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ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
 พงษเอก   สุกใส

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย:  
 สถานการณและศักยภาพทางการแขงขัน 
 ในภูมิภาคอาเซียน
 กานดา  ธีรานนท

แนวคิดทฤษฎีความยั่งยืนทางธุรกิจของ
 การทองเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย 
 ตามทัศนะแหงหลักการกิจการเพื่อสังคม
 กาญจนา  สมมติร และ บษุบา สทิธกิาร

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
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 ประเทศญี่ปุนและไทย
 ดวงสมร ฮารยุามะ และ นวพร ชลารักษ

การใช Alipay ในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว
 ประเทศไทย
      เมิ่งยู กู

การสํารวจความพึงพอใจของการนําสง
 งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส DBD E-Filing 
 โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียน
 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 อุเทน เลานําทา และ นาถนภา นิลนิยม

ความคาดหวังและความพึงพอใจ
 ของผูโดยสารที่รับการบริการ
      ของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง  
 ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
 อภิญญา  ศักดาศิโรรัตน

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
 ของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสําหรับ
 การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
 ประถมศึกษา
 ตุลยภาค  ตุยาสัย

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
 ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  
 การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต 2
 ธารินี  กิตติกาญจนโสภณ, 
 พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)
 และ วีระ วงศสรรค

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน
 โรงเรียนอนุบาลเอกชน:  การวิเคราะห  
 ความคาดหวังและการสรางกระบวนการ
 การมีสวนรวมของผูปกครอง  กรณีศึกษา
 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
 พรวัชร  บุญประเสริฐ

การศกึษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการ
 การคาชายแดน กรณีศึกษาผูประกอบการ
 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
 ดรชุา  รตันดาํรงอักษร และ ชาํนาญ เงนิดี
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
     วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเร่ิมตีพมิพเผยแพรมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –              
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                         
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ 
– เดือนเมษายน  และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยน
กาํหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ฉบบัที ่1 ในเดือนมกราคม  - มนีาคม และไปสิน้สดุฉบบัที ่4 ในเดือนตลุาคม – ธนัวาคม   
     วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพมิพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกล่ันกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
    1.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
     2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  
นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเง่ือนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

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

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

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

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

สถานที่ตดิตอ:
      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
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  เรียนทานผูอานทุกทาน    

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้เปนฉบับเสริม (Supplement) เนื่องจากมีผูเขียน

สนใจสงบทความมาเพื่อพิจารณาเผยแพรเปนจํานวนมาก ในฉบับประกอบดวยบทความที่นาสนใจ                                

ดานการศึกษา การบริหารและการจัดการธุรกิจที่นาสนใจหลายบทความ เชน  บทความเร่ือง ครูพลศึกษา                 

ในศตวรรษที่ 21  และบทความท่ีนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย                                         

รวมท้ังบทความท่ีศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีรับการบริการของสายการบิน                     

ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม เปนตน

  นอกจากนี้ บทความในฉบับยังประกอบดวยบทความที่นําเสนอเน้ือหาในการพัฒนาธุรกิจชุมชน                   

อาทิ บทความเรื่อง พัฒนาสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้                  

และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน                          

ทีก่รณุาประเมนิคณุภาพบทความกอนการเผยแพร  และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ

และนิสติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพือ่เผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน โดยสามารถศกึษา

คาํแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบบัทายเลมหรอืจากเวบ็ไซตวารสารท่ี URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบ

การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index รวมทั้ง

สามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมท้ังจากระบบการจัดการ

วารสารออนไลน ThaiJo ดวยเชนกัน

         บรรณาธิการ
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ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
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บทคัดยอ
 จากสถานการณความทาทายในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มนุษยมีความรูและความสามารถในการ                          
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใชสําหรับการดูแลสุขภาพ                  
ใหดีขึ้น ผนวกกับความกาวหนาทางดานการการแพทยและสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทําใหผูคนเริ่มตระหนักและ
เอาใจใสสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทางดานสุขภาพ พลานามัยและสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ                         
จงึมคีวามจําเปนอยางย่ิง ซึง่บคุลากรหรอืบคุคลทีเ่กีย่วของท่ีสาํคญักค็อื ครพูลศึกษา ซึง่บทบาทของครูพลศึกษา
มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางเสริมสุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนตามแนวทางของการเรียนรูที่เปลี่ยนไป ซึ่งบทบาท คุณลักษณะ และหนาที่ตางๆ ของครูพลศึกษา               
จะตองมีการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทตางๆ โดยทําหนาที่จากเปนผู สอน มาเปน                                    
ผูอาํนวยความสะดวก แนะแนวทาง และรวมเรยีนเรือ่งใหมๆ  ไปพรอมกบัผูเรียน อยางไรก็ตามการปรับเปลีย่น
ดังกลาวจะตองมีแนวทางการพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่แนนอนและเปนระบบ โดยตองพัฒนา                    
ตวัของครูพลศกึษาควบคูไปกบัการสนบัสนนุของรัฐบาลในดานนโยบายในการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา 
ซึง่การพฒันาตนเองของครพูลศึกษานัน้ตองอาศยัความรบัผิดชอบของตนเอง และสรางเครอืขายความรวมมือ
ภายในสังคมวิชาชีพ และภายนอก   โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการพฒันาการจัดการเรียน     
การสอนทางพลศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะทําใหการปรับเปล่ียนบทบาทครูพลศึกษาน้ัน                     

