2008) ไดศึกษาการใชสัญลักษณ                     

ภาพเพือ่ลดความผดิพลาดในการใหยาน้ําในเดก็โดยผูดแูล ผลการศกึษาพบวา การนําสญัลกัษณภาพเขามา

มีสวนรวมในการใหคําปรึกษามีขอดีกวาการใหคําปรึกษาเพียงอยางเดียวในเร่ืองของความผิดพลาด                           

ดานขนาดยารอยละ 54 และรอยละ 47.8 และความสมํ่าเสมอในการใชยารอยละ 38 และรอยละ 9.3 

 10. การแบงปนความรูในอนิเทอรเนต็ (Releasing it into the World) การนาํอนิโฟกราฟกไปใชจรงิ 

โดยสวนใหญเผยแพรแบงปนความรูบนอินเทอรเน็ตสูกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย                            

เปนการทดสอบผลงานขอมูลที่มีลักษณะที่นาสนใจจะถูกอานโดยบุคคลท่ัวไปเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ                                

การวิพากษวิจารณจากอินเทอรเน็ตอันจะนําไปสูการปรับปรุงและคนพบวิธีการนําเสนอขอมูลวิธีใหมได                      

ขอคิดเห็นตาง ๆ ในการจัดทําอินโฟกราฟกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นในครั้งตอไป

แนะนําเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก
 เครือ่งมอืทีใ่ชจดัทาํสือ่อนิโฟกราฟก คอื เครือ่งมอืในการพฒันารูปภาพ ซึง่ในปจจบุนัอาจแบงไดเปน 

2 ประเภท ซอฟตแวรที่ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องมือสรางอินโฟกราฟกบนเว็บไซต                                  

(Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016) Nonchanok (2016) กลาววาการใชโปรแกรม  

ในเครื่องคอมพิวเตอรแลวน้ัน ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งในการทําอินโฟกราฟกผานบนเว็บไซตที่ช วย                                       

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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Infogram 
-   
-   
   
-  Excel  
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   $19 – $67 
   
-  Graphic  Icon   
   

ตารางที่ 1
ลักษณะเดนและขอจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก

ที่มา: ปรับปรุงจาก Craig (n.d) 
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การใชโปรแกรม Piktochart 
 การนําโปรแกรม Piktochart มาเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการออกแบบช้ินงานในการประยุกตใช                            
อินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลดิจิทัล ทําใหเนื้อหาที่นําเสนอดวยภาพ มีความนาสนใจและเขาใจงาย                    
นาํไปสูรปูแบบของออนไลน จงึเปนการสือ่สารทีร่วดเรว็ ชดัเจนในเรือ่งการมองเหน็ขอมลูดวยการคดิเปนภาพ 
(Visual Thinking)  โปรแกรม Piktochart ที่เปนโปรแกรมสําหรับไวสรางอินโฟกราฟก โดยใชงานผานบน
เว็บไซตดวยการสมัครสมาชิกในการเขาใชงาน ในการใชงานทําดวยการลงชื่อและรหัสผานหรือจะสมัคร                        
ผานบนเฟซบุก ภายในโปรแกรมจะมีเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบช้ินงานท่ีมีแบบ (Template) สําเร็จรูป 
ขอดีของโปรแกรม คือ ไมเสียคาใชจายในการใชงานเว็บไซต โปรแกรมน้ีมีลูกเลนดี 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
เวลามากและชวยจดจําส่ิงท่ีนําเสนอไดงายกวาการสื่อสารดวยขอความเพียงอยางเดียว โดยการใชรูปภาพ
และกราฟนําเสนอเพื่อสื่อความหมายแทนการเขียนบรรยายและขอมูลตัวเลขมากขึ้น การทําใหขอมูล                         
เชิงปริมาณดูนาสนใจ ดึงดูดความสนใจไดดีและมองเห็นภาพรวมไดชัดเจน  จึงทําใหการนําเสนอที่                                   
อยูในรูปแบบอนิโฟกราฟกทีเ่ปนการสรุปยอกระบวนการดาํเนินการหรือผลการดําเนินการทีเ่ขาใจงายเปนอยางดี 
การทําความเขาใจในสวนขององคประกอบ ประเภทของอินโฟกราฟก การประยุกตใชอินโฟกราฟก                                
ในการนาํเสนอ ขัน้ตอนการจดัทํา แนะนําเคร่ืองมือในการสรางอินโฟกราฟก และการใชโปรแกรม Piktochart                            
จะชวยใหสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดงายดวยการใชอินโฟกราฟกไปประยุกตใชในการนําเสนอขอมูล                   
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น การใชโปรแกรม Piktochart มีขั้นตอน ดังนี้
 1. ในการใชงานจะตองสมัครสมาชิก โดยคลิกปุม Sign Up หรือคลิกปุม Start for Free เพ่ือ                  
ดาํเนินการสมัครเขาใชงานผานบัญชีผูใชบนทางเว็บไซต www.piktochart.com หลังจากคลิกปุม Sign Up 
ระบบจะแสดงหนาเว็บเพจที่ใหกรอกขอมูลการเปดบัญชีผูเขาใชงาน

 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 5: การเขาสูโปรแกรม Piktochart 
     ที่มา: Piktochart (2018)
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 2. การสมัครลงทะเบียนเขาใชงาน มีดังนี้ 
   2.1 สมัครผานชองทาง Google หรือ Facebook 
   2.2  สมัครโดยสรางบัญชีใหม ใหกรอกขอมูลชื่อผูใชงาน (Username) อีเมล (E-mail) และ       
รหัสผาน (Password) ลงในชองวางเมื่อทําการกรอกขอมูลครบแลวนั้นคลิกปุม Create Account เมื่อทําการ
กรอกขอมูลเรียบรอยแลวน้ัน ระบบจะทําการแจงดวยการสงขอความไปยังอีเมลของผูใชงานที่ไดแจง                          
กับทางระบบเพื่อเปนการยืนยันการเปดบัญชีผูใชงาน

 
      ภาพที่ 6: การสมัครเขาใชงาน 
              ที่มา: Piktochart (2018)

 3. เมื่อทําการเขาสูระบบ (Login) สําหรับการเขาใชงานครั้งแรกจะปรากฏหนาตางข้ึนมาให                     
กรอกขอมูลพื้นฐานทั้งหมด 3 ขั้นตอน หลังจากนั้นใหคลิกปุม Submit
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      ภาพที่ 7: ขอมูลพื้นฐานกอนเขาใชงาน
      ที่มา: Piktochart (2018)                               

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
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     ภาพที่ 8: การเริ่มตนเขาใชงาน
     ที่มา: Piktochart (2018)                              

 

 
 
 

 

     ภาพที่ 9: ประเภทการสรางชิ้นงาน
     ที่มา: Piktochart (2018)

 5. การเลอืกรปูแบบของงานท่ีตองการจะสราง  เม่ือตองการสรางชิน้งานจะมีรปูแบบ  (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

 4. เมื่อเขาสูระบบแลวนั้นจะปรากฏหนาตางหลักขึ้นมา การเร่ิมตนใชงานคลิกปุม Create New 
เพ่ือเลือกประเภทของช้ินงานหรือคลิกแถบเครื่องมือดานซาย ซึ่งมีใหเลือก 3 หัวขอ คือ Infographic                               
Presentation และ Printable โดยเลือกตามลักษณะการใชงานตามรูปแบบในการนําเสนอ
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    ภาพที่ 10: การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกในการนําเสนอ
    ที่มา: Piktochart (2018)
                 
 6. สวนประกอบของโปรแกรมการทาํงานเพือ่สรางการนําเสนอในอินโฟกราฟก  จะเปนการแบงสวน
ในการทํางานเพ่ือใหงายตอการจัดวางโดยแยกสวนพ้ืนท่ีในการทํางานของเนื้อหาและสวนของเครื่องมือ                     
เมนูที่เปนตัวชวยในการทํางาน
  6.1 แถบเมนูสําหรับการจัดการน้ีจะประกอบไปดวยเคร่ืองมือสําหรับบันทึก (Save)                                
การดตูวัอยางภาพรวมของช้ินงานท่ีออกแบบ (Preview) การดาวนโหลด (Download) เปนไฟลรปูภาพนามสกลุ
ประเภท .PNG .JPEG และการแบงปนไฟลขอมูล (Share) สามารถผานทางสื่อตาง ๆ เชน อีเมล สื่อสังคม 
เปนตน แถบแนะนําการใชงานและพื้นที่ในการทํางานตามตองการ
  6.2  แถบเมนูสําหรับเคร่ืองมือจะประกอบไปดวยเมนูรูปภาพ ไอคอนหรือรูปทรงตาง ๆ                            
(Graphics) สามารถอัปโหลดรปูภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร (Uploads) การเลอืกพ้ืนหลังสามารถปรับเปลีย่น
สีพื้นหลังหรือเปนรูปภาพพื้นหลังใชงาน (Background) การใสขอความเปนรูปแบบของตัวอักษรและ                       
กรอบขอความในรูปแบบตาง ๆ การเลือกใชสีชวยใหจัดโครงสีได (Text) และเครื่องมือในการเพ่ิม (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 เพ่ือใหเน้ือหาหรือขอมูลท่ีตองการ                        

นําเสนอสามารถอานและเขาใจไดงาย ในการสรางอินโฟกราฟกตองคํานึงถึงขอมูลที่ตองการนําเสนอ                             

รูปแบบการนําเสนอและการออกแบบ เปนการสื่อสารในการนําเสนอขอมูลยุคดิจิทัลคอนเทนตที่ตองการ                 

เขาถึงกลุมเปาหมายใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว ในการถายทอดเร่ืองราวโดยการเปล่ียนตัวอักษรใหกลายเปน

ภาพท่ีเขาใจไดงายและนาสนใจมากข้ึน เปนเร่ืองราวทําใหผูนาํเสนอผลงานนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค ทันสมัย ใหความรู และความบันเทิง การสรางอินโฟกราฟกหรือ                  

เพ่ือใชในการออกแบบชิน้งานมีความสะดวกและสวยงามนาํมาเสนอเปนแผนภาพตามสือ่ส่ิงพิมพ สือ่โฆษณา 

สือ่อินเทอรเน็ตและส่ือมัลติมเีดีย จดัวาเปนเครือ่งมอืท่ีนาํเสนอขอมูลยุคดิจทิลัคอนเทนตในการสือ่สารตอผูรบั

ฟงไดทุกเพศทุกวัย ที่มีประสิทธิภาพในดานการดึงดูดความสนใจและการจดจํา สามารถชวยสื่อสารอธิบาย

สรางความเขาใจและการจดจําเนื้อหาสําคัญท่ีนําเสนอไดดี  การใชอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนอขอมูล                     

ดวยโปรแกรม Piktochart เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่สนใจดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่อยูบนเว็บไซต 

เปนการใชงานแบบออนไลน ขอดีของโปรแกรม Piktochart มีลักษณะการใชงานที่งายและสะดวก ไมตอง                  

ตดิตัง้โปรแกรม โดยใชงานไดทกุทีท่กุเวลาผานบนเว็บไซต ซึง่จะชวยใหการนาํเสนอขอมลูตาง ๆ  มคีวามเขาใจ

และเขาถึงขอมูลไดงายดวยวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค
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บทคัดยอ
             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม   

2) ศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม 3) ศึกษาปจจัยทางดานประชากร  ปจจัยทางดานคลินิก และ                            

ปจจยัทางดานอ่ืนทีม่ผีลตอพฤติกรรมการรบัรกัษาฝงเข็ม เปนการวจิยัภาคตดัขวางแบบวเิคราะห กลุมตวัอยาง 
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คอื ผูปวยทกุรายทีเ่ขารบัการรกัษาดวยการฝงเขม็ 310  ราย แยกผูปวยทีร่กัษาครบตามแผนการรกัษา 190 ราย 

และผูปวยทีร่กัษาไมครบตามแผนการรักษา 120 ราย คาํนวณกลุมตวัอยางดวยสตูร 2 - Independent Mean 

ประมาณ ขนาดตัวอยางดวยคา Effect Size ของ Cohen เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วเิคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ 

 ผลการวจิยั พบวา 1) ความตัง้ใจมคีวามสมัพันธกบัพฤติกรรมรบัรักษาฝงเข็มอยางมีนยัสําคญัทางสถติิ 

(p < 0.001) 2) ทศันคตแิละการรับรูการควบคมุพฤติกรรมมีความสัมพนัธทางบวกกบัความต้ังใจรบัรกัษาฝงเขม็ 

ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.001) การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับท่ีตํ่ากับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)                                         

3) ปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินิก  ปจจัยทางดานอื่น และความต้ังใจที่มีผลตอพฤติกรรม                       

การรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนรักษา ไดแก  อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม 

ความไมจาํเปนตองมผีูดแูล เมือ่เจบ็ปวย  ราคามีความเหมาะสมดีมาก และความต้ังใจดมีากสามารถทํานาย

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
 ปจจุบันมีการใชบริการการแพทยที่หลากหลายและมีการใชบริการแพทยทางเลือกมากข้ึน                            

(Sherer, 2009)  มีการสํารวจความตองการและอัตราการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก พบวา                               

มอีตัราการขยายตัวท่ีสงูมาก รวมทัง้องคการอนามยัโลกมกีารกาํหนดแผนยทุธศาสตรระดับชาตปิ พ.ศ. 2545 

- พ.ศ. 2548 เพื่อประเมินและควบคุมการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก (Department of Alternative 

Medicine, 2015) ซึ่งการฝงเข็มเปนการแพทยทางเลือกแขนงหน่ึงในการดูแลสุขภาพตนเอง (Chansoemkit, 

2015) โดยองคการอนามัยโลกมีการกําหนดรายชื่อโรคที่แนะนําใหการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษาและ

ชวยสนบัสนนุการรักษาแผนปจจุบนั  (Department of Traditional Thai Medicine and Alternative Medicine, 

2010) โดยไมตองใชยาและหลีกเล่ียงผลขางเคียงจากยา พรอมกับยืนยันการรักษาที่ไดผลเดนชัด ไดแก         

กลุมอาการปวดตางๆ และโรคอัมพฤกษ อีกทั้งการฝงเข็มรักษาอาการปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังไดดี 

(Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine, 2015) ป ค.ศ. 2003 สมาคมความรวมมือโรคขอ                 

แหงยุโรปไดแนะนําแนวทางการรักษาโรคขอเขาเส่ือมโดยใชการฝงเข็มรักษาโรคขอเขาเส่ือมได  (Sirindhorn 

National Rehabilitation Center, 2014) อีกทั้งจากการศึกษาของ Chonsak (2012) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ                  

ผลสําเร็จของการฝงเข็มเพื่อรักษาอาการปวดหลังสวนลาง พบวา ผูที่ปวดหลังสวนลางนอยกวา 6 เดือนและ

มอีาการปวดระดับรุนแรงจะมีโอกาสทีก่ารฝงเขม็แบบจีนจะบรรลุผลสาํเรจ็ จงึเหน็วาการรักษาดวยการฝงเขม็

มผีลดตีอภาวะสุขภาพทีบ่คุคลสามารถจะกระทาํพฤติกรรมไดเพ่ือการดแูลสขุภาพของตนเอง ทัง้น้ีพฤตกิรรม

ของบุคคลยอมมีความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมักไดรับอิทธิพลจากความคาดหวัง

ของบุคคลรอบขาง สถานการณขณะน้ันและประสบการณในอดีต (Intrawongnongphai, Khamwan & 

Jandeekrayom, 2005) อกีท้ังมีการประยกุตใชแนวคิดทฤษฏีพฤตกิรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) 

มาอธิบายและทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคล เชน การศึกษาของ Pongamphai (2008) 

พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม                  

และความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพ่ือหาการติดเชื้อเอชไอวี อยูในระดับปานกลาง และปจจัย                   

ดังกลาวสามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพ่ือหา                               
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การติดเชื้อเอชไอวีไดรอยละ 24 อีกท้ังการศึกษาของ Lino, Hopp-Marshak, Herring, Belliard, Hilliard, 

Campell & Montgomery (2014) พบวา ทัศนคติ กลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีผลตอ                   

ความตั้งใจในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติและการรับรูการควบคุม

พฤติกรรมมีความสําคัญในการทํานายพฤติกรรมใกลเคียงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  จากรายงานประจํา

ปงบประมาณ 2558 ของกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พบวา ผูปวยท่ีเขามารักษา                 

ดวยการฝงเขม็ถูกสงตอมาจากแพทยแผนปจจุบนั มสีาเหตมุาจากผูปวยไมอยากรบัประทานยาหรอืหลกีเลีย่ง

การผาตัด การไดรับขอมูลการฝงเข็มและผลการรักษาจากผูปวยที่เคยฝงเข็มมากอนและการไดรับขอมูล                    

การฝงเข็มดวยตนเอง  โดยกลุมโรคที่มาฝงเข็ม 5 ลําดับ คือ กลุมอาการปวด รอยละ 40.6 กลุมโรคกระดูก                       

ทบัเสนประสาท รอยละ 20.6 โรคหลอดเลือดสมอง รอยละ18.3 โรคเขาเส่ือม รอยละ 12.7 และโรคปวดกลามเนือ้ 

รอยละ 7.8  และยังพบผูปวยจาํนวน 1 ใน 3 ของผูปวยที่เขามารับบริการทั้งหมดมารับการรักษาไมตอเนื่อง

และไมครบตามแผนการรักษา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการรักษาที่ไมเกิดประสิทธิผลดานการรักษา                              

ดวยการฝงเข็ม อีกทั้งอาจเกิดปจจัยอื่นทางดานลบตอการฝงเข็มได                             

 ดังน้ัน ผู ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มของผู ป วยโรงพยาบาลนครพิงค                                       

จังหวัดเชียงใหม โดยนําแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) ที่สามารถอธิบายและ

ทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคลมาเปนกรอบแนวคิดรวมกับศึกษาปจจัยดานประชากร 

ปจจัยดานคลินิก และปจจัยดานอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มของผูปวย

 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม                           

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม

 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ และปจจัยทางดานอ่ืนไดแก ดานราคา 

ดานการเขาถึงการใชบริการ ดานกายภาพ และดานกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม                     

ของผูปวย

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดการฝงเข็ม
  การฝงเข็มเปนการใชเขม็แทงผานไปยังจดุฝงเข็มเพ่ือปรบัสมดุลของรางกายและสามารถรักษา

อาการตางๆ ได  ตามทฤษฎีแพทยแผนจีนเชื่อวาการฝงเข็มทําใหระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้นและ                               

ชวยปรับสมดุลของรางกาย การฝงเข็มชวยกระตุนใหเกิดการหล่ังสารเคมีในรางกายท่ีมีฤทธ์ิระงับปวดและ                    

ลดการอักเสบ  การฝงเข็มไดรับการยืนยันวาไดผลดีในหลายโรคและมีผลขางเคียงนอย นอกจากนี้                                    

การฝงเข็มไดการรับรองจากองคการอนามัยโลกในบทบาทการรักษาโรค 5 กลุม ไดแก 1) อาการปวดตางๆ                                            
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2) โรคเกี่ยวกับเสนประสาท  3) โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อและกระดูก 4) โรคเกี่ยวกับภูมิแพ 5) โรคเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

(Siriratraka, 2007)

 2. แนวคิดความตั้งใจ 
        ความต้ังใจเกิดข้ึนจากการรวมกันของทัศนคตขิองบคุคลและไดรบัการสนบัสนนุจากกลุมอางองิ 

ซึ่งองคประกอบทัศนคตินั้นเปนการรับรูและการตัดสินใจของบุคคลเองที่เกี่ยวของกับการกระทําพฤติกรรม   

ของตนเอง สวนองคประกอบท่ีการคลอยตามกลุมอางอิงข้ึนอยูกับสถานการณทางสงัคมทีข่ึ้นอยูกับความคิด

ของบคุคลใกลชดิของเขาวาควรกระทําพฤตกิรรมน้ันหรือไม เชน พอ แม พี ่นอง หรือ เพ่ือน ดงัน้ันองคประกอบ

ทั้งสองสามารถทํานายพฤติกรรมจากความต้ังใจได ซ่ึงนําไปสูการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งได 

(Fishbein &  Ajzen, 1975) 

 3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
        เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Fishbein & Ajzen (1975)                                 

โดยปจจัยหลักในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ ความต้ังใจโดยตัวกําหนดความต้ังใจมี 3 ดาน                               

คือ ทัศนคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งกฎเกณฑทั่วไป                   

มวีา หากทศันคตแิละการคลอยตามกลุมอางอิงเปนบวกเพียงไร การรบัรูการควบคมุพฤตกิรรมเปนบวกไปดวย 

บุคคลควรมีความตั้งใจท่ีหนักแนนที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆ และการกระทําของมนุษยจะเกิดจากการชี้นํา                        

โดยความเชื่อ 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง ความเชื่อเกี่ยวกับ

ความสามารถในการควบคุม (Ajzen, 1991)

 4. แนวคิดพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ
        พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอยางของสิ่งมีชีวิตท่ีบุคคลแสดงออกท้ังภายใน   

และภายนอกตัวบคุคลทัง้ทีส่งัเกตไดและสงัเกตไมได (Mutiko, 1991) สวนพฤตกิรรมสุขภาพเปนกจิกรรมหรือ

การปฏบิตัใิด ๆ  ของปจเจกบคุคลท่ีกระทําเพือ่สงเสริม ปองกนัหรอืรักษาสุขภาพ โดยไมคาํนึงถึงสถานะสขุภาพ

ที่ดํารงอยู (Loloedwittaya, 1998) สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพเปนการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพทั้ง                       

สุขภาพ กาย ใจ อารมณสังคมที่เก่ียวของสัมพันธกันอยางสมดุลในชีวิตประจําวันอยางมีระบบระเบียบ                              

มวีนิยัควบคมุตน ทัง้ทางดานการกิน การนอน การพกัผอน การขบัถาย การปองกัน การตดิโรค และการเกดิโรค 

พฤติกรรมสุขภาพเกิดข้ึนไดจะตองมีปจจัยตางๆ ซึ่งจําแนกเปน  3 ลักษณะดวยกัน คือ 1) ปจจัยนํา เปนปจจัย

ที่ชวยในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม และการรับรู                          

ทีจ่ะนาํไปสูการกระทําในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวของกบัพฤติกรรมสุขภาพของบคุคล  2) ปจจัยเอือ้ เปนปจจัย

สนับสนุนหรือยับยั้งใหเกิดหรือไมใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมใชปจจัยดานบุคคล ไดแก ทักษะในการกระทํานั้นๆ   

แหลงทรพัยากร  ความสามารถเขาถึงบรกิาร เชน คาใชจาย  การเดนิทาง  ระยะทาง  การเสยีเวลา  การยอมรบั 

3) ปจจัยเสริม เปนการเสริมหรือแรงกระตุนใหกระทํา ไดแก สถานศึกษา ชุมชน สถานพยาบาล เชน แพทย  

พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย  

              จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวทาํใหผูวจิยันาํมาใชในการกาํหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 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. เคร่ืองมือในการวิจัย  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรม                      

แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดและ

ปลายเปด  สวนที่ 2 ปจจัยดานความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม  สวนที่ 3 ปจจัยดานคลินิก

ที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม และสวนที่ 4  ปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม                              

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ (Chiang Mai University. Faculty 

of Nursing, 2010) สวนที ่ 5 แบบแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เปนคาํถามปลายเปด แบบสอบถามนี้     

มีผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 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. การพิทักษสิทธิ์กลุ มตัวอยาง ผู วิจัยไดขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย                             

สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1) กลุมตัวอยางที่รักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา 

โดยเขาพบกลุมตัวอยางในคร้ังสุดทายของการรักษาพรอมแนะนําตัวเองและช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย

พรอมใหลงนามยินยอมเขารวมการศึกษาและแจกแบบสอบถาม 2) กลุมตัวอยางท่ีรักษาดวยการฝงเข็ม                      

ไมครบตามแผนการรกัษา โดยนํารายช่ือเพ่ือหาขอมูลท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทหรือชองทางอืน่ๆ จากเวชระเบยีน

ผูปวย และสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียตามท่ีอยู หรอื E-mail, Line, Facebook พรอมแนบเอกสารช้ีแจง

วัตถุประสงคของการวิจัยและการลงนามยินยอมเขารวมการศึกษา

 6. สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก สถติเิชงิพรรณนา โดยใชคาความถี ่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

ปรญิญาตร ีรอยละ 36.13  มอีาชพีรบัราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ รอยละ 21.94 มรีายได 15,001 - 25,000 บาท 

รอยละ 26.45  สวนใหญมารับการรักษาฝงเขม็ดวยกลุมอาการปวด รอยละ 46.45  และรับประทานยารวมกบั

การฝงเข็ม รอยละ 36.46 สวนใหญมีความเห็นวาโรคหรืออาการที่มาฝงเข็มมีความรุนแรงปานกลาง                                   

รอยละ 49.68 และไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวยรอยละ 61.94
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 2. ความสัมพันธของความต้ังใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม พบวา คะแนนความตั้งใจ               

ที่มีผลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่รักษาครบตามแผนการรักษาและไมครบตามแผนการรักษาของ                  

กลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.731, p < 0.001) โดยผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบ

ตามแผนการรักษามีคะแนนของความต้ังใจเฉล่ียที่สูงกวาผูที่รับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา                         

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม

 

 
 

t - test p - value  (n= 90)  (n= 20) 
Mean (SD) Mean (SD) 

  
 

12.84 (2.19) 10.73 (2.00) 8.731  0.001* 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 3. ความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
กับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็ม พบวา ทัศนคติและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวก

กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.738, p - value < 0.001                       

และ r = 0.677, p - value < 0.001) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธทางบวกในระดับที่ตํ่ากับ

ความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.464, p - value < 0.05) สรุปไดวา ทัศนคติมี                   

แนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลางถึงระดับสูงและการรับรู                            

การควบคุมพฤติกรรมมีแนวโนมความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลาง                        

สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีแนวโนมความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับต่ํา                          

ถึงระดับตํ่ามาก  ดังตารางที่ 2



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 57

 n  ± Pearson's 
Correlation  (r) p - value 

   
 310 29.89 ± 3.29 0.738 < 0.001*

 120 28.23 ± 2.61 0.679 < 0.001*
 190 30.93 ± 3.25 0.687 < 0.001* 

   
 310 11.86 ± 1.63 0.464 < 0.001*

 120 11.09 ± 1.54 0.191    0.037*
 190 12.35 ± 1.49 0.485 < 0.001* 

 
  

 310 16.52 ± 2.69 0.677 < 0.001*
 120 15.29 ± 2.31 0.586 < 0.001*

 190 17.29 ± 2.63 0.634 < 0.001* 

ตารางที่ 2 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุม

พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มแยกตามกลุมตัวอยาง 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 4. ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ
และไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยทางดานประชากรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ

และไมครบตามแผนการรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก อายุ การศึกษา โรคประจําตัว 

บุคคลในครอบครัวเคยฝงเข็ม และการเคยฝงเข็มมากอน เมื่อพิจารณาตามขนาดของความสัมพันธ พบวา 

ปจจัยการเคยมารับการฝงเข็มมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายไดวากลุมตัวอยาง                

ที่เคยมารับการฝงเข็มมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.05 เทา เม่ือเทียบกับ                            

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) 

และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา 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 
ความสัมพนัธของปจจยัทางดานประชากรทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการรับรกัษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา

  
(n = 90) 

 (n= 20)
Crude OR (95%CI) p - value

   
< 45  29(45.32) 35(54.68) 1.00 
45-60  86(65.65) 45(34.35) 2.31(1.25-4.25) 0.007*
> 60  75(65.22) 40(34.72) 2.26(1.21-4.22) 0.010*

   
/ / . / . /

 
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) 37(50.00) 1.00  
  153(64.83) 83(35.17) 1.84(1.09-3.13) 0.023*

   
 155(64.32) 86(35.68) 1.00  

 35(50.72) 34(49.28) 0.57(0.33-0.93) 0.042*
   

 43(48.86) 45(51.14) 1.00 
  147(66.22) 75(33.78) 2.05(1.24-3.39) 0.005*

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 5. ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอ่ืน และความต้ังใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ                       

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก ดานบริการ  ดานเจาหนาท่ี ดานราคา ดานการเขาถึงบริการ                                

ดานกายภาพและดานกระบวนการ สวนปจจยัดานการรกัษาไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการรับรกัษาฝงเขม็ 

รวมท้ังความตั้งใจท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา                    

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  ปจจัยดังกลาวทุกปจจัยมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญ                    

ทางสถิติ  (p - value  < 0.001) อธิบายถึงปจจัยดานคลินิกไดวา กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานบริการ                

มีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 3.97 เทาเมื่อเทียบกับ                            
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กลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นวาดานบริการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62, p - value                         
< 0.001)  กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานเจาหนาท่ีมีความเหมาะสมดีมาก  มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็ม                        
ครบตามแผนการรกัษาเปน 6.03 เทาเมือ่เทยีบกบักลุมตัวอยางทีม่คีวามเหน็วาดานเจาหนาท่ีมคีวามเหมาะสมดี 
(95% CI อยูในชวง 3.63 - 10.02 , p - value < 0.001) 
 สวนปจจัยทางดานอื่น อธิบายไดวากลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคา มีความเหมาะสมดีมาก                        
มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 7.18 เทา เม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา                                
ราคามีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 4.20 - 12.57,  p - value <  0.001) กลุมตวัอยางทีม่คีวามเหน็วา 
การเขาถึงบริการความเหมาะสมดีมาก  มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา เปน 3.91 เทา                 
เม่ือเทยีบกบักลุมตัวอยางทีม่คีวามเหน็วาการเขาถงึบริการ มคีวามเหมาะสมด ี(95% CI อยูในชวง 2.40 - 6.38 , p 
- value < 0.001) กลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นวา ดานกายภาพมีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษา                  
ฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.99 เทาเม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นวาดานกายภาพ                                    
มีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 1.73 - 5.16 , p - value <  0.001)  กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา                     
ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรกัษาเปน 5.27 เทา                            
เม่ือเทยีบกบักลุมตัวอยางทีม่คีวามเหน็วา ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62 , 
p - value < 0.001) 
 สวนความต้ังใจอธบิายไดวากลุมตวัอยางท่ีมคีวามตัง้ใจดีมาก มโีอกาสมารบัรกัษาฝงเข็มครบตามแผน  
การรักษาเปน 6.71 เทาเม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางท่ีมีความตั้งใจดี (95% CI อยูในชวง 4.04 - 11.16,                                 

p - value  <  0.001) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา               

ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา

   
(n = 90) 

 
(n = 20) Crude OR (95%CI) p - value 

   
 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) 74(64.91) 1.00
 150(76.53) 46(23.47) 6.03(3.63-10.02) < 0.001*

  
 78(43.80) 100(56.18) 1.00

 112(84.85) 20(15.15) 7.18(4.20-12.57) < 0.001*
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ตารางที่ 4  
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา               
ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา (ตอ)

  
 71(45.80) 84(54.20) 1.00

 119(76.78) 36(23.22) 3.91(2.40-6.38) < 0.001*
  

 29(40.85) 42(59.15) 1.00
 167(67.36) 78(32.64) 2.99(1.73-5.16) < 0.001*

  
 82(46.07) 96(53.93) 1.00

 108(81.82) 24(18.18) 5.27(2.34-6.62) < 0.001*
  

 49(36.84) 84(63.16) 1.00
 141(79.66) 36(20.34) 6.71(4.04-11.16) < 0.001*

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 เมื่อนําตัวแปรดานตางๆ ในตารางที่ 4 มาวิเคราะหดวยสถิติ Multivariable Logistic Regression 
พบวา  ปจจัยทางดานประชากร ไดแก อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยฝงเข็มมากอน และ
ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเม่ือเจ็บปวย สามารถทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตาม 
แผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value  < 0.05) อธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ                                 
ไมรบัราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกจิมารบัการฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษาเปน 0.19 เทาเมือ่ปจจัยอ่ืนเทากัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) รองลงมา กลุมตัวอยางที่ไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บ
ปวยจะรบัการฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษาเปน 2.56 เทาอยางมนียัสําคัญทางสถติ ิ(p - value เทากับ 0.008)        
เม่ือปจจัยอ่ืนเทากันและกลุมตัวอยางท่ีเคยรับการฝงเข็มมากอนจะมารับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
เปน 2.39 เทาเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.025) สวนปจจัยทางดานอื่น
มีเพียงดานราคาเพียงดานเดียวสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาได                     
โดยกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน                      
การรักษาเปน 4.80 เทาของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมี

 
  

(n = 90) 
 

(n = 20) Crude OR (95%CI) p - value 
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นัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) และความตั้งใจสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยกลุมตัวอยางท่ีมีความต้ังใจดีมากจะมารับการรักษา                    
ฝงเขม็ครบตามแผนการรักษาเปน 5.38 เทา เมือ่ปจจยัอืน่เทากนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ(p - value < 0.001) 
ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5  
คาสมัประสิทธิข์องการวเิคราะหความถดถอยแบบพหุคณูของปจจยัทางดานประชากร  ปจจยัทางดานคลินกิ 
ปจจัยทางดานอื่นและความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา

 Adjusted OR
(95% CI ) 

p – value 

  
/  0.19 (0.69 - 0.52) 0.001* 

 2.39 (1.12 - 5.12) 0.025* 
 2.56 (1.28 - 5.13) 0.008* 

   
 4.80 (1.83 - 12.54) 0.001* 

 5.38 (2.32 - 12.47)            < 0.001* 
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
        จากผลการวิจัย พบวา ความตั้งใจมีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มจนครบตาม                                  

แผนการรักษาและผูปวยท่ีรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนของความตั้งใจเฉลี่ยท่ีสูงกวา                                      
ผูทีร่บัรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา โดยแนวคิดความต้ังใจเกดิจากทศันคตขิองบคุคลและการไดรบั
การสนบัสนุนจากกลุมอางอิง (Fishbein & Ajzen, 1975) และการรบัรูความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม 
(Ajzen, 1985 cited in Pongamphai, 2008) บุคคลจะกระทําพฤติกรรมไดสําเร็จเกิดจากความตั้งใจ                             
ในการควบคมุปจจยัตางๆ และความตัง้ใจเปนปจจยัสําคญัทีน่าํไปสูการปฏบิตัแิละเปนตวัทาํนายการปฏบิตัไิด 
อีกทั้งเปนตัวบงชี้วาบุคคลไดทุมเทและพยายามมากนอยเพียงใดที่กระทําพฤติกรรมนั้น แสดงใหเห็นวา                   
กลุมตัวอยางท่ีมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวาจึงมีความต้ังใจ                
ที่จะรับการรักษาครบตามแผนการรักษาสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมารับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012) พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะไปตรวจเลือด                 

เพื่อหาเชื้อ เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง 
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 2. ความสัมพนัธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางองิและการรบัรูการควบคมุพฤติกรรม
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม
  จากผลการวิจัย พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับสูงใน                

กลุมตัวอยางทุกรายและในระดับปานกลางเมื่อแยกตามกลุมตัวอยางครบและไมครบตามแผนการรักษา                   

จากแนวคิดความตัง้ใจท่ีกลาววา เม่ือบุคคลมทีศันคติทีด่ตีอพฤติกรรมและมีกลุมอางอิงท่ีมอีิทธิพลตอตัวเขา 

บุคคลน้ันจะมีความตั้งใจกระทําพฤติกรรมน้ันมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012)                   

พบวา ประชากรที่ศึกษามีระดับทัศนคติเชิงบวกตอการฝงเข็มแยกตามกลุมโรคโดยเฉพาะกลุมอาการปวด                  

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดและหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพและมีความเชื่อวาการรักษาสุขภาพ                              

เปนการปองกันจากโรคตางๆ ไดจะสงผลใหเกิดพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองทีด่ขีึน้ (Wiropisutawong, 2011)

  สวนการคลอยตามกลุมอางอิงกับความต้ังใจรับการรักษาฝงเข็มในกลุมตัวอยางทุกรายมี                               

ความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า เมื่อแยกตามกลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางไมครบและ                      

ครบตามแผนการรักษามีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามากและตํ่าตามลําดับ แสดงให

เห็นวา การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธกบัความต้ังใจรับการรักษาฝงเข็มท้ัง 2 กลุมตัวอยางในระดับต่ํา

ไมแตกตางกัน ซึ่งการคลอยตามกลุมอางอิง เปนการรับรูของบุคคลตอแรงผลักดันทางสังคมในการกระทํา

พฤตกิรรมนัน้ การท่ีบคุคลมีการคลอยตามกลุมอางองิมากในการกระทาํพฤติกรรมจะทาํใหบคุคลมีความตัง้ใจ

ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน (McKinlay, Couston & Cowan, 2001  cited in Pongamphai, 2008) ทั้งน้ี                              

บุคคลที่มีความสําคัญ สื่อ และขาวสารเปนแรงจูงใจที่มีผลตอแรงผลักดันใหกลุมตัวอยางของการวิจัยน้ี                         

มารับการฝงเข็มในระดับตํ่า ทําใหเห็นวาการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้ไมมีผล    

หรอืมผีลนอยตอการมารบัรกัษาฝงเขม็ ซึง่การวจิยันีแ้ตกตางจาก Sombatwanichkul (2015) พบวา การคลอยตาม

กลุมอางอิงมีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคสมุนไพรจีนอยูในระดับปานกลาง 

  สวนการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง                           

ทัง้  2 กลุมตวัอยางทีไ่มแตกตางกนั เมือ่แยกตามกลุมตวัอยางไมครบและครบตามแผนการรกัษา ซึง่การรับรู                 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยบุคคลตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดเขาจะมีความเชื่อ

ความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมนั้นไดและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ (Piriyakul, 2008) นอกจากน้ี                       

หากบุคคลมีระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมาก บุคคลน้ันย่ิงจะมีความตั้งใจในการกระทํา

พฤติกรรมน้ันมากข้ึน เม่ือกลุมตัวอยางสามารถควบคุมตนเองใหมารับรักษาฝงเข็มไดก็มีความเปนไปไดที่จะ

มารบัรกัษาฝงเขม็สงูไปดวย สอดคลองกบัการศึกษาของ Pongamphai (2008) พบวา กลุมตวัอยางมีการรบัรูวา

ตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง                                        

กับความตั้งใจในการมารับบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี 

 3. ความสมัพนัธของปจจยัทางดานประชากร ปจจยัทางดานคลินกิ ปจจยัทางดานอ่ืน และ
ความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา
        จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
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ครบ และไมครบตามแผนการรักษา ไดแก อาชีพ เปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง พบวา กลุมตัวอยาง                             

ที่ไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เขามารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาคิดเปนรอยละ 64.05 

สอดคลองกับการศึกษา ของ Chaimay, Boonrod & Simla  (2012) พบวา อาชีพมีผลตอการใชสมุนไพร                      

ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิไดแก อาชีพคาขาย/รบัจางท่ัวไป  และพอบาน/แมบาน  

แสดงวาผูที่รับราชการอาจจะไมมีเวลาหรือเวลารับการรักษาไมสะดวกสําหรับการเขารับการฝงเข็มใน                         

เวลาราชการ ถงึแมวาจะสามารถใชสทิธิได ทาํใหมารับการรกัษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษานอยกวากลุมท่ี

ไมไดรบัราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกจิ  ความไมจาํเปนตองมีผูดแูลเมือ่เจ็บปวยมีโอกาสมารับรกัษาฝงเข็มครบ

ตามแผนการรักษามากกวา เม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นวา  จําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย 

เน่ืองจากการไมตองพ่ึงพาผูดูแลทําใหกลุมตัวอยางสามารถมารับบริการฝงเข็มไดดวยตนเองจึงทําใหการมา

รักษาฝงเข็มครบ ตามแผนการรักษา และเปนไปไดมากกวากลุมที่ตองรอหรือตองการใหมีผูดูแลมาสงเขารับ

การรักษาดวยการฝงเข็ม  การเคยมาฝงเข็มมากอนมีโอกาสมารับรกัษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเม่ือเทียบ

กับกลุ มตัวอยางที่ไมเคยฝงเข็มมากอน กลุมตัวอยางเคยมาฝงเข็มเขามารับรักษาฝงเข็มครบตาม                                    

แผนการรักษาคิดเปนรอยละ 66.22  ทั้งนี้การรักษาดวยการฝงเข็มอยางถูกวิธเีปนการรักษาที่ปลอดภัยและ                            

ใหผลการรักษาท่ีดีในหลายโรคที่เปนประโยชนในการรักษาอาการหลายอยาง สามารถนํามาเสริมการรักษา

ดวยวิธีอื่นๆ หรือใชเปนการรักษาเพียงอยางเดียว เมื่อผูปวยมีประสบการณการรักษาท่ีดีจะสงผลใหกลับมา

รับการรักษาอาการเจ็บปวยอีก จึงมีการเขามารักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาสูงกวา สอดคลอง

การศึกษาของ Vangmeejongmee (2009) พบวาหากผูปวยมีความพึงพอใจจะมาใชบริการซํ้าอีก 

 สวนปจจัยทางดานอื่นมีเพียงดานราคาดานเดียวที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและ               

ไมครบตามแผนการรักษาและยังเปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความคิด

เหน็วาปจจยัดานราคามีความเหมาะสมดมีากมีโอกาสมารบัรกัษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเมือ่เทียบกับ

กลุมตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นวาปจจัยดานราคามีความเหมาะสมดี  ซึ่งราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการ

และราคาเปนปจจยัสาํคญัในการบอกถึงคณุภาพทีจ่ะไดรบับริการ (Na Bang Chang & Asharungrot, 2010) 

และสอดคลองกับการศกึษาของ Xueping (2008) พบวา มคีวามพงึพอใจในคารักษาพยาบาลในราคาทีเ่หมาะสม                  

สวนความตั้งใจในกลุมตัวอยางที่มีความต้ังใจดีมากมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา                        

เม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางท่ีมีความตั้งใจดี โดยกลุ มตัวอยางท่ีมีความตั้งใจดีมากมารับรักษาฝงเข็ม                               

ครบตามแผนการรักษา คดิเปนรอยละ 79.66  ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของฟซเบียนและไอนเซน 

(Fishbein & Ajzen, 1975) ทีก่ลาววา เมือ่บคุคลมตีัง้ใจทีด่ตีอพฤติกรรมและมกีลุมอางองิทีม่อีทิธพิลตอตวัเขา  

บคุคลจะมีความต้ังใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมน้ันมาก นอกจากนีห้ากบุคคลมีระดบัความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมมาก บุคคลนั้นก็ยิ่งมีความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นมากขึ้น

 การศึกษาคร้ังน้ี พบขอจํากัดของการนําผลวิจัยไปใช เน่ืองจากเปนการศึกษาภาคตัดขวางแบบ

วเิคราะห การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึง่เปนการศกึษาเฉพาะกลุมโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎพีฤติกรรม

ตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) และศึกษาปจจัยทางดานประชากร ดานคลินิก และดานอื่นเทาน้ัน                    
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ไมสามารถอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางไป หรือที่มีจํานวนแตกตาง

จากนี้หรือในพื้นที่ที่แตกตางจากนี้จึงควรศึกษาตัวแปรดานอื่นรวมทั้งการปรับเครื่องมือวิจัยดวย

 

สรุป
 ทศันคติและการรบัรูการควบคมุพฤติกรรมมคีวามสมัพันธทางบวกในระดบัปานกลางกบัความตัง้ใจ

รับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)  สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับที่ตํ่ากับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สวนปจจัย

ทีส่ามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมรบัรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรกัษา ไดแก  อาชพีไมรบัราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเม่ือเจ็บปวย ดานราคามีความเหมาะสมดีมาก                   

และความต้ังใจสามารถทํานายพฤตกิรรมรบัรักษาฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษาไดอยางมนียัสําคัญทางสถติิ 

(p - value < 0.05) หากสงเสริมสนับสนุนดานทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุม

พฤติกรรม อีกทั้งปจจัยดานประชากร ดานคลินิกและดานอื่น สงผลใหกลุมตัวอยางมีความต้ังใจรับรักษา                   

ฝงเข็มจนครบตามแผนการรักษา

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
  1.1 ควรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ประโยชนของการรักษาดวยการฝงเข็ม

เพื่อใหความเชื่อมั่นตอความปลอดภัยในการฝงเข็มและการสงเสริม ตลอดจนติดตามการมารับรักษาฝงเข็ม

ใหครบตามแผนการรักษา 

  1.2 การใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธจากคน สื่อทางดานตางๆ อีกท้ังสงเสริมใหคนใน

ครอบครัวสนับสนุนใหผูปวยมารับการรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา

  1.3 ควรจดักลุมผูปวยไดตัง้แตครัง้แรกทีเ่ขามารับบรกิารรบัรกัษาดวยการฝงเขม็เพือ่ใชทาํนาย

พฤติกรรมการมารักษาครบและไมครบตามแผนการรักษา แลวดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหผูปวยมารักษาฝงเข็ม

ครบตามแผนการรักษา

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมกีารศึกษาผลการรักษาดวยการฝงเข็มในโรคทางอายุกรรม เชน โรคความดนัโลหติสูง 

โรคเบาหวาน นอกจากโรคกลามเนื้อและกระดูกหรือกลุมอาการปวด

  2.2 ควรมีการศึกษาแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) เพ่ือหารูปแบบที่จะ  

สงเสริมการรักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาหรือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative                              

Research) โดยการสัมภาษณเจาะลึกถึงพฤติกรรมมารับรักษาฝงเข็มในกลุมผูปวยที่มารักษาฝงเข็มไมครบ

ตามแผนการรักษา
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การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคหลกัเพ่ือศกึษาการพัฒนาสมรรถนะครมูธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซยีน 

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                    

การวิจยัแบบ EDFR นาํกรอบแนวคดิทีไ่ดจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ สรางแบบสมัภาษณ
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ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อนําไปสรุปเปน (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ขัน้ตอนท่ี 1.2  การตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิค

การวิจัยแบบ EDFR โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คนรอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 1.3 การตรวจสอบ 

(ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR                           

โดยใชแบบสอบถามผูเช่ียวชาญกลุมเดิมจํานวน 17 คนรอบท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความเปนไปไดและ

ความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยใชแบบสอบถาม                            

ความคิดเห็นจากครูมัธยมศึกษาจํานวน 322 คน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน                       

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สามารถกําหนดได 3 ดาน 17 สมรรถนะ (176 ตัวชี้วัด)                        

2) ผลการสรางสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ                       

ครูมัธยมศึกษาเพ่ือรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 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) การแลกเปล่ียนเรียนรู 3.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 3.5) การเรียนรูแบบใชปญหา   

เปนฐาน 3.6) การจดัการความรู 4) กระบวนการพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีนประกอบดวย 

5 ขั้นตอน (18 ตัวชี้วัด) ไดแก ขั้นที่ 1: การศึกษาความตองการในการพัฒนาความเปนประโยชน                                

ของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 2: การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 3:                      

การออกแบบโปรแกรม/หลกัสตูรการพัฒนาบุคลากร ขัน้ที ่4: การดาํเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 

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
 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอระบบการศึกษาของไทย           

คือในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดกาวเขาสู การเปน                                     
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“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)” Ministry of Foreign Affairs (2015) สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะท่ีเปนหนวยงานซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจุดเนน

ขอท่ี 8 “นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกัน                           

ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)” เพื่อเตรียมเยาวชนไทยใหมีความพรอม

มสีมรรถนะสําคัญในการเปนสมาชิกท่ีดขีองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (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) ไดทาํการวจิยัเพือ่กําหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะและแนวทางในการพฒันามาตรฐาน 

สมรรถนะของครูในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือใชสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบวา          

เปนกรอบเพื่อใชในการพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของครูเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ

ของผูเรียนทีท่าํใหผูเรียนไปสูเปาหมายและประสบความสาํเรจ็  ครูเปนผูทีม่คีวามสาํคัญตอการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของชุมชน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาเพื่อรองรับการเขาสู                                

ประชาคมอาเซียน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา                                

สูประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค
 1. วัตถุประสงคหลัก
  เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน

 2.  วัตถุประสงคเฉพาะ
  2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู ประชาคมอาเซียน วิธีการพัฒนาสมรรถนะ                                  

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

ที่จําเปนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและครูในศตวรรษท่ี 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

และสถานศึกษาไดแก การสรางเครือขายกับหนวยงาน องคกรอื่นๆ และบุคคลท่ีเก่ียวของ การใช                             

เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม การแลกเปลีย่นเรียนรู ชมุชนการเรยีนรูทางวิชาชพี การเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานและการจัดการความรู

 4.   แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
  Chanbanjong (2006)  Mongkonwanich (2512)  Anannawee (201) ไดเสนอขั้นตอนใน

กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 1) ขัน้การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขัน้กาํหนด

เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร                   

4) ขั้นดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
  Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             

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) ไดกาํหนดขอบขายสาระและมาตรฐานสมรรถนะของครใูนศตวรรษ

ที ่21 ของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 11 ประเทศไว 5 ดานคอื 1) ความรูในวชิาชพี 2) ทกัษะในวชิาชพี 

3) บุคลิกภาพ 4) จริยธรรมและคานิยมในวิชาชีพ 5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยผูวิจัยไดกําหนดวิธี

การศึกษา ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1  การสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน                           

โดยการประยุกตใช เทคนิคการวิจัยแบบ 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                     

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี                        

เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของครูใน         

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพือ่รองรบัการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและครใูนศตวรรษที ่21 โดยสรปุเปน 3 ดานคือ 

1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จาํนวนท้ัง 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) สรางแบบสมัภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง 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

สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบท่ี 1                                     

โดยใชแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน  ประกอบดวยผูบริหาร

สถานศกึษา จาํนวน 7 คน ผูบรหิารการศกึษาจาํนวน 6 คน และครรูะดบัมัธยมศกึษา จาํนวน 4  คน  เพือ่ตรวจสอบ

ความเหมาะสม และนํา (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน เก็บขอมูล                          

ดวยระบบออนไลน รอบท่ี 1 วิเคราะหคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉล่ียเลขคณิตและ                                   

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละขอคาํถาม เพ่ือคดัเลอืกตัวชีว้ดั สรปุผลรอบที ่1 ขัน้ที ่1.3 การตรวจสอบ (ราง) 

การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบท่ี 2                   

โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบสอบถามรอบ 1 แตมีการเพิ่มคามัธยฐาน 

คาพิสัยระหวางควอไทลของแตละขอคําถาม สอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญ                          

กลุมเดียวกับรอบท่ี 1 เพ่ือยืนยันคําตอบเดิมหรือเปล่ียนความคิดเห็นใหม  จากนั้นวิเคราะหหาคามัธยฐาน                             

คาพิสัยระหวางควอไทล  คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอคําถาม เพ่ือคัดเลือก              

ตัวชี้วัด สรุปผลรอบที่ 2
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 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ                                 

ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน จากครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 322 คน เก็บขอมูล

ดวยระบบออนไลน โดยใชวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช                       

ในการเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก แบบสอบถามประเมนิความเปนไปไดและความเปนประโยชน แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)

ผลการวิจัย
 การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน เปนการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครู

มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
  1.1 ผลจากการศกึษาสมรรถนะครูมธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน  จากการศกึษาเอกสาร
และสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่กลาววา “ครูตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เกี่ยวของกับรายวิชา       

ที่สอนโดยเฉพาะอยางย่ิงความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร" และ “ครูในระดับมัธยมศึกษา                             

ตองมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก เน่ืองจากปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไดรับการพัฒนา 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) ขัน้กําหนดเปาหมายและวตัถปุระสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ออกแบบโปรแกรม/

หลกัสตูรการพฒันาบุคลากร 4) ขัน้ดาํเนินงานตามโปรแกรมพฒันาบุคลากร 5) ขัน้การประเมนิผลการพัฒนา

บุคลากร

 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
      2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน 
ประยุกตใชเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รอบที ่1 และรอบท่ี 2 การเลอืกตวัชีว้ดัทัง้หมด  385 ตวัชีว้ดัผูเชีย่วชาญ

ทั้ง 17 คน มีความเห็นสอดคลองกันวาเปนตัวช้ีวัดท่ีมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาสมรรถนะครูสู                      
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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 ตัวช้ีวัด ไดแกความรูเก่ียวกับ 1.1) เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชา                        

ที่เกี่ยวของ 1.2) ประเทศไทย 1.3) อาเซียน 1.4) ขาวสารท่ีทันเหตุการณประเทศนอกกลุมอาเซียน                                     

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

จรรยาบรรณวิชาชพีคร ู 3.2)  มจีติวทิยาสําหรบัคร ู3.3) ความเปนพลเมืองไทย  3.4) ความเปนพลเมืองอาเซียน 

3.5) ความเปนพลเมืองโลก

   สวนที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาประชาคมอาเซียนจํานวน 6 วิธีการ                           

190 ตวัชีว้ดั ไดแก 1) การสรางเครอืขาย 2) การใชเทคโนโลย ีสารสนเทศและนวตักรรม 3) การแลกเปลีย่นเรียนรู 

4) ชมุชนการเรยีนรูทางวิชาชพี 5) การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และ 6) การจดัการความรู 

   สวนที ่3 กระบวนการพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน จาํนวน 5  ขัน้ตอน 

18 ตัวช้ีวัด ไดแก  1)  ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมายและ

วตัถปุระสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ออกแบบโปรแกรม/หลกัสตูรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ดาํเนินงาน

ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร และ 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

  2.2 ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ
ครมูธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซยีน พบวาผลการประเมนิอยูในระดบัมาก มผีลการประเมนิความเปนไปไดของ

สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานความรู ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรูเกี่ยวกับเน้ือหา

สาระในรายวิชาท่ีสอนและเน้ือหาวิชาท่ีเกี่ยวของ ผลการประเมินความเปนประโยชนของสมรรถนะครู

มธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน ดานความรู ดานทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุคอื ความรูเกีย่วกบัเนือ้หาสาระในรายวชิา

ที่สอนและเน้ือหาวิชาที่เก่ียวของ ดานทักษะมากมีผลการประเมินความเปนไปไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ                      

ทกัษะการคิด วเิคราะห สงัเคราะห และวจิยัทางการศึกษา อยูในระดบัมาก ผลการประเมินความเปนประโยชน

ของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะการใชภาษาและ                 

การส่ือสารอยูในระดับมาก ผลการประเมินความเปนไปไดของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน  

ดานคุณลกัษณะสวนบุคคลทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ความเปนพลเมืองอาเซียน อยูในระดับมาก   ผลการประเมนิ

ความเปนประโยชนของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด                        

คือ คุณลักษณะความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
                ผลจากการศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนสรุปไดวา 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   ชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ การเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐาน                               

การจัดการความรู ทัง้นีว้ธิกีารพัฒนาดังกลาวสามารถนาํไปใชในการพฒันาสมรรถนะดานความรู  ทกัษะ และ

คณุลกัษณะสวนบคุคลของครไูดครบถวน สวนกระบวนการพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซยีน

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมาย                                      

และวัตถปุระสงคของการพฒันาบคุลากร 3) ขัน้ออกแบบโปรแกรม/หลักสตูรการพฒันาบคุลากร  4) ขัน้ดาํเนนิงาน

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 ความรูเกีย่วกบัเนือ้หาสาระในรายวชิาทีส่อน                

และเนื้อหาวิชาที่เก่ียวของประเทศไทย อาเซียน ขาวสารท่ีทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน                 

การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งน้ีการที่ครูจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดสําเร็จ ตัวครูเองตองมี                    

ความรูความชาํนาญในเนือ้หาสาระวชิาทีต่นเองสอนและวชิาทีเ่ก่ียวของเพือ่ถายทอดใหผูเรียนไดอยางถูกตอง 

โดยเฉพาะความรูเกีย่วกับอาเซียน ไดแกเรือ่งท่ีเกีย่วกับดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวฒันธรรม การเมืองและ

ความม่ันคง ทัง้ของประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซยีน ซึง่เปน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน สอดคลอง

กับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014)  Sinlarat  (2015) และ Parkpoom (2013) ไดกําหนดและ

เสนอสมรรถนะท่ีจาํเปน คอื ความเชีย่วชาญทางดานเนือ้หาและวิธกีารสอน การพฒันาวชิาชีพและการเรยีนรู

ตลอดชีวิต ความรู เก่ียวกับเน้ือหาสาระในรายวิชาท่ีสอนและวิชาท่ีเก่ียวของกับประเทศไทย อาเซียน                          

ขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน
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    2.1.1.2  สมรรถนะดานทกัษะ ประกอบดวย ทกัษะการใชภาษาและการส่ือสาร ทกัษะ                 

การใชสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการจัดการเรยีนรู ทกัษะการเปนผูนาํคร ูทกัษะการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ ทักษะการทํางานเปนทีม ทั้งนี้จะเห็นไดวาการท่ีจะพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ัน                    

ตัวครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในเร่ืองความรู โดยจัดใหตามความถนัด ความสนใจ             

และความสามารถของผูเรียนแตละคน แตละกลุม สอดคลองกับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014) 

ไดกําหนดทักษะในการใชทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค (Pedagogies) การจัดการ                   

ชั้นเรียน และการประเมินผูเรียน  สวนแนวคิดของ Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบ สมรรถนะที่จําเปน                

สําหรับครูดานทักษะ ประกอบดวย ทักษะการใชภาษาและการส่ือสารการใชสื่อนวัตกรรมและ                                

เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการเรยีนรู การเปนผูนําคร ูการพฒันาตนเองและวชิาชพี และการทาํงานเปนทมี

และ  Sanrattana (2013) กลาววา ครูเกือบท้ังหมดในปจจุบนัถือเปนชาวอพยพดจิทิลั มคีณุลักษณะแตกตาง

จากนักเรียนที่เปนชาวพื้นเมืองดิจิทัล

    2.1.1.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแกคุณลักษณะความเปนผูมี

คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูประกอบดวย คณุลกัษณะความเปนผูมจีติวญิญาณสาํหรบัครู                            

ความเปนพลเมืองไทย  ความเปนพลเมืองอาเซยีน  ความเปนพลเมืองโลก ทัง้น้ีจะเหน็ไดวาครคูอืผูทีท่าํหนาท่ี

สอนใหศิษยเกิดความรู และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นําประโยชนใหแกสังคมไดในอนาคต ดังน้ันครูเอง                    

ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียนโดยการปฏิบัติตนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณสําหรับครูอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ Sintapanon (2015)                             

SEAMEO INNOTECH (2014) และ Parkpoom (2013) ไดสรุปไววาคุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21               

ควรมีลักษณะสําคัญ คือมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติตน                         

เปนแบบอยางท่ีดีตอบุคคลทั่วไป โรงเรียนและชุมชน เปนผูมีจติวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย 

ความเปนพลเมืองอาเซียนและความเปนพลเมืองโลก

   2.1.2   วธิกีารพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซยีนสามารถสรุปไดวามวีธิกีาร

ที่เหมาะสม 6 วิธีการไดแก 

      2.1.2.1  การสรางเครือขาย (Network) ไดแก การศกึษาตอ การศกึษาดงูานโครงการ                 

แลกเปล่ียนครู โครงการแลกเปล่ียนครูและนักเรียน  การเชื่อมตอหองเรียน เปนการพัฒนาสมรรถนะ                             

ดานความรูของครู เพ่ือจะไดนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ        

Jongsatityu & Jitjang (2014) เสนอวา การยกระดับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา                        

ขั้นพื้นฐานไดโดยไมตองหวังพึ่งหนวยงานภาครัฐจากสวนกลางแตเพียงดานเดียว  

     2.1.2.2  การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม (Technology, Information,                           

Innovation) ไดแก การใชแหลงเรียนรู และทรัพยากรการเรียนรู ที่มีอยู ในโรงเรียน นอกโรงเรียน                                          

ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสําเรจ็รปู สอดคลองกบัแนวคดิของ Sinlarat et al (2017) กลาววาในศตวรรษที ่21                                                        

ผู เรียนและผู สอนใชเทคโนโลยีเพ่ือการสืบคน การนําเสนอและสื่อสารกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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อยางไรพรมแดน สอดคลองกบัแนวคดิ Cheamchoy (2012) กลาววา โลกในยุคปจจุบนัการพัฒนานวตักรรม

เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหทกุองคการสรางจดุยืนท่ีเขมแขง็ เปนการสรางสมรรถนะในการแขงขันอยางยัง่ยืน 

และ Songkram (2014)  กลาววา สวนสําคัญในการสรางนวัตกรรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียน  

     2.1.2.3  การแลกเปลีย่นเรยีนรู (Knowledge Sharing) เปนวธิกีารพฒันาครไูดทัง้สองดาน 

ไดแก การแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง                 

การพฒันาทกัษะทีจ่าํเปนของตวัครูเองเพือ่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป สอดคลองกับแนวคดิ Songkram 

(2014) กลาววา การแลกเปลี่ยนเรียนรูอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเรียนรู

     2.1.2.4 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)                        

เปนวิธีการพัฒนาระดับองคกรท่ีตองอาศัยความรวมมือของทีมงานเปนสําคัญ หากสถานศึกษานําชุมชน                  

การเรียนรูทางวิชาชพีมาใชในการพัฒนาสมรรถนะดานความรูใหกบัตัวคร ู จะทําใหครูเกิดทักษะในการพัฒนา

ตนเองและสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล โดยมีมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย                    

ความเปนพลเมืองอาเซียนสอดคลองกับแนวคิดของ Manabu (2016)  กลาววาเปนที่ใชกันอยางกวางขวาง 

แนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูไดรับการยอมรับวาเปน “แนวทางสําคัญที่นาเชื่อถือที่สุดสําหรับการปฏิรูป

โรงเรียน”  Kurusapa (2017)  กลาววา แนวทางการสรางชมุชนการเรียนรูทางวชิาชพีประกอบดวยการวางแผน

การสอน ปฏิบัติการสอน สังเกตการเรียนรู และสะทอนการปฏิบัติ  และ Prachan &  Cheamchoy  (2018) 

กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก  การจัดการ การใชระบบพี่เลี้ยง  

การสรางเครอืขาย  การสรางบรรยากาศการเรยีนรู  การบรูณาการองคความรู  และ การสรางทมีแลกเปล่ียนเรียนรู

     2.1.2.5 การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Project based Learning: PBL) เปนกระบวนการ

พัฒนาสมรรถนะดานทักษะของตัวครู เปนการฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนระบบ                 

ใหกับครูเพื่อครูจะไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ เน นทักษะกระบวนการคิดแกปญหา                                        

การคิดสรางสรรค คดิวิจารณญาณ การสืบคนและรวบรวมขอมูล กระบวนการกลุม การบันทึกและการอภิปราย

สอดคลองกับ Panich (2013b)  กลาววา ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ครูตองฝกทักษะการออกแบบ                             

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Project Based Learning: PBL) ตัวครูเองตองเรียนรูและฝกทักษะ                           

ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูเปนทีม ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน สุนทรียสนทนา  (Dialogue)                         

สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) และเคร่ืองมือจัดการความรูตัวอื่นๆ  

     2.1.2.6 การจดัการความรู (Knowledge Management: KM) เปนวธิกีารพฒันาสมรรถนะ      

ดานความรูและทักษะของครู โดยการรวบรวมองคความรูที่มีอยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ                    

เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหครูทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง                   

ใหเปนผูรู นาํความรูทีไ่ดไปประยุกตใชในการพัฒนาครสููประชาคมอาเซียนใหเกดิประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

สอดคลองกับแนวคิดของ  Panich (2013a) Office of the Public Sector Development Commission & 

Thailand Productivity Institute (2006, 3) กลาววา การจัดการความรูประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแก

การคนหาความรู การสรางและการแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู
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   2.1.3   กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย                   

1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ                           

การพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นการออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขั้นการดําเนินงาน                         

ตามโปรแกรมพฒันาบคุลากร 5) ขัน้การประเมินผลการพัฒนาบคุลากร สอดคลองกบัแนวคดิของ Chanbanjong 

(2006) นําเสนอกระบวนการซึ่งตอเนื่องสัมพันธกันคือการศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน

บริหารการศึกษา  การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค               

ของการพฒันาบุคลากร การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การดําเนินงานตามโปรแกรม

พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

  2.2 ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
         ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ                                

ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Seangseemuk 

(2012) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา พบวา                          

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก Office of the Basic Education Commission (2011) กลาววา ไดเตรียม

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 โดยกาํหนดจดุเนนขอที ่8 “นกัเรยีน คร ูและบคุลากร

ทางการศึกษาทุกคนมีความพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน  มีภูมิคุ มกันต อการเปล่ียนแปลงใน                                                            

สงัคมพหวุฒันธรรม (ASEAN Community)”  สงเสรมิและสนบัสนนุ เตรียมความพรอมและสรางความเขมแขง็                   

ใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงมีความพรอมในการขับเคลื่อน                        

การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

สรุป
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน   

ผลการวิจัยพบวา 1)  การสรางและการตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูมัธยมศึกษา                            

เพ่ือรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน มี  3  ดาน 17  สมรรถนะ 168  ตัวช้ีวัด ไดแก                                                  

1.1)  ดานความรู   1.2)  ดานทักษะ 1.3) ดานคุณลกัษณะสวนบุคคล 2) วธิกีารพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษา

ทีเ่หมาะสมประกอบดวย 6 วธิกีารไดแก 2.1) การสรางเครอืขาย 2.2) การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม 

2.3) การแลกเปล่ียนเรียนรู 2.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 2.5) การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานคิด                            

2.6) การจัดการความรู 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย                    

5 ขั้นตอน ไดแก 3.1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 3.2) ขั้นกําหนดเปาหมาย                                  

และวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3.3) ขั้นออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร                                                 

3.4) ขั้นดําเนินงานตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 3.5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และ                         

ผลการประเมินความเปนไปไดอยู ในระดับมาก และความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครู                                        

สูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
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 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาและสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ควรพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยการการศึกษาความตองการในการพัฒนา                        

ความเปนประโยชนของการพัฒนาบุคลากร แลวกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร

เพือ่การออกแบบโปรแกรม/หลกัสตูรการพัฒนาบคุลากร จากนัน้ดาํเนนิงานตามโปรแกรมการพฒันาบคุลากร 

และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

  1.2  ผูบริหารสถานศึกษาควรนําวีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาไปใชในการพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษาใหเกิดสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู ประชาคมอาเซียนดวยการสรางเครือขาย                                

การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  การเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน  และการจัดการความรู 

  1.3 ครูทีผ่านการพัฒนาสมรรถนะครูมธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซยีนควรนําความรูไปถายทอด

และพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนตอไปดวยการนําสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะ

สวนบุคคลมาใชในกระบวนการพัฒนาผูเรียน

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรสรางคูมือที่ใชในการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน

  2.2  ควรนําสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือดังกลาว

  2.3 ควรศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

         2.4  ควรพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 และ                        

2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R & D) เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสังเกต                               

แบบสัมภาษณ แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ  แบบประเมินตนเองกอนอบรมและ
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หลังอบรม  แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา                       

สถิตทิีใ่ชคอืคารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที กลุมตัวอยางไดแก ครูบรรณารกัษ

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จํานวน 30 คน                          

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบสมรรถนะ

ครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 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) ดานทักษะภาวะผูนาํ และ 3) ประสิทธิผล

ของรูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูและมีประสบการณ                     

เพ่ิมข้ึนหลังใชรปูแบบสมรรถนะในระดบัมากอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 ผลการประเมนิประสทิธิผล

และประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21  พบวา                               

ผลโดยรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ  
  รปูแบบการพัฒนาสมรรถนะ     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

จดัการยคุใหม  ซึง่ในทุกมิตดิงักลาวน้ีจะมีความสมัพันธกนัอยางเปนระบบ (Chuanwan, 2010) ในการพฒันา

คุณภาพครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหครูยุคใหมมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะแกผูเรียน  เกิดการเรียนรู                     

ดงันัน้ครจูงึเปนวชิาชพีทีม่คีณุคา มคีวามหมายตอการพัฒนาประเทศ เพราะฉะน้ัน กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู                  

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงที่สงผลใหวงการครู

สามารถดึงดูดคนเกง  คนดี  มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  และสามารถ

จัดการเรียนรูในยุคนี้ไดอยางมีศักยภาพ  ในขณะเดียวกันครูก็สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง และแสวงหา

ความรูใหมๆ อยางตอเน่ืองอยูเสมอ ทําใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความม่ันคงในอาชีพ  มีขวัญกําลังใจ                               

ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน (Ministry of Education, 2010) 

 ความยั่งยืนกับการพัฒนาสมรรถนะครูภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 นี้                              

นบัไดวาเปนภารกจิสําคัญท่ีทาทายอยางมากตอความสาํเร็จของการพัฒนาทกุระบบ  อนัจะกอใหเกิดศักยภาพ

และประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตรแหงวิชาชพีและความเปนคร ูนัน่คือผลผลติของกระบวนการจัดการศึกษา 

ซึ่งก็หมายถึงผูเรียนนั่นเอง และเปนตัวบงช้ี หรือเปนสัญญาณของการสะทอนภาพลักษณออกมาสูสังคม                  

การศึกษาของประเทศไทย ผลลพัธทีเ่กิดข้ึนยอมเปนการตอบโจทยสาํคัญท่ีสงัคมโดยรวมตางมุงเปากลุมใหญ

ไปท่ี  “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                            

ของวิชาชีพแหงความเปนครูที่ถูกกําหนดข้ึนในหลากหลายกลยุทธ เพื่อความสําเร็จของการปฏิรปูการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับตางๆ จะเปนประเด็นสําคัญ       

ของการสรางประสิทธผิลในการพัฒนาศาสตรแหงความเปนครแูละเพ่ือสรางและพัฒนาคณุภาพครูใหกาวไป

ในสังคมแหงการเรียนรูสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นี้อยางมีประสิทธิภาพ  

 โลกในยคุปจจบุนัเปนยคุของขอมลูขาวสารและยคุทางดวนขอมลูทีก่าวหนามาก เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมีบทบาทที่สําคัญในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอาจจะส งผลกระทบ                                                       

ตอการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ทําใหรูปแบบ

การเรียนรูและวิธีแสวงหาความรูเปล่ียนแปลงไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมท่ีมีครูเปนผูถายทอด                    

ความรูสูนักเรียนเพียงฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง  ที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสราง                       

องคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 

นีม้าก  อกีทัง้ยคุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ครูตองใช ICT เปนเครือ่งมือในการจดัการเรียนรู             

ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน  ดังนั้นครูบรรณารักษจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาทักษะ

ในดานนี้เพ่ือใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง (Siritrangsri, 2014) และสอดคลองกับท่ี Panich (2013)                         

กลาวถึงมาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิผลของวิชาชีพแหง                          

ความเปนครู  โดยเฉพาะครูบรรณารักษผูมีบทบาทสําคัญในการแนะนําผูเรียนใหทันตอ ICT  ใหมีขอมูล                       

ที่ทันสมัย  เขาใจในระบบสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดั่งที่ Bellanca & Brandt 

(2011) บรรณาธิการหนังสือ เร่ือง ทักษะแหงอนาคตใหม: การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 กลาวไววา                                

ผลลัพธสุดทายหรือสิ่งที่นักเรียนควรไดรับภายหลังจบการศึกษาในดานทักษะแหงศตวรรษที่ 21  คือ ทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะดานสารสนเทศ  สื่อ   และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)                       

และไดกําหนดใหระบบ  ICT สนับสนุนการศึกษา  เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์สําคัญตอนักเรียนอยางแทจริง  ICT 

เปนเคร่ืองมือและเปนตัวชวยพัฒนาสมรรถนะครูใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ  ตามความคาดหวังขององคกรทุกระดับ ทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา และ                                  

กระทรวงศกึษาธิการ (Office of the Teacher Education Commission, 2010)

 ครูเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูยุคไอซีที  ครูตองพัฒนาตนเองอยูคลอดเวลา  การพัฒนา

สมรรถนะครูเปนสิ่งจําเปนตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน  ดั่งที่ Pimrampai (2011) และ Surasak  (2014)  

ไดกลาวสอดรับกันวา การพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นอกจากจะพิจารณาบริบทสังคม                                       

ที่เปล่ียนแปลงไปแลวน้ัน  จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะครูควบคูกันไป เพราะครูจําเปนตองพัฒนาตนเอง                  

ใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน แตการพัฒนาครูที่ผานมาในประเทศไทยยังประสบปญหามากโดยเฉพาะการพัฒนา

ครบูรรณารกัษและการพฒันาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ครูยงัขาดการพฒันา
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ที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจํากัด หรือพัฒนาไมตรงกับความตองการของครู  

หรือขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูอยางมีระบบ  และยังพบอีกวา  การพัฒนาครูไมมี

เอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานทีช่ัดเจน  แมวาหนวยงานตางๆ จะจดัโครงการพัฒนาครเูปนจํานวนมาก 

แตกย็งัซํา้ซอน ไมเปนระบบ  ขาดประสิทธภิาพและขาดความตอเนือ่ง สวนใหญหนวยงานกลางเปนผูจดัใหครู

โดยวิธีการใชการอบรม บรรยาย ประชุมกลุมยอยและสรุปความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ ที่แมมีผูเขาประชุม

คอนขางมาก แตปญหาที่สําคัญ คือ ครูตองละทิ้งการสอนเขามารับการอบรมและมีคาใชจายสูง ไมสามารถ

ติดตามผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ทําใหไมเห็นผลในการนําความรูดาน ICT ที่ไดรับจากการอบรม                           

ไปปฏิบัติใชไดอยางเปนรูปธรรมนัก และไมสามารถนําองคความรูนี้ไปชวยแกไขปญหาของแตละโรงเรียน                

ใหตรงประเด็นได  เพราะฉะน้ัน แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                   

เปนประเด็นหน่ึงท่ีจะชวยเสริมสรางทักษะที่ดีมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษใหบรรลุ

ประสทิธผิลตามยุทธศาสตรการปฏิรปูคร ูและพฒันาสมรรถนะครใูนศตวรรษท่ี 21 ไปดวยกนั  (Panich, 2013)  

เพราะทักษะดาน ICT มีคุณประโยชนตอกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู เสริมทักษะครูใหมีคุณภาพ                

ผลงานครูไดมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาการช้ันสูง สงผลใหวงการครูมีคนที่มีความสามารถ                                

เปนคนดี เปนคนเกง มีใจรักในการเปนครูอยางดีและสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โรงเรียนได

มาตรฐาน  ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาครูบรรณารักษ

ใหมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ มคีวามมัน่คงในอาชพี มขีวัญกําลังใจ อกีท้ังอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ (Surasak, 

2014)  

 ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย                     

ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้  ทําใหครูบรรณารักษสามารถนําผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

นําโรงเรียนไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  และเปนครูยุคใหมทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง                  

อยางรวดเร็วของสงัคมยคุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได  จากปญหาและความสาํคัญในการพัฒนา

สมรรถนะครูบรรณารักษดังลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยและพัฒนา เร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ                    

ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ขึ้น  เปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวงการครูบรรณารักษ

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 12  ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยเริ่มตน

พัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษเปนประการแรก  กําหนดเปนสมรรถนะเชิงวิชาชีพเปนฐานการพัฒนา 

(Competency-Based) ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี  สถานะของครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                          

ในศตวรรษที่ 21 นับวามีความสําคัญ  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะ พัฒนาทักษะ                     

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ใหกับครูบรรณารักษอยางเรงดวน และเพื่อเปนแนวทาง                     

ในการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารักษในโรงเรียนระดับมธัยมศกึษาหรือระดบัอืน่ๆ ในประเทศไทยใหมคีณุภาพ

ตอไป
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21

  2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21  

ทบทวนวรรณกรรม
 การวจิยั เร่ือง รปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ครูบรรณารักษ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21      

ประกอบดวย 1) ตวัแปรตน คอื รปูแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารักษในศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนระดบัมัธยม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่มุ งเนนให                                    

ครูบรรณารักษไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  มุงเนนความหมายในดานสมรรถนะหลัก  เมื่อครูบรรณารักษได

พัฒนาสมรรถนะก็สามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูแกนักเรียนไดเปนอยางดี   ภายใตทักษะหกดาน ไดแก 

ดาน  ICT  ดานทักษะภาษาและการสื่อสาร  ดานทักษะการคิดวิเคราะห  ดานทักษะการวิจัย  ดานทักษะ                 

การจัดการเรียนรู  และทักษะการเปนผูนํา  ในที่นี้ผู วิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่พัฒนามาจากหลักสูตร                            

การผลติครสูาํหรบัอนาคตใหมของเซอรไมเคลิ บารเบอร อ.ี (K +T + L) แนวคิดเกีย่วกบัทักษะในศตวรรษท่ี 21  

แนวคิดสมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แนวคิดสมรรถนะครูไทย                        

ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดไว  แนวคิดจากกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู                               

ของครุสุภาและแนวคดิหลกัสูตรการผลติครใูนปจจุบนัของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (Smuthai, 

2013) วิธีการ คือ นําขอมูลดังกลาวมาสังเคราะหกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  พัฒนารูปแบบ                           

การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 เพื่อนํารูปแบบไปทดลองใชกับครูบรรณารักษในระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 12 เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศกึษา 2559 และจัดทาํขอเสนอเชงินโยบาย วเิคราะหขอมูลโดยใชการแจงนบัความถี ่คาํนวณคารอยละ 

คาเฉล่ียและการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัยพบวาครูบรรณารักษควรนํากลวิธีการเสริมสรางสมรรถนะ                     

แทนคา C  คือ  (Competency)  มาใชในการปฏิบัติพัฒนาดานครูบรรณารักษ  เพื่อสงผลใหครูที่พัฒนา                       

มีความสามารถในการใชสมรรถนะดานบรรณารักษมากขึ้น  เชน   เพื่อจัดการเรียนรู เพ่ือการสื่อสาร                                  

เพื่อใหบริการวิชาการ และเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในวิชาชีพตนเอง โดยครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                                       

มปีฏสิมัพนัธชวยเหลอืซึง่กนัและกัน  ยอมรบัความคดิเห็นและเคารพในบทบาทหนาทีร่บัผดิชอบ  เรยีนรูทกัษะ

ดานตางๆ  จากการชวยเหลือและทํากิจกรรมรวมกันท้ังผูสอนและในกลุมครูดวยกันเอง  2) ตัวแปรตาม                        

คือ ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสงเสริมสมรรถนะ

ในการใชทักษะดานตางๆ ที่สามารถสรุปได คือ C (Competency) หมายถึง สมรรถนะที่จําเปนในการใช

ประกอบวชิาชีพครู ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ดานการใชภาษา

และการสื่อสาร ดานการบริการเชิงรุก ดานการจัดการเรียนรู  ดานการวิเคราะห ดานทักษะการคน                                        

ดานการวิจัย  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานภาวะผูนํา (Smuthai, 2013) ซึ่งสามารถกําหนดเปน      

กรอบแนวคิดในการวิจัยไดตามภาพที่ 1  
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วิธีการวิจัย     
 งานวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ใชวิธีดําเนินการวิจัย                  

แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)

 1. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดมา                         

โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดมาโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                       

เกณฑในการเลือกเฉพาะครูบรรณารักษที่ตองการพัฒนาสมรรถนะและสมัครใจเขารวม 

 2   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ                                

แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ  แบบประเมินตนเองกอนอบรมและหลังอบรม                           

แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม

         3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบสังเกต                           

แบบสัมภาษณ แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ  แบบประเมินตนเองกอนอบรมและ

หลังอบรม  แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม มีผูตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ คือ ครูบรรณารักษ

ผูศกึษารูปแบบ (หลกัสตูรอบรม) ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน จาํนวนแบบสอบถามทีไ่ดรบักลบัคนืครบทกุชดุ 

 4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  และนําขอมูล

ที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอในรูปแบบการบรรยายแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

สวนขอมลูเชิงปรมิาณ วเิคราะหหาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 5. ขั้นตอนการวิจัย
  มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ                 

ครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้คือ 1.1) ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ                               

การสรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 1.2) สอบถามความตองการพัฒนา

สมรรถนะกับครบูรรณารักษ  1.3) ถอด Best Pactices ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ 1.4)  สมัภาษณ

ผูทรงคุณวุฒ ิจาํนวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะและพจิารณาความสอดคลอง ความเหมาะสม

ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21  2) ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาหลักสตูรการอบรม

ปฏิบัติการสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้  2.1) การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู                        

ในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2.2) ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ                     

ครูบรรณารักษผูปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยม  2.3) นํารูปแบบไปใช  และ 3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21  การหาประสิทธิภาพรูปแบบ                 

การพฒันาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที ่21 โดยวธิกีาร  3.1) ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเปนไปได

ของรปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารกัษในศตวรรษท่ี 21  3.2)  อบรมใหกลุมตัวอยางคอื  ครบูรรณารกัษ 

จํานวน 30 คน 3.3) ทดสอบกอน-หลังอบรมปฏิบัติการ 3.4) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรอบรม                                 

ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

 1. ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 พบวา รปูแบบ

สมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 มอีงคประกอบสมรรถนะ 6 ดาน คอื 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) สมรรถนะดานภาวะผูนาํ (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.   ผลการประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 
       2.1 ผลการศกึษาความพงึพอใจและความคดิเหน็ของครูบรรณารกัษทีม่ตีอรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมาก  (   = 4.57, S.D = 0.54) 

  2.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนกอนและหลังการศกึษารปูแบบพฒันาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 

21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก (t = -20.421, p = .00) โดยผลสัมฤทธิ์หลังฝกอบรม

ใชรปูแบบสงูกวากอนอบรมใชรปูแบบอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 แสดงใหเห็นวาเม่ือครูบรรณารกัษ

ใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนี้ ครูบรรณารักษมีความรูหลังอบรมสูงกวากอนการอบรมมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากงานวิจัย เร่ือง 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

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Communication and Technology: ICT)                   

ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบขึ้นเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตําราสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21                     

มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจากการสังเคราะห

องคความรู  แสดงใหเห็นวานักวิชาการ นักการศึกษา ไดมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับคุณภาพ                   

และมาตรฐานการศึกษา  อันเปนขอกําหนดเกี่ยวกับสมรรถนะ และประสิทธิผลคุณลักษณะของครูยุคที่โลก

มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  สืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชื่อมโยง

ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคในโลกเขาดวยกัน  กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21               

สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู                

ใหนกัเรยีนมทีกัษะชีวติสาํหรบัการออกไปดาํรงชีวติในโลกศตวรรษที ่21 ทีเ่นนทกัษะการเรยีนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Skill) เนนใหเด็กมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนในการคิดและ           

แกปญหา ตลอดจนการเตรยีมความพรอมในดานตางๆ ทีเ่ปนปจจัยสนบัสนุนท่ีจะทาํใหเด็กเกิดการเรยีนรูขึน้

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ Panich (2013) ไดกลาวถึงทักษะ

เพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไววา ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอม 

ของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากข้ึน ไดแก ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม                         

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การส่ือสารและการรวมมือ ทักษะดานสารสนเทศ                                        

สื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย                                 

ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย                

มีความรูในหลายดาน  เชน ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 ในที่นี้  ผูวิจัยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูของ

ครูบรรณารักษโดยการใชทักษะ Google Apps เปนทักษะการใชงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                   

การส่ือสาร (ICT) สาํหรับครูบรรณารกัษในศตวรรษที ่21 ไดแก ความรู ทกัษะและเจตคตทิางบวกสวนแนวทาง

การพัฒนาสมรรถนะทางดาน (ICT) นั้นพบวา รูปแบบสมรรถนะครูตองมุงเนนในเร่ืองของการปฏิบัติจริง                   

ลงมือทําจริง สอดคลองกับ Pasadcha (2015) ที่ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครู  ผูนําดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษที่ 21 พบวา สมรรถนะครูผูนําดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยสวนสําคัญ                 

เนนท่ีสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Competency) ประกอบดวย                                    
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1) การเปนผูรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) ไดแก ความสามารถในการเขาถึงและใชสารสนเทศ 

การมีวิจารณญาณและรูเทาทันสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเขาถึงและใชสารสนเทศ                       

2) การเปนผูรู ทันไอซีที (ICT Literacy) สวนองคประกอบของหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตํารา                                     

พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย  เนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด             

และประเมินผล โดยผูวิจัยออกแบบโดยคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา  ปรับความยากงายของภาษา                          

ใหเหมาะสมกับระดับของผูเขาอบรม นําเสนอขอมูลครบถวนตรงตามวัตถุประสงค และความถูกตอง                           

ของการใชภาษา การใชตัวสะกดและการใชเคร่ืองหมายตาง ๆ เนื้อหาในการฝกอบรมมีลําดับขั้นตอน                              

ของการฝกอบรมชัดเจนมกีารแกไขใหเหมาะสมกอนนาํไปใชจริง ปรมิาณของเน้ือหาไดปรบัใหมคีวามเหมาะสม

กับเวลา ทําใหสามารถเรียนรูโดยไมตองรีบเรง ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจ                      

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ดานท่ี 1 คือ สมรรถนะ                      

ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาพัฒนาเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการ                        

เหนือตํารา เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ     

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนทักษะการใชสื่อประสมใน  Google Apps เปนหลักสูตรฝกอบรม สอดคลองกับ                  

A Youk (2014) Pasadcha (2015) ในการใชชุดฝกอบรมที่ไดจากการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 

เลือกเนื้อหาตามที่ผู เขารับการฝกอบรมตองการ เลือกสื่อและวิธีการนําเสนอที่เปนลักษณะส่ือประสม                             

นําเสนอเนื้อหาโดยแบงออกเปนหนวยยอยๆ และนําไปใชประโยชน พรอมทั้งมีแบบทดสอบใหผูเขารับ                       

การอบรมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงผลทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ

ของผูเขารับการอบรม และเชื่อมโยงสอดรับกับผลวิจัยของ Mingsithham (2014) ที่พบวา คุณภาพเนื้อหา

หลักสูตรในการออกแบบจะตองคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา ความยากงายของภาษาตองใหเหมาะสม

กบัระดบัของผูเขาอบรม การนาํเสนอขอมูลตองครบถวน ตรงตามวตัถุประสงค มคีวามถูกตองของการใชภาษา 

และมีลําดับข้ันตอนของการฝกอบรมอยางเหมาะสม มีการแกไขเนื้อหาใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง                                 

ปริมาณของเนือ้หาไดปรับใหมคีวามเหมาะสมกับเวลา ทาํใหครูสามารถเรยีนรูโดยไมตองรีบเรง ความยากงาย

ของเนื้อหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจงายขึ้นและการเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการถายทอด                  

ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง ผลการตรวจสอบรูปแบบจากผูเช่ียวชาญ                 

ซึ่งประกอบดวยการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร และความสอดคลองของหลักสูตร                              

พบวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ  และโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม                            

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                       

พบวา ประสทิธิผลภายหลงัการทดลองใชรูปแบบสงูกวากอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 

ซึ่งแสดงวา รูปแบบการอบรมปฏิบัติการเหนือตําราที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ                 

ใหเกิดขึ้นไดเปนอยางดี สอดคลองกับ  Pasadcha (2015) ที่พบวา   เน้ือหาสาระของรูปแบบที่ตรงกับ                       

ความตองการและมีความหลากหลายมีบรรยากาศในการเสริมสรางใหเกิดความสนุกสนานเปนกันเอง                       
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เวลาท่ีใชในการฝกอบรมเหมาะสม สื่อท่ีใชมีความเหมาะสมนาสนใจสงผลใหผูเขารับการอบรมมีความรู                   

เพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Mingsithham (2014) Vorakul, Thanthong, Meethaphat  &                     

Satirisyakorn (2013) และ A Youk  (2014) วิจัยคนพบขอมูลในทํานองเดียวกันวา ผูเขารับการฝกอบรม                 

มีคะแนนทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม  เน่ืองจากการมีสวนรวมในการออกแบบและ               

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรม  สงผลตอการฝกอบรม  ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะ

เพิม่ขึน้นัน่เอง  และยังยนืยนัสอดคลองกับงานวจิยัของ Thrappibul, Ouoa, Yurara (2013) Jarumateechon 

(2013) และ Smuthai (2013) แสดงผลสอดคลองกันวา การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรมท่ีเนนให                          

ผูรับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดนั้นเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหผูเขารับการอบรม

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบ มีความกระตือรือรนท่ีจะรวมทํากิจกรรมอยางเต็มท่ีและสอดคลอง

กบัความตองการ สงผลใหการจัดการเรียนรูมปีระสิทธิผลและพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใชรปูแบบหลักสูตร

ฝกอบรมเปนอยางมาก

สรุป
 บทความวิจัยน้ี ตอบวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ                                    

ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 

ผลพบวามีองคประกอบสมรรถนะ 6 ดาน คือ 1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                             

2)  ดานทักษะการใชภาษา 3) ดานทักษะการคิด 4) ดานทักษะการวิจัย 5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู                   

และ 6) ดานทักษะภาวะผูนาํ  ในรูปแบบวิธกีารวิจยัและพัฒนา ผูวจิยัไดนาํองคประกอบทัง้ 6 ดานไปสอบถาม

ความตองการพฒันาสมรรถนะจากครบูรรณารกัษ ในการถอดบทเรยีนจากวธิปีฏิบตัทิีเ่ปนเลิศ (Best Practice) 

การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ ผานการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะและพิจารณาความสอดคลองเหมาะสม กับบริบทรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ   

ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคลองมากที่สุด ดานประสิทธิผลรูปแบบและการประเมิน

ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 พบวา ประสิทธิผล                              

การใชรูปแบบพัฒนาสมรรถนะ ครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 12 มีสมรรถนะ                                        

ทางดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มากข้ึนภายหลังการทดลองใชรูปแบบ                                 

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

ใชเปนตนแบบและแนวทางในการพัฒนาการจดัการเรียนรู เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน

ใหสูงขึ้น

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 กับกลุมครูกับหมวดสาระอื่นๆ

  2.2  ในการประเมินองคประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ควรศึกษาตัวแปรใหมากขึ้น

และใหตรวจเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ (Connoisseur) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบผล
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร                          

กอนและหลังการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่ 1 

หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนท่ี 2                        

ปการศกึษา 2558 จาํนวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิยัประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร

โดยใชสมองเปนฐาน เรือ่งสารละลายกรด-เบส จาํนวน 7 แผน ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 15 คาบ 

2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสารละลายกรด-เบส (KR-20 = 0.87) การเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยวิธีการทดสอบ

กอนและหลังเรียนและหาคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test) ไดคาเทากับ 11.903 และ                       

p < .01 แสดงวานักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน                  

มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้อยางมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 และการวเิคราะหความคงทนในการเรยีนรูของ

นกัเรยีนหลงัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยวธิกีารทดสอบหลังเรียน 2 ครัง้ โดยเวนระยะหาง 2 สปัดาหและ

 หาคาการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของนักเรียน มีคาเทากับ  -2.024 และ p > .01                            
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แสดงวานักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง 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
 การศกึษาเปนเครือ่งมอืสําคัญในการสรางคน สรางสงัคม และสรางชาติ เปนกลไกหลกัในการพฒันา

กําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู รวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระบวนการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสราง                                      

ความไดเปรียบของประเทศเพ่ือการแขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปน     

พลวัต ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของตนใหสามารถกาวทัน  การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก 

(Office of the Education Council, 2012, 1)  
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 แนวคิดทางวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge 

Based Society) ดงัน้ัน ทกุคนจึงจําเปนตองไดรบัการพฒันาใหรูวทิยาศาสตร เพ่ือท่ีจะไดมคีวามรูความเขาใจ

ในธรรมชาติ สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล  และสรางสรรค (Ministry of Education, 2008)                     

จากการเรยีนรูโดยการปฏิบตัจิริงซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูทีแ่ทจริงของผูเรียน จะทาํใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  

และเกิดความรับรูอยางมีความหมาย เรียกวา  “ความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding)”  สามารถ

สรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเม่ือ                      

มีสถานการณใดๆ  มาเผชิญหนา ดังนั้นการท่ีผูเรียนจะสรางองคความรูไดจึงตองผานกระบวนการเรียนรู                             

ทีห่ลากหลายและครูตองมวีธิกีารสอนท่ีหลากหลาย

 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 โรงเรียนพราววิทยาคม

พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปที ่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

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและเปนมาตรฐานท่ีเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สาร และจากการ                   

ที่ผูวิจัยไดปรึกษา อภิปรายรวมกับครูสอนวิทยาศาสตรทุกคนใหความเห็นที่คลายกัน คือ นักเรียนไมมี                           

ความคงทนของความรู ลืมบทเรียนที่เรียนผานมา ไมสามารถนําความรูเดิมไปปรับใชได จึงเปนเหตุผลหนึ่ง            

ที่นักเรียนทําคะแนน O-net วิชาวิทยาศาสตรไดนอย เปนเรื่องที่ครูที่สอนวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ใหความเห็นวา เร่ือง สารละลายกรด-เบส นักเรียนทําคะแนนไดนอยในการสอบเก็บคะแนนและ                        

การสอบปลายภาค ผนวกกับในปจจุบันพบปญหาของเยาวชนไทยจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,245 

หนวยตัวอยาง กระจายทุกภูมิภาค สาเหตุที่ทําใหผลการเรียนของเยาวชนตกต่ํา ไดแก เยาวชนสนใจเร่ือง                 

ของเกมมากเกินไป ใหความสนใจสือ่เพ่ือความบนัเทิงมากข้ึนทําใหความสนใจในการศึกษาหาความรูลดนอยลง 

สือ่การเรยีนการสอนไมเหมาะสมกบัเด็ก และคณุภาพของครผููสอน เปนสาเหตทุาํใหผลการเรียนของนกัเรียน

ตกตํ่า (National Institute of Development Administration, 2012, 1) ซึ่งปญหาบางอยางพบในนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 ทีผู่วจิยัสอนเชนกัน ไดแก นกัเรียนขาดความตัง้ใจในการเรยีนรู เนนความสนกุสนาน

มากกวาท่ีจะใฝเรียนใฝรูดวยความตั้งใจ ติดเกมและโทรศัพทมือถือนักเรียนบางคนไมเขาเรียน จึงทําให                         

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางตํ่าและนักเรียนไมมีความคงทนในการเรียนรูเพื่อจะนําไปใช

ประโยชนตอไป

 ในปจจุบันไดมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน                         

ทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจก็คือแนวคิดในการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain–Based Learning 

หรือ BBL) ซึ่งการเชื่อมโยงการคนพบทางดานการเรียนรูของสมองกับการจัดการเรียนรูนี้เปนฐานสําคัญ                           

ที่จะทาํใหเราสามารถกาวไปบนเสนทางของการพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กไดชัดเจนขึ้น มีหลักเกณฑ

และเหตุผล   การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทําใหเด็กมีพัฒนาการการเรียนรู

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรู                         
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ของสมองมนุษย ดังน้ันการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงนาจะเปนทางออกสําหรับวิกฤติการเรียนรูของเด็ก

และเยาวชนไทย (Kiratikorn, 2004)

 จากการที่ผูวิจัยมีประสบการณทํางานที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวากระบวนการเรียนรู                   

โดยใชสมองเปนฐานมีความนาสนใจและไดขออนุญาตนํากระบวนการเรียนรูน้ีมาทดลองใชกับนักเรียน

โรงเรียนพราววิทยาคม คือ กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียน

ดาราวิทยาลยัทีพ่ฒันามาจากหลักการ TBM ของสถาบนั Jensen Learning Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Kooptarat, 2012) เปนการนําเอากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมาปรับกิจกรรมการเรียนรู

ที่สอดคลองกับธรรมชาติ และเอ้ือตอการทํางานของสมองเพ่ือใหเขากับบริบทของเด็กไทย ตามกุญแจ                              

สูหลกัการดารา ทบีเีอม็ 9 ประการ  โดยกระบวนการเรียนรูดารา ทบีเีอม็ ชวยผูเรียนในการเช่ือมกระบวนการคดิ 

ฝกใชทกัษะการเรียนรูและทาํงานอยางประสานสอดคลองกับการทาํงานของสมอง เนนการจดัสภาพแวดลอม

ใหเกิดการจําท้ังแบบช่ัวคราวและถาวร โดยมีองคประกอบ คือ การบูรณาการ จิตใจ รางกาย และอารมณ                 

ใหอยูในสภาวะพรอมเรียน และหลีกเล่ียงสถานการณที่เปนลบ ซึ่งจากการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความเขาใจ และเกิดการรับรูอยางมีความหมาย สามารถสรางเปนองคความรู

ของผูเรียนเอง และเกบ็เปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน หรือความสามารถท่ีจะระลกึไดตอส่ิงท่ีเคยเรยีน 

หรือเคยมปีระสบการณรบัรูมาแลวสามารถนําไปใชไดในชีวติประจาํวัน ซึง่ความทรงจาํระยะยาวนีส้อดคลอง

กับความคงทนในการเรียนรู ทั้งยังสามารถนําส่ิงท่ีเรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสราง

ศกัยภาพสงูสุดในการเรยีนรูของมนุษย อกีท้ังเปนการจัดการเรียนรูรปูแบบหน่ึงท่ีมคีวามสอดคลองกับแนวทาง

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากเปนการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส               

ใหนักเรียนไดรับประสบการณอันหลากหลายดวยเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบบนพ้ืนฐานแนวคิดของ                      

ความแตกตางระหวางบุคคลสําหรับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง                 

มาใชในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Thai Language institution, 2005, 4-5) 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู              

ที่สอดคลองกับการทํางานของสมองนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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 เปนการเรียนรูทีต่องตอบคาํถามท่ีวา อะไรบางท่ีดตีอสมอง เปนการเรียนรูทีผ่สมผสานหรอืรวบรวม

หลากหลายทักษะความรูเพ่ือนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง ซึ่งเปนการนําความรูการทํางาน           

หรือธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของสมองให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  จากความหมายขางตนของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สรปุไดวา เปนการเรียนรูทีส่อดคลอง

กับการทํางานของสมองใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุล การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดจน                            

การจัดสิ่งแวดลอมรวมกับสื่อเพ่ือการเรียนรูตางๆ ทําใหผูเรียนสนใจ เขาใจ เรียนรูและรับไวในความทรงจํา

ระยะยาว ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสรางศักยภาพสูงสุด                                      

ในการเรียนรูของมนุษย 

 2. กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม  เปนนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียนดาราวิทยาลัย                             

ทีมุ่งเนนพฒันาวธิกีารคดิ วธิกีารปฏิบตั ิวธิกีารพดู วธิกีารเรียนและวธิกีารทาํงานของนักเรียนใหสอดคลองกับ

การทํางานของสมองทีป่ระสานเชือ่มโยงอยางมรีะบบ โดยใชกจิกรรมท่ีกระตุนใหเกดิความทรงจําทัง้ระยะส้ัน

และระยะยาวจากส่ิงแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูเพือ่สงเสริมใหครไูดนาํความรูและวิธกีารใหมๆ  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) 
           เปนการเพ่ิมพลงัทางใจ เปนกจิกรรมทีซ้ื่อใจผูเรียนได เพือ่สรางแรงจูงใจใหนกัเรียนอยากรู

อยากเรียนเพ่ือเพ่ิมพลังงานใหสมองใชในการเรียนรู หลั่งสารเคมีทําใหมีอารมณดี เรียนรูสนุก ทําใหสมอง                   

มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทําใหความจําดีขึ้น และชวยใหนักเรียนมีสมองที่มีพลังงานมากขึ้น                           

ที่จะเรียนรูตอไป

  3.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety) 
           หลักการดารา ทีบีเอ็ม มีความเชื่อวาสมองจะเรียนรู ไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด                            

เม่ือกิจกรรมการเรียนการสอนมีความริเร่ิมสรางสรรค หลากหลาย กระตุนใหเกิดจินตนาการ ความทาทาย     

การถายโอนขอมูลที่เสริมสรางกระบวนการคิด  โดยใชกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนสภาวะรางกายของนักเรียน                

จะเปนการจดัสภาพรางกาย และอารมณใหอยูสภาพพรอมทีจ่ะเรยีนรู  การสรางบรรยากาศการเรยีนรูทีต่ืน่เตน

แบบผอนคลาย     ทาทาย และปลอดภัย จะชวยเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรยีนรูใหแกผูเรียน วธิกีารปรบัเปล่ียน

สภาวะรางกายตามกระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็มมี 7 ประการ คือ 1) กิจกรรมบริหารสมองและรางกาย                   
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2) กจิกรรมดนตรีและจังหวะ 3) กจิกรรมการยืดเสนยดืสาย 4) กจิกรรมการเพ่ิมพลงั 5) กจิกรรมการผอนคลาย 

6) กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค และ 7) กิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติ   

  3.3 นาํความคิด (Frame) เปนกรอบความคดิในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเพือ่ช้ีนาํใหผูเรียนรู
แนวปฏิบัติและบรรลุตามเปาหมาย 

  3.4 จิตจดจํา (Repetition & Practice) เปนการใชหลักการดารา ทีบีเอ็ม ในการฝกทําซํ้าๆ 

และปฏิบัติบอยๆ เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว  

  3.5  คุณธรรมนําส่ือสาร (Elaboration) เปนการประยุกตสิ่งท่ีไดเรียนรูและนําไปใชใน
สถานการณตางๆ  เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.6 บริหารความจาํ (Preview/ Review/ Revise) เปนการจดัระบบการรบัรูภายใตการทาํงาน
ตามธรรมชาติของสมองซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรูอยางสมบูรณและย่ังยืน โดยครูตองมีการจัดกิจกรรมท้ัง 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
การจัดกิจกรรมเสริมปญญาพัฒนาสมองเพื่อใหเกิดทักษะตางๆ อยางครอบคลุมและเหมาะสม                                         

โดยกระบวนการดารา ทีบีเอ็ม 

  3.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน

 สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในครั้งนี้ เปนการนําแนวทางการจัดการเรียนรู                 

ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาปรับใช โดยมีปรับกิจกรรมการเรียนรู                       

ที่สอดคลองกับธรรมชาติ และเอ้ือตอการทํางานของสมอง ซึ่งจะชวยพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียน                                       

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. การวัดความคงทนในการเรียนรู  
  Kakai (1997, 172-173) กลาววา สามารถวัดความคงทนในการจาํไดดังนี้

  4.1 วธิแีหงการระลกึได (The Recall Method) คอืการเปรยีบเทียบผลระหวางหลังการทดสอบ
หลังเรียนเสร็จทันทีกบัการเวนระยะพกัไปแลวทดสอบ จากน้ันจึงเปรียบเทียบผลวาเหลือความรูรอยละเทาใด

  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 ซึ่งงานวิจัยครั้งน้ีวัดความคงทน                                

ในการเรียนรู  โดยการวัดความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับเน้ือหา เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากที่ไดทิ้งระยะเวลาไว เปนเวลา 2 สัปดาห โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมโดยใชทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
  Tanmuangjai (2008) ไดศึกษาเรื่อง ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค                

เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย                   

ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/4  โรงเรียนคลองหนองใหญ  จาํนวน 44 คน  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัประกอบดวย 

1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง การดํารงพันธุ

ของสิ่งมีชีวิต  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.897 3) แบบวัด

ความสามารถในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบหาคาทีแบบสองกลุมสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนความสามารถใน

การสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐานหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 และ 2) คะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 ทีเ่รียนโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานหลงัเรยีน

สูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  Ozden & Gultekin (2008) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน                      

ทีม่ตีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนของความรูของนักเรียนเกรด 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                                      

ในขณะที่กลุมควบคุมไดใชการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์                        

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ขอสอบแบบปรนัย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 40 ขอ) การวิเคราะห

การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง         

มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมที่มีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม
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วิธีการวิจัย
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  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. เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิยั ไดแก แผนการจดัการเรียนรูเร่ือง สารละลายกรด-เบสโดยใชรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานตามแนวทางของดารา ทบีเีอม็ จาํนวน 7 แผน ใชเวลาในการจดักจิกรรม

การเรียนรู ทั้งหมด 15 คาบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารละลายกรด-เบส                               

จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่น KR-20 เทากับ 0.87

 3. การเก็บรวมรวบขอมูล  ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง 
สารละลายกรด-เบส เพื่อวัดความรูความสามารถของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู                

เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหตอไป จากนั้นผู วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผน                                     

การจัดการเรียนรู เร่ือง สารละลายกรด-เบสโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เม่ือเสร็จส้ิน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการวัดผลหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ                        

ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิม  เม่ือเวลาผานไป 2 สัปดาห ผูวิจัยทําการวัดความคงทนในการเรียนรู                 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมกับกลุมตัวอยาง  

 4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู 2 ครั้งมาวิเคราะหตามวิธี

การทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน 

(Paired  t-test) เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรู การวิเคราะห                        

ผลการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
     เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน                     

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการเรียนรู                         

โดยใชสมองเปนฐาน 

                

     

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน มีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 19.50 สูงกวาคาเฉล่ีย

ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีนซึง่มคีาเทากบั 8.17 เมือ่ทดสอบคาทแีบบขอมลูสองกลุมสมัพนัธกนั

ไดคาเทากับ 11.903 และ p < .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวทิยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส 

ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. ความคงทนในการเรียนรู 
  การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1 หลงัการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน  ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน                          

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ครั้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน

                         
  T P 

 8.17 19.50  
11.903 

 
< .01  3.25 5.41 

 30 30 

 
 
 
 
 
 
 

                      

 1 
 

 2 
t P 

 19.50 18.63  
-2.024 

 
> .01  5.41 4.99 

 30 30 
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 จากตารางที ่2 แสดงใหเหน็วานกัเรียนท่ีเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน  มคีาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน

ครั้งที่ 2 เทากับ 18.63 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 เทากับ 19.50 เมื่อทดสอบคาทีแบบขอมูล

สองกลุมสัมพันธกัน ไดคาเทากับ -2.024 และ p > .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร                        

เรือ่ง สารละลายกรด-เบส ทีเ่รยีนรูโดยใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนคร้ังที ่2 ไมแตกตางจากคะแนน

หลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน                                    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องสารละลายกรด-เบส ผูวิจัยสามารถแยกอภิปรายผลออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้

 1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                      

ที่ครูจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เร่ืองสารละลายกรด-เบส ซึ่งการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                   

ของนกัเรยีนโดยใชแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเร่ืองสารละลายกรด-เบส พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในวชิาวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 หลงัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานสงูกวา

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 ไปจนกระท่ัง                                

โตเปนผู ใหญเต็มที่จนอายุ 25 ป แตถาหากวายังมีการเรียนรูใหมๆ เกิดข้ึนเสมอยังคงมีพัฒนาการ                                        

ในทางดานสมองเติบโตตอไปได 

  1.2 กิจกรรมท่ีจัด  กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะคํานึงถึงพัฒนาการในการทํางานของสมอง                         

เปนสําคัญ และเปนกิจกรรมทีส่งเสรมิพัฒนาการของผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ สงัคม และสตปิญญา 

เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับ Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน คือ การเรียนรู                                 

ที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามที่วา อะไรบางท่ีดีตอสมอง

เปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพ่ือนํามาใชในการสงเสริมการทํางาน                       

ของสมอง ซึ่งเปนการนําความรู การทํางานหรือธรรมชาติ การเรียนรูของสมองมาใชในการออกแบบ                                

การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังตัวอยางในภาพ 1 นักเรียน                             

มีความต่ืนเตน กระตือรือรน สนใจในกิจกรรมท่ีแปลกใหม และมีความต้ังใจสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรู                   

อยางมีความสุขมีความอยากรูอยางตอเน่ือง มีพัฒนาการดานทักษะการคิดดีขึ้น และยังสงผลสัมฤทธิ์                          

ทางดานการเรียนอีกดวย
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ภาพ 1: นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส

 ดวยเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการดารา                 

ทบีเีอ็ม สามารถนํามาใชในการจดัการเรียนรูไดและทาํใหคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาวิทยาศาสตร

ของกลุมตัวอยางในการวิจยัครัง้น้ีซึง่ไดแกนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 โดยคะแนนผลสัมฤทธิห์ลังการเรยีนรู    

โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน  

               จากการศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูมีการจัดการเรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส จากการทดสอบพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนครั้งที่ 2                            

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไมแตกตางจากคะแนนเฉล่ียหลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ทีร่ะดับ .01  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบใชสมองเปนฐานตามหลกักระบวนการเรียนรู

แบบดารา ทบีเีอ็ม เปนนวัตกรรมการเรยีนรูของโรงเรียนดาราวิทยาลัยท่ีมุงเนนพัฒนาวธิกีารคิด วธิกีารปฏบิตัิ 

วธิกีารพูด วธิกีารเรยีนและวธิกีารทํางานของนกัเรียนใหสอดคลองกับการทํางานของสมองท่ีประสานเชือ่มโยง

อยางมีระบบ โดยใชกิจกรรมท่ีกระตุนใหเกิดความทรงจําทั้งระยะส้ันและระยะยาวจากส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือ                   

ตอการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหครูไดนําความรูและวิธีการใหมๆ ไปปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ ทําใหเกิดการหลอมรวมทั้งรางกาย จิตใจ                   

และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพื้นฐานของความพอประมาณและความมีเหตุผล 

ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เร่ือง สารละลายกรด-เบส กิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึนเนนใหผูเรียน                    

มีสวนรวมทุกข้ันตอน เนนการปฏิบัติจริงเปนกระบวนการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ทําใหผู เรียนเกิด                         

ความเขาใจในส่ิงท่ีเรียนมา และเกิดการรับรูนั้นอยางมีความหมาย  มีความจําระยะยาว เกิดความคงทน                 

ในการเรียนรูนั่นเองสอดคลองกับ Call & Featherstone (2003, 9) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง 
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เปนฐาน คือการเรียนรู ที่อธิบายการประยุกตใชความรูแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวกับสมองมา                                   

ชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรมากที่สุด  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานของนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ครูจะมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นนํา 

ขัน้สอน และขัน้สรปุตามรูปแบบการจัดการเรียนรูทัว่ไป แตจะมกีารสอดแทรกหลกัการดารา ทบีเีอม็ 9 ประการ 

เขาไปดวยในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดของแตละหลักการของ Jensen (2007 cited in                     

Kooptarat, 2012, 7-9) ดังตอไปนี้

  2.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration) 
           เปนการเพิม่พลงัทางใจทีซ่ือ้ใจผูเรยีนได ใชเทคนคิการเสริมแรง ครูอาจจะมกีารมอบรางวลั 

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                

และจิตใจโดยใหนกัเรียนเลนเกมสงบอลตามเสียงเพลง เพ่ือเอ้ือใหผูเรียนท่ีมวีธิกีารเรยีนรูทีแ่ตกตางกันมีโอกาส

ไดทําความเขาใจในเรื่องๆ หนึ่ง ตามความถนัดของตนเอง โดยใชกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย                 

ของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยแทรกการปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย 7 ประการไวในแผนการจัดการเรียนรู 

  2.3 นําความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดที่จะเอื้อใหสมองรูทิศทางในการจัดกิจกรรม   

การเรียนรู   มแีนวทาง สามารถคดิตาม ทาํความเขาใจ เพ่ือช้ีนาํใหผูเรียนรูแนวปฏิบตัจินบรรลุตามจดุประสงค

ของแตละกิจกรรม เชน ครูชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียน เรื่อง สารละลายกรด-เบส แตละคาบใหนักเรียนฟง 

และนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวัตถุประสงคในการทดลอง เปนตน 

  2.4 จติจดจํา (Repetition & Practice) เปนการการฝกทาํซํา้ๆ และปฏิบตับิอยๆ โดยใชกจิกรรม

สรางสรรคและหลากหลาย เพ่ือสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว การทําซ้ําน้ันตองผานการฝก

และการแกไขใหเขาใจ และปฏิบตัจินถูกตองแลว สมองตองมีขอมลูรายละเอียดท่ีถกูตองกอนจึงจะนาํเอามาใชได 

โดยครูจะมกีารจัดกจิกรรมตางๆ ในแผนการจดัการเรยีนรู เรือ่ง สารละลายกรด-เบส เชน รายงานผลการทดลอง 

นําแบบฝกหัดและเกมตางๆ มาใหนักเรียนไดฝกทําบอยๆ ทําซํ้าๆ ในคาบเรียน เปนตน 

  2.5 คุณธรรมนําส่ือสาร (Elaboration) เปนการฝกสมองใหคิดประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรู                         
และนําไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ การบูรณา                       

การเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน โดยครูใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูมาชวยกันระดมความคิด

ทําชิ้นงานและนําเสนอผลงาน เรื่อง สารเคมีในชีวติประจําวัน และนักเรียนมีการนําความรูไปปรับใชในชีวิต

ประจําวันและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.6 บริหารความจาํ (Preview/ Review/ Revise) เปนการจดัระบบการรบัรูภายใตการทาํงาน
ตามธรรมชาตขิองสมอง ซึง่จะนาํไปสูการเรยีนรูอยางสมบรูณและยัง่ยืน โดยครตูองมีการจดักิจกรรมทัง้ 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                          

ระดมความคิดเพ่ือทําชิ้นงาน เรื่องการจําแนกสาร                     

ในชีวิตประจําวันเปนขั้นการจัดกิจกรรมใหมเพื่อให

นกัเรยีนเกิดการเรยีนรูในเร่ืองเดิม เพ่ือใหสมองทบทวน

เร่ืองราวประสบการณเดิมเพ่ือเช่ือมโยงไปสูความรู                

และประสบการณใหม

ภาพ 4: ขั้น Revise นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส 

เปนการจัดกจิกรรมเนนความสําคญัของการปรบัแกไข

ขอมูลความรูใหถูกตองกอนที่สมองจะบันทึกเปน                    

ความจําท่ีถาวรนําไปสู การเรียนรู อย างสมบูรณ                       

และยั่งยืน
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  2.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
คณุลกัษณะของนกัเรยีนในดานตางๆ อนัประกอบดวยความฉลาดทางคณุธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ 

(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ) 

สมองจะตอบสนองและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ดังนั้นสิ่งแวดลอมมีผลตอสมอง โดยครูจัดกิจกรรม

และส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน เชน การปรับเปล่ียนกลุมในการ                            

ทํากิจกรรมรวมกันโดยครูมีลูกอมมาแจก ใหนักเรียนท่ีเลือกลูกอมสีเดียวกันอยูกลุ มเดียวกัน เปนตน                             

การเปล่ียนสถานที่เรียน การจัดหองเรียนใหนาเรียน การสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนอยากเรียน 

สื่อการสอนมีความหลากหลาย การใชแหลงเรียนรูใหมๆ การใชเทคโนโลยี  เปนตน 

  2.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนัก                    

ในการจัดกิจกรรมเสริมปญญาพัฒนาสมองเพ่ือใหเกิดทักษะตางๆ อยางครอบคลุมและเหมาะสม                                      

ในวิชาวิทยาศาสตรมกีารจดักิจกรรมท่ีสอดแทรกหลักการดารา ทบีเีอ็ม และสือ่การสอนท่ีมคีวามหลากหลาย

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของนักเรียนเปนรายบุคคล                                    

ซึง่เปนกิจกรรมทีน่กัเรียนชอบมาก นกัเรียนจะดีใจมาก สนุกสนาน  และมีปฏิสมัพันธกบัครูดมีาก ดงัตัวอยางภาพ 5 

ภาพ 5: นักเรียนทําการทดลองวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร

  2.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความพรอมของผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน เพราะความเครียด อารมณ                           

ทาทาง ความ-เช่ือ การเคลื่อนไหว และปญญามีผลตอการเรียนรูทุกรูปแบบ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู                         

และมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อสนองความตองการของนักเรียนและคํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ                           

เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด เพ่ือใหสมองสามารถทํางานได                              
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ตามธรรมชาต ิมคีวามสขุ กอใหเกิดการเรยีนรูไดอยางเตม็ท่ีและมปีระสทิธิภาพจากการจดักิจกรรมการเรยีนรู       

โดยใชสมองเปนฐานตามหลกักระบวนการเรยีนรูดารา ทบีเีอม็  ทีก่ลาวมาขางตน เปนการจัดกจิกรรมทีห่ลากหลาย

เนนทักษะกระบวนการตางๆ ตามท่ีไดกลาวมาขางตน เพ่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูทีแ่ทจริง เกิดความทรงจาํระยะส้ัน

และนาํไปสูความทรงจําระยะยาว นกัเรียนมีความรู ความเขาใจทีเ่กิดจากความคงอยูของความรูในส่ิงท่ีเรียนรูมา 

เกิดการรับรูอยางมีสมบูรณและย่ังยืน สรางเปนองคความรูของตนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองอยาง

ยาวนาน จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันและการเรียนในอนาคตได ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Ozden & Gultekin 

(2008) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                           

และความคงทนของความรูของนักเรียนเกรด 5 ในวชิาวิทยาศาสตร การออกแบบการศึกษาเปนการวิเคราะห

การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง                   

มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมที่มีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสมอง                 

เปนฐานขางตนสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้

สรุป
 ในการวจิยั การจดัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตร สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 

สามารถสรปุไดวา 1) คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1หลัง

การเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                                   

ทีร่ะดบั .01 และ 2) คะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนคร้ังท่ี  2  ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรยีนคร้ังท่ี 1 อยางมนียัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 การจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่สอดแทรกหลักการดารา ทีบีเอ็ม ควรให                          

ความสาํคญักบัการวางแผนการจดัการเรยีนรูและเลอืกส่ือการสอนทีม่คีวามหลากหลายใหเหมาะสม ครอบคลุม

เนือ้หาวิชา ซึง่จะทําใหผูเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของผูเรยีน 

ผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียนและเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง

  1.2 การจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่สอดแทรกหลักการดารา ทีบีเอ็ม ควรให                               

ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์                                

ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
              2.1 ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีในเน้ือหาอ่ืนๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร หรือในระดับ

ชั้นอื่นๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการ ดารา ทีบีเอ็มกับ                 

ความคิดสรางสรรค 
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บทคัดยอ 
 งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาพฤตกิรรมการสบืคนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ

ในประเทศไทย 2) พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทย          

วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและกําหนดความตองการกับกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน                      

เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถาม และ 2) ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ                                      

ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใชคือ โปรแกรม Protégé ประเมินออนโทโลยีดวยแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย (x̅) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยว เปน                       

เพศชาย 218 คน เปนเพศหญิง 166 คน สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

จํานวน 194 คน มีความสนใจแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 333 คน และไมเคยมีประสบการณ                                   

ในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียงเชิงสุขภาพจํานวน 292 คน โดยสารสนเทศที่ตองการสืบคน                         

มากที่สุดคือ ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม (x̅ = 4.51) รองลงมาคือขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ (x̅ = 4.48) และ                    
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ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41)  ผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย                     

คลาสหลัก 8 คลาส ไดแก คลาสท่ีพัก คลาสรานอาหาร คลาสกิจกรรม คลาสสถานท่ีใหบริการ 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
 การทองเทีย่วเปนสวนสาํคัญในการพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวติของคนในชาติ และเปนสวนสาํคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ชวยสรางรายไดหมุนเวียนภายในประเทศ การทองเที่ยว

เปนหน่ึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว (Department of Tourism, 2015, 2)                          

โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีเปนหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวนิยมมา เน่ืองดวยความหลากหลาย

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

ไปทองเท่ียวมากทีส่ดุคือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ อยูทีร่อยละ 30.3  มเีหตผุลหลักเพือ่เยีย่มครอบครวั/ญาต/ิ

เพื่อน อยูที่รอยละ 33.1 รองลงมาคือการทองเที่ยวในเชิงพักผอนหยอนใจ อยูที่รอยละ 20.2 กิจกรรมที่นิยม

ทาํระหวางการทองเทีย่วคือ ทองเทีย่วเชงิพกัผอนหยอนใจ อยูทีร่อยละ 42.3 รองลงมาคอืทองเทีย่วเชงิศาสนา 

อยูที่รอยละ 30.1 (National Statistical Office, 2017, 2) 

 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) กําลังไดรับความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวที่มี                          
ความใสใจในสุขภาพ เปนการเดินทางทองเท่ียวในลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย                     
อาทิ การเขาใชบริการสุขภาพท่ีชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง                              
เนนการบําบัด รกัษาโรคบาํรุงสุขภาพกายและสขุภาพจิตเปนเปาหมายหลกั (Choksuchat & Chantrapornchai, 
2016, 17)  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนหนึ่งในนโยบายอุตสาหกรรมเปาหมายที่สําคัญของรัฐบาล                                   
ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2558 โดยไดมอบหมายให                                    
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการบริหารใหมีความสอดคลองกับหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)  (Department of Health Service                         
Support, 2016, 1) ในประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเท่ียวในลักษณะน้ี โดยสงเสริมใหมีการลงทุน                  
การขยายการตลาดไปอยางกวางขวางดวยความไดเปรียบทางความพรอมและทรัพยากรการทองเท่ียว                    
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ การบรกิารดานการแพทยทีม่รีะดบัราคาการใหบรกิารทีไ่มสงูนกัเมือ่เทยีบ
กับประเทศใกลเคียงรวมถึงการบริการดานสุขภาพหรือบริการท่ีเกี่ยวเน่ือง 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 

เนนการเรียนรูวิถีชีวติทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพกัในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ 

(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดข้ึน ซึ่งในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพ                      

กาํลังไดรบัความนยิมเปนอยางมากและเปนแนวโนมท่ีสาํคัญของโลก สงผลใหมนีกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

ตางประเทศท่ีสนใจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตัวอยางตอเน่ือง ดวยประเทศไทยมีความโดดเดนและ                     

มีความหลากหลายจนเปนท่ีรูจักและยอมรับของนักทองเท่ียวท่ัวโลก สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดทุกระดับ

ตั้งแตระดับ High-End จนถึงทองเที่ยวในระดับท่ัวไป เน่ืองจากเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ                    

ศาสตรในการดแูลสุขภาพด้ังเดมิมาใชเปนสวนหนึง่ในการบริการทางสุขภาพนัน่เอง (Office of the Permanent 

Secretary, 2016, 36) นอกจากนี้แลวกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพยังเปนกลุมนักทองเท่ียวที่มีคุณภาพ

เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้ออีกดวย 
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 ออนโทโลยี (Ontology) เปนแนวคิดในการบรรยายองคความรูและสิ่งที่เราสนใจอยางมีขอบเขต                  

นิยมนํามาใชในงานหลากหลายดาน ทั้งการจัดการความรู ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                       

ออนโทโลยีชวยในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบคนขอมูลใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและ

ไดขอมูลที่รวดเร็วขึ้น (Fensel, 2004) เน่ืองดวยออนโทโลยีเปนหลักการทฤษฎี ในเชิงตรรกะ (Logic)                                

ทีใ่ชกาํหนดความหมายของการอธบิายคาํศัพทจากขอบเขตทีส่นใจซ่ึงมีการอธิบายความหมายนัน้ดวยรปูแบบ

อยางเปนทางการท่ีมโีครงสรางและความสมัพนัธแบบลาํดบัชัน้ มกีารนาํออนโทโลยมีาชวยในการเก็บขอมูล                

เพือ่ใชในการคนคนืสารสนเทศในลกัษณะเวบ็เชิงความหมายดวยกันอยางหลากหลายท้ังในงานทางดานการแพทย 

การศึกษา การเกษตร การทองเท่ียว ทีช่วยใหผูใชสามารถคนคืนและเขาถึงสารสนเทศไดตรงตามความตองการ

ของผูใชงาน และออนโทโลยียังสามารถนําไปประยุกตใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและพัฒนาตอยอด                      

เปนระบบสารสนเทศไดอยางหลากหลาย (Prompukdee, Buranarach & Rungrattanaubol, 2015, 63) 

สําหรับออนโทโลยีการทองเที่ยวน้ันพบวา มีหลายงานวิจัยที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นมา อาทิเชน                      

งานวิจัยของ Mouhim, EL aoufi, Cherkaoui, Douzi &  Mammass (2011, 323) ที่ออกแบบการจัดการ                 

ความรูออนโทโลยีโดยใชกรณีศึกษาการทองเท่ียวไดคลาสการทองเท่ียวจํานวน 7 คลาส งานวิจัยของ                     

Kotcharat (2011, 101) ที่ทําการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบท โดยเนนความตองการสืบคนขอมูล

ของนักทองเที่ยวเปนหลัก ในงานวิจัยของ Chuenta, Thongkam & Phuboon-ob (2014, 32) ไดวิจัยเรื่อง 

การคนคืนสารสนเทศการทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใชออนโทลีดวยวิธีการ

จากบนลงลาง จากลางขึ้นบน และแบบผสม ซึ่งผลการทดลองสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการคนคืน 

ดวยการออกแบบแบบผสมทําไดดีที่สุด งานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่ทําการวิจัยเก่ียวกับ              

การพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการพัฒนาประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส 

ประกอบดวย คลาสสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คลาสงานประเพณีและวัฒนธรรม คลาสวิถีชีวิต                      

คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดแสดง คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เขารวมได คลาสตําแหนงท่ีตั้ง และ

คลาสวันเวลาทําการ นอกจากน้ียังพบ การออกแบบออนโทโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 

(Khruahong, Kong & Hoang,  2015, 362) และงานวิจยัทีท่าํการพฒันาเวบ็เชิงความหมายดวยออนโทโลยี  

การทองเทีย่วเชงิสขุภาพ กรณศีกึษาอาํเภอหวัหนิ   เพือ่ใชสาํหรบัการคนหาขอมลูการทองเทีย่ว (Choksuchat 

& Chantrapornchai,  2016, 16)  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                

จากขอบเขตองคประกอบในการขบัเคลือ่นการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของกรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ประกอบดวย 

4 ผลผลิตหลัก  คือ 1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)  2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ 

(Medical Service Hub)  3) ศนูยกลางบริการวิชาการและงานวจิยั  (Academic Hub)  และ 4) ศนูยกลางบรกิารยา

และผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) (Department of Health Service Support, 2016, 3) เพื่อสามารถ

นําไปใชเปนฐานในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                                  

ใหมีประสิทธิภาพสําหรับการคนคืนเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใชงานมากที่สุด
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วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

 2.  เพื่อพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 1.  ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ (Office of the                     

Permanent Secretary, 2016, 36-37)  มีรายละเอียดดังนี้  

  1.1 การทองเท่ียวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism หรือ Medical             
Tourism) หรือการทองเท่ียวเชิงการแพทย จะเนนการเขามาทองเท่ียวเพ่ือรักษาพยาบาลเปนหลัก รูปแบบ

การเดินทางทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพนี้จะเขามาเย่ียมชมสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับ

โปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดรักษาสุขภาพ อาการเจ็บปวย การรักษาพยาบาล หรือฟ นฟูสุขภาพ                                   

ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เชน การตรวจรางกาย การทําศัลยกรรมตกแตง                

การทําฟน การแกไขสายตาใหปกติ (LASIK) การตรวจสุขภาพ (Physical Check-up) การฟนฟูรักษา เปนตน 

   การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพในประเทศไทย มีอัตราการเจริญเติบโตของ                               

นกัทองเท่ียวชาวตางชาติทีเ่ขามาทองเท่ียวรวมกบัการใชบรกิารดานสขุภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยนิยมเขาใชบรกิาร

ในโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบประเทศคูแขงในการจัดการทองเท่ียวดานนีค้อื มาตรฐาน

และการใหบริการที่ดูแลเอาใจใสผูปวยอยางดี มีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย

มีความรูความสามารถ มีคุณภาพใกลเคียงประเทศช้ันนําดานการแพทย แตคาใชจายตํ่ากวา อีกทั้ง                          

ความสะดวกในการเขาถึงบริการ 

  1.2 การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism)  เปนการเขามาใช
บริการการทองเที่ยวที่มีกิจกรรมชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบําบัดใหรางกายมีสุขภาพ                  

ที่แข็งแรงขึ้น รูปแบบการเดินทางทองเท่ียวจะเปนในลักษณะเย่ียมชมสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติ                            

เนนการเรียนรูวิถีชีวติทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพกัในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสขุภาพ 

(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น เชน การนวดแผนไทย อบ ประคบสมุนไพร 

การอาบน้ําแรหรือนํ้าพุรอน การทําสปา โปรแกรมการออกกําลังกาย การควบคุมอาหารหรือการบริโภค                    

อาหารเคร่ืองดืม่เพือ่สุขภาพ เปนตน ในปจจุบนัไดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่วชาวตางชาติเปนจํานวนมาก 

เพราะประเทศไทยมีโรงพยาบาลทีม่คีวามพรอมและมมีาตรฐาน มคีวามทันสมยั มอีตัราคาบรกิารทีเ่หมาะสม 

และมีบริการที่ดี พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย 

   การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ

ศาสตรในการดูแลสุขภาพดั้งเดิมมาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ จึงทําใหการบรกิารเชิงสงเสริม    

สุขภาพมีความโดดเดนและมีความหลากหลายจนเปนที่รูจักและยอมรับของนักทองเท่ียวท่ัวโลก สามารถ

รองรับนักทองเท่ียวไดทุกระดับตั้งแตระดับ High-end จนถึงทองเท่ียวเท่ียวในระดับทั่วไป การทองเท่ียว                         
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ในลักษณะนี้จะเปนการดูแลสุขภาพองครวม การนวดไทย ฤๅษีดัดตน การฟนฟูจิตใจและรางกาย สปา ซึ่ง

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมวีตัถุประสงคหลักเพ่ือการดูแลสุขภาพน้ันยังไมเปนท่ีแพรหลายเทาท่ีควร สวนใหญ

จะเปนการทองเทีย่วรวมกบักจิกรรมอืน่ๆ ทีด่แูลสขุภาพรวมดวย เชน ทวัรแพทยแผนไทย ทวัรอาหารสมุนไพร                           

ทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน อาบน้ําแร ทัวรฝกสมาธิและบําเพ็ญภาวนา                               

ทัวรแหลงธรรมชาติ เปนตน   

 2. องคประกอบการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ องคประกอบ                               

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืน ประกอบดวย 4 สวน (Department of Health 

Service Support, 2016, 18-19) ดังนี้

  2.1  ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ไดแก บริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ/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

ศัลยกรรมตกแตง การตรวจสุขภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ตองใช                             

ความชํานาญและเทคโนโลยีชั้นสูง ไดแก การผาตัดเปลี่ยนขอเขาและสะโพก/ การผาตัดโรคหัวใจ/ การรักษา

โรคมะเรง็/ การรักษาผูมบีตุรยาก/ Lasik/ การเปลีย่นถายอวยัวะ/การดแูลผูสงูอาย/ุการรกัษารองรบัเทคโนโลยี

สมัยใหม/ anti-aging 

   2.2.2  บรกิารแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก ไดแก จดับริการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง

แพทยแผนไทย/คลินิกแพทยแผนไทย จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางแพทยทางเลือก/คลินิกแพทย                    

ทางเลือก 

   2.2.3 บริการหองปฏิบัติการ ไดแก บริการหองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐาน

ระดับประเทศ หรือเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา งานวิจัย และงานดานระบาดวิทยา 

โดยใชเทคโนโลยีในระดับสูง บริการหองปฏิบตักิารทีไ่ดมาตรฐานสากลสาหรบัใหบริการทดสอบกลุมตัวอยาง 

(Specimen) รวมท้ังการรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย 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 การจัดประชมุนานาชาต ิ(MICE) การจัดประชมุวิชาการทางการแพทยระดับ World 

Congress ในประเทศไทย การเขารวมเปนเจาภาพจัดการประมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Bidding) 

  2.4 ศนูยกลางยาและผลติภัณฑสขุภาพ ไดแก ยาแผนปจจบุนั ยาสมนุไพรไทย เคร่ืองสําอาง 

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องมือแพทยและอุปกรณ

 3.  พฤตกิรรมนกัทองเท่ียว เปนการกระทาํ การแสดงออกทุกอยางของนกัทองเท่ียวเก่ียวกับสนิคา 

บริการ รวมถึงทุกอยางที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว พฤติกรรมจะแสดงออกมาเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งมากระทบ มีแรงจูงใจ หรือตองการที่จะมุงไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยแตละคนจะมีกระบวนการใน                  

การแสดงออกแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับองคประกอบจากปจจัยหลากหลายประการ อาทิเชน เปาหมาย                       

ของการทองเที่ยว ความพรอม วุฒิภาวะ สถานการณ วิธีการคิด การแปลความหมาย การตัดสินใจ เปนตน 

ในการทองเที่ยวในแตละครั้งนักทองเที่ยวมักจะคนหาขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวดวยตนเองโดยใชคําส้ันๆ 

หรือวลี เพื่อคนหาสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวโดยไมระบุรายละเอียดอ่ืนๆ (Kanawarong, 2014, 56-58)                  

ซึ่งเปนไปตามลักษณะของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

8 ขั้นตอน (Ellis, 1997, 216-217) ดังนี้ 

  3.1 การเร่ิมตน (Starting) เปนการเริ่มตนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเปน                     

การทํางานชิ้นใหมหรือสนใจศึกษาหาความรูใหมจากการสอบถามเพื่อนรวมงาน ผูรู หรือการอาน 

  3.2 การเช่ือมโยง (Chaining) เปนการเช่ือมโยงสารสนเทศจากการอางอิงหรือบรรณานุกรม
อาจเปนการเชื่อมโยงยอนหลัง คือเชื่อมโยงจากรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมในเอกสารที่มีอยู

หรือการเชื่อมโยงขางหนา คือเชื่อมโยงวามีเอกสารใดอางถึงเอกสารที่มีอยูบาง 

  3.3 การสาํรวจเลอืกด ู(Browsing) เปนการคนหาโดยมีเร่ืองท่ีตองการหรือสนใจอยางกวาง ๆ
จึงตองสํารวจสารสนเทศในเรื่องที่สนใจ เพื่อเลือกดูอยางผานๆ 

  3.4 การแยกแยะ (Differentiating) เปนการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได โดยใชเกณฑ
ตางๆ  เพื่อกรองสารสนเทศที่แสวงหา 

  3.5 การตรวจตรา (Monitoring) เปนการตรวจตราสารสนเทศใหม ในเร่ืองท่ีสนใจและคุนเคย 

  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 การศึกษาขอมูลการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในบริบทของไทย ที่เปนการทองเท่ียวใน                        

ลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย เนนการบําบัด รักษาโรค บํารุงสุขภาพกายและ                          

สุขภาพจิตเปนเปาหมายหลัก แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ หรือ    

การทองเที่ยวเชิงการแพทยที่จะเนนการเขามาทองเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลเปนหลัก โดยเฉพาะชาวตางชาติ

ที่นิยมเขาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชน และ  2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ เปนการเขามาใชบริการ

การทองเทีย่วทีม่กีจิกรรมชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบาํบดัใหรางกายมีสขุภาพทีแ่ข็งแรงข้ึน 

เปนในลักษณะทีเ่ยีย่มชมสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ เนนการเรียนรูวถิชีวีติทางวฒันธรรมเพือ่การพกัผอน 

และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น 

  1.2 การศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนการศึกษา                   

เอกสาร รายงานวจิยัท่ีเก่ียวของ และสอบถามนกัทองเทีย่วเกีย่วกบัพฤตกิรรมและขอมูลท่ีตองการในการสืบคน

สารสนเทศที่ตองการ ดวยแบบสอบถามออนไลนและผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองในระหวางวันที่                     

1 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อนําขอมูลมาประกอบการออกแบบออนโทโลยี  

  1.3 การรวบรวมคาํศัพท วเิคราะหขอมูลท่ีไดจากการศกึษาขอมูลท้ังสองสวน เพ่ือนํามารวบรวม

เปนคําศัพทสําหรับการออกแบบเปนออนโทโลยี

 2. การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                                       

มีรายละเอียดดังนี้

  2.1 การกําหนดขอบเขตและแนวคิดของออนโทโลยี เพื่อใหออนโทโลยีการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศไดตรงตามความตองการ

ของผูใชมากที่สุด 

  2.2 พิจารณาออนโทโลยีการทองเท่ียว และออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีอยูเดิม                     

ที่ใกลเคียงกัน

   2.3 รวมรวมและกําหนดคําศัพท จากองคประกอบในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประกอบดวย บรกิารเพือ่สงเสรมิสขุภาพ บรกิารสุขภาพ บรกิารวชิาการและงานวจิยั ยาและผลติภณัฑสขุภาพ 

  2.4 กําหนดคลาสหลัก คลาสยอย ลําดับชั้นของคลาส นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรางคลาส 

  2.5  กาํหนดคุณสมบตัขิองคลาส การกาํหนดคุณสมบตัขิองคลาส แบงเปน คณุสมบตัทิีก่าํหนด

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 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศกึษาพฤตกิรรมการสบืคนสารสนเทศดานการทองเทีย่ว
เชิงสุขภาพ เกณฑในการเลือก คือ เปนนักทองเที่ยวท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนสารสนเทศ                           

ดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 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 แบบสอบถามเพ่ือสอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ

ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และแบบประเมินเพ่ือประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยี                      

ที่พัฒนาขึ้น  
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  4.2 โปรแกรมท่ีใชในการสรางโมเดลออนโทโลยีและตรวจสอบความถูกตอง คือ                         

Protégé เวอรชัน่ 4.3 และภาษา SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) ในการสอบถาม 

 5.  การวิเคราะหขอมูล
      การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย (x̅)     

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิง 218 คน (รอยละ 56.77) เปนเพศชาย 

166 คน (รอยละ 43.23) สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 194 คน 

(รอยละ 50.52) ไมแนใจวาเปนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพจํานวน 138 คน (รอยละ 35.94) และ                                            

เคยมีประสบการณในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 52 คน (รอยละ 13.54) ในสวนของความสนใจ                         

แหลงทองเท่ียวเชิงสขุภาพนัน้ พบวา สวนใหญมคีวามสนใจจํานวน 333 คน (รอยละ 86.72) และไมมคีวามสนใจ

จํานวน 51 คน (รอยละ 13.28) สําหรับประสบการณในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

พบวา สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการสืบคนจํานวน 292 คน (รอยละ 76.04) และเคยมีประสบการณ

จํานวน 92 คน (รอยละ 22.96)

  พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา                 

มีความตองการสืบคนขอมูลดานท่ีพัก/โรงแรมมากที่สุด  (x̅= 4.51) รองลงมาคือขอมูลเก่ียวกับสถานที่                        

(x̅= 4.48) และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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 S.D.  
/  

1.  /   4.92 0.29  
2.  /   4.69 0.48  
3.  /   
     

4.56 0.62  

4.    
     

4.54 0.62  

5.  /   
    4.74 0.54  

 4.51 0.59  
  

1.    4.74 0.57  
2.   4.59 0.51  
3.    4.53 0.52  
4.    4.47 0.64  
5.   4.89 0.36  

 4.48 0.62  
 

1.   4.52 0.64  
2.   4.40 0.52  
3.   4.53 0.53  
4.   4.64 0.52  
5.   3.96 0.91  

 4.41 0.68  
 

ตารางที่  1  
แสดงพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

ไดแก ขอมูลอัตราคาที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅= 4.92) รองลงมาคือ ขอมูลกิจกรรม

สําหรับผอนคลายของท่ีพัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และขอมูลประเภท                                  

ที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅= 4.69)
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  ขอมูลเกีย่วกบัสถานที ่เม่ือพจิารณาคาเฉลีย่สูงสดุ 3 ลาํดับแรก พบวา รายการท่ีมคีาเฉลีย่สูงสดุ

ไดแก รานอาหาร (x̅= 4.89) รองลงมาคือ สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และกิจกรรมในสถานที่

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅= 4.59)

  ขอมลูเก่ียวกบัผลติภัณฑสขุภาพ เมือ่พจิารณาคาเฉลีย่สูงสดุ 3 ลาํดบัแรก พบวา รายการทีม่คีาเฉล่ีย

สูงสุดไดแก เครื่องสําอาง (x̅= 4.64) รองลงมาคือ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (x̅= 4.53) และ ยาสมุนไพรไทย 

(x̅ = 4.52)

 2. ผลการพัฒนาออนโทโลยี
      จากการศึกษาขอมูลสามารถรวบรวมนํามาออกแบบและสรางเปนออนโทโลยีการทองเที่ยว      

เชิงสุขภาพ ประกอบดวย 8 คลาสท่ีเปน คลาสหลัก มีคลาสยอยลําดับชั้นลงไป (Sub Class) 34 คลาส                      

แสดงคลาสและคําอธิบายไดดังตารางที่ 2 และพัฒนาเปนโครงสรางออนโทโลยีดวยโปรแกรม Protégé                       

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคลาส ผลลัพธแสดงดังภาพที่ 2

ตารางที่  2    

แสดงคลาสและคําอธิบายในออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

   
1 Accommodation :      
2 Restaurant :      
3 Activity :   2  

  
4 Place :   

     
5 Attraction :   

   
 

6 HealthTour : 
     

  
7 Product :    

 
8 Location :      
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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  คลาสกจิกรรม ประกอบดวย ประเภทกิจกรรม ชือ่กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ทีต่ัง้ จงัหวัด 

  2.4  คลาสสถานที่ใหบริการ ประกอบดวย ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง จังหวัด รายละเอียดสถานที่ 

  2.5  คลาสแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย ชื่อแหลงทองเท่ียว ที่ตั้ง จังหวัด 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. ผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเทีย่วเชิงสุขภาพโดยผูเช่ียวชาญ
       การประเมินออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพโดยผู เช่ียวชาญจํานวน 5 คน พบวา                                      

โดยภาพรวมออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅= 4.54) เมื่อพิจารณารายการ                          

ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 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 

  S.D.  
1.   

  
4.80 0.45  

2. 
 

4.60 0.89  

3.    4.40 0.55  
4.  4.40 0.89  
5.   4.40 0.89  
6.  

  
4.60 0.89  

7.   
 

4.40 0.89  

8.  4.60 0.55  
9.    4.60 0.89  

10. 
  

 .  .73  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนั้น สวนใหญแลว                   

เปนไปตามรูปแบบของพฤติกรรมการคนหาสารสนเทศ 8 ขัน้ตอน คอื นกัทองเท่ียวจะต้ังเปาหมายไววาตองการ

คนหาสารสนเทศอะไรแลวระบคุาํคนลงไป เม่ือไดผลลพัธกลับมานกัทองเทีย่วจะพิจารณาแยกแยะสารสนเทศ

ที่ไดวาตรงกับท่ีตนเองตองการหรือไม ถาตรงจะเลือกดูตอไปแตถาไมตรงจะเปล่ียนคําคนใหมเพ่ือให                               

ไดสารสนเทศท่ีตรงตามความตองการมากท่ีสุด ซึ่งสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                   

ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการขอมูลดานท่ีพัก/โรงแรมมากท่ีสุด โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองราคาของ

ที่พัก รองลงมาเปนขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่เกี่ยวกับรานอาหาร  สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Kotcharat (2011, 83-85) ที่พบวา นักทองเที่ยวตองการทราบถึงอัตราคาโรงแรมหรือที่พักในระดับมากที่สุด 

และตองการทราบถงึรานอาหารท่ีอยูในเสนทางการทองเทีย่วในระดับมากทีส่ดุ และในงานวจิยัของ Teeranon 

(2018, 27) ไดสรุปไววา กจิกรรมการทองเทีย่วเชงิสุขภาพในประเทศไทยมกัรวมเอากิจกรรมทางการทองเทีย่ว                 

รวมกับบริการเสริมของที่พัก เชน สปา รีสอรทเพื่อสุขภาพ ผนวกเขาไวดวยกัน จึงสงผลใหนักทองเที่ยวนิยม

หาขอมูลราคา ที่พักและโรงแรมที่มีการใหบริการทางดานสปา นวด สระวายน้ํา ฟตเนส เพื่อใชบริการ                             

ไดครบวงจรในที่เดียวเม่ือไปพักผอน และในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทองเท่ียวของ Office of the                             

Permanent Secretary (2016, 37) สรปุรายงานไววาโรงแรมในประเทศไทยไดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่ว

โดยเฉพาะโรงแรมที่ใหบริการสปา 

 2. การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                              

ทีป่ระกอบดวย 8 คลาสหลกั ไดรบัการยนืยนัจากผูเช่ียวชาญทีเ่กีย่วของวามคีวามเหมาะสม สามารถนาํไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสามารถนําออนโทโลยีนี้                        

ไปประยุกตใชกับออนโทโลยีอื่นท่ีมีความใกลเคียงกันได ซึ่งออนโทโลยีที่พัฒนาข้ึนน้ีมีจํานวนคลาส                              

และคุณลักษณะของคลาสท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่พัฒนาออนโทโลยี                    

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส โดยคลาสที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน

กับออนโทโลยีในงานวิจัยนี้ คือ คลาสสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดแสดง 

คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมท่ีเขารวมได และคลาสตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งทั้ง 4 คลาสนี้มีความใกลเคียงกัน                           

เนือ่งดวยพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมกัจะคนชือ่ของสถานท่ีหรอืแหลงทองเท่ียวโดยไมระบุรายละเอยีดอ่ืนๆ                

โดยมักจะใชเปนวลีหรือคําสั้นๆ ในการคนเพื่อใหไดขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ตองการ (Kanawarong, 2014, 

56-58) แตจะพบวารายละเอียดในคลาสจะมีความแตกตางกันตามบริบทของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น และ                

ในงานวิจัยของ Kotcharat (2011, 45) ที่พัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียวชนบท ประกอบดวยคลาสหลัก               

จาํนวน 11 คลาส คลาสทีม่คีณุลกัษณะใกลเคยีงกันคอื คลาสทีพ่กั คลาสกจิกรรม คลาสสถานทีอ่าํนวยความสะดวก 

คลาสสถานที่ทองเที่ยว และคลาสตําแหนงที่ตั้ง ผลการประเมินโดยผู เชี่ยวชาญเห็นวาออนโทโลยี                                       

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยที่พัฒนาข้ึนนี้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชใน                  

การพัฒนาเปนระบบคนคืนสารสนเทศได เนื่องดวยมีการระบุถึงขอบเขตของออนโทโลยีไวอยางชัดเจน                       
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การกําหนดคลาสมีที่มาของขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือและอางอิงได การจัดกลุมของคลาสที่พัฒนาข้ึนน้ี                          

มีความเหมาะสม

สรุป
 การทองเท่ียวเชิงสขุภาพในประเทศไทยนัน้เปนการทองเท่ียวอกีรปูแบบหนึง่ทีก่าํลงัไดรบัความนิยม

มากขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย แตยังขาดการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูลที่ดี ดวยผล                                

จากการสํารวจพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ันจะพบวา สวนใหญไมเคย                              

มีประสบการณการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เนื่องจากไมทราบวามีการทองเท่ียวในรูปแบบน้ีอยู แตในบางคน                 

ก็ไมแนใจวาการทองเท่ียวของตนนั้นเปนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพหรือไม นอกจากนี้แลวขอมูล                                            

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพมนีอย การคนหาขอมูลไดผลลพัธทีไ่มตรงประเดน็ความตองการเทาไหรนกั สารสนเทศ

ทีไ่ดออกมานัน้ไมสามารถคดักรองไดวาเปนขอมูลท่ีตรงตามความตองการเกีย่วกับการทองเทีย่วเชงิสุขภาพหรือไม 

ซึ่งการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยคร้ังนี้ ประกอบดวยคลาสหลัก 8 คลาส                         

ที่สอดคลองกับความตองการสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสขุภาพของนักทองเที่ยวไทย ซึ่งสามารถนําไป

พัฒนาเปนระบบการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาและการสงเสริมการทองเท่ียวควรทําการสํารวจขอมูลจากนักทองเท่ียวตางชาติ

เพ่ิมเติม รวมถึงการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลคําศัพทที่มีความคลายคลึงกัน (Synonym) ที่ผูใชมักใช                      

ในการคนหาขอมูลและสรางเปนคลังคําเหมือนเพ่ือใหการออกแบบออนโทโลยีสําหรับนํามาพัฒนา                        

ระบบคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ  
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา                           

และความเช่ือมั่นที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ความภกัดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จงัหวัดลําปาง โดยเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบริโภค

ทีใ่ชบริการ จาํนวน 384 ชดุ โดยใชสถิตพิรรณนา และสถติอินุมาน และการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง 

ผลการวิจัยพบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษผานและอยูใน               

ระดับด ีโดยมคีา 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                     

ของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น และความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา                                 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวนสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา 

สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น และความเช่ือมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดี                  

ของลกูคา ดงัน้ัน เม่ือลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตใหความสําคัญตอความพงึพอใจในการอํานวยความสะดวก 

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
 ปจจบุนัแนวโนมของธุรกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern Trade) ไดมกีารเปล่ียนแปลงอยางหลากหลาย 

ในดานราคาที่มีความใกลเคียงกัน ดานผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน และการใหขอเสนอแกลูกคาท่ีเขามา                           

ใชบริการ เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดความสามารถทางการแขงขัน               

ที่เหนือกวา ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีลักษณะคลาย ๆ กันท่ีมีการขยายตัวไปทุกพ้ืนท่ีของแตละประเทศ                         

ถึงแมแนวโนมพฤติกรรมของลูกคาในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก และมีชองทางในการเลือกซื้อสินคา                    

ที่หลากหลายขึ้น แตธุรกิจคาปลีกก็ยังเปนธุรกิจท่ีเติบโตอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด แมวาในปจจุบันจะมี                      

ตลาดอีคอมเมิรซและตลาดออนไลน กาํลังขยายการเตบิโต และเปนท่ีนยิมแกการเลือกใชบริการเขามาแทนที่ 

ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจําเปนตองมีการปรับตัวอยางเรงดวนเพ่ือความอยูรอด (BuilderNews, 2016)                 

ซึ่งในอดีต ธุรกิจคาปลีกในไทยเปนรานขายของชําขนาดเล็กที่จัดหาสินคามาจําหนายโดยผานตัวกลาง                            



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561132

(ผูคาสง) ซึ่งเปล่ียนแปลงไปเปนรานคาทันสมัย ลดการพึ่งพาผูคาสง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน                          

รปูแบบรานคาปลกี กวา 2 ทศวรรษทีผ่านมา กอเกดิเปนธรุกจิคาปลกีสมยัใหมในไทยท่ีมกีารเติบโตอยางรวดเรว็                     

โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และเมืองหลักตาง ๆ ที่มีความเปนสังคมเมืองสูง และไดรับการสนับสนุน                          

จากนโยบายรัฐทีเ่ปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาตเิขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกในไทยได โดยธุรกิจคาปลีก

สมัยใหมมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 61.00 ของมูลคาตลาดคาปลีก เม่ือเทียบกับในป 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 จากเฉล่ียรอยละ 2.4 ที่ถูกขับเคล่ือนโดยการลงทุน การบริโภคและทองเท่ียว                               
โดยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ ระบบคมนาคมขนสง การขยายสนามบิน การลงทุน                               
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษใกลพื้นท่ีชายแดน ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมถึงการขยายตัว                           
ของชุมชนเมือง จะชวยเพ่ิมกาํลงัซือ้ของประชาชนในประเทศ จงึเปนสญัญาณดีตอการเตบิโตของภาคคาปลกี 
เมือ่ผนวกกบัความพยายามของภาคเอกชนในการผลักดนัใหไทยเปนศนูยกลางของการชอปปงในทวีปเอเชีย
และขอไดเปรยีบของธรุกิจจากจาํนวนสาขาทีค่รอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ รวมถงึการท่ีผูบริโภคนยิมซ้ือสินคา
ผานรานคาปลีกสมัยใหมมากขึ้น จะหนุนใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมกลับมาขยายตัวดีกวาชวงท่ีผานมา                      
โดยคาดวาการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะอยูที่ระดับเฉลี่ย รอยละ 4-6 ในชวง 3 ปขางหนา                                     
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) อยางไรก็ตาม ภาพรวมการแขงขันของธุรกิจมีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งการแขงขันจาก                                           
1) ธรุกจิคาปลกีประเภทเดียวกนั 2) ธรุกจิคาปลกีขามประเภททีม่กีลุมเปาหมายเดยีวกนั และ 3) คูแขงรายใหม
ทีจ่ะเขามาชวงชิงสวนแบงตลาดเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะผูประกอบการรานคาแบรนดตางชาติทีใ่หความสนใจเปด/
ขยายสาขาในไทยเพ่ือรองรับกําลังซ้ือจากนักทองเที่ยวตางชาติในกรุงเทพฯ และเมืองทองเที่ยวตางๆ                                

รวมถึงเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว (Post Today, 2018)  

 นอกจากนี ้การคาดการณอตัราการขยายตัวของธรุกิจคาปลกีประเภทซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ 

มีการขยายตัวท่ีดีกวาธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต เน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายมีกําลังซ้ืออยู                         

ในระดับกลางถงึระดบัลาง ภาระหน้ีสนิครวัเรือน แนวโนมคาครองชีพสูง ทาํใหเกดิการระมดัระวงัในการใชจาย 

และลดความถี่ของการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคในแตละคร้ังลง อีกทั้งการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีก เชน             

รานสะดวกซ้ือมีอยางตอเน่ืองซ่ึงใชงบประมาณในการดําเนินงานไมมากนัก ทําใหธุรกิจคาปลีกประเภท                      

ไฮเปอรมารเก็ต จาํเปนตองปรบัลดขนาดลง เพ่ือใหเขาถึงลูกคาอยางใกลชดิมากย่ิงข้ึน และจากการวเิคราะห                                                          

สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําปาง เมื่อป พ.ศ. 2557 มีผลิตภัณฑมวลรวม 64,750 ลานบาท                    

สวนหนึ่งมาจากสาขาการขายสงและการขายปลีก มูลคา 6,500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.10 ของมูลคา

ผลิตภัณฑทั้งจังหวัด ซึ่งจังหวัดลําปาง เปนพ้ืนท่ีศูนยกลางโลจิสติกสเกตเวยของภาคเหนือทําใหมี                               

กลุมนักลงทนุรายใหญสนใจเขามาลงทุนอยางตอเน่ือง ทาํใหภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดลําปางมีการเติบโต                   

มากยิ่งขึ้น เห็นไดจากการเติบโตของธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ไดแก เทสโก โลตัส 

และบิ๊กซี ซูปเปอรเซนเตอร (Sirima, 2011) 
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 ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญเลือกจะเขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต เนื่องจากเปน                        

แหลงจําหนายสินคาปลีกรายใหญของจังหวัด และงายตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการ ดวยจุดเดน                    

ของธุรกิจ อาทเิชน เนนขายสนิคาราคาถูกในปรมิาณมาก คณุภาพปานกลาง สนิคามีใหเลือกหลากหลาย เปนตน 

หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในมุมมองของลูกคาเกิดการยอมรับในเรื่องการใหบริการที่เปนเอกลักษณและตอบสนอง

ความตองการของลกูคาไดตรงมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอยางย่ิง  กลุมลูกคาท่ีมรีายไดนอยจนถงึรายไดปานกลาง 

และใชบรกิารเร่ือยมาจนเกิดความภกัด ีซึง่สงผลใหธรุกจิคาปลีกไฮเปอรมารเกต็ เปนทีน่ยิมถึงแมวามเีงือ่นไข

ของการใหบริการที่แตกตางกันแตลูกคายังคงกลับมาใชบริการในครั้งตอ ๆ ไป (Lassar, Mittal & Sharma, 

1995, 11-19) ทั้งน้ีการสรางความเช่ือม่ันท่ีดีใหเกิดแกองคกรยอมสงผลดีตอคุณคาทางจิตใจของลูกคา                     

ทําใหเกิดความรู สึกพอใจและช่ืนชมจนไดรับการยอมรับและไววางใจจากสังคม จัดวาเปนการสราง                         

ความแตกตางไปจากคูแขงขันทางหนึ่ง (Chankoson, 2015, 22-36) ซึ่งในการวิจัยน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษา                      

รูปแบบความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ในการเตรียม

ความพรอมทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยสามารถนําไปประยุกตใชตอการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อมั่น และ                          

ความภักดีของลูกคาธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

 2.  เพือ่ศกึษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลกูคา และความเชือ่มัน่ทีม่อีทิธพิล

ตอความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

 3. เพ่ือคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต 

จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย มีดังนี้

 1. สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)
      Kotler & Keller (2012, 42-65) ไดกลาวถงึสวนประสมทางการตลาด วาหมายถึง การผสมผสาน

กลยุทธดานการตลาดโดยรวม เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางแผนไว เชน                                  

การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดราคา การเลือกสถานที่ พนักงานผูใหบริการ 

กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ โดยแนวคิดของ Lamb, Hair & McDaniel (2000, 44) ไดกลาว                      

เชนเดียวกันวา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีองคกรใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค                  

ขององคกร โดยผสมผสานระหวางกลยุทธหรือเคร่ืองมือการตลาดที่หลากหลายขององคกรแลวนํามาใช                     

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                            

การสงเสริมใหธุรกิจบริการไดนํามาปรับใชในการใหบริการแกลูกคาตามความตองการมากยิ่งข้ึน                        

ประกอบดวย (1) คุณคาที่ลูกคาไดรับ (2) ตนทุนของลูกคาในการรับบริการ (3) ความสะดวกท่ีลูกคาไดรับ                

(4) การติดตอสื่อสารถึงลูกคาที่รับบริการ (5) การดูแลเอาใจใสตอลูกคา (6) ความสําเร็จในการตอบสนอง

ความตองการแกลูกคา และ (7) ความสบายที่ลูกคาไดรับ โดยปจจัยดังกลาวมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและ                         

เชงิลบตอความพงึพอใจของลกูคา ความเชือ่มัน่ และความภักดขีองลกูคา (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 รวมถึงการมีสินคาหรือบริการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพ่ือ                         

ตอบสนองความตองการของลูกคา และสามารถสงมอบส่ิงท่ีดีกวาคูแขงขันสงไปยังลูกคาใหมากที่สุด                                    

สิ่งเหลาน้ีเปนจุดเริ่มตนของความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนกับลูกคา ทั้งน้ี Kotler & Armstrong (2014, 219)                                 

ไดนิยามความหมาย ความพึงพอใจของลูกคา คือ ขอบเขตการรับรูถึงประสิทธิภาพของสินคาท่ีซื้อตรง                        

ตามความคาดหวังของลูกคา โดยปจจัยทางดานการตลาดมีความหมายท่ีหลากหลายแตสิ่งสําคัญ                               

ลําดับสุดทายที่จะเกิดตอลูกคา คือ ความพึงพอใจสงผลใหธุรกิจจําเปนตองมีการวางแผนและกําหนด                          

เปาหมายขององคกรใหมีความชัดเจนและเหมาะสมตอการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือใหลูกคาเกิด                                    

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 ดังนั้นความไววางใจของบุคคลจะสงผลใหเกิดปฏิกิริยาซ้ํา ๆ กับสิ่งที่ไววางใจ 

ระดับของความไววางใจของบุคคลขึ้นอยูกับพัฒนาการจากประสบการณของบุคลิกภาพแตละบุคคล                          

และวัฒนธรรมเดิมดวย ซึ่งคอนขางคงท่ีและเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยในสถานการณที่แตกตางกัน                                     

แตความไววางใจระหวางบุคคลยังคงมีความแตกตางกันไป มีปจจัยหลายอยางท่ีสนับสนุนการรับรูถึง                      

ความไววางใจของบุคคลโดยทฤษฎีของความเช่ือมั่นในตราสินคา (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       

จะนําไปสูความจงรักภักดีเน่ืองจากความเช่ือม่ันสรางความเปล่ียนแปลงใหความสัมพันธนัน้มีคุณคามากข้ึน 

(Adel, 2015, 44-63 ; Songsom, 2014, 30-40) ดังสมมติฐานที่ 6 ตอไปนี้

  H6: ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 4. ความภักดีของลูกคา (Customers Loyalty)
  Oliver (1999, 33–44) สรุปวาความภักดีเปนสิ่งที่เกิดจากความรูสกึดีของผูบริโภคท่ีกอใหเกิด

ความผูกพันอยางลึกซึ้ง ทําใหเกิดการซื้อซํ้าในสินคาและบริการท่ีรูสึกดี การซ้ือซํ้าในสินคาและบริการจะซื้อ

ในแบรนดเดิม ๆ การเปลี่ยนการปฏิบัติจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูบริโภคไดรับผลกระทบจากสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

ทัง้นี ้Ivanauskiene & Auruskevicien (2009, 407- 412) ไดแบงองคประกอบของการวดัความภกัดีโดยทัว่ไปนัน้

เริ่มจากการแบงลูกคาเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) ความภักดีดานพฤติกรรมเปนการแสดงออกทางการกระทํา                   

ที่สามารถมองเห็นไดเชน การซ้ือหรือใชสินคาและบริการซ้ํา ๆ การบอกตอหรือการแนะนําผูอื่น และ                                 

(2) ความภักดีดานทัศนคติ คือ การวัดความคิดและความรูสึกผูกพันของลูกคาตอองคกรซึ่งแสดงผลลัพธ                 

เปนพฤติกรรม เชน การกลาวคําชมเชย และความสัมพันธระยะยาว

  จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วของ ผูวจิยัไดสรปุตวัแปรทีเ่กีย่วของดงัแสดง

ในภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 
 

 

 
 

H1 

 
 

H5

H3 H4

H2 H6
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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 สมมติฐานการวิจัย
 H1: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา

 H2: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น

 H3: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 H4: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเชื่อมั่น

 H5: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 H6: ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
      ประชากร คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยาง                           

คือ ตัวแทนของผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ซึ่งในที่นี้                 

มีจํานวนมากและไมทราบจํานวนผูบริโภคที่ใชบริการที่แนนนอน ผูวิจัยจึงใชการหากลุมตัวอยางดวยสูตร               

ของ Cochran (1977, 51) ณ ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ได                                

ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน 

  โดยผูวจิยัใชวธิกีารเกบ็ขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูบริโภคท่ีใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต 

จงัหวดัลําปาง จาํนวน 2 แหง ไดแก เทสโก โลตัส และบิก๊ซี ซปูเปอรเซนเตอร ผูวจิยัไดทาํการเก็บแบบสอบถาม

จํานวนเทา ๆ  กัน คือ กลุมละ 192 ตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งแบงการเก็บแบบสอบถาม

ออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ในวันธรรมดา (จันทร – ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) และเพ่ือใหไดอัตรา                       

การตอบกลบัของแบบสอบถามตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ผูวจิยัไดแจกแบบสอบถามจาํนวนทัง้สิน้ 500 ชดุ และ

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ                         

ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาที่สามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห จํานวนทั้งสิ้น 384 ชุด 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      การวจิยัคร้ังนีเ้ปนงานวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวจิยั คอื แบบสอบถาม พฒันามาจากการทบทวน

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) ความเช่ือมั่น 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

ออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ                                                  

สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อม่ัน และความภักดีของลูกคา และ                      

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของรานคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต 
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 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชการวิจัย
       ดําเนินการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยให                               

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบถึงความสอดคลองระหวางขอคําถามท่ีไดพัฒนาขึ้นกับเนื้อหา                   

ในทฤษฎี ดวยเทคนิคการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่ง                           

ขอคาํถามท่ีผานการคัดเลอืกมคีา 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

ของผูเช่ียวชาญ และไดแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมผูบริโภคธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําพูน                            

ที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ฉบับ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบหา                                  

คาความเทีย่ง (Reliability) โดยพจิารณาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha 

Coefficient) พบวา มาตรวัดรวมดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีคาเทากับ 0.942 มาตรวัดรวม                       

ดานความพึงพอใจของลูกคา มีคาเทากับ 0.924 มาตรวัดรวมดานความเช่ือม่ัน มีคาเทากับ 0.946 และ                   

มาตรวัดรวมดานความภักดีของลูกคา มีคาเทากับ 0.931 

 4. การวิเคราะหขอมูล 
      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนาเพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ                                             

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความภักดี                       

ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ดวยโปรแกรม AMOS 21.0

 

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถาม                           

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-35 ป มีสถานภาพโสด รองลงมา คือ สถานภาพสมรส                                          

ระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา และ ระดับปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 

ประกอบอาชีพเกษตร / คาขาย / รับจางทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน

ระหวาง 5,001-10,000 บาท รองลงมา คือ 5,000 บาทหรือต่ํากวา เขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภท                                

ไฮเปอรมารทเฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือนหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญซื้อสินคาหรือใชบริการประเภท 

(1) อาหารสด / อาหารแชแขง็ / เบเกอรรี ่คดิเปนรอยละ 55.20 (2) อาหารแหง / อาหารกระปอง คดิเปนรอยละ 

49.70 และ (3) เครื่องดื่ม / ขนมขบเค้ียว และของหวาน คิดเปนรอยละ 47.90 จากรานคาปลีกประเภท                         

ไฮเปอรมารเก็ต

 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ                               
สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพงึพอใจของลูกคา ความเช่ือม่ัน และความภักดีของลูกคาธุรกิจ                
ไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย (1)                       

ความภกัดีของลูกคา โดยรวมมีความคดิเห็นอยูในระดบัมาก (x̅= 3.976, S.D. = 0.601) โดยตัวแปรขอคําถาม
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ที่ใชวัดความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ประกอบดวย บริการที่ไดรับจากไฮเปอร

มารเกต็แหงนีคุ้มคากบัเงนิทีจ่าย รองลงมา รูสกึดเีมือ่ตดัสนิใจมาใชบริการไฮเปอรมารเกต็แหงนี ้และยนิดีจายเงิน                

ทกุครัง้ทีม่าใชบรกิารไฮเปอรมารเกต็แหงนี ้(2) ความพงึพอใจของลูกคา โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูในระดบัมาก 

(x̅= 3.906, S.D. = 0.638) โดยตัวแปรขอคําถามท่ีใชวัดความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต                        

จังหวัดลําปาง ประกอบดวย มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งขนาด ยี่หอ และประเภท รองลงมามีการจัดแบง

หมวดหมูของสนิคางายตอการเลอืกซ้ือ และประหยัดเวลาในการเขาใชบริการ เน่ืองจากมีการบรกิารครบวงจร 

(3) ความเชื่อมั่น โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̅= 3.875, S.D. = 0.666) โดยตัวแปรขอคําถาม                

ที่ใชวัดความเช่ือม่ันของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ประกอบดวย มีประสิทธิภาพ                                           

ในการใหบริการเมือ่เขารับบริการ รองลงมา มัน่ใจหรอืไววางใจในการใชบริการไฮเปอรมารเก็ตแหงน้ี เม่ือเขา

รบับรกิาร พนกังานเอาใจใสเสมอเวลาเขาใชบรกิาร และรูสกึอบอุนใจทุกคร้ังทีใ่ชบริการไฮเปอรมารเกต็แหงนี้ 

และ (4) สวนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̅= 3.898, S.D. = 0.525) 

โดยตัวแปรขอคําถามที่ใชวัดสวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง 

ประกอบดวย ธรุกจิคาปลกีประเภทไฮเปอรมารเกต็ จงัหวดัลําปาง ภายในรานคาไฮเปอรมารเกต็มีความโดดเดน 

สวยงามตอการเขาใชบริการ รองลงมา มีตราสินคาเปนตราย่ีหอของหางรานท่ีรับประกันได มีการกําหนด                  

ราคาสินคาถูกกวารานคาประเภทเดียวกัน และมักจัดกิจกรรมพิเศษ เชน เทศกาล วันครบรอบ เปนตน

 2. ผลการวจิยัตามวัตถปุระสงคการวิจยัขอที ่2 เพือ่ศกึษาสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ความพึงพอใจของลูกคา และความเช่ือมัน่ทีม่อีทิธพิลตอความภกัดขีองลูกคาธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ 
จังหวัดลําปาง
  ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห

โมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) โดยใชโปรแกรม AMOS ซึ่งจาก                                        

ผลการวิเคราะหสถิต ิพบวา โมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตขุองตัวแปรทีไ่ดรบัจากขอมูลเชงิประจกัษสอดคลอง

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) คารากท่ีสองของ                    

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 p-value Result 
 1 --->

 
13.545 ***  

 2 --->  -0.232 0.817  
 3 --->  0.553 0.580  
 4  --->  9.853 ***  
 5  --->  3.181 0.001***  
 6  --->  0.089 0.929  

: t-stat 1.96  0.05** 
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 จากภาพท่ี 1 โมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตุระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ

ของลูกคา และความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง                                 

ดังรายละเอียดตอไปนี้

 1. สมมติฐานท่ี 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 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธพิลตอความภักดีของลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์

เสนทาง เทากับ 0.748 และมีคา t-stat เทากับ 3.181 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

 6. สมมติฐานที่ 6 ความเช่ือมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง 

เทากับ 0.016 และมีคา t-stat เทากับ 0.089 ปฏิเสธสมมติฐาน

 3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธ                   
เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
  จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและ                                  

การวเิคราะหโมเดลสมการโครงสราง สรุปเปนรูปแบบโมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตขุองความภักดีของลกูคา

ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

 จากภาพท่ี 3 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต                             

จังหวัดลําปาง พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจ
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ของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น                              

สําหรับความเชื่อมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอ             

ความเช่ือมั่นและความภักดีของลูกคา สรุปองคความรูจากงานวิจัยไดวา สวนประสมทางการตลาดบริการ               

มีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอความภักดีของลูกคา                 

และความเชื่อมั่น โดยความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ

กับความภักดีของลูกคาและความเชื่อมั่น

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1. สวนประสมทางการตลาดบริการมีอทิธิพลตอความพงึพอใจของลกูคา ธรุกจิไฮเปอรมารเกต็               

ในจังหวัดลําปาง เนนใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม ที่ชวยสนับสนุน

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อเขามาใชบริการ โดยปจจัยสําคัญตอการเขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภท         

ไฮเปอรมารเก็ต เนนในเร่ืองของราคาสินคา และของแถมหรือการจัดโปรโมชั่น ซึงจะทําใหลูกคาตัดสินใจ                         

ไดงายท่ีจะเขาใชบริการ รวมถึงปจจัยเอ้ือตาง ๆ เชน การใหบริการของพนักงาน กระบวนการใหบริการ                            

ที่ไมยุงยากและซับซอน เปนตน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Zhicheng (2012, 41) ที่พบวา องคประกอบ

ของสวนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ดานมผีลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Yelkur (2000, 105-115) พบวา องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการท้ัง 7 ดาน

มีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจสวนใหญไมไดมาจากอิทธิพล

ของพนักงานผูใหบริการหรือปจจัยภายในของธุรกิจ แตสิ่งท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคามากท่ีสุด                         

คือ ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีไดรับจากธุรกิจ จากการวิเคราะหองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด                   

พบวามีสวนชวยในการออกแบบใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความตองการซื้อสินคา

 2. สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอทิธิพลตอความเชื่อมั่น จากผลการวิจยัที่ไดพบวา 

ธรุกจิไฮเปอรมารเก็ต จงัหวัดลําปาง ในสวนของสวนประสมทางการตลาดบรกิารไมมอีทิธิพลตอความเช่ือม่ัน

ของลูกคาท่ีเขาใชบริการ เน่ืองจากเปนธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง มีความนาเช่ือถือ                                    

ในตราสินคา และมีการสงเสริมดานการตลาดอยางสมํ่าเสมอ จึงไมจําเปนตองกระตุนใหลูกคาเกิด                               

ความตองการอยากเขามาใชบรกิาร แตเพยีงตองการใหลกูคาเกดิการรบัรูถงึสวนประสมทางการตลาดบรกิาร

ที่เพ่ิมข้ึนในแตละดาน จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา และสงผลตอความเชื่อม่ันในตัวของธุรกิจ                        

ทีเ่กิดกบัลูกคา ทัง้นี ้สอดคลองกบัผลงานวจิยัของ Saengnin (2015, 88-92) พบวา สวนประสมทางการตลาด

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเช่ือใจ                      

ของลูกคา ยกเวนดานผลิตภัณฑ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Thitivaorn (2015, 122-125)                                           

ที่ผานมาพบวา สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจของลูกคาที่เขาใชบริการ 
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 3. สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา จากผลการวิจัย                     
ที่ไดพบวา การเขาใชบริการของลูกคาในจังหวัดลําปางตอธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต ลูกคาใหความสําคัญตอ                      
ดานราคาและการสงเสริมการตลาดมากกวาที่จะสนใจในดานอื่น ๆ เพราะลูกคาสวนใหญมีอาชีพเกษตร/
คาขาย/รับจางท่ัวไป และมีรายไดปานกลาง ดังนั้นการที่ลูกคาจะเกิดความภักดีตอธุรกิจจําเปนตองเกิด                      
ความพึงพอใจกอนเสมอ ผลการวิจัยที่ไดจึงไมสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Krisnanto & Khatrine 
(2016, 26-37) พบวา การวิเคราะหเสนทางของสวนประสมทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลตอความภักดีของ
ลกูคาโดยออมผานความพึงพอใจของลกูคาท่ีใชบริการ และไมสอดคลองกบัแนวคดิของ Kotler & Armstrong 
(2010, 72) ไดกลาววาสวนประสมทางการตลาดบริการเปนกิจกรรมที่มนุษยไดตอบสนองความตองการ                   
ของบุคคลหรือลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแลวจึงเกิดเปนความภักดี โดยปจจัยของสวนประสมทาง                         
การตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย ไมไดสงผลกระทบตอความภักดีโดยตรงแตอาจตองมีความพึงพอใจตอ                              

สวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคากอนการเกิดเปนความภักดี 

 4. ความพงึพอใจของลกูคามอีทิธพิลตอความเช่ือมัน่ ลกูคาท่ีเขามาใชบริการธรุกิจไฮเปอรมารเก็ต
ในจังหวัดลําปางเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของธุรกิจ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทาง                  
การตลาดบริการทั้ง 7 ประการ โดยลูกคาไดใหความสําคัญตอดานราคาของสินคาเปนสําคัญที่ทําใหงายตอ                    
การเลือกซื้อสินคาซึ่งสงผลตอการเขาใชบริการในระยะยาว สอดรับกับแนวคิดของ Hasemark & Albinsson 
(2004, 40-57) นิยามความหมายของความพึงพอใจ คือ ทัศนคติโดยรวมของลูกคาท่ีมีตอผูใหบริการใน                  
ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการดวยสภาวะทางอารมณ ซึ่งสามารถสงตอไปยังลูกคาเพื่อใหไดรับรูถึง                      
ความคาดหวังกับความแตกตางท่ีไดรับหลังใชบริการ ทั้งนี้มิติของความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นกับลูกคาสอดรับ           
สวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ประการ ประกอบดวย (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา                                                             
(3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริมการขาย (5) ดานบุคคล หรือพนักงาน (6) ดานกายภาพ 
และ (7) ดานกระบวนการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Songsom (2014, 30-40) พบวา ความพึงพอใจ
ของลกูคามีอทิธิพลเชิงบวกตอความไววางใจของลูกคา หากลูกคาเกดิความพึงพอใจท่ีสงูกวาขัน้พ้ืนฐาน ลกูคา

สามารถรับรูไดถึงความปรารถนาดีของกิจการคาปลีกจะนําไปสูความเชื่อถือที่ลูกคามีตอกิจการแหงนั้น

 5. ความพึงพอใจของลูกคามอีทิธพิลตอความภกัดขีองลูกคา ธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ จงัหวดัลาํปาง 
มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งขนาด ยี่หอ และประเภท มีการจัดแบงหมวดหมูของสินคางายตอการเลือกซื้อ 
ประหยัดเวลาในการเขาใชบริการ เนื่องจากมีการบริการครบวงจร และมีการอํานวยความสะดวก                                    
การจัดระเบียบชองทางการชําระเงิน สงผลใหลูกคาท่ีเขาใชบริการเกิดความพึงพอใจทุกครั้ง และไดรับส่ิงท่ี
ตนตองการ ซึง่ความรูสกึพอใจและไมพงึพอใจทีเ่กิดข้ึนกับลูกคาน้ันอาจมาจากประสบการณในการซือ้ คาํแนะนํา                                   
จากเพื่อน และคําแนะนําจากนักการตลาด ตลอดจนขาวสารที่แพรกระจายผานสื่อตาง ๆ ที่ทําใหลูกคา                     
อยากเขามาใชบรกิารในครัง้ตอไป สอดคลองกบังานวจิยัของ Songsom (2014, 30-40) ไดทาํการศกึษาพบวา 
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา เนื่องจากความพึงพอใจ                            
ของลูกคามีหลายระดับซ่ึงจะพัฒนาจากความพึงพอใจเดิมท่ีมีอยูและเปรียบเทียบกับความคาดหวังกอนซ้ือ
กับสิ่งที่ไดรับจริง ทําใหลูกคาสวนใหญเกิดความพึงพอใจตอตัวผลิตภัณฑหรือสินคา และบริการมากที่สุด                              

สอดรับกับผลการวิจัยของ Seyed Rajab Nikhashemi, Laily Haj Paim, Samsinar Md Sidin & Ali Khatibi 
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(2014, 377-386) พบวาความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากการส่ังสมประสบการณ สิ่งสําคัญที่พบ                                           
ในการทําธุรกิจไฮเปอรมารท คือ การสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับลูกคาอยางตอเนื่อง 
 6. ความเชือ่ม่ันไมมอีทิธพิลตอความภกัดีของลกูคา จากผลการวจิยัทีไ่ดพบวา ลกูคาทีเ่ขามา
ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตในจังหวัดลําปาง ไมไดมีความเชื่อม่ันเม่ือเขาใชบริการเทาท่ีควร อันเน่ืองมา
จากการเขาใชบริการแตละคร้ัง ลูกคาไมไดกังวลหรือสนใจตอความสามารถหรือทักษะการใหบริการของ
พนักงาน หรือความเสมอภาคและความโปรงใสดานราคาของสินคา เพราะธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจ                  
ที่มีชื่อเสียงและมีความเปนกลางดานมาตรฐานการกําหนดราคาสินคา และการใหบริการของพนักงาน                        
เปนสวนรวม  ลกูคาท่ีเขาใชบริการจงึไมไดตระหนกัถึงความเช่ือม่ันมากนกั ตลอดจนหากธรุกิจใหความสาํคัญ
ตอการสรางเรื่องราว สรางความเชื่อใจผานส่ือที่ลูกคาสามารถรับรูไดมากยอมสงผลดีตอภาพรวมของ                      
ความนาเชื่อถือของธุรกิจ สอดคลองกับแนวคิดของ Murray & O’driscoll (1996, 257) กลาววาสิ่งที่ทําให                   
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชบริการไดงายน้ัน ผูบริโภคจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกเมื่อ                              
เขาใชบรกิาร ไดรบัรปูรางของสนิคาหรอืบรกิารตามทีธ่รุกจิไดตกลงไว หรอืการไดรบัการประกนัสนิคาเมือ่ซือ้สนิคา
จะกลายเปนความเชื่อม่ันท่ีเกิดข้ึนกับผูบริโภค หากผูใหบริการมีไมสามารถสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนกับ                
ผูบรโิภคไดจะทาํใหผูบรโิภคไมอยากกลับมาใชบรกิารในคร้ังตอ ๆ  ไป และจะทําใหผูบรโิภคเปล่ียนไปใชบรกิาร
หรือซื้อสินคาจากผูใหบริการรายอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Songsom (2014, 30-40)                     
พบวา การท่ีผูใหบรกิารมีความนาเช่ือถอืหรือผูใชบรกิารไดรบัความไววางใจมากข้ึนจะเปนองคประกอบสําคญั
ที่ทําใหผูบริโภคหรือผูใชบริการหันมาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังสมการความไววางใจของลูกคามีอิทธิพลทาง

ตรงตอความภักดีของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

สรุป
 สวนประสมทางการตลาดบรกิาร ความพงึพอใจของลกูคา และความเชือ่มัน่ทีม่อีทิธพิลตอความภกัดี
ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง เห็นไดวาความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา และ                                
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา สําหรับสวนประสมทางการตลาดบริการและ                     
ความเช่ือมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอ                       
ความเช่ือม่ัน ทั้งน้ีปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีแกลูกคาไดดี ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา สําหรับ                                  
สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัง้ 7 ประการจะสงผลตอความภกัดขีองลูกคาในธุรกจินัน้จาํเปนตองผานความพงึพอใจ
ของลูกคากอน เพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกรับรูไดกอนกลับมาใชบริการในคร้ังตอไป จากผลการวิจัยเห็นไดวา
ความเชื่อมั่นไมไดเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหลูกคาท่ีใชบริการเกิดความภักดีตอธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต                        
จังหวัดลําปาง ถาหากธุรกิจตองการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับลูกคาจําเปนตองสรางความพึงพอใจ                     
ใหเกิดขึ้นกับลูกคาเปนสิ่งสําคัญ เพราะกลุมลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนลูกคา               
ที่มีรายไดปานกลาง ธุรกิจจําเปนตองมีการเพิ่มแรงผลักของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใหควบคู
กันไปทั้ง 7 ประการ โดยไมใหบกพรองตอการใหบริการ รวมถึงธุรกิจผูใหบริการควรเพ่ิมความม่ันใจ และ                  

การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันเมื่อใหบริการแกลูกคาทุกราย 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561144

 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
 การศึกษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเฉพาะพืน้ที ่ทัง้นีส้ามารถนําไปขยายพืน้ทีก่ารวิจยัเพ่ือการตอยอดของ

ธรุกิจไฮเปอรมารเก็ต รวมถงึธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ  เพ่ือใหเกิดมุมมองและการปรับตัวของธุรกิจบรกิารและสามารถ

พัฒนาใหเกิดการตอยอดการบริการที่ดีตอผูบริโภคในอนาคต 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง ในจังหวัดเชียงใหม                                 

ในดาน 1) บคุลกิภาพ 2) ทกัษะทางดานภาษา และ 3) ทกัษะคอมพวิเตอร กลุมตวัอยาง คอื ผูดแูลการปฏบิตังิาน

ของนักศึกษาในสถานประกอบการที่ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                          

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2555 จํานวน 16 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคือแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศกึษาแสดงใหเหน็วา   โดยภาพรวมผูดแูลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาฝกงานมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ทกุประเดน็ ไดแก  ดานทักษะการใชคอมพวิเตอร (คาเฉลีย่ 4.30) ดานบคุลิกภาพ (คาเฉลีย่ 4.19) 

และดานทกัษะภาษา  (คาเฉล่ีย 4.01) ตามลาํดบั ซึง่แสดงใหเหน็วาผูดแูลนกัศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ

มคีวามพงึพอใจ ตอผลการปฏบิตังิานของนกัศึกษาหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 

อยางไรกต็าม จะเหน็ไดวายงัคงมคีณุสมบตัดิานภาษาตางประเทศเชนภาษาจีน ทีผู่ดแูลเหน็วาตองไดรบัการฝกฝน

เพ่ิมเติมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งเปน                          
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ประเด็นสาํคญัทีห่ลกัสตูรจะตองคํานงึถงึในการปรับปรงุหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ                                  

และสงเสรมิการพัฒนาบณัฑิตใหมคีณุลักษณะท่ีพงึประสงคสอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการ

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     

ออกไปทาํงาน โดยใชความรูความสามารถไดอยางเต็มศกัยภาพ และเปนทรพัยากรทีม่คีณุภาพ จากนโยบาย                

การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลจึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน                        

ใหมคีวามหลากหลายเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรูและเพ่ิมศกัยภาพของผูเรยีน ใหมคีวามเช่ียวชาญ โดยสามารถสราง 

และประยุกตใชความรู เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตสํานึกและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ                              

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน การเรียนรูจาก                      



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561148

ประสบการณจริงดวยการฝกงานจึงเปนระบบการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ                                   
โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ระบบน้ีจะสงผลให นักศึกษาไดรับโอกาส                           
เรียนรู ประสบการณ  จากการไปปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น เกิดทักษะการ ส่ือสารกับผูอื่น                                          
ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ไดแรงงาน                    
ซึ่งมีทักษะความพรอมระดับหนึ่งไปชวยงาน ซึ่งอาจไดรับความคิดใหม ๆ จากนักศึกษาฝกงาน อีกท้ังเปน                
การแบงเบาภาระใหพนกังานประจาํสามารถไปทํางานทีย่ากกวาได ในสวนสถาบันการศกึษาจะไดนาํผลของ
ระบบน้ีมาปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานมากย่ิงขึ้น 

(Srisang-orn, 2014, 6)

 การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกงานเปนแนวทางหนึ่ง                            
ในการประเมินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิผลของหลักสูตร ขอคนพบที่ไดจะเปนกระจกสะทอนใหเห็น       
ทั้งจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการคงไวซึ่งคุณลักษณะท่ีเหมาะสมและ
ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูโลกแหงการทํางาน รวมท้ังเปนแนวทาง                
ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค                  
ตรงตามความตองการของผู ประกอบการซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาสการไดงานของบัณฑิตในหลักสูตร                         

(Benjarattananon, 2017, 4) 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอ                
การฝกงานของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือจะนํา                       
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสะทอนจากผูดูแลการฝกงานของนักศึกษาโดยตรงมาใชเปนขอมูลสําคัญ               
ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงการนําไปใชเปนแนวทางในการจัด                        
การเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความตองการของ                           

ตลาดแรงงานในรุนถัดไป  

วัตถุประสงค
  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตีอนักศึกษาฝกงาน  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
       1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
   Strauss &  Sayles  (1960 cited in Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 1999, 3)                        

กลาววา ความรู สึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร                                     

คนท่ีจะพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนอง                              

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 ความพงึพอใจ หมายถงึ สภาวะจติท่ีปราศจากความเครยีด

ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองท้ังหมดหรือ                                     

บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการนั้นไมไดรับ

การตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

  1.2  การวัดความพึงพอใจ 
   การวัดความพึงพอใจ เปนเรื่องที่เปรียบเทียบไดกับความเขาใจทั่วๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได

โดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถาม มีเครื่องมือที่ตองการจะใชในการวิจัยหลายๆ อยาง อยางไรก็ดี

ถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทาง แตการศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดไดสองแนวคิด

ตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค ครสิเทนส ดังนี้ (Pratumsut, 1999, 14)

   1.2.1  วดัจากสภาพทัง้หมดของแตละบุคคลเชน  ทีท่าํงาน  ทีบ่าน และทุกๆ อยางท่ีเกีย่วของ

กบัชวีติ การศึกษาตามแนวทางน้ีจะไดขอมลูทีส่มบูรณ แตทาํใหเกดิความยุงยากกับการท่ีจะวดัและเปรยีบเทียบ 

   1.2.2   วดัไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบทีเ่กีย่วกบังาน การนิเทศงาน

เกี่ยวกับนายจาง 

 2. คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงคของนายจาง 
  บุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานไดดีนั้นจําเปนท่ีจะตองเขาใจส่ิงท่ีนายจางมองหาในตัวของบุคลากร                  

ใหได ซึ่งมีอยู 10 ขอ คือ (Thanuworrawat, 2012, 4-5) 

  2.1 มีความขยันหมั่นเพียรดี เปนคนลงมือทํา บากบั่น พากเพียรในการทํางานอยางเสมอตน

เสมอปลาย ตรงตอ เวลา ทํางานบรรลุเปาหมายเปนที่ยอมรับของนายจาง 

  2.2  สรางผลงานมีคณุภาพ เปนคนทีท่าํงานสาํเรจ็ตรงตามเกณฑทีอ่งคกรตัง้ไวและทาํงานได

ถูกตอง ไมกอใหเกิดขอผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานที่ทําอยูเสมอ 

  2.3  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ไดแก เพ่ือนรวมงาน นายจาง และองคกร                             

เปนผูที่นายจางไววางใจที่จะใหรับผิดชอบงานและแกไขขอผิดพลาดในการทํางานได 

  2.4 มคีวามรู เปนคนทีเ่ขาใจในงานทีไ่ดรบัมอบหมาย รูวธิกีารทาํงาน ศกึษาหาความรูเกีย่วกบั

งานที่ทําเพิ่มเติม พรอมที่จะเขาไปถามผูรูเมื่อไมเขาใจ 

  2.5  มีความสามารถในการเรียนรูงานเปนอยางดี ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ รอบตัวได

เปนอยางดี ศึกษาแนวคดิใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชกับการทํางานอยูตลอดเวลา 

  2.6  มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค กลาตดัสินใจและมมุานะ สามารถแสดงความเหน็เกีย่วกบังาน

ที่ทําไดอยางมั่นใจ 

  2.7 มสีามญัสาํนกึ มดีลุยพินจิ ไหวพรบิ ทาํส่ิงตาง  ๆอยางมเีหตมุผีลโดยพจิารณาอยางรอบคอบแลว 
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  2.8 มมีนษุยสัมพนัธด ีรูจกักาลเทศะ อารมณด ีมารยาทด ีออนนอมถอมตน วางตวัไดเหมาะสม 

เขากับนายจางและเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี 

  2.9  ใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม สามารถติดตอประสานงานใหความรวมมือกับ                  

ผูอื่นไดดี ยอมรับความเห็นของเพื่อนรวมงาน นายจาง ลกูคาได 

  2.10 มีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร เปนคนมองสิ่งตางๆ ในแงบวก ซึ่งจะนําไปสูการทํางาน

ที่ดี 

 3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
      คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  สาระตามขอ 4.3  

ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2552 ไดกาํหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดานของแตละระดบัคุณวฒุ ิโดยในระดบัปริญญาตรี 

สถาบนัอุดมศึกษาทกุแหงตองกําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีณุลักษณะ

ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน ดังนี้  (Higher Education Commission, 2009)

  3.1. คุณธรรม จริยธรรม
   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 

ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก 

เปนตน

  3.2. ความรู
   มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี

ในองคความรูทีเ่ก่ียวของ  สาํหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มคีวามเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน

ในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู                   

สวนหลักสูตรวชิาชพีท่ีเนนการปฏิบตั ิจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิกฎระเบยีบ ขอบังคับ ทีเ่ปลีย่นแปลง

ตามสถานการณ

  3.3. ทักษะทางปญญา
             สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ                               

หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง 

สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและ                           

ความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช

วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
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  3.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
   มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ                    

สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ                            

ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ                            

ของกลุมรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

  3.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
               สามารถศึกษาและทาํความเขาใจในประเดน็ปญหา สามารถเลอืกและประยกุตใชเทคนคิ

ทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่ เ ก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทาง                                       

ในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ

ขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือก

ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

   จากแนวคิดและคํากลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน                          

สวนที่สําคัญในการพัฒนาองคกร การสรางหรือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จึงถือเปนเปาหมายท่ีสําคัญ                            

ในการจัดการศึกษา  ดงัน้ันจึงตองมีการติดตามผลบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา และหาขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําหลักสูตร                   

และวางแผนพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันใหตรงตามความตองการของหนวยงาน                            

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร 
      ประชากรท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้คอืผูดแูลนกัศกึษาฝกงาน จาํนวน 16 คน จากสถานประกอบการ

ภาคเอกชนจํานวน 13 คน ภาครัฐจํานวน 3 คน ซึ่งเปนตัวแทนของสถานประกอบการที่ควบคุมและ                              

ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        

จาํนวน 20 คน ทีเ่ขาฝกงานในเดือนพฤศจกิายน ป พ.ศ. 2561 ถงึเดือนกมุภาพนัธ ป พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลา

ในการฝกงานจํานวนทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูประกอบการทีม่ตีอนกัศกึษา

ฝกงาน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจดานคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานในดาน 1) ดานบุคลิกภาพ                              

2) ทักษะทางดานภาษา และ 3) ทักษะดานคอมพิวเตอร 

  ตอนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงและขอเสนอแนะ 
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 3. การสรางเครื่องมือ 
  3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.2 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตขอคําถามตาม

วัตถุประสงคการวิจัย 

  3.3  สรางแบบสอบถาม 

  3.4  นาํแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญพจิารณาความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 

จํานวน 3 ทาน ทั้งนี้คา IOC ที่ไดตองมากกวาหรือเทากับ .50 ผลการตรวจสอบคา IOC พบวา มีคาระหวาง 

.67 – 1.00 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ .93 จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุม กระชับ ชัดเจน และ                        

สมบูรณยิ่งขึ้นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  3.5 นาํแบบสอบถามทีผ่านการวเิคราะหแลวไปทดลองใชเพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) หากคาที่ไดจากการวิเคราะหมีคาตั้งแต 

0.7 ขึ้นไป แสดง วาแบบสอบถามน้ันมีความนาเชื่อถือ สามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใช                              

ในกระบวนการวิจัยตอไปได เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตนแบบรวมกัน                   

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.919

  3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยใหนักศึกษานําแบบสอบถามที่บรรจุไวในซองปดผนึกไปมอบใหกับสถานประกอบการ                    

หรือหัวหนางานผูดูแลนักศึกษาเพ่ือประเมินผลการเขาฝกงานประมาณกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561                           

เพื่อประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือ 300 ชั่วโมง และบรรจุซอง      

ปดผนึกคืนใหนักศึกษาในวันสุดทายของการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และผูวิจัยไดรับเอกสาร

คืนจากนักศึกษาฝกงานในวันนําเสนอผลการฝกงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  ขอมูลการศึกษาความพึงพอใจใชคาเฉลี่ย (Mean) จากน้ันแปลความหมายของคาเฉล่ีย                          

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 ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 16 คน เปนหัวหนางานในหนวยงานเอกชน                              

จํานวน 13 คน และเปนหัวหนางานในหนวยงานรัฐบาลจํานวน 3 คน มีประสบการณในการทํางานต้ังแต                  

2 ปขึ้นไป และเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของนักศึกษาฝกงานเปนเวลาประมาณ 3 เดือน

 2. ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะ

ตารางที่ 1
ระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 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                 

 

  
 

1.  4.15 0.88  
2.   4.00 0.79  
3.   4.05 1.10  
4.  3.95 0.94  
5.  3.90 0.97  
6.  4.35 0.81  
7.   4.40 0.82  
8.   4.45 0.51  
9.  4.10 1.07  
10.  4.10 1.21  
11.  4.25 0.97  
12.  4.55 0.69  

 4.19 0.76  
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ตอสังคม (คาเฉล่ีย 4.25) ความมั่นใจในตนเอง (คาเฉล่ีย 4.15) โดยความพึงพอใจดานความสามารถ                             

ในการทํางานและการบริหารเวลาเทากัน (คาเฉลี่ย 4.10) และขอท่ีไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าลงมาตามลําดับคือ                   

การแสวงหาความรูใหมๆ ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความสรางสรรค ตามลําดับ  (คาเฉลี่ย 4.05 คาเฉลี่ย 

4.00  คาเฉลีย่ 3.95) และท่ีไดคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสดุคือ ความพึงพอใจดานความกลาตัดสินใจ (คาเฉลีย่ 3.90)

ตารางที่ 2
ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  
 

1.  4.20 0.70  
2.  4.20 0.77  
3.  4.35 0.67  
4.  4.15 0.67  
5.  3.15 0.93  

 4.01 0.65  

 
  

 
1.  Microsoft Office 4.20 0.62  
2.  Search Engine 

 Internet 
4.45 0.51  

3.  –   E-mail 4.25 0.79  
 4.30 0.57  

 ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความพึงพอใจดานทักษะภาษาของนักศึกษาฝกงาน                       

โดยภาพรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากในดาน                       

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ (คาเฉล่ีย 4.35) และทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ (คาเฉล่ีย 4.20)                                

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ (คาเฉลีย่ 4.15) สวนดานท่ีมคีวามพึงพอใจระดับกลางซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียต่ําท่ีสดุ 

คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอื่น (คาเฉลี่ย 3.15) 

ตารางที่ 3
ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะดานทักษะคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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 จากตารางที่ 3 ผู ประกอบการมีความพึงพอใจตอทักษะคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน                                 

โดยภาพรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา 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

ในการติดตอส่ือสารกับลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถชวยเหลือพนักงานคนอ่ืนในการส่ือสาร

กบัลูกคา ไดรบัคําชมจากเพือ่นรวมงาน และหัวหนางาน อยางไรกต็ามควรพัฒนาและฝกฝนการใชภาษาไทย

ใหถกูตองเหมาะสม รวมทั้งภาษาอื่นๆ เชนภาษาจีน เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกตใชในอนาคต นอกจากนี้

ยังควรเพิ่มพูนทักษะการคนควาและแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหมากยิ่งขึ้น 

  3.2 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
           นกัศึกษามคีวามใฝรู ความตัง้ใจในการทาํงานดมีาก มคีวามสจุรติและมจีติสาธารณะอนัดี 

สนใจหาความรูที่เกี่ยวของในการทํางาน รูจักหารายได เพื่อชวยเหลือตนเองเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน          

ของครอบครัว ทําใหเปนผูรูจักการบริหารเงิน มีไหวพริบ ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สามารถทํางาน

รวมกบัเพือ่นรวมงานไดด ีขยนั อดทน มนษุยสมัพนัธดมีาก มกีารใชทกัษะภาษาตางประเทศไดด ีมคีวามต้ังใจ 

กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ิมความกระตือรือรนในการทํางาน การตรงตอเวลา การรักษาเวลา และ                  

การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  3.3 ขอเสนอแนะ 
          นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทั้งการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

ความเสียสละตอเพ่ือนรวมฝกประสบการณและการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย การมีปฏิภาณไหวพริบ                

และการแกไขปญหาเฉพาะหนา การควบคมุอารมณไดเปนอยางด ีโดยควรศกึษาหาความรูภาษาอืน่เพิม่เตมิ 

นอกจากภาษาองักฤษ และควรฝกการเขียนและการใชภาษาไทยใหถกูตอง นอกจากน้ียงัควรเลือกการฝกงาน

ในดานตางๆ ทีส่นใจจรงิๆ เพ่ือใหมแีรงบนัดาลใจในการอยากเรยีนรู จงึจะทาํใหนกัศึกษา มคีวามกระตือรือรน

และใหความสําคัญกับการฝกงานหรือการฝกอบรมตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตร                              

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมพบวา                     

ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอนักศึกษาฝกงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่                                

สถานประกอบการมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ ดานทักษะการใชคอมพิวเตอร รองลงมาคือ บุคลิกภาพ                

ในการทาํงาน และดานทักษะภาษาอยูในอันดบัที ่3 โดยผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายรายดานได ดงันี้
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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    

ที่พึงประสงคของบัณฑิตและคุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงคของนายจางท่ีตองการผลงานที่ดีและ                 

มีคุณภาพและมีทักษะการแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติม จึงทําใหผลคะแนนความพึงพอใจมีระดับมาก                        

ในหัวขอทักษะการใช Search Engine ในการคนหาขอมูลทาง Internet ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการคนควาหา

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek 

(2013) ที่พบวา ความสามารถในการใชโปรแกรมสํานักงานทั่วไปเปนความสามารถในการใชเทคโนโลยี                       

ที่สถานประกอบการมีความตองการอันดับหน่ึง โดยโปรแกรมที่จําเปนมากที่สุดคือ Excel และ Word                           

สวนความสามารถในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และการจัดการเว็บไซต พบวา การใช E-mail เปน                          

ความสามารถที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด

 2.  ความพึงพอใจตอคุณภาพดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
       สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักศึกษาฝกงาน                       

โดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.19) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจ                         

ระดบัมากทีส่ดุในดานความมมีนษุยสมัพันธ ซึง่เปนคณุลักษณะเดนของคณุลักษณะท่ีพงึประสงคทีผู่ประกอบการ

ตองการในสวนของการที่ตองทํางานรวมกับผูอื่น และสงเสริมการทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี และ                                        

จากในตารางที 1  ขอ 3 แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ขอ 9 ความสามารถในการทํางาน และขอ 10 

การบริหารเวลา  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบน 1.10,1.07 และ 1.21 ตามลําดับ                  

ซึ่งเปนหัวขอที่เกี่ยวโยงกับบุคลิกภาพสวนบุคคลซ่ึงกอใหเกิดความเห็นที่แตกตางกันได ขึ้นอยูกับ                              

เฉพาะตัวบุคคล จึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการกระจายคําตอบในเปนเด็นเหลานี้มีคอนขางมาก นอกจากนี้

จะเห็นไดวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดบงบอกวามีนักศึกษาบางคนที่มีความสามารถในดานการมี                               

มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีมซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจาง จึงสงผลใหผูประกอบการพึงพอใจและยังสามารถทําใหผลคะแนน      

แปลความหมายไดในระดับมากสอดคลองกับผลการศึกษาของ Deita & Pueakjantuek (2013)                               

Thanuworrawat (2012) & Narintarat (2013) ที่ระบุวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่สถานประกอบการให                     

ความสําคัญและตองการมากท่ีสุด คือ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการทํางานรวมกับผูอื่นได เพราะการมี

มนุษยสัมพันธทีด่จีะนําไปสูบรรยากาศการทํางานทีด่ ีเขาใจซึง่กันและกนั มคีวามรวมมือรวมใจในการปฏบิตังิาน

ใหสําเร็จ และยังเปนปจจัยสําคัญในการทํางานท่ีสถานประกอบการดานบริการตองการจากพนักงาน                   

เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผูรับบริการอีกดวย (Benjarattananon, 2017) 

นอกจากนี ้ผูประกอบการใหคะแนนสาํรวจความพึงพอใจในระดบัมากซึง่เปนสวนตอมา ในดานความประหยดั
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มธัยสัถ ซึง่กส็อดคลองกบัขอมลูวา นกัศกึษาทาํงานนอกเวลาชวงทีน่กัศกึษาฝกงานรวมดวย จงึทาํใหนกัศกึษา

สามารถหารายไดเองและยังสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัวไดอีกดวย ลําดับตอมา                           

คือ ซื่อสัตย รักษาคําพูด สามารถทํางานเปนทีมรับผิดชอบตอสังคม มีความม่ันใจในตนเอง สามารถ                            

บริหารเวลาไดดี แสวงหาความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ตามลําดับ สวนดานที่ผูประกอบการมีความพึงพอใจ                         

อนัดับมากสามลาํดับสุดทายคือ ความขยนัหม่ันเพียร อดทน  ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตดัสินใจ

 3. ความพึงพอใจตอคุณภาพดานทักษะภาษา
      ผู ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพดาน                           

ทกัษะภาษา ทัง้โดยภาพรวมและรายดานในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 4.01) โดยมีความพงึพอใจในทกัษะดานการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ตามมาดวย ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการเขียนตามลําดับ                 
สวนดานท่ีมีความพึงพอใจในระดับกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ทักษะการใชภาษาตางประเทศอ่ืน                
เชน ภาษาจีน หรือภาษาญ่ีปุน ซึ่งจากผลสํารวจความพึงพอใจแสดงถึงนักศึกษาฝกงานมีคุณลักษณะ                               
ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถภาษาอังกฤษตามที่นายจางคาดหวัง สอดคลองกับการศึกษา                   
ของ Boonwirat, (2017, 291) วาภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากในปจจุบัน และไดใชกิจกรรมการเรียน                  
การสอนแบบบูรณาการในการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเพ่ิมสูงข้ึน แตเน่ืองจากปจจุบัน 
ภาษาอังกฤษอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอจึงควรมีทักษะภาษาอื่นท่ีชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ     
ในการทาํงานตอไปในอนาคต  สอดคลองกบัการศกึษาของ Deita & Pueakjantuek (2013) พบวาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานดานทักษะการใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารน้ัน ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สถานประกอบการมีความตองการและจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสารเปนอันดับหน่ึง                             

รองลงมา คือ ภาษาญี่ปุน และอันดับที่สาม คือ ภาษาจีน 

  อยางไรก็ตามในมุมมองของสถานประกอบการบางแหงน้ัน นักศึกษายังตองปรับปรุงเรื่อง                    
ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และความกลาในการตัดสินใจซึ่งสอดคลองกับคะแนนเฉลี่ย
จากแบบสอบถามในงานวิจัยชิ้นนี้ที่คะแนนเฉลี่ยดานความขยันหม่ันเพียร อดทน ความคิดสรางสรรค และ
ความกลาในการตดัสินใจอยูในสามอันดับสุดทาย และผลการศึกษาของ (Kan-opard, Kluansuwan & Manoy, 
1999) ที่ผู ประกอบการใหความเห็นวานักศึกษาฝกงานขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลาตัดสินใจ                                     
ขาดภาวะการเปนผูนําและการแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคในการฝกงานของนักศึกษา 
สาเหตกุารขาดคณุลกัษณะดงักลาวขางตนอาจเปนผลมาจากความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบตังิาน
ที่ยังไมเพียงพอของนักศึกษา รวมทั้งวัยวุฒิที่นอยกวาเพ่ือนรวมงานและหัวหนางานทําใหนักศึกษา                               
ขาดความมั่นใจในตนเองและความกลาในการแสดงความคิดเห็นเพราะกลัววาส่ิงท่ีตนพูดออกไปน้ัน                                    
จะไมถูกตองและอาจไดรับการตําหนิตอหนาคนอื่นได หรือบางคร้ังนักศึกษาอาจแสดงพฤติกรรมบางอยาง               
ที่ไมเหมาะสมดวยความรูเทาไมถึงการณ ขาดวิจารณญาณในการไตรตรองดวยความเปนนักศึกษาฝกงาน 
ซึง่อาจทําใหสถานประกอบการมองวานักศึกษายงัมีการวางตวัในบางสถานการณยงัไมเปนท่ีประทบัใจเทาท่ีควร    
ดังน้ัน จึงเปนอีกหนึ่งหนาท่ีของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บมเพาะและเสริมสราง                            

ความมั่นใจในตนเองและการวางตัวใหถูกตองตามกาลเทศะใหแกนักศึกษา (Benjarattananon, 2017)
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สรุป
 จากการสาํรวจความพงึพอใจของสถานประกอบการทีม่ตีอนกัศกึษาฝกงาน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลยัเอกชนแหงหนึง่ พบวา สถานประกอบการมคีวามพึงพอใจในดานทกัษะ

คอมพิวเตอร ดานบุคลิกภาพ และดานทักษะการใชภาษาตามลาํดับ โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม มีจุดเดนในดานมี                                     

ความกลาแสดงออก มไีหวพรบิและแกปญหาตางๆ เฉพาะหนาไดเปนอยางด ีมคีวามตัง้ใจในการทาํงานใหเกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเรื่องความรูภาษาอื่นเพิ่มเติม เชน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน 

และการฝกใชภาษาไทยใหถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งสองประเด็นหลังนี้นับเปนเสียงสะทอนสําคัญจาก                                       

ผูประกอบการ   ทั้งหลักสูตรและตัวนักศึกษาเองพึงตระหนักและนําไปใชในการวางแผนผลิตบัณฑิตและ

พฒันาตนเองใหมคีณุลักษณะตามทีส่ถานประกอบการตองการ อยางไรกต็ามทางผูวจิยัจะนาํประเดน็เหลาน้ี             

มาพัฒนาเพื่อศึกษาตอไปในอนาคต 

 1. ขอเสนอแนะตอหลักสูตร
  1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรเปดโอกาสในการใหนักศึกษาไดลงเรียนในรายวิชา

ภาษาตางประเทศอื่นที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนรายวิชาเลือกเสรี หรือ

วิชาบังคับเลือกในหมวดภาษาตางประเทศ เปนตน

  1.2 สอดแทรกรปูแบบกจิกรรมทีเ่นนทกัษะการใชภาษาทีห่ลากหลาย โดยบรูณาการกจิกรรม

การเรียนรูภาษาตางประเทศเขากับการใชทักษะภาษาไทยในรายวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ควรพัฒนาตามขอคิดเห็นของผูประกอบการ 

  1.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมุงเนนพัฒนาทักษะทางดานสังคม

และการทํางานรวมกับผูอื่นใหมากขึ้น เชน สนับสนุนการเรียนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Problem-Based 

Learning) การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือการเรียนดวยการบริการสังคม 

(Service Learning) เปนตน เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบน้ีนักศึกษาตองทํางานรวมกับผูอื่น

เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง และเปนรูปแบบการเรียนท่ีผูเรียนตองเปนผูลงมือกระทํา (Active Learners) ดังน้ัน               

จึงเปนการฝกฝนเพิ่มทักษะในดานการทํางานและปลูกฝงลักษณะของผูรวมงานที่ดีใหกับนักศึกษา

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ศึกษาเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการฝกงานในมุมมองของนักศึกษาและ

สถานประกอบการ

  2.2 ประเมินและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

  2.3 ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุมมากขึ้น โดยใหสอดคลองกับปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมดานคุณธรรมจริยธรรม 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด                        

ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน                         

โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  ขั้นตอนมีดังน้ี 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานที่เก็บขอมูล 2 แหง                              

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับประเภท                   

ของสินคาเฮาสแบรนด  และ 3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนดในชวงระยะเวลา 

3 เดือนที่ผานมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงเก็บขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะหขอมูล                                 

โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด 3 ดาน                                

ซึ่งประกอบดวย ความรูและความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรมการซ้ือ มีผลตอความตั้งใจซ้ือ                                    

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                  

ที่มีการขยายตัวต่ําและความเสี่ยงหลายประการที่ทําใหตลาดการเงินเกิดการผันผวนและการชะลอตัว                        

ของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (Economic and Industrial Research Kiatnakin Bank Public                             

Company Limited, 2018) ปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคที่เลือก

ซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียงเนื่องจากสินคามีราคาสูง จึงสงผลใหผูบริโภคเร่ิมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                     

การซือ้และทดลองใชสนิคาทีม่คีวามคุมคาดานราคามากกวา ดงันัน้ สนิคาเฮาสแบรนด1  จงึเปนอกีทางเลือกหนึง่    

ซึ่งประเภทของสินคาเฮาสแบรนดที่ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค โดยภาพรวมของภาค

1 สินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาที่ติดตราของรานคาปลีก ซึ่งรานคาปลีกจางโรงงานเพ่ือการผลิตสินคา โดยนําสินคาดังกลาว   
  มาวางจําหนายในรานคาปลีกของตนเอง (Dawan & Vivadhnajat, 2014, 203)
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ธรุกิจคาปลีก พบวา ยอดขายของสนิคาเฮาสแบรนดในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีการแขงขันท่ีรนุแรง ทัง้จาก

ภาคธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจขามประเทศ เชน สินคาเฮาสแบรนดตราบ๊ิกซี (Big C) ที่มีสวนแบง                         

การตลาดถึงรอยละ 30 – 50 (Marketeer, 2015) นอกจากน้ียงัพบวาสนิคาเฮาสแบรนดตราบิก๊ซีมยีอดขายสูง                               

ถึง 117,341 ลานบาท ความนิยมในสินคาเฮาสแบรนดที่เพ่ิมสูงข้ึนทําใหผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหม                           

มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดสินคาเฮาสแบรนดที่จะสงผลดีตอการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและ                       

ความหลากหลายมากขึ้น

 โดยภาพรวมของตลาดสินคาเฮาสแบรนดในกลุ มสินคาอุปโภคบริโภคของประเทศไทยนั้น                                     

มีการเติบโตจากเดิมรอยละ 2.2 ในป พ.ศ. 2559 เปนรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2560 โดยครึ่งปแรกเติบโตถึง               

รอยละ 2.5 นอกจากนีย้งัพบวา ผูบริโภคในจงัหวัดนครราชสมีาเร่ิมเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหันมาเลอืกซ้ือสินคา                       

เฮาสแบรนดเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ. 2560 ที่ผานมาถึงรอยละ 50 (Economic and Industrial Research                               

Kiatnakin Bank Public Company Limited, 2018) และจากผลวิจยัของกนัตาร เวริลดพาแนล พบวา พฤติกรรม

การซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง แตปจจุบัน

ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 68 ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มขนาดและปริมาณของสินคาเนื่องจากทําใหผูบริโภครูสึกวาการซื้อ

สินคาเฮาสแบรนดมีความคุมคากับเงินที่จายไป (Kantar Worldpanel, 2017)  

 ความตั้งใจซ้ือสินคาจึงเปรียบเสมือนการคาดการณพฤติกรรมการซ้ือของผู บริโภคในอนาคต                          

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสวนประสมทางการตลาดทั้งประเด็นความคุมคาทางดานราคา และชองทาง                    

การเลือกซ้ือสินคาลวนแตมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคท้ังส้ิน นอกจากนี้ Jindabot 

(2012) ยังกลาววาทัศนคติก็เปนปจจัยสําคัญที่สามารถใชสําหรับอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผล                

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในอนาคตไดเชนกัน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติ

ตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน

จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด                             

ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด

ที่มีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 3 ประเด็น              

ประกอบดวย ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อสินคา  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 163

 ทัศนคติสามารถใชอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ในอนาคต ความสําคัญของทัศนคติมีดังน้ี 1) ทัศนคติเปนตัวแปรท่ีใชวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการ
ตลาดกอนออกใชจริง 2) ทัศนคติใชในการแบงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดที่ตองการ 3) ทัศนคติของ                         
ผูบริโภคท่ีมีตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑทําใหธุรกิจทราบถึงทัศนคติตอผลิตภัณฑของผูบริโภค และ                                 
4) ทัศนคติสะทอนมุมมองของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง (Jindabot, 2012, 20-22) 
 ทศันคติจงึเปนปจจยัทีเ่กดิจากผูบรโิภค เปนระดับของความรูสกึนกึคดิทีเ่กีย่วของกับภาวะทางจติใจ
ของบุคคลท่ีมตีอตนเอง ตอบุคคลอ่ืนและตอสถานการณทีเ่ก่ียวของ อนัเปนผลมาจากการเรยีนรูและประสบการณ 
ทัศนคติจึงเปนตัวกําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม (Jindabot, 2012, 20-22) ทัศนคติจะประกอบดวย         
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูและความเขาใจ (Cognitive) คือ ความรูและการรับรูที่ไดรับบวกกับ
ประสบการณโดยตรงในอดีต 2) ความรูสึก (Affective) คือ อารมณหรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอความคิดหรือ
สิง่ใดสิง่หนึง่ และ 3) พฤตกิรรมการซือ้ (Behavioral) คอื แนวโนมทีบ่คุคลจะแสดงพฤติกรรมดวยวธิใีดวธิหีนึง่ 
(Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218) ในอดีตที่ผานมา มีนักวิจัยที่ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติกับความตั้งใจซื้อสินคา ไดแก งานวิจัยเร่ืองทัศนคติที่มีผลตอความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด                          
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติโดยเฉพาะดานพฤติกรรมการซ้ือสงผลตอสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด                                 
เน่ืองจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตท่ีมีชื่อเสียง ดังน้ันผูบริโภคจึงเลือก
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan, 2012, 332-334) ทํานองเดียวกันกับงานวิจัย
เรือ่งทศันคตติอสนิคาเฮาสแบรนด ผลการวิจยัพบวา ผูบรโิภคเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคตเินือ่งจากผูบรโิภค
ทราบถึงราคาของสินคาเฮาสแบรนดวา ราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตท่ีมีชื่อเสียง โดยสินคาเฮาสแบรนด                      

จะมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Gala & Patil, 2013, 12-18) 

 สวนประสมการตลาดถูกนํามาใชเพื่อการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคาดวยการเชื่อมโยง                 
ความตองการของผูบริโภคสูการผลิตสินคาและบริการมาเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบริโภค                          
การส่ือสารทางการตลาดกบัผูบริโภคเพ่ือใหผูบริโภคทราบถงึลักษณะและคณุประโยชนของสินคาและบรกิาร 
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) 

 การศึกษาและงานวิจยัในอดีตทีผ่านมาพบปจจยัตาง ๆ  ทีใ่ชกาํหนดความต้ังใจซ้ือสนิคาของผูบรโิภค 
ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพของตัวผูบริโภค (ซึ่งเปนตัวแปรท่ีไมสามารถควบคุมได) ความตองการ แรงจูงใจ 
ทศันคต ิความสามารถในการรับรูขาวสาร ปจจยัทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาด นอกจากนีแ้ลว
ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผู บริโภค เชน ประเภทของรานคาปลีก ลักษณะ                                    
ทางประชากรศาสตรและจิตวิทยา เปนตน (Engel, Blackwell & Miniard, 1997, 28-32) ดังนั้น ความตั้งใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภค (Purchase Intention) เปนขอมูลที่ใชในการคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค

ในอนาคต (Smithikrai, 2010, 40-42)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561164

 ทั้งน้ี ในอดีตท่ีผานมา มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตั้งใจซ้ือ ไดแก งานวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจซ้ือและพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนด             
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดานผลิตภัณฑ 
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat, 2014,                      
201-212) และงานวิจัยเรื่อง  สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศึกษาผูบริโภคที่อาศัยใน
ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย  ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพ่ิมการรับรู              
ขอมูลท่ีเก่ียวของกบัสินคา ซึง่กิจกรรมทีน่าํมาใช  คอื  การลดราคาของสินคา การมีสนิคาแถมและการโฆษณา 
ตามลาํดบั เนือ่งจากกจิกรรมสงเสรมิการตลาดดังกลาวเปนกจิกรรมทีช่วยเพิม่การรบัรูถงึตราสินคาเฮาสแบรนด
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอผูบริโภคในกลุมดังกลาวและสงผลทําใหความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีกิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวยังสงผลตอการเพ่ิมยอดขายใหกับ                            

รานคาปลีกสมัยใหมแลวยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและมีความตั้งใจซื้อมากขึ้น (Lisa, 2013, 48-69) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานงานวิจัย
 H

1
: ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน

จังหวัดนครราชสีมา 

 H
2
: สวนประสมการตลาดมผีลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจงัหวดันครราชสมีา

วิธีการวิจัย 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
        ประชากรที่ใชศึกษาไมสามารถระบุจํานวนได จึงใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง                 

จากสูตรแบบไมทราบขนาดประชากร (Cochran, 1953, 78-79) สูตรมีดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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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                 

สนิคาเฮาสแบรนดและสวนท่ี 5 ความต้ังใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภค การหาคาความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) อยูระหวาง 

0.67 - 1.00 ผานเกณฑ 0.50 - 1.00 และคาความนาเช่ือถอื (Reliability) มคีาสมัประสทิธ์ิอลัฟา (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
  การเลือกกลุ มตัวอยางใชวิธีแบบไมอาศัยความนาจะเปนโดยการขอความรวมมือกับ                                    

ผูตอบแบบสอบถามโดยใหของท่ีระลึก มีขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานที่เก็บขอมูล 2 แหง                 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ไดแก Big C สาขานครราชสมีาและ 

Big C สาขานครราชสีมา 2 สาขาละ 200 คน  2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประเภทของ

สินคาเฮาสแบรนด ประเภทละ 100 คน และ  3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนด

ในชวงระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือก                

ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะผูบริโภคที่มีความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดตรา Big C เทานั้น เก็บขอมูลวันละ 

15 คน ในชวงเวลาหลัง 16.00 – 22.00 น. ในชวงวนัจนัทรถงึวนัอาทติยเปนระยะเวลา 1 เดอืน จนครบ 400 คน 

และมีอัตราการไดรับแบบสอบถามกลับคืนอยูที่รอยละ 95 

 4.   การวิเคราะหขอมูล
        ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห                                 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Analysis) การทดสอบสภาวะรวมของตัวแปร (Multicollinearity)                     

และใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
 การศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อ

สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบริโภค                                

(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอผูบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก)                      

  S.D.    
 (Cognitive) 

1.  4.17 0.55 
2.  4.06 0.62 
3.  3.95 0.75 

 4.06 0.64 
 (Affective)   

1.  3.88 0.63 
2.  3.81 0.71 
3.  3.79 0.72 

 3.83 0.69 
 (Behavioral)   

1.  3.83 0.65 
2.  3.76 0.76 
3.    
     

3.73 0.74 

 3.77 0.72 
   S.D.    

 (Product)   
1.  4.14 0.59 
2.  3.94 0.68 
3.  3.83 0.72 

 3.97 0.66 
 (Price)   

1.   3.37 0.70 
2.  3.28 0.76 
3.  3.27 0.79 

 3.31 0.75 
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบริโภค  

(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอผูบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก)

        S.D.  
 (Place)   

1.  3.99       0.74 
2.  3.88       0.83 
2.   3.88       0.83 
3.  3.84       0.81 

 3.90       0.80 
 (Promotion)   

1.   3.99       0.68 
2.   3.83      0.74 
3.   3.81      0.77 

 3.88      0.73 
  1.00 – 1.80  1.81 – 2.60   2.61 – 3.40  3.41 – 4.20   

 4.21 – 5.00   

 ตารางที่ 1 พบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด ในดานความรูและความเขาใจสงผลตอผูบริโภค           

มากที่สุด รองลงมาคือ ความรูสึก และดานพฤติกรรมการซื้อ โดยมีคาเฉลี่ย 4.06, 3.83 และ 3.77 ตามลําดับ 

โดยผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่นๆ ทางดานสวนประสม

การตลาดน้ัน ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมากที่สุด (3.97) โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับ

คุณภาพของสินคาเฮาสแบรนด รองลงมาคือ ดานชองทางจัดจําหนาย (3.90) และดานการสงเสริมการตลาด 

(3.88) ซึ่งพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็นการลดราคา การมีสินคาแถมและการโฆษณา มากกวา

ประเด็นอ่ืนๆ ในดานการสงเสริมการตลาดและผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาในระดับปานกลางโดยมี                

คาเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.31

 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด พบวา               

มีระดับความสัมพันธอยู ระหวาง 0.509 – 0.624 และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ                                       

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



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561168

ตารางที่ 2 
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดมีผลตอ

ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

 t p – value VIF 
    (Cognitive) ( ) 0.199 4.149 0.000* 1.750 
    (Affective) ( ) 0.264 5.347 0.000* 1.862 
    (Behavioral) ( ) 0.357 7.960 0.000* 1.534 

= 0.480, Adj = 0.476, Std Error of Est. = 0.43182, F = 121.653, Sig. = 0.000, VIF < 10 
 t p – value VIF 

    (Product)   ( ) 0.237 3.605 0.000* 2.430 
    (Price) ( )  0.094 1.490 0.137 2.231 
    (Place) ( )   0.166 2.918 0.004* 1.810 
    (Promotion) ( ) 0.136 2.010 0.045* 2.556 

= 0.295, Adj = 0.287, Std Error of Est. = 0.50341, F = 41.229, Sig. = 0.000, VIF < 10     
 *  0.05 

 

  2  
      Y =   +   

          PI =   +    
 1     PI =  +  +  

        PI = 0.199  + 0.264  + 0.357  ... (1) 
 2     PI =   +   +  +  

        PI = 0.237  + 0.094  + 0.166 + 0.136  ... (2) 
  PI    =  

       =  
            ATT    =  

                           =  
                           =  
                           =  
                      MTM   =  
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                         =  
                         =  
                         =  

 การทดสอบสมมติฐานที่ H
1
 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด

ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบ

สมมติฐานและสรุปผลการวิเคราะหไดจากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด 

ไดแก ความรู  และความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมการซื้อมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวก

กับความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)  

จึงยอมรับ H
1
 ปฏิเสธ H

0

ภาพที่ 2:  ปจจัยทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

  ในจังหวัดนครราชสีมา 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี H
2
 สวนประสมการตลาดมีผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของ                       

ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบสมมติฐาน

และสรุปผลการวเิคราะหไดจากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหพบวา สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลติภัณฑ                

ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวกกับ                       

ความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)                      

จึงยอมรับ H
2
 ปฏิเสธ H

0 

               =  
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 ภาพที่ 3: ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน 

   จังหวัดนครราชสีมา

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่องทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจ                            

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมานํามาสูการอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค

และสมมติฐานการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

 1. ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
       ผูบริโภคเห็นวาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดใน                              

ระดบัมาก โดย “พฤตกิรรมการซือ้” สงผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากทีส่ดุ รองลงมา

คือ “ความรูสึก” และ “ความรูและความเขาใจ” ตามลําดับ

  พฤติกรรมการซื้อ  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซ้ือเปนองคประกอบดานทัศนคติตอ                             

สนิคาเฮาสแบรนดทีส่งผลตอความต้ังใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภคมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูบรโิภค               

ทีม่ีพฤติกรรมการซ้ือสินคาอยางสม่ําเสมอเน่ืองจากสินคาน้ันเปนสินคาท่ีใชงานงาย ซึ่งผลการวิจัยสอดคลอง

กบังานวจิยัเร่ืองทัศนคตทิีม่ผีลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ซึง่ผลการวิจยัพบวา ทศันคตดิานพฤตกิรรม

การซื้อสงผลตอสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด เนื่องจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคา

ตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan, 

2012, 332-334)  เชนเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเฮาสแบรนด ยังพบวา                         

สนิคาเฮาสแบรนดเปนทางเลอืกใหกบัผูบริโภคทีม่ทีัศนคตทิีด่ตีอสินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคมพีฤตกิรรม

การซ้ือสินคาที่มีราคาถูกและเลือกซื้อสินคาใชงานไดง าย ปจจัยดังกลาวทําใหผู บริโภคเลือกซื้อ                                            

สินคาเฮาสแบรนดมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Horvat & Ozreti – Došen, 2015, 53-62)
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  ความรูสึก  เปนองคประกอบดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่สงผลตอความต้ังใจซื้อ                              

สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับท่ีสอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภครูสึกวาสินคาเฮาสแบรนดมี                                    

ความนาสนใจเน่ืองจากมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่องทัศนคติ

ของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนดและสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง พบวา ผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอ                  

สินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคทราบวาสินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้น                     

สินคาเฮาสแบรนดจึงมีความนาสนใจที่จะเลือกซื้อมากกวาสินคาตราผูผลิตท่ีมีชื่อเสียง (Thakkar &                                 

Panigrahi, 2016, 25-34)

  ความรูและความเขาใจ  สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับสาม 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเขาใจวาสินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัย

ดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด                 

และสินคาตราผูผลิตท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งพบวา ผูบริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติเม่ือผูบริโภคทราบวาสินคา                 

เฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชือ่เสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงซื้อสินคาเฮาสแบรนดทดแทน

สินคาบางชนิด (Gala & Patil, 2013, 12-18) นอกจากน้ี งานวิจัยเร่ืองการเพิ่มการรับรูดานคุณภาพสินคา              

เฮาสแบรนดใหกับผูบริโภค ยังพบวา นักการตลาดนําทัศนคติดานของความรูและความเขาใจมาใชเพ่ิม                      

การรับรูคุณภาพของสินคาใหกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้น (Chien,                         

Yu, Wang & Kuo, 2014, 8-12)

 2. สวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
        ผลการทดสอบความสัมพนัธของสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอความตัง้ใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนด 

พบวา “ดานผลิตภัณฑ” สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ                 

“ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด” แตอยางไรก็ตาม “ดานราคา” ไมสงผลอยางมี                  

นัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

  ดานผลิตภัณฑ ผลการวจิยัพบวา คณุภาพของสนิคา สงผลตอความตัง้ใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด

ของผูบรโิภคมากทีส่ดุ ซึง่ผลการวจิยัดังกลาวมคีวามคลายคลึงกับงานวจิยัเร่ืองปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอความต้ังใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจดัจําหนายและดานการสงเสรมิการตลาด ตามลาํดับ โดยผูบริโภคนยิมซ้ือสินคาท่ีมคีณุภาพ

มากกวาสินคาที่ดอยคุณภาพ (Guterman & Levy, 2013, 553-562) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย 

เรือ่งการรับรูสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมตีอสินคาเฮาสแบรนด ทีพ่บวา  ผูบริโภคพิจารณาปจจัย

ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ซึง่ผูบริโภคจะทาํการเปรียบเทียบคณุภาพของสนิคาแตละชนิดกอนการเลือกซือ้                       

ปจจัยรองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังนั้น

สวนประสมการตลาดเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮ าสแบรนดของผู บริโภค                       

(Agarwal & Ganesh, 2016, 311-315)
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  ดานชองทางจดัจําหนาย สงผลตอความตัง้ใจซือ้สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับท่ีสอง 

ในประเด็นท่ีตั้งสะดวกแกการเดินทางไปซ้ือสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเร่ือง

ปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอความตัง้ใจซือ้สนิคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาจาํหนายเรว็ของผูบรโิภค

แถบชนบทของประเทศอนิเดยี ซึง่ผลการวจิยัพบวา ผูบรโิภคท่ีอาศยัอยูในแถบชนบทของประเทศอนิเดยีนยิม

ใชบริการรานคาปลีกที่มีอยูภายในหมูบาน เนื่องจากใกลกับแหลงที่พักอาศัยทําใหสะดวกตอการเดินทาง

มากกวารานคาปลกีรูปแบบอืน่ (Ali, Thumiki & Khan, 2012, 48-57) สอดคลองกบังานวจิัยเรือ่งประเภทของ

รานคาปลีกสมัยใหมและรูปแบบการซ้ือสินคาของผูบริโภค ที่พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด

ประเภทสินคาจําหนายเร็วภายในรานคาปลีกสมัยใหมมากกวารานคาปลีกในรูปแบบอื่นเน่ืองจากท่ีตั้งของ

รานคาปลีกสมัยใหมสะดวกแกการเดนิทางมากกวารานคาปลีกชนิดอืน่ๆ (Klein & Schmitz, 2016, 105-115)

  ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับ              

ที่สองเชนเดียวกับดานชองทางจัดจําหนาย โดยเฉพาะประเด็นการลดราคาของสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว

มคีวามคลายคลงึกบังานวิจยัเรือ่งสวนประสมการตลาดดานการสงเสรมิการตลาดกรณศีกึษาผูบรโิภคทีอ่าศยั

ในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย  ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนําการสงเสริมการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู

ขอมูลท่ีเก่ียวของกบัสินคา ซึง่กิจกรรมทีน่าํมาใช  คอื  การลดราคาของสินคา การมีสนิคาแถมและการโฆษณา 

ตามลําดับ นอกจากจะใชเพิ่มยอดขายใหกับรานคาปลีกสมัยใหมและยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและ                                  

มีความตั้งใจซื้อมากขึ้น (Lisa, 2013, 48-69)

  ดานราคา ผลการวิจัยพบวา ไมสงผลอยางมีนัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบรโิภค ซึง่ผลการวจิยัดงักลาวมีความแตกตางจากงานวจิยัเร่ืองปจจยัทีส่งผลตอความต้ังใจซือ้และพฤตกิรรม

การซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา 

ดานผลติภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat, 

2014, 201-212) งานวจิยัเรือ่งสวนประสมการตลาดดานราคาของรานคาปลกีสมยัใหม ทีเ่ห็นวา ผูบริโภคนิยม

ซื้อสินคาท่ีมีราคาถูก โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดังน้ันรานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญจึงนํา

กลยุทธดานราคามาใชกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคกลุมน้ีมีความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดเพ่ิมสูงข้ึน               

(Lamey, Deleersnyder, Steenkamp & Dekimpe, 2012, 7-9) และแตกตางจากงานวิจัยเร่ืองปจจัย                     

สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

กรณีศึกษาบริษัทบ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน) พบวา สวนประสมการตลาดดานราคาเปนปจจัยท่ี                      

มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด โดยมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสามรองจากดานผลิตภัณฑและ                               

ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ นอกจากนี้สวนประสมการตลาดดานราคายังสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสนิคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอีกดวย (Wonglek, 2018, 212-214) 

  ผลการวิจัยดังกลาวเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชอางอิง พบวา ทัศนคติตอ

สินคาเฮาสแบรนดเปนไปตามทฤษฎีทัศนคติ 3 องคประกอบ (Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218)                         

แตในสวนของทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler, 2003, 348-349) พบวา ผลการวิจัยมีความแตกตางจาก
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ทฤษฎีในบางประเด็น ไดแก ดานราคามีความสําคัญตอผูบริโภคนอยเน่ืองจากผูบริโภคมีการรับรูถึงราคา                 

ของสินคาเฮาสแบรนดอยูแลววาเปนสินคาที่มีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภค                             

จึงไมใหความสําคัญดานราคามากเทาท่ีควร แตภาพรวมดานราคายังคงเปนปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจ                       

ซือ้สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเนือ่งจากผูบริโภคใหความสําคญัดานราคาในระดบัปานกลางโดยมคีาเฉลีย่

เทากับ 3.31 

สรุป
 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สามารถสรุปไดวา ความรูและความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรม

การซื้อเปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปลี่ยนไป 0.199 

0.264 และ 0.357 ตามลําดับ ซึ่งทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานพฤติกรรมการซ้ือสงผลตอความต้ังใจ                    

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูสึกและ

ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูและความเขาใจ ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรม                            

การซ้ือท่ีสม่ําเสมอเน่ืองจากเห็นวาสินคาน้ันเปนสินคาท่ีใชงานงาย นอกจากน้ี ผูบริโภคยังรูสึกวาสินคามี                       

ความนาสนใจเนือ่งจากมรีาคาท่ีเหมาะสม และยังมีความรูความเขาใจในเรือ่งคุณภาพของสนิคาเฮาสแบรนด

ที่ดีวามีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่น ๆ  

 สวนประสมการตลาด สามารถสรุปไดวา ดานผลติภัณฑดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริม

การตลาดเปลีย่นไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตัง้ใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปลีย่นไป 0.237 

0.166 และ 0.136 ตามลําดับ และดานราคาไมมีความสัมพันธกันและไมสงผลกระทบเชิงบวกกับความตั้งใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สวนประสมการตลาดของ                       

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสงผลตอความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ                           

สวนประสมการตลาดของผูบริโภคดานชองทางการจัดจําหนายและสวนประสมการตลาดของผูบริโภค                        

ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากสวนประสมการตลาดจะพบวา คุณภาพของสินคา                

ทีต่ัง้สะดวกแกการเดนิทางไปซ้ือสินคา และการลดราคาสนิคาก็มผีลตอความตัง้ใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบริโภค

 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
 1. ผูบรโิภคแสดงความคดิเห็นกบัทศันคตติอสนิคาเฮาสแบรนดดานพฤติกรรมการซ้ืออยูในระดับมาก 

โดยผูบริโภคแสดงพฤติกรรมการซื้อสินคาอยางสม่ําเสมอเนื่องจากเห็นวา สินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย                

มีราคาเหมาะสมและหาซ้ือไดสะดวก ผูบริโภคมีความรูสึกสนใจสินคาเน่ืองจากราคาและคุณภาพของ                       

สินคาเหมาะสมและผูบริโภคมีความรู และความเขาใจในสินคาเน่ืองจากคุณภาพและชนิดของสินคา                                

มีความหลากหลายใหเลือกซ้ือ ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผู บริหารรานคาปลีกสมัยใหมที่จะผลิตสินคา                             

เฮาสแบรนด ควรทําการออกแบบสนิคาเฮาสแบรนดใหเปนสินคาท่ีมคีณุภาพ ใชงานงาย ราคาเหมาะสมและ

ออกแบบสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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 2. ผูบริโภคใหระดับความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอความตั้งใจซ้ือ              

สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการ

ตลาด ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมควรออกแบบสินคาใหมีคุณภาพ เลือกทําเลที่ตั้ง

รานคาที่สะดวกแกการเดินทาง โดยเลือกที่ตั้งในบริเวณที่ผูบริโภคในกลุมเปาหมายอาศัยอยูและใชการลด

ราคาสินคาจะสงผลดีตอการเพิ่มยอดขายสินคาเฮาสแบรนดของรานคาปลีกสมัยใหม

References
Agarwal, V. & Ganesh, L. (2016).  Effectiveness and perception of 4P’s on green products in FMCG.

 International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online. 3(4), 311-315.

Ali, M. A. ; Thumiki, V. R. R. & Khan, N. A. (2012). Factors influencing purchase of FMCG by rural 

 consumers in South India: An empirical study. International Journal of Business Research 
 and Development. 1(1), 48-57.

Chien, S. ; Yu, C. ; Wang, Y. & Kuo, P. L. (2014). Improving the perceived quality of private brands 

 using co-branding: The role of brand equity and store image. International Journal of 
 Management and Sustainability. 3(9), 1-12.

Cochran, W. G. (1953). Sampling techniques. New Jersey: Dryden Press.

Dawan, S. & Vivadhnajat, S. (2014). Factors  affecting buying behavior of house brand products of 

 customers in Bangkok. SSRU Graduate Studies Journal. 8(1), 201-212. [in Thai] 

Economic and Industrial Research Kiatnakin Bank Public Company Limited. (2018).   

 Thai economy in 2017. Retrieved February 20, 2018, from http://www.kiatnakin.co.th/th/

 article/Economic-review-for-2017. [in Thai]

Engel, J. F. ; Blackwell, R. D. & Miniard, P. W. (1997). Consumer behavior. New York: Dryden Press.

Gala, D. & Patil, R. D. (2013). Consumer attitude towards private labels in comparison to national 

 brands. International Journal of Business and Management Invention.   2(5), 12-18.

Guterman, H. G. & Levy, S. (2013). Does consumers' personal involvement have an influence on 

 store brand buying proneness?. Journal of Consumer Marketing. 30(7), 553-562.

Hair, J. F. ; Black, W. C. ; Babin, B. J. ; Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data 
 analysis. (7th ed). New Jersey: Pearson Educational International. 

Horvat, S. & Ozretic-Došen, Ð. (2015). Implementation of the product life cycle concept in private

 label management: Focus on the growth stage. In Advances in national brand and private 
 label marketing. New Jersey: Springer Cham.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 175

Jindabot, T. (2012). Consumer’s behavior and perceived retail store image by stores’ level. 

 Journal of management sciences. 29(1), 17-29. [in Thai] 

Kantar Worldpanel. (2017). Tag: Kantar Worldpanel (Thailand) Ltd. Brand Buffet. Retrieved 

 June 6, 2018, from https://www.brandbuffet.in.th/tag/บริษัท-กันตาร-เวิรลดพาแนล/. [in Thai]

Klein, A. & Schmitz, G. (2016). Main-format dominance in consumers’ FMCG cross-format shopping

 patterns. Journal of Retailing and Consumer Services. 30(1), 105-115.

Kotler, P. (2003). Marketing management. (11th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Lamey, L. ; Deleersnyder, B. ; Steenkamp, J. B. E. & Dekimpe, M. G. (2012). The effect of business 

 cycle fluctuations on private-label share: What has marketing conduct got to do with it?.

 Journal of Marketing. 76(1), 1-19.

Lisa, M. (2013). Sales promotion in Asia: Successful strategies for Singapore and Malaysia.                

 Asia Pacific. Journal of Marketing and Logistics. 25(1), 48-69.

Marketeer. (2015). Good opportunity of house brand products. Retrieved October 11, 2017, from 

 http://marketeer.co.th/archives/44496. [in Thai]

Mechinda, P. & Serirat, S. (2011). Marketing strategy and planning. Bangkok: Diamond in Business 

 World Press. [in Thai]

Sarkar, S. ; Sharma, D. & Kalro, A. D. (2016).  Private label brands in an emerging economy: 

 an exploratory study in India. International Journal of Retail & Distribution Management. 

 44(2), 203-222.   >>ตัดออกเนื่องจากไมพบรายการอางอิงนี้ในเนื้อหาบทความ

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2007). Purchasing behavior. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Smithikrai, C. (2010). Consumer’s behavior. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Thakkar, B. A. & Panigrahi, A. (2016).Consumer attitude -new trends and direction in PLB with 

 comparison with national brand. International Journal of Pure and Applied Researches. 
 4(1), 25-34.

Walsh, G. ; Shiu, E. & Hassan, L. M. (2012). Investigating the drivers of consumer intention to buy

 manufacturer brands. Journal of Product & Brand Management. 21(5), 328-340

Wonglek, P. (2018). Marketing mix factors affecting the purchase decision toward the house brand 

 products of consumers in Samut PraKan Province: A case study of Big C Supercenter

 Public Company Limited. FEU Academic Review. 12(1), 206-218.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561176

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี




จันทรฉวี  ดีเสมอ1*   ,    ปริญญา  บรรจงมณ2ี   
             Janthonchawee Deesamer1*    ,   Parinya Bunjongmanee2   

1หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
1Master of Business Administration

Graduate School, Stamford International University

1458 Petchkasem Road, Cha-Am Sub-district, Cha-Am District, Petchburi Province 76120

2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
2Graduate School, Stamford International University

1458 Petchkasem Road, Cha-Am Sub-district, Cha-Am District, Petchburi Province 76120

*ผูเขียนหลัก
 อีเมล: pui_janwee@hotmail.com

บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาปจจัยสวนบคุคลของผูใชบริการท่ีเก่ียวของกบัการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ี

เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษา                            

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตดัสนิใจของผูบรโิภคในการใชบรกิารสถานพยาบาลสตัว

เอกชนในจงัหวัดสพุรรณบรุ ี4) เพ่ือศกึษาการตัดสนิใจของผูบรโิภคในการใชบรกิารสถานพยาบาลสตัวเอกชน

ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาล                 

สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชน
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ที่เปนผูใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมแบบแบง                      

หลายข้ันตอน สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห

การถดถอยพหคุณู ผลการวจิยัพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มอีทิธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาล

สตัวเอกชนในจงัหวัดสพุรรณบุรอียางมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 สวนการตลาดท่ีสามารถตอบโตกนัได                                  

การประชาสมัพนัธและการใหขาว ดานสถานท่ี การตลาดอาศยัการพดูปากตอปาก ดานบุคคล และการตลาด

ทางตรง มอีิทธิพลตอการตัดสินใจรบับริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวดัสุพรรณบุร ีอยางมนีัยสําคัญ

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 คาดวาเศรษฐกจิไทย

ใน ป พ.ศ. 2561 จะมีการขยายตัวรอยละ 3.6 – 4.0  สภาพแนวโนมดังกลาวของเศรษฐกจิไทยจงึเหมาะสําหรับ

การลงทุน ในบรรดาธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมากมายธุรกิจเก่ียวกับสัตวเล้ียงเปนธุรกิจท่ีนาจับตามองเพราะมี                                      

การเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 10 ป โดยในป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดรวมสัตวเล้ียงมีมูลคา                       

อยูที่ 29,300 ลานบาท เติบโตข้ึนรอยละ 10 จากปที่ผานมาซึ่งในสวนธุรกิจโรงพยาบาลสัตวมีมูลคาอยูที่                        

9,300 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 10 จากปที่ผานมา (Prachachat Business Online, 2017) ตลาดธุรกิจ

เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงน้ียังคงมีแนวโนมเปดกวางและเติบโตไดอีกอันเน่ืองมาจากพฤติกรรมนิยมเลี้ยงสัตว                        

ของมนุษยที่มีเพิ่มมากข้ึน เนื่องมาจากสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุและเร่ิมปรับเปลี่ยนเขาสูสังคม                   

เดี่ยวกันมาก ผูคนแตงงานกันชาลงหรือแนวโนมเปนโสดมากขึ้น  ปจจัยนี้จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมคน

รักสัตวเล้ียงเติบโตอยางมาก ประกอบกับปจจุบันผูคนมีพฤติกรรมการดูแลสัตวเล้ียงที่เปลี่ยนไปโดยให                  

ความสําคัญเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มีความใกลชิด ผูกพันกันมากข้ึน 

เม่ือดูจากขอมูลมูลคาตลาดธรุกิจสัตวเล้ียงท่ีกลาวขางตนพบวา  ธรุกิจเก่ียวกับสัตวเล้ียง อาทิ สถานพยาบาล

สตัวเอกชนมมีลูคาตลาดมากเปนลาํดบัสอง ซึง่จะสอดคลองกบัในสถานการณปจจบุนัพบวา  สถานพยาบาลสตัว

เอกชนมีการเปดใหบริการใหมอยู ตลอด ทั้งรูปแบบของคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตวขนาดเล็ก ที่เนน                       

ใหบริการรักษาโรคทั่วไปของสัตวเปนหลัก ไปจนถึงโรงพยาบาลสัตวขนาดใหญที่ใหบริการในดานตางๆ                

อยางครบครนั และเน่ืองดวยสถานพยาบาลสตัวทีเ่ปนของภาครฐับาลยังไมมกีารเปดบรกิารอยางเปนทางการ 

มีเพียงแคเพียงสถานพยาบาลที่เปดโดยมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยเทานั้น                                 

ทําใหไมสามารถรองรับสัตวปวยไดอยางทั่วถึง จึงสงผลใหความตองการของผูรับบริการยังมีมาก ธุรกิจ                    

สถานพยาบาลสัตวเอกชนจึงมีบทบาทมากข้ึน สงผลใหสภาวการณของภาคธุรกิจสถานพยาบาลสัตว                         

ปจจุบันน้ัน มีการแขงขันเชิงธุรกิจท้ังในดานการรักษาและการบริการที่สูง  มีการนํากลยุทธตางๆ ทั้งใน                         

ดานผลิตภัณฑ (Products Strategy) ที่เนนในการสรางความแตกตางในเรื่องการบริการและภาพลักษณ                  

และกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) มาปรับใชเพื่อความอยูรอดและเพื่อเปน                      

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และเพ่ือตอบสนองตอความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ                 

ทําผลกําไรของธุรกิจใหมากที่สุด

 เม่ือกลาวถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งต้ังอยูในเขตภาคกลางดานทิศตะวันตกของ

ประเทศไทย จากขอมูลทางสถิติของสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย                                    

ป พ.ศ. 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 848,567 คน โดยสภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปและผลิตภัณฑ

ประชาชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจหลัก สวนการคาปลีก                        

และคาสงเปนแหลงรายไดที่สําคัญเปนลําดับท่ีสองและการอุตสาหกรรมและบริการเปนลําดับรองลงมา                 

ตามลําดับ โดยสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจากขอมูลของสํานักงานปศุสัตว                                     

จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2560 มีจํานวน 24 แหง  ซึ่งมีลักษณะทั้งเปนคลินิกและโรงพยาบาลสัตว                                   
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ดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตวเล้ียงเปนหลัก โดยอาจมีธุรกิจอื่นๆ เชน อาบนํ้า      

ตดัขน หรือรับฝากสตัวเล้ียงเพ่ิมข้ึนมาดวย และจากรายงานสรุปผลในป พ.ศ. 2560 การขึน้ทะเบยีนสนุขั-แมว 

(ชั่วคราว) ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตวพบวา จํานวนสุนัขและแมวที่มีเจาของ     

ที่ไดรับจากลงทะเบียนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนกวา 4,000 ตัว แตจํานวนโรงพยาบาลสัตวและ                        

คลินิกสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเพียง 24 แหงเทาน้ัน ดวยสาเหตุนี้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง เชน                        

สถานพยาบาลสัตวเอกชนนี้จึงเปนธุรกิจที่นาใหความสนใจเปนอยางมาก

 จากเหตุผลขางตนและเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ ปจจัยในดานตางๆ และกระบวนการตัดสินใจของ                     

ผูบริโภคในการเลือกใชบริการ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาและวิจัยผูบริโภค (Customer 

Research) ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่เหมาะสมมาประยุกตใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุง พฒันา รวมถึงการวางกลยุทธเพ่ือจูงใจใหผูบริโภคเขามาใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน

ในจังหวัดสุพรรณบุรีใหมากขึ้น

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผู ใชบริการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ                                

สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ                                  

สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

 3.  เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการ        

ใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 4.  เพือ่ศกึษาการตัดสนิใจของผูบรโิภคในการใชบรกิารสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวดัสพุรรณบรุี 

 5.  เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนใน                     

จังหวัดสุพรรณบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ               

ตามแนวคิดของคอตเลอร (Kotler, 2013, 14) ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการตามแนวคิด                        

ของคอตเลอรและเคลลเลอร (Kotler & Keller, 2012, 270-280) ทฤษฎกีระบวนการตดัสินใจตามแนวคิดของ

คอตเลอร (Kotler, 2003, 283-286) และแนวคิดเก่ียวกับการบริการของสถานพยาบาลสัตวเอกชน                            

แลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตัวแปรตน ประกอบดวย

  1.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  

ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และจํานวนสัตวเลี้ยงและประเภทสัตวเลี้ยงที่นํามาใชบริการ 
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  1.2 ปจจยัทางการตลาดท่ีเกีย่วของกบัการตดัสนิใจของผูบรโิภคในการใชบรกิารสถานพยาบาลสตัว 

เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (Kotler, 2013, 14) ไดแก ดานผลิตภัณฑ/การบริการ คือการกําหนดการบริการ

ของสถานพยาบาลสตัวใหตรงกบัความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ดานราคา คอื ราคาคาบริการทีเ่หมาะ

สมกับการบริการที่ไดรับ ดานสถานที่ตั้ง คือ สถานพยาบาลสัตวที่ตั้งอยูในที่ที่มีการคมนาคมสะดวกและอยู

ใกลกลุมเปาหมาย ดานการสงเสริมการตลาด คือ การจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดเปนระยะเพ่ือ

กระตุนใหเกิดความตองการที่จะใชบริการอยางตอเนื่อง ดานบุคคลกร คือ การที่มีบุคคลากรในองคกร                    

ที่มีคุณภาพ มีสัตวแพทยที่เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีใจบริการ ดานการนําเสนอทางกายภาพ คือ                                   

การสรางภาพลกัษณคณุภาพโดยรวมของสถานพยาบาลสัตว ทัง้ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ 

เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคาท่ีมารับบริการ และดานกระบวนการใหบริการ คือ สถานพยาบาลสัตว                                     

ที่มีกระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว ไมซับซอน 

  1.3  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช

บรกิารสถานพยาบาลสตัวเอกชนในจังหวดัสพุรรณบรุ ี(Kotler & Keller, 2012, 270-280) หมายถงึ กระบวนการ

ในการนําเคร่ืองมือการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ มาพัฒนาประสมประสานเขาดวยกันอยางเหมาะสม 

เพื่อดําเนินการสงเสริมการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางตอเนื่อง มุงเนน

ใหเกิดการสื่อสารในหลายๆ ทิศทาง การมีปฏิสัมพันธตอกัน เกิดการรับรูและเห็นคุณคาในธุรกิจบริการนั้นๆ 

ที่แตกตางจากคูแขง ไดแก ดานการโฆษณา คือการโฆษณาผานส่ือตางๆ ดานการขายโดยพนักงานขาย/

พนกังานภายในราน คอื การทีม่พีนกังานคอยแนะนาํสนิคาหรอืบรกิารของสถานพยาบาลสัตว ดานการสงเสรมิการขาย 

คอืการกระตุนใหผูบริโภคตดัสินใจใชบริการเพ่ิมข้ึน ดานการประชาสมัพันธ คอื การใหขอมูล ขาวสารเกีย่วบรกิาร

ของสถานพยาบาลสัตวทั้งหมด ดานการตลาดทางตรง คือ การเขาถึงกลุมผูรับขาวสารเปาหมายโดยตรง                    

โดยใชสื่ออยางนอยหนึ่งชนิด ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ คือการใชกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษเปนสื่อกลาง

ในการสรางความสนใจใหแกสถานพยาบาลสตัว ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก คอืการแพรกระจาย

ขาวสารไมวาในทางบวกหรือทางลบระหวางผูบริโภคดวยกันเอง และดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได 

หรอืการตลาดปฏสิมัพนัธ (Interactive Marketing) คอื การโฆษณาบนอินเทอรเนต็ เปนอนิเทอรแอคทฟีมารเกต็ติง้ 

เปนชองทางใหมและเติบโตเร็วท่ีสุดสําหรับการสื่อสารและการขายใหกับลูกคาโดยตรง โดยอินเทอรเน็ต                    

ชวยใหนักการตลาด และผูบริโภคมีโอกาสในการโตตอบและสรางความแตกตางระหวางกันมากขึ้น

 2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย 
  2.1 การตัดสินใจของผูบริโภคในการรบับรกิารท่ีเก่ียวของกบัการตดัสินใจของผูบริโภคในการใช

บริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการของผูบริโภคในการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบรกิารสถานพยาบาลสัตวเอกชน โดยพจิารณาถงึปจจยัดานตางๆ ประกอบในการตัดสินใจซือ้ 

(Kotler, 2003, 283-286) ไดแก ดานการรับรูปญหา หมายถึง ความตองการ การตระหนักถึงปญหาของ                      

ผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว ดานการคนหาขอมูล หมายถึง การสืบคนและรวบรวมขอมูล     

เก่ียวกบัสถานพยาบาลสัตว เพือ่ใหไดขอมลูตาง ๆ  ทีม่ากเพียงพอและเหมาะสม สาํหรับการตัดสนิใจใชบริการ 
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ดานการประเมินผลทางเลือก คือ การทําใหผู บริโภคจดจําช่ือหรือบริการของสถานพยาบาลสัตวใหได                            

เพื่อใหชื่อหรือบริการของสถานพยาบาลสัตวนั้นอยูในชุดของการพิจารณาของผูบริโภค ดานการตัดสินใจซื้อ 

หมายถึงขั้นตอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดทายวาจะซื้อผลิตภัณฑยี่หอใด โดยการตัดสินใจเลอืกนี้ 

ผูบริโภคกระทําโดยการอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินทางเลือก อยางไรก็ตามผูบริโภคแตละคน                  

มักมีรูปแบบการตัดสินใจ (Decision-Making Styles) ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะทางจิตวิทยาของ                   

แตละบุคคล และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ คือ การประเมินหลังการบริโภค ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทาย                      

ของกระบวนการการบริโภค โดย ผูบริโภค จะพิจารณาตัดสินวาคุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีไดใชนั้น                       

มีความสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคหรือไม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 

 7   
(Kotler, 2013, 14)

 
 8   

(Kotler & Keller, 2012, 270-280) 

 

 

  
 (Kotler, 2003, 283-286) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรที่เขารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว

ภายในจงัหวัดสพุรรณบรุ ีเนือ่งจากไมทราบขนาดของประชากรทีแ่ทจรงิ ผูวจิยัจงึใชสตูรของ Cochran (1953) 

ในการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 

ซึ่งคํานวณไดขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล                 
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ผูวิจัยจึงใชขนาด ตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามเงื่อนไข และใชเทคนิค                                      

การสุมตวัอยางดวยวธิกีารเลอืกกลุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการใชการสุม 3 ขัน้ 

ดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling Technique) โดยทําการแบงกลุม                             

ตามอําเภอท่ีมีสถานพยาบาลสัตวเอกชน 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
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน                       

4 สวน ไดแกสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List                                  

สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการ                                

สถานพยาบาลสตัวเอกชนในจังหวดัสุพรรณบุร ีสวนที ่3 ขอมูลการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการทีเ่ก่ียวของ

กับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และสวนที่ 4 

ขอมูลการตัดสินใจของผูบริโภคในการรับบริการท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการ                    

สถานพยาบาลสตัวเอกชนในจังหวดัสุพรรณบุร ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มี 5 ระดับ 

  2.1  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
             แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบคุณภาพ 2 ดาน ไดนี้

   2.1.1 คาความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) ผูทรงคุณวุฒ ิ3 ทานไดพจิารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได                     

คาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากบั 0.67 ซึง่คามาตรฐานทีย่อมรบั

ได คือมากกวา 0.6 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้

   2.1.2 คาความนาเชือ่ถือ (Reliability) แบบสอบถามทีผ่านเกณฑการหาคาความเทีย่งตรง 
ของเน้ือหาที่ไดคามากกวา 0.6 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ                    

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถาม                

ทั้งฉบับเทากับ 0.978 ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นไดวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้ 

 3. การวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                             

การวิเคราะห การถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) 
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 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถาม ในสถานพยาบาล                         

สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีตามจํานวนตัวอยางที่ไดกําหนดไวตามกระบวนการสุ มกลุ มตัวอยาง                             

โดยทําการเก็บขอมูลแบบชวงเวลาเดียว (Cross-Sectional Approach)  

ผลการวิจัย
 1. ปจจัยสวนบุคคล
       ขอมลูปจจยัสวนบคุคล พบวาผูใชบรกิารสวนใหญเปนเพศหญิง มอีาย ุ21-30 ป จาํนวน 121 คน 

คิดเปนรอยละ 30.25 มีสถานภาพโสด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.00  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จาํนวน 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. กลยุทธการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน                      
ขอมูลกลยุทธการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการขายโดยพนักงานขาย  (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.29) มาเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (คาเฉล่ียเทากับ 4.00)                             

ดานการสงเสริมการขาย (คาเฉล่ียเทากับ 3.78) ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ (คาเฉล่ียเทากับ 3.71)                                  

ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.68) ดานการตลาดทางตรง (คาเฉล่ียเทากับ 3.63) 

และดานการโฆษณา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.42) ตามลําดับ

 4. การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน 
  ขอมูลการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาโดยรวม                    

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ (คาเฉล่ียเทากับ 4.10)               

มาเปนอันดบัแรก รองลงมาม ี2 ดาน คอื ดานการประเมนิผลทางเลอืกและดานการตดัสินใจซือ้ (คาเฉลีย่เทากบั 

4.01) ดานการรับรูปญหา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) และดานการคนหาขอมูล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71) ตามลําดับ
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 5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน 

ตารางที่ 1
ตารางการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณของปจจัยท่ีมอีิทธิพลตอการตัดสินใจรบับรกิารสถานพยาบาลสตัว

เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีดวยวิธีการเพิ่มตัวแปรตนแบบขั้นตอน (Stepwise)

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.728 0.124 13.890 0.000**

 0.547 0.031 0.667 17.879 0.000**
 . 

. 

. 

 

7 (Constant) 0.475 0.136 3.504 0.001**
 0.116 0.038 0.142 3.104 0.002**
 0.130 0.036 0.174 3.615 0.000**

 0.149 0.040 0.171 3.708 0.000**
 0.111 0.034 0.138 3.280 0.001**

 0.172 0.042 0.181 4.146 0.000**
 0.096 0.037 0.130 2.623 0.009**

 0.094 0.038 0.106 2.466 0.014*
a. Dependent Variable: 
*  0.05  
**  0.01 

 จากตารางที่ 1 เปนการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ โดยเลือกตัวแปรโดยวิธีการเพ่ิมตัวแปรอิสระ

แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยจะเปนการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธกับตัวแปรตามสูงที่สุด

เขาสูสมการ และจะหยุดคัดเลือกตัวแปร เม่ือตัวแปรตนท่ีเหลืออยูในสมการมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร 

โดยจะทําการคัดเลือกจากทั้ง 23 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

อาชีพ จํานวนสัตวเลี้ยงและประเภทสัตวเลี้ยงท่ีนํามาใชบริการ 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                     

การตัดสินใจรับบรกิารสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรอียางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 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) มอีทิธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว

เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01)

 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Standized Coefficients Beta) 

พบวา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน อันดับแรก ไดแก                               

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล รองลงมา การประชาสัมพันธและการใหขาว ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานสถานท่ี การตลาดท่ีสามารถตอบโตกันได การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก                                       

การตลาดทางตรง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัย

ที่ใกลเคียง ดังนี้

 1. การศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีเ่กีย่วของกับการตดัสนิใจเลอืกใชบรกิารสถานพยาบาลสัตว

เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ                   

ของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกบังานวจิยัของ Kamonpiyaphat (2013) ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง การตดัสนิใจเลอืกใชบรกิารโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดดานการตัดสินใจเลือกใชบริการ                                

โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่ไดกลาวไววาสวนประสมทาง                        

การตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจบริการที่มีการตอนรับขับสู (Hospitality) หัวใจหลักในการทําธุรกิจบริการ

ประเภทนี้ จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด 7อยาง เขามาเปนเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเพ่ือ                 

ปรับใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด

 2. การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช

บริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก                                  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับ

การตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเปนเรื่องท่ีใหม                  

และยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่ใกลเคียง                        

พบวาผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ Trisak (2014) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การส่ือสารการตลาด                    
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แบบบูรณาการท่ีมีผลต อการตัดสินใจเข าศึกษาต อของนักศึกษาในสํานักงานการอาชีวศึกษา                                                      

จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวาระดับการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยูใน                  

ระดับมาก จากผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ไดใหคํานิยามเก่ียวกับเรื่อง                                    

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการวาเปนการวางแผนการสือ่สารการตลาด เพือ่ส่ือสารทัง้ทางตรงและทางออม                           

กับผูบริโภค เพ่ือใหเขาใจในตราสินคาหรือแบรนดนั้น ๆ อีกท้ังเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค                              

ชี้ใหเห็นวาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผู ใชบริการมากใน                             

ธุรกิจประเภทนี้ เพราะผู ใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน อาจมีความตองการทราบขาวสารของ                                   

สถานพยาบาลสตัวเอกชนน้ัน เพ่ือใชประกอบการตัดสนิใจ ดงันัน้การมกีารสือ่สารการตลาดหลายๆ รปูแบบมา                 

ผสมผสาน บูรณาการอยางเหมาะสมกับผูใชบริการกลุมนั้นหรือเปนสิ่งที่ผูใชบริการเปดรับ เพื่อใหการติดตอ

สื่อสารมีความชัดเจน สอดคลองและมีผลกระทบกับผูใชบริการมากที่สุด

 3. การศึกษาการตดัสนิใจของผูบรโิภคในการใชบรกิารสถานพยาบาลสตัวเอกชนในจงัหวดัสพุรรณบุรี 

ผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู                            

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Kamonpiyaphat (2013) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาการตดัสนิใจเลอืกใชบรกิารโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคมีรูปแบบกระบวนการในการตัดสินใจ                  

ในการเลือกใชบริการ ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค และพิจารณาถึง                              

ปจจัยดานตางๆ ประกอบในการตัดสินใจดวย สอดคลองกับแนวคดิของ Kotler (2003) ทีก่ลาววากระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค แมผูบริโภค                        

จะมีความตองการแตกตางกันแตผู บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อท่ีคลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ                      

ตดัสนิใจซือ้ แบงออกเปน 5 ขัน้ตอน คอืการรบัรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสินใจ

ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

 4. การทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน 

ในจังหวัดสุพรรณบรุ ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลติภัณฑ มอีทิธิพลตอการตดัสินใจรบับริการ

สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานสถานที่ และ                   

ดานบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมี                            

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึยอมรับสมมติฐานท่ีตัง้ไวนัน้ สอดคลองกบังานวิจยัของ Wiriyahirunphaiboon 

(2004) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสถานพยาบาลสัตวเลี้ยงของผูเลี้ยงสุนัข

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการ

สถานพยาบาลสัตวเลี้ยง ดานสถานที่ตั้งและดานบุคลากรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการ                            

สถานพยาบาลสตัวเลีย้ง อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลองกบังานวจิยัของ Kanpai (2011) 

ที่ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู  ใช บ ริการโรงพยาบาลสัตว ในมหาวิทยาลัย                                                                    

ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาด 7P ในแตละดานมีระดับความพึงพอใจ
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ของผูใชบริการโรงพยาบาลแตกตางกัน จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)                          

เปนหัวใจสําคัญของการประสบความสําเร็จในธุรกิจรักษาสัตว เปนตัวกําหนดการบรกิารของสถานพยาบาลสัตว

ใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) คอื สิง่ท่ีผูขายตองมอบใหแกลกูคาและลกูคาจะไดรบัผลประโยชนและคุณคา

ของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได

 สวนผลการศึกษาดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการพบวามี 4 เคร่ืองมือที่มีอิทธิพลตอ                          
การตดัสนิใจใชบรกิารของผูบรโิภคในการตัดสนิใชบรกิารสถานพยาบาลสัตวเอกชน ไดแก การตลาดท่ีสามารถ
ตอบโตกันได การประชาสัมพันธและการใหขาว การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก และการตลาดทางตรง 
มอีทิธิพลตอการตดัสินใจรับบรกิารสถานพยาบาลสตัวเอกชนในจงัหวดัสุพรรณบรุ ีอยางมนียัสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ไดกลาววาในปจจุบัน                              
การนําประชาสัมพันธการตลาดมาใชในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะชวยเพิ่มการรับรูในตัวสินคา 
เกิดความสนใจ ตื่นตัว สรางความไววางใจ กระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความภักดีในตราสินคาและกระตุน
การซ้ือ ซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถเพ่ิมทัศนวิสัย พัฒนาองคการ และความนาเช่ือถือในตัวสินคาดวย                                       
ซึ่งเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอื่นๆ ไมสามารถทําได นอกจากนี้ Kotler (2013) ไดกลาวถึง                   
การตลาดทางตรงวาวัตถุประสงคของการตลาดทางตรงคอื การกระตุนใหเกิดการซือ้ในทันทีของกลุมเปาหมาย 
แตในบางครั้งการตลาดทางตรงอาจจะทําเพื่อเปนการสรางใหเกิดการรูจักและความตั้งใจจะซื้อในภายหลัง 
หรอืเพือ่ชวยใหพนกังานขายคนหาลกูคาผูคาดหวงัไดงายขึน้ หรือเพือ่สรางภาพลกัษณและความพงึพอใจใน
บริษัท หรือเพ่ือเปนการใหความรูและแจงขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ หรือเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธ                
ในระยะยาวกับลูกคา ซึ่งในการกําหนดวัตถุประสงคนี้ผูบริหารการตลาดทางตรงจะตองพิจารณากําหนด
วัตถุประสงคในการทําแตละครั้งอยางระมัดระวัง สวนการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก และการตลาด                   
ที่สามารถตอบโตกันได Kotler (2013) กลาววาเปนการทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก มีตนทุนท่ีตํ่า                      
และมีความนาเชือ่ถือมากกวาโฆษณาแบบอ่ืนๆ อกีท้ังพฤติกรรมการสือ่สารของผูบริโภคท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิมท่ีแตกอนผูบริโภคทําไดแครับสารเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันผูบริโภคสามารถสรางขาวสาร   
และกระจายขาวสารไดดวยตัวเองอยางรวดเร็วผานเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนชองทางใหมและเติบโตเร็ว
ที่สุดของการส่ือสารและการขายใหกับลูกคาและชวยใหนักการตลาดและผูบริโภคมีโอกาสในการโตตอบ               

และสรางความแตกตางระหวางกันมากขึ้น

 

สรุป
 จากวัตถุประสงคงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป 

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตร ีประกอบอาชีพธุรกจิสวนตวั/คาขาย มรีายไดเฉลีย่ตอเดือน 10,001-

20,000 บาท ประเภทสตัวเล้ียงท่ีผูใชบริการสวนใหญนาํมาใชบริการคือ สนุขั และจํานวนสัตวเล้ียงท่ีนาํมาใช

บริการจํานวน 1-2 ตัว สวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน

ในจงัหวดัสพุรรณบุรโีดยรวมอยูในระดับมาก การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่กีย่วของกบัการตัดสนิใจ
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ของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก และ                

การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก และ                            

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอ                      

การตัดสนิใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจงัหวัด สพุรรณบรุอียางมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05  

สวนประสมทางการตลาดบริการดานสถานที่และดานบุคคล  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ                                

ดานการตลาดท่ีสามารถตอบโตกนัได ดานการประชาสมัพนัธและการใหขาว ดานการตลาดอาศยัการพูดปาก                 

ตอปาก และดานการตลาดทางตรง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน                                             

ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถสราง                     

เปนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ไดดังนี้

 การตัดสินใจรับบรกิารสถานพยาบาลสัตวเอกชน = 0.475 + 0.116 (การตลาดท่ีสามารถตอบโตกนัได) 

+ 0.130 (การประชาสัมพันธและการใหขาว) + 0.149 (ดานสถานท่ี) + 0.111   (การตลาดอาศัยการพูด                   

ปากตอปาก) + 0.172  (ดานบุคคล) + 0.096 (การตลาดทางตรง) + 0.094 (ดานผลิตภัณฑ)  

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
       จากผลการศึกษาในตารางที่ 1  ผูวิจัยขอเสนอแนะปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ

ตามลําดับความสําคัญ 5 ลําดับดังนี้ 

        1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานบุคคลเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด ดังน้ัน                             

ผูประกอบการ ควรเนนใหพนักงานของสถานพยาบาลสัตวใหบริการดวยความจริงใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม

แจมใสกระตือรือรน แตงกายเรียบรอย เหมาะสม รวมถึงสัตวแพทยควรใหคําอธิบายเก่ียวกับขั้นตอนและ

แนวทางการรักษาอยางละเอียด ชัดเจน ติดตามผลการรักษาเปนอยางดี มีสัตวแพทยเฉพาะทางที่มี                          

ความเชี่ยวชาญ และมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 

  1.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดานการประชาสัมพันธและการใหขาว เปนปจจัย                

ที่มีอิทธิพลรองลงมา ดังนั้นสถานพยาบาลสัตวเอกชนควรมีการจัดการประชาสัมพันธสถานพยาบาลสัตว                    

ดวยการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม หรอืการกุศล เชน ฉดีวคัซนีฟรี เนนภาพลกัษณของผูบรหิารองคกรท่ีมคีณุธรรม 

มีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนงานกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงระดับประเทศรวมดวย   

  1.3 สวนประสมทางการตลาดบริการดานสถานที่มีความสําคัญลําดับท่ี 3 ดังน้ันควรให                  

ความสําคญักบัทาํเลทีต่ัง้ของสถานพยาบาลสัตวทีเ่ดนิทางสะดวก สามารถมองเหน็ไดงาย มบีรเิวณทีจ่อดรถ

เพียงพอ กวางขวาง และปลอดภัย นอกจากนี้ควรมีบริการรักษา ฉุกเฉินนอกเวลาทําการ หรือเปดบริการ                

24 ชั่วโมง และมีที่นั่งรอรับบริการที่เพียงพอ กวางขวาง  

  1.4 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดท่ีสามารถตอบโตกนัได มคีวามสาํคัญ

ลําดับที่ 4 ดังนั้น สถานพยาบาลสัตวเอกชนควรมีบริการท่ีผูใชบริการสามารถแจงหรือสอบถามอาการสัตว

ปวยไดตลอดเวลา มีการใชอินเตอรเน็ตหรือส่ือ Social Network มาเปนชองทางการใหบริการ และเปน                      

ชองทางที่สามารถพูดคุย สอบถามอาการกับสัตวแพทยได
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  1.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก 

มีความสําคัญลําดับที่ 5 ดังนั้นผูประกอบการควรมีการตลาดท่ีเนนการบอกตอภายในครอบครัว หรือจาก                     

ผูบริโภคที่เคยไปใช เชน เว็บไซตหรือ Face book ใหผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ                   

เพื่อใหเกิดเปนเครือขายการบอกตอแบบปากตอปากในกลุมผูบริโภคดวย 

 2.  ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 การศึกษาครั้งตอไปอาจขยายการศึกษาใหครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลสัตวในสังกัด                     

ของรัฐบาลและสถานพยาบาลสัตวเอกชน ในเขตพืน้ท่ีอืน่ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการศกึษาและนํามาวเิคราะหผล

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตอไป

  2.2 การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอิสระในปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชนการศึกษาเชิงลึก      

ในเรือ่ง Real Time Bidding (RTB) เพราะการศึกษาเทคโนโลยีนีจ้ะทาํใหโฆษณาไดตรงกลุมเปาหมายมากขึน้ 

และการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่อง Search Engine Optimization (SEO) เพราะมีความสําคัญตอกลยุทธ              

การตลาดออนไลน โดยเปนองคประกอบสําคัญที่จะดึงดูดผูบริโภคใหเขามาหาธุรกิจผานชองทางออนไลน

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

Kamonpiyaphat, S. (2013). The decision making to use service of private hospital in Bangkok. 
 Independent Study, Master of Business Administration, Bangkok University. [in Thai]

Kanpai, P. (2011). Behavior and satisfaction of costumer to animal hospitals in the university in 
 Bangkok. Bachelor Degree’s Research, Chadrakasem Rajabhat University. [in Thai]     

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

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

Kotler, P. (2013). Marketing for hospitality and tourism. (2nd ed.). USA: Prentice Hall International.

Prachachat Business Online. (2017). "Animal hospital business" Grows 9.3 Billion, making Thonglor
 Animal Hospital Invests in Thai and abroad market. Retrieved Febuary, 1, 2018, from

 https://www.prachachat.net/marketing/news-91097. [in Thai] 

Trisak, I. (2014). Integrated marketing communication influencing the students’decision to study at 
 Office of Vocational Education Commission in Nakhon Ratchasima Province. Independent 

 Study, Master of Business Administration, Rajamangala  University of Technology 

 Thanyaburi. [in Thai]

Wiriyahirunphaiboon, C. (2004). Factor associated with the decision making in using veterinary
 service place of dog owner in Bangkok Metropolitan Area. Master Degree’s Thesis, Master 

 of Business Administration, Srinakharinwirot University. [in Thai]



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561190

การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง






ธรรมพร หาญผจญศึก1*

Thammaporn Harnpajonesuk1*

1ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100

Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology,

The Far Eastern University

120 Mahidol Road, Haiya Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province 50100

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล:thammaporn@feu.edu

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครอง                    

สวนทองถ่ิน โดยวเิคราะหปญหาและความตองการจากหนวยบรกิารสขุภาพ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบวิธีวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ศึกษา                         

สภาพปจจบุนังานการแพทยฉกุเฉนิ 2) วเิคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมลูงานการแพทยฉกุเฉินดวยผังงาน 

Swim Lane 3) วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอาศัยทฤษฎีวงจรการพัฒนา                                

ระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธ แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และสถาปตยกรรม

ซอฟตแวร Model-View-Controller 4) ประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศตามแบบจําลอง DeLone & 

McLean (2003) 5) ประเมินระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินดวยแบบจําลอง CIPP 

 ผลการวิจัยพบวาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินประกอบดวย 3 สวน ไดแก การปฏิบัติการฉุกเฉิน                     

การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน ระบบสารสนเทศสามารถใชงานผานเครือขาย 

อินเทอรเน็ต และจัดการขอมูลไดครบถวนท้ัง 3 สวน การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศพบวา                    

ความพึงพอใจของผูใชมีคาเฉลี่ย 4.53 คุณภาพของสารสนเทศมีคาเฉลี่ย 4.39 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
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มีคาเฉลี่ย 4.23 และคุณภาพการใหบริการมีคาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ ระบบทําใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

สามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผน และพัฒนาตอยอดงานไดในอนาคต ระบบน้ีสามารถนําไป                   

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 

จนกระท่ังพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ถูกประกาศใช จึงเกิดคณะกรรมการ                                  

การแพทยฉุกเฉินที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงาน โดยมีสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติรับผิดชอบการบริหารจัดการ และประสานหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงกําหนดใหองคกรปกครอง              

สวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในงานการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือใหผูปวยฉุกเฉินเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินได          

อยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน สงผลใหลดการสูญเสียชีวิต และความพิการที่จะเกิดข้ึนได                          

(National Institute for Emergency Medicine, 2014, 1)

 จากการศึกษาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในดานการจัดบริการสุขภาพ ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ

ประชาชนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงผูพิการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี                      

จังหวัดเชียงใหม พบวา หากบุคคลดังที่กลาวขางตนเกิดอาการเจ็บปวยฉุกเฉินจะเรียกใชบริการการแพทย

ฉุกเฉิน ซึ่งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (Information                          

Technology for Emergency Medical System: ITEMS) เพื่อบันทึกขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งยังขาด

การจดัเกบ็ขอมูลของประชาชนท่ีมปีญหาดานสุขภาพในพ้ืนท่ี อาท ิขอมูลสวนบคุคล สถานทีอ่าศัย โรคประจาํตัว 

ทาํใหในระหวางปฏิบตังิานตองสอบถามขอมูลของผูปวยใหมทัง้หมด นอกจากน้ียงัพบวาประชาชนท่ีเจ็บปวย

ดวยโรคเรื้อรัง ผู ปวยติดเตียง และผู พิการบางราย ยังไมไดรับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่ควรไดรับ                            

(Kaewmeesri & Senarit, personal communication, December 14, 2016) หากมีการจัดเก็บและ                         

จดัการขอมูลการแพทยฉกุเฉนิ การจัดบรกิารสุขภาพ และการเขาถึงสวสัดิการของรัฐใหเปนระบบเช่ือมโยงกนั 

จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถผลิตสารสนเทศ          

ที่อธิบายสภาพปจจุบันดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาโครงการ                         

ดานสุขภาพ ยกระดับการปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสมตอไป ดังนั้น ผูวิจัย                     

จึงสนใจศึกษาพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ                     

หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปปรับใชกับเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รวมท้ังนําไป                    

ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตอไป

วัตถุประสงค
 เพ่ือพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ                   

หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. รูปแบบการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน
       การแพทยฉุกเฉิน หมายถึงการปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา การวิจัย 

การปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน การประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉินนับตั้งแต                  

การรับรูถึงภาวะการณเจ็บปวยฉุกเฉิน จนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพน 

ภาวะฉกุเฉิน ทัง้ในชุมชน นอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล (National Institute for Emergency Medicine, 

2014, 2) โดย Kaewmeesri et al. (2017) ไดพฒันารูปแบบการจดับริการการแพทยฉกุเฉินแบบบรูณาการ                            

เชิงพื้นที่สําหรับผูสูงอายุกลุมเสี่ยงในบริบทชุมชนภายใตสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบท พบวา 6 ปจจัยสําคัญ                 

ที่ตองพัฒนา คือ บุคลากร ระบบขอมูล การฝกอบรม การส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีในการรับและแจงเหตุ                   

และการมีสวนรวม โดยเสนอแนะใหมีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในรูปแบบที่มีการใชเทคโนโลยี                                    

หรือนวัตกรรมท่ีสามารถจัดบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางผสมผสาน และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี                         

ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการบรหิารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุที่สามารถนาํปรบัใชกบั

การบริการการแพทยฉุกเฉินไดของ Sujima (2018) ซึ่งพบวา องคประกอบสําคัญของงานผูสูงอายุมี 3 ดาน 

ไดแก ดานเบ้ียยังชีพ ดานสุขภาพ และดานกิจกรรมผูสูงอายุ รูปแบบเปนการบูรณาการงานทั้ง 3 ดาน                         

โดยสามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการแพทยฉุกเฉิน 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) และระบุสัญลักษณที่ใชในการเขยีนผังงานระบบใหตรงกับ

สวนของผูดําเนินงาน หรือแผนกงานที่เกี่ยวของ (Roser, 2015)

  ระบบสารสนเทศ คอืกลุมของกระบวนการท่ีมกีารจัดเกบ็ และประมวลผลขอมลู อาทกิารจัดรปูแบบ 

การจัดเรียง หรือการสรุปผลออกมาเปนสารสนเทศเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินงาน                           

ปจจุบันระบบสารสนเทศไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประมวลผล โดยมีขั้นตอนการพัฒนา                                

ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขัน้ตอน ไดแก 1) การสาํรวจเบือ้งตน เพือ่คนหาปญหา

และความตองการของระบบ ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากร และงบประมาณ                     

2) การวิเคราะหระบบ เพื่อวิเคราะหความตองการของผูใช ปญหา อุปสรรค จุดเดนของวิธีการทํางานปจจุบัน 

และกําหนดวิธีการทํางานของระบบใหม 3) การออกแบบระบบ คือการกําหนดรายละเอียดของ                                        

ระบบสารสนเทศ ตั้งแตการนําเขาขอมูล การเก็บขอมูล การแสดงสารสนเทศ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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4) การปรับใชระบบ เปนขั้นตอนที่ครอบคลุมต้ังแตการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบระบบ การจัดทําคูมือ     

การใชงาน เอกสารระบบ การติดต้ังระบบ และการฝกสอนผูใชงานระบบ และ 5) การบํารุงรักษาระบบ                                  

(Kecharananta, 2008, 65-68) แบบจําลองของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเพิ่มผลลัพธเปน                          

รูปแบบท่ีมีการแบงระบบสารสนเทศออกเปนสวนยอย และทําการพัฒนาใหเสร็จส้ินทีละสวน จนกระทั่ง                  

เสร็จสมบูรณทั้งระบบ

  การจัดการขอมูลเปนกลยุทธหน่ึงในการบรหิารองคกร เน่ืองจากผูบริหารสามารถนาํขอมูลตางๆ 

มาใชในการตัดสินใจ แกปญหา หรือพยากรณเหตุการณลวงหนา การจัดการขอมูลจะมีประสทิธิภาพสูงสุด

เมื่อผูที่ตองการใชขอมูลไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว ทันทวงที ปจจุบันขอมูลและสารสนเทศถูกจัดเก็บใน                        

แฟมขอมลู และฐานขอมลู การบริหารขอมลูตองคาํนงึถงึความสามารถในการเขาถงึขอมลู การรักษาความปลอดภยั

ของขอมูล และขอมูลตองสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได (Praneetpolgrang et al., 2000, 145-147)

  ฐานขอมูล คือแหลงที่ใชในการจัดเก็บขอมูล โดยรวบรวมขอมูลที่มคีวามสัมพันธกันนํามาเก็บ

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)                    

ซึ่งขอมูลท่ีบรรจุอยูตองมีคาไมซํ้ากัน ไมเปนคาวาง และตองประกอบดวยจํานวนคอลัมนที่นอยท่ีสุด                        

ที่จะสามารถจําแนกขอมูลได 2) คียอางอิง (Foreign Key) คือคอลัมนที่ใชระบุความสัมพันธกับคียหลัก                  

ในอีกตารางหน่ึง โดยคาขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาตรงกับขอมูลที่มีอยูจริงในอีกตารางหน่ึง หรือเปนคาวาง                 

ในการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธนิยมใชแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล ซึ่งเปนแผนภาพท่ีนําเสนอ

โครงสรางที่จะใชจัดเก็บขอมูล ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 1) เอนทิตี้ (Entities) คือ ตัวแทนของกลุมขอมูล

ในระบบงาน 2) แอตทริบิวต (Attributes) คือ คุณลักษณะของเอนทิตี้ และ 3) ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ 

(Relationships) การจัดการฐานขอมูลจําเปนตองอาศัยระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งก็คือซอฟตแวรที่ทําหนาที่

เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล ผานชุดคําส่ัง SQL เพ่ือจัดการฐานขอมูลในงานหลัก                       

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                            

ขอบกพรองและนาํไปปรบัปรงุใหการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพมากข้ึน 4) การประเมินผลผลติ เพือ่เปรียบเทียบ

ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงค โดยชวงเวลาของการประเมินผลมี 4 ระยะ ไดแก การประเมินผลกอน                    

การดาํเนนิงาน การประเมินผลในขณะดําเนนิงาน การประเมนิผลเมือ่ส้ินสุดการดาํเนนิงาน และการประเมนิผล   

กระทบจากการดําเนินงาน (Wongwittayapitak, 2011)

  Delone & Mclean (2003) ไดเสนอแบบจําลองความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศจากการทบทวน

วรรณกรรมดานระบบสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา 6 องคประกอบที่ใชวัดความสําเร็จของ

ระบบสารสนเทศ ไดแก 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) โดยพิจารณาจากความสามารถใน                               

การตอบสนองความตองการของผูใช ความพรอมใชงาน ความเชื่อถือได และระยะเวลาในการตอบสนอง 2)                          

คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) โดยพิจารณาจากความถูกตอง แมนยํา ความครบถวน                   

ความสมบรูณ การตรวจสอบได ความเปนปจจุบนั รปูแบบงายตอการทําความเขาใจ และตรงตอความตองการ

ของผูใช 3) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) คือการสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศ โดยพิจารณา

จากการรบัประกนัคณุภาพ การเอาใจใสดแูล และการตอบสนองเมือ่ไดรบัการรองขอ 4) ความตัง้ใจในการใชงาน 

(Intention to Use) และการใช (Use) โดยพิจารณาจากลักษณะการใชงาน รูปแบบการนําทาง                           

จํานวนการเขาถึงระบบ และจํานวนรายการที่ถูกประมวลผล 5) ความพึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) 

โดยพิจารณาจากการเขามาใชงานซ้ํา หรือสํารวจจากผูใชงาน และ 6) ผลประโยชนสุทธิ (Net Benefits)                                      

คือผลประโยชนที่ไดจากการใชงานระบบ โดยพิจารณาจากการลดคาใชจาย ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 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 อาท ิPloychum (2015) ศกึษาอิทธพิลของคณุภาพระบบตอการใชงาน ความพงึพอใจและประโยชนสทุธิ

ในการทําธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร พบวาคุณภาพของระบบมีอิทธิพลทางบวก               

ตอการใชงานและความพึงพอใจ การใชงานระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจและผลประโยชนสุทธิ 

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ Piromkit & Jangkloy (2015) ศึกษาปจจัยท่ีสงผล                  

ตอความสาํเรจ็ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการนาํระบบบญัชคีอมพวิเตอร e-LAAS มาใช พบวาคุณภาพ

ของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการสงผลเชิงบวกตอผลประโยชนสทุธิขององคกร 

รวมถึง Akarasuwan (2015) ศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ พบวาคุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศมีความสําคัญมากที่สุด 

สวนคุณภาพการใหบริการเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ 

กรอบแนวคิดงานวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถวางกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพที่ 2

 

 

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การศึกษาสภาพปจจุบันการจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

  1.1 ประชากรท่ีใชในงานวิจัย 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 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 

และแกนนําชุมชน โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.3.1   ศึกษาขอมูลจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตกิารแพทยฉกุเฉิน พ.ศ. 2551 และคูมอืการดาํเนนิงาน

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   ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลจากการสัมภาษณกบัพระราชบัญญัต ิ กาํหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการแพทย

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และคูมือการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครอง                 

สวนทองถิ่น

 2. การวิเคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ในข้ันตอนนี้                           

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือออกแบบระบบจัดการขอมูล                         

สาํหรบังานการแพทยฉกุเฉนิ โดยใชเครือ่งมอืคอื ผงังาน Swim Lane ในการสรางผงังานเพือ่แสดงการดาํเนนิงาน

ของบุคลากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

 3. การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของวงจร

การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธ ออกแบบฐานขอมูลดวยแบบจําลอง                              

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 คือปลัดเทศบาลตําบลหนองผ้ึง ผูบริหารระดับกลาง คือผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉิน 2 คน 2) บุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน              

ในพื้นที่ใกลเคียง 8 คน ไดแก ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และปลัดเทศบาลตําบลสารภี 

ผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และหัวหนา

สํานักปลัดเทศบาลตําบลสารภี เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 2 คน  

และเจาหนาท่ีระดบัปฏบิตักิารงานการแพทยฉกุเฉนิเทศบาลตาํบลสารภี 2 คน  และ 3) ผูเช่ียวชาญดานระบบ

สารสนเทศ 3 คน 

  4.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในงานวจิยั ไดแก แบบสอบถามการประเมนิความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศ

ในประเด็นคุณภาพของระบบ คณุภาพของสารสนเทศ คณุภาพการใหบริการ และความพงึพอใจของผูใชดวย

แบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และประเด็นดานผลประโยชนสุทธิดวยการใชคําถามปลายเปด                   

ตามแบบจําลอง DeLone & McLean (2003) แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index Of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยกําหนดเกณฑ

ความคิดเห็นไวดังน้ี +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  วเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

   4.4.2  สรุปประเด็นขอเสนอแนะที่มีตอระบบสารสนเทศจากแบบบันทึกการสัมภาษณ

 5. การประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

  5.1 ประชากรทีใ่ชในงานวจิยั คอื ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบล

หนองผึ้ง และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 2 คน

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณที่อางอิงประเด็นคําถามตามแนวคิด                    

การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP คือ การประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต และ     

ผลกระทบจากการดําเนินงานใน 3 ชวงของงานวิจัย คือ กอนการดําเนินงานวิจัย ระหวางดําเนินงานวิจัย และ

หลังจากงานวิจัยเสร็จสมบูรณ โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณ                                   

จากผูทรงคุณวุฒิ 
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  5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสนทนากลุมเพื่อนําเสนอระบบจัดการขอมูลสําหรับงาน  

การแพทยฉุกเฉิน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ 

  5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม และจัดทํารายงานสรุปผล

ผลการวิจัย
 จากการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน สามารถรายงานผลการวิจัยไดดังนี้

 1. ผลการศกึษาสภาพปจจบุนัการจดัการขอมลูงานการแพทยฉกุเฉนิ พบวาขอมูลท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก

  1.1 การปฏิบัติการฉุกเฉิน คือบริการท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน                        

พ.ศ. 2551 จัดอยูในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life Support Unit: BLS) เมื่อศูนยรับแจงเหตุและ

สั่งการจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงเหตุผานเบอรโทรศัพท 1669 จะทําการแจงมายังหนวยปฏิบัติการเพ่ือให               

ออกปฏิบตักิารฉุกเฉิน ระหวางปฏิบตังิานเจาหนาท่ีจะบันทึกแบบบันทึกการปฏิบตังิานหนวยปฏิบตักิารแพทย

ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน และนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS 

  1.2 การบริการประชาชน คอืการสงเสรมิและอํานวยความสะดวกดานสขุอนามัยแกประชาชน

ในพ้ืนท่ี 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. ผลการวเิคราะห ออกแบบ และพฒันาระบบสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

  3.1 การสํารวจเบื้องตน และการวิเคราะหระบบ เปนขั้นตอนที่ไดดําเนินการและรายงานผล

ในกระบวนการวิจัยขั้นตอนที่ 1 และ 2 

  3.2 การออกแบบระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดแบงระบบสารสนเทศออกเปน 3 สวน คือ                             

การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน โดยการเขาใชระบบ

สารสนเทศตองทําการระบุชื่อผู ใช และรหัสผานเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาถึงระบบสารสนเทศ                               

สามารถแสดงแบบจําลองความสมัพันธของขอมลู ตามแบบ Crow’s Foot Model ไดดงัภาพท่ี 5 โดยมเีอนทติี้ 

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 ผูวิจัยไดนําแบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธมาประยุกตใช โดยพัฒนาระบบงานทีละสวน 

สามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 6

 
 

ภาพที่ 6: รายละเอียดระบบสารสนเทศจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน

ตัวอยางสวนนําเขาขอมูล และสารสนเทศ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9

 
 

ภาพที่ 7: หนาจอหลักการปฏิบัติการฉุกเฉิน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 203

ภาพที่ 8: รายงานสรุปจํานวนการปฏิบัติการฉุกเฉินรายเดือน

 

ภาพที่ 9: รายงานจํานวนประชากร จําแนกตามกลุมโรค

 
 

 

 
 

 4. ผลประเมนิความสําเร็จของระบบสารสนเทศ จากการวเิคราะหทางสถิตโิดยการหาคาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในการแปลความดานการประเมินคุณภาพ ดังนี้ คะแนนเฉล่ีย                                

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 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงนอย และคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมพึงพอใจ สามารถ                       

แสดงผลได ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ผลการประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ

 
 S.D. 

 
1.  4.00 0.65 
2.     4.27 0.59 
3.  4.33 0.62 
4. 3.93 0.59 
5.  4.40 0.63 
6.  4.20 0.56 
7. 4.40 0.51 
8. 4.27 0.59 
  4.23 0.60 

  
1.   4.53 0.64 
2.   4.20 0.68 
3.  4.27 0.70 
4.  4.33 0.49 
5.   4.53 0.52 
6.   4.47 0.52 
  4.39 0.59 

 
1.  4.20 0.68 
2.  4.13 0.52 
3.   4.20 0.68 
4. 4.00 0.53 
5.  4.27 0.59 
  4.16 0.59 

4.53 0.52 

 5. ผลประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ตามบริบทของเทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง สามารถสรุปผลการประเมินตามแบบจําลอง CIPP ไดดังนี้

  5.1 การประเมินผลกอนการดําเนินงาน การประเมินบริบทและปจจัยเบื้องตน พบวาผูบริหาร

ระดับสูงและระดับกลางใหความสําคัญตองานดานการแพทยฉุกเฉิน และสุขภาพประชาชน มีทัศนคติที่ดี                    

เล็งเห็นประโยชนและใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีเขามาใชงาน ผู ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี                                   

พรอมนําขอมูลเขาสู ระบบใหม มีประสบการณการใชงานระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS                                   

มคีวามพรอมในสวนของฮารดแวร และซอฟตแวรหากพฒันาระบบสารสนเทศทีใ่ชงานผานระบบอนิเทอรเนต็ 
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มกีารวางเครือขายคอมพวิเตอรภายในสาํนักงานทัง้แบบใชสาย และไรสาย มงีบประมาณในการดูแลเว็บไซต

เปนรายป สามารถนําซอฟตแวรเขาสูเว็บไซตของเทศบาลไดโดยไมตองของบประมาณเพิ่มเติม

  5.2 การประเมินผลในขณะดําเนินงาน 3 คร้ัง ไดแก 1) การประเมินตนแบบระบบจัดการ                  

ขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน และระบบสารสนเทศ พบวา ผู ที่เกี่ยวของกับงานทั้งหมดเห็นดวยและ                                         

ใหความสนใจพิเศษกับการเชื่อมโยงขอมูลขามหนวยงาน 2) ประเมินระบบสารสนเทศในสวนการปฏิบัติ                 

การฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานใหความเห็นวาควรนําเขาขอมูลจากระบบ ITEMS 2 เดือนยอนหลังเพื่อความเปน

ปจจุบันของขอมูล 3) การประเมินระบบสารสนเทศในสวนการบริการประชาชน และสถานะสุขภาพ                                 

ของประชาชน สามารถบันทึกและแสดงสารสนเทศไดตามท่ีตองการ โดยมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ                       

อยางสมํ่าเสมอ

  5.3 การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน เปนการประเมินผลผลิต และผลกระทบจาก                

การดาํเนินโครงการ พบวาสารสนเทศท่ีไดจากระบบตรงตามความตองการของผูใชงานทกุระดบั โดยสามารถ

นําไปใชประโยชนได ดังนี้ 1) ผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง และนําไปวางแผน

พัฒนาตอยอดระบบงานการแพทยฉุกเฉินในอนาคต 2) ผูปฏิบัติงานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน และลดภาระในการจัดทํารายงานเชิงสถิติ 3) ขอมูลไมสูญหาย ตรวจสอบได 4) ระบบจัดการขอมูล

เปนแหลงเรียนรูใหหนวยงานอื่นท่ีตองการใชงานระบบในลักษณะเดียวกัน 5) สารสนเทศใชเปนขอมูล                        

เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  และ 6) สารสนเทศทําใหทราบขอมูลท้ังฝงผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน                   

โดยเสนอแนะใหระบบสามารถพิมพรายงานไดพอดีกับกระดาษขนาด A4 และนําออกมาเปนไฟลเอกซเซล                                    

ควรมีรายงานสรุประยะทางการใชรถจําแนกตามทะเบียนรถเปนรายเดือน และระบบแผนท่ีเพ่ือ                                  

อํานวยความสะดวกในการคนหาเสนทาง 

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในงานวิจัยน้ี ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ                 

การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ขอมูล                               

และสารสนเทศทําใหผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผนพัฒนาตอยอด

ระบบงานการแพทยฉกุเฉนิในอนาคต ชวยลดระยะเวลาในการปฏบิตักิารฉกุเฉิน ลดภาระในการจดัทาํรายงาน

เชิงสถติ ิขอมลูไมสญูหาย สามารถตรวจสอบได สารสนเทศสามารถใชเปนขอมลูเพือ่พฒันาเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิาน 

และทําใหทราบขอมูลทั้งฝ งผู ใชบริการ และผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ                       

Kaewmeesri et al. (2017) พบวา การจัดการระบบขอมูลของผูสูงอายุกลุมเสี่ยง เพ่ือรองรับการใหบริการ               

การแพทยฉกุเฉิน ทาํใหผูปฏบิตังิานทราบประวตักิารเจบ็ปวย สงผลใหการรักษารวดเรว็ ถกูตองและปลอดภัย                 

ลดขั้นตอนและเวลาในการซักถามประวัติ สามารถใชประกอบการบริการ การเยี่ยมบานรวมกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งเปนขอมูลเฝาระวัง และ                                    

ใชในการใหคําแนะนําดานสุขภาพอยางเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง ซึ่งสามารถลดการเจ็บปวยและ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยขอมูลที่จัดเก็บในระบบสามารถใชเปนหลักฐานการทํางานที่ชัดเจน
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 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศไดนาํแบบจําลองวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศแบบเพ่ิมผลลพัธ
มาใช เนื่องจากเหมาะกับระบบงานที่มีหลายสวนและเกี่ยวของกัน (Kecharananta, 2008, 70) ซึ่งผูใชงาน
จะไดรับระบบเร็ว สามารถปรับตัวเขากับระบบใหมแบบคอยเปนคอยไป ไมรู สึกตอตานระบบใหม                                                                      
(Pakdeewattanakul & Panichkul, 2008, 24) ซึ่งสัมพันธกับผลประเมินความพึงพอใจที่ผู ใชมีตอ                       
ระบบสารสนเทศซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผลการวิจัยน้ีพบวา คุณภาพของสารสนเทศ 
คณุภาพของระบบสารสนเทศ คณุภาพการใหบริการอยูในระดับดี และผูใชมคีวามพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเกิดผลประโยชนสุทธิตอองคกร ดังน้ันการพัฒนาระบบสารสนเทศใหผูใชเกิด                    
ความพึงพอใจ ควรใหความสําคัญกับคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณภาพ
การใหบรกิาร สอดคลองกบั Ploychum (2015) ทีศ่กึษาพบวา  คณุภาพของระบบมอีทิธิพลทางบวกตอการใชงาน 
และความพงึพอใจ การใชงานระบบมอีทิธิพลทางบวกตอความพงึพอใจ และผลประโยชนสทุธิ ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ และสอดคลองกับการศึกษาของ Piromkit & Jangkloy (2015)                       
ที่ศึกษาพบวาคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการ สงผลเชิงบวก                                 
ตอผลประโยชนสุทธิขององคกร รวมถึง Akarasuwan (2015) ที่พบวาคุณภาพของระบบ คุณภาพ                                    

ของสารสนเทศ และคุณภาพการใหบริการเปนองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 

สรุป
 การพฒันาระบบจัดการขอมลูสาํหรบังานการแพทยฉกุเฉนิในองคกรปกครองสวนทองถิน่ กรณศีกึษา
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง มีขอมูลที่เกี่ยวของ 3 สวนคือ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูล
สถานะสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประมวลผล 
โดยสามารถคนคนืขอมลูอาการเจ็บปวย และขอมลูสวนบุคคลของผูปวยท่ีเปนประชาชนในพืน้ทีแ่กเจาหนาที่
ปฏบิตักิารฉกุเฉนิ ชวยลดภาระของผูใชระดบัปฏิบตักิารในการจดัทาํรายงานเชงิสถิต ิผูบริหารระดบักลางและ
ระดับสูงสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศในการวางแผนเพื่อพัฒนาการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และ
บริการดานสุขภาพ รวมถึงนําไปใชในการวางแผนเชิงนโยบายท้ังในระยะส้ัน และระยะยาวเพื่อจัดโครงการ
สงเสริมสุขภาวะที่สอดคลองกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงขอมูล และสารสนเทศ                               
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบงานบริการสวัสดิการภาครัฐ 
 ระบบจัดการขอมลูสาํหรับงานการแพทยฉกุเฉนิในงานวจิยันีถ้กูนาํเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใกลเคียง 2 แหง พบวาระบบสามารถนําไปใชได โดยมีขอจํากัดคือ ทองถ่ินที่จะนําระบบไปประยุกตใช                        
อาจตองทาํการปรับกระบวนการดําเนนิงานของระบบจัดการขอมลู รวมถงึตองปรบัเปลีย่นขอมลูพืน้ฐาน และ
ชุดคําสั่งของระบบสารสนเทศ ไดแก ขอมูลผูใชงาน และชื่อหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยขอเสนอแนะ
ในการพัฒนางานวิจัยตอไปคือ การปรับปรุงวิธีเช่ือมโยงขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศ                
การแพทยฉุกเฉิน ITEMS กับฐานขอมูลงานวิจัย ควรใชการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร                  
ผานระบบเครือขาย (Web Service) แทนการใหผูปฏิบัตงิานนําเขาขอมูล โดยพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น
ของความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูล
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือ                                    
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ                       
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน
   2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย 
นักวชิาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเริม่ตีพมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทํา
       เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)  
  กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
         ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
  ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
         ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
         ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
  * จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานทีเ่สนอตีพมิพตองไมเคยตีพมิพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                     
      (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบของกองบรรณาธกิาร  กรณมีกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธ์ิ             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
  1) บทความทีจ่ะไดรบัพิจารณาตพีมิพ ตองเปนบทความทีแ่สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวชิาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสังคมและชมุชน
  2) บทความท่ีจะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกลัน่กรองจากผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณทีีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรบับทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนนิการสงบทความเพือ่กลัน่กรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวฒุใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ จาํนวน  2  ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม  โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เม่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความน้ัน ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3.  ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1)  บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพบทความ  
โดยใช Font TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 Point
        2)  ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
        3)  หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
                   4)  ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
                   5)  ระบุชื่อผู เขียนไมเกิน 3 คน หากมีผู เขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”                                            
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
  6)  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 1 คอลมัน 
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  7)  บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 
คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
                   8)  เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
                   9)  หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 
14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
                  10)  หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ                    
ชือ่แผนภมู ิขนาดตวัอกัษร 14 Point ใหพมิพไวใตภาพหรอืแผนภมู ิบรรทดัถดัมาใหบอกแหลงทีม่า จดักึง่กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
                   11)  เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
  12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบบั เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
                   13)  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่และนามสกลุของผูเขียน 
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ                      
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมี                          
ลําดับเนื้อหาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ       
ประเด็นอยางสมบูรณ  โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
                 สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
   (4) บทนํา (Introduction)
    เป นส วนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพ่ือใหผู อ านทราบขอมูลเบื้องต นของเนื้อหา                         
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
   (5) เนื้อหา (Body of Text)
                      เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้หาท่ีนาํเสนอใหเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเนือ้หานัน้ การนําเสนอเน้ือหาควรมีความตอเน่ืองเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
   (6) สรุป (Conclusion)
                เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
   (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวจิยั  ควรมีการนาํเสนอผลการวิจยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปนี้
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขยีนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเร่ืองโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ                            
ผลการวิจัย)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
   นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
  (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
                อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
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  (8) ผลการวิจัย (Results)
                เสนอผลการวิจัยท่ีตรงประเด็นตามลําดับข้ันของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
  (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
                ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
  (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
  (11) เอกสารอางอิง (Reference)
   เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 3.3 การอางอิง
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American               
Psychological Association)
  1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
   (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
           ตัวอยาง
           (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
  2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
          (1) หนังสือ           
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
    ตัวอยาง
    Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
                           (2) บทความจากวารสาร
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
    ตัวอยาง
                  Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and The hiring process in crganizations. 
      Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
           (3) วิทยานิพนธ
                 ชือ่ผูแตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่วิทยานิพนธ. วทิยานิพนธปรญิามหาบณัฑติ   ชือ่มหาวทิยาลัย.
                 ตัวอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเวบ็ไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.
     ตัวอยาง
                 ชวนะ ภวภานนัท. (2548). ธรุกจิสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สบืคนเม่ือ 25 ธนัวาคม 
        2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion. 
     American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats 
        recommended by the American Psychological Association.   
        Retrieved July  18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html. 

4.  การสงตนฉบบั
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา

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

online_submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร
 ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก

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

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

php/FEU)  
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  ผูเขียนรวมท่ีปรากฎช่ือในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซ่ึงไมปรากฎช่ือในบทความ (ถามี)             

รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น  รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ 

  ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ       

ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธ์ิบทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย      

ฟารอสีเทอรน กรณีมกีารฟองรองเร่ืองการละเมิดลขิสทิธิเ์กีย่วกบัภาพ แผนภูม ิ ขอความสวนใดสวนหน่ึง และ/

หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว 

ลงชื่อผูเขียนคนที่ 1............................................  ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 1   ..........................................

                            (                                         )                               (                                        )
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