มีความมั่นคงและยั่งยืนและที่สําคัญเปนการปรับเปลี่ยนที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก

คําสําคัญ
 การเรียนรู    การปรับเปลี่ยน    ครูพลศึกษา    ศตวรรษที่ 21 
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Abstract
 As the challenges of the 21st century, humans have knowledge and capability of using 
science and technology, including ability to search for information from various sources for better 
healthcare. In addition, the advancement of medicine and public health drives people awareness 
of their health. As thus, changes in health and health education and any other relations are in need.  
One of the very important parts of these is physical education teachers whose roles are very                     
important in students’ health promotion and health education.  Physical education teachers’                         
role changes are in accordance with changes in learning approaches which are role, characteristics, 
and duties.  The teachers have to develop themselves and keep up with changes in context.                      
Their roles have to be changed from instructors to be facilitators who can guide and cooperatively 
learn new knowledge along with their students.  However, in so doing, there should be explicit              
and systematic ways for developing physical education teachers along with the supports from 
governmental policies of educational personnel development plan.  For developing physical                 
education teachers, it has to be self-responsibility and networking with their professional                                 
community and others from outside by using ICT in order to be used for effective teaching and 
learning in physical education.  This can lead to physical education teacher role changes in steady 

and sustainable way and more importantly in cope with global changes.

Keywords
 Learning, Physical Education Teacher,  The 21st  Century

บทนํา
 ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงทั้งวิชาความรู และความประพฤติแกเด็กและเยาวชน                                   
ดังน้ันครูจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหเด็กไทยของเราอานออกเขียนได และครูเปนผูสรางพัฒนาการให                     
เดก็มคีวามรูความสามารถอยางมีมติคิรบทกุสวน โดยผานทางดานวิชาการคอืการเรียนการสอนวชิาการตาง ๆ 
ทางดานรางกายตองมีสุขภาพแข็งแรงดวยวิชาพลศึกษา (Khongsanoh, 2017) แตในปจจุบัน บทบาทและ
ความสําคัญของครูไดลดนอยลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปน
คอมพิวเตอร ไอแพด หรือสมารทโฟน แคเพียงปลายนิ้วสัมผัส สารพัดคําตอบ ก็แสดงขึ้นมาไดอยางรวดเร็ว 
ภาพของครูผูสอนที่พยายามสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน จึงถูกลดบทบาทลงทําใหนักเรียนไมสนใจการสอน   
ของครู (Jitmitrapap, 2014) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ                             
สํานักสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) ที่สํารวจเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 14-18 ป                        
ในพื้นที่ 17 จังหวัด จํานวน 4,255 ตัวอยาง พบวา คําถามลําดับแรก ที่อยากจะถามครูมากที่สุด เปนคําถาม
เกี่ยวกับวิธีการสอนของครูที่วา ทําไมครู จึงไมหาวิธีการสอนที่สนุก  ไมนาเบื่อ ทําไมเวลาสอนตองใชวิธี                     

อานหนังสือ  ครูมาสอนหนังสือหรือมาอานหนังสือใหนักเรียนฟงและทําไมสอนในหองเรียนไมรู เรื่อง                              

แตสอนพิเศษรูเรื่อง เด็กและเยาวชนมากกวา 2 ใน 3 อยากใหครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอน และจากสถานการณ
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ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ที่เต็มไปดวยการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตอง                            

“กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่ครูไมไดสอนแตใหนักเรียน

ตองเรียนเองหรือพูดใหมวาครูตองไมสอนแตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู

ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 

(Phanich, 2012, 15) ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะเปนผูที่ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย                   

รวมท้ังเปนผูที่สรางสรรคภูมิปญญา และปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนผูที่มีความพรอมท้ังดาน                 

ความรู สติปญญา รางกายและจิตใจ แตจะเห็นไดวาครูในปจจุบันมีความรับผิดชอบตอนักเรียนนอยลง                  

ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาการ และกระบวนการถายทอดความรูของครูยัง                     

ไมสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในปจจุบัน ดังน้ัน ครูในศตวรรษที่ 21 จําเปนจะตอง                                             

มีการปรับกระบวนการรูปแบบการสอน ครูตองเปนผูออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิด                  

ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 วิชาพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค

ของการศึกษาไดครบทุกองคประกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา นอกจากจะเปนการเรียนการสอน

เพือ่ใหนกัเรยีนมรีางกายแข็งแรงแลว ยงัมวีธิกีารสอนและการจดักจิกรรมทีส่ามารถทําใหนกัเรยีนมพีฒันาการ

ในดานอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Dusitkul, 2012) ปจจุบันการสอน

พลศึกษายังมีปญหาอยูหลายประการ เชน ขาดครูที่มีวุฒิทางดานพลศึกษา สวนใหญการสอนพลศึกษา                      

ทําการสอนโดยครูประจําชั้นซึ่งไมมีวุฒิทางพลศึกษาโดยตรง ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน

และอุปกรณการสอนพลศึกษาไมไดมาตรฐาน  ครูผูสอนมีประสบการณสอนและการวัดและประเมินผลนอย  

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมตรงจุด ขาดความรู และทักษะในการสรางส่ือ (Puttajam, 2015) สิ่งเหลาน้ี                     

ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  นอกจากนี้ครูพลศึกษาจําเปนตองเปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่ของตนเอง

ตามแนวทางการเรียนรูที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 เพราะความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน                  

ไดพัฒนาขึ้นมากจนเปนเหตุใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ  ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา                             

ทางดานสุขภาพของนักเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน ทําใหครูพลศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบเรื่องนี้                                                     

โดยตรงในโรงเรียน จาํเปนตองมีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงวิธกีารสอน การจดัการเรียนรูตางๆ ใหสอดคลอง

กบับริบทของการเปลีย่นแปลง ดงัน้ันคุณลักษณะของครพูลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรจะมคีณุลักษณะอยางไร 

รวมท้ังมีบทบาทและหนาท่ีสาํคัญอยางไรทีท่าํใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูตามจุดมุงหมายทีต่องการพฒันาตลอดจน

ครูพลศึกษาควรมีทักษะสําคัญในการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยางไรที่จะทําใหผูเรียนเกิด                            

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

 ศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา                                    

ตองมกีารพฒันาเพือ่ใหสอดคลองกบัภาวะความเปนจรงิ ทัง้นีแ้นวคดิเร่ือง "ทกัษะแหงอนาคตใหม:   การเรยีนรู

ในศตวรรษท่ี 21" ไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21                     
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ที่สามารถสรุปทักษะสําคัญท่ีเด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C                        

ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 3 R ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) 

และ 4 C การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) 

และความคดิสรางสรรค (Creativity) รวมถงึทักษะชวีติและอาชพี และทกัษะดานสารสนเทศ  สือ่ และเทคโนโลยี 

และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (Phanich, 2012)

 สําหรับครูเปนบุคคลท่ีสังคมใหความสําคัญและยกยองบุคคลสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู 

เปนบุคคลท่ีสงเสริมและสรางสรรคการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ  ทั้งนี้คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยู                                

กับคุณภาพของครู ในตารางนี้ จึงขอเสนอลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปเปนตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1

ลักษะของครูในยุคศตวรรษที่ 21

 21  E-Teacher 

Methayaprapas (2015) 

 (C-Teacher) 

Laohajaratseang (2013) 

1. Experience 

 

2. Extended  

3. Expended  

     

     

4. Exploration   

          

     

5. Evaluation    

6.  End-User                

     

7.  Enabler  

8.  Engagement         

 

       

9.  Efficient and Effective  

       

1.  Content  

        

2. Computer (ICT) Integration 

  

3. Constructionist  

  

4. Connectivity       

 

5. Collaboration 

 

 6.   Communication  

7.   Creativity    

         

         

8.   Caring   
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 จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหคุณลักษณะของครูโดยท่ัวไปในยุคศตวรรษที่ 21 ไดวาตองมี              

ความสามารถในดานการจัดการความรู ทั้งทักษะการสอนทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะสาขาที่ตนเอง

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆ สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการ

เรียนรูเพื่อสรางบทเรียนใหม และตอยอดเปนนวัตกรรมได มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะของการเปนผูนําและผูตามที่ดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ 

และกระตือรือรน  มีความศรัทธาในวิชาชีพ  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่หลากหลายนาสนใจ

ตามความตองการของผูเรียนและท่ีสําคัญมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน

และสรางบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการทําหนาที่ของครู

 ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  ไมใชเปนภาระหนาท่ีเฉพาะของใครหรือหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึงเทาน้ันแตเปนเร่ืองท่ีสังคมตองใหความตระหนักและชวยกันหาทางออก  โดยปญหาทางการศึกษา                          

ที่สําคัญก็คือ ปญหาดานครู (In-Prasert, 2013) ซึ่งจากผลสํารวจความคิดเห็นของครู (Jitrodjanarak, 2013) 

เก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคของการทําหนาท่ีครู พบวา 1) ภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอน เพราะการทํา

หนาทีอ่ืน่นอกเหนอืจากการสอน จะทําใหครมูเีวลาเตรยีมการสอนและมสีมาธใินการสอนนอยลง แตโรงเรียน

ในประเทศไทยสวนใหญใหครูผูสอนปฏิบัติหนาที่อื่น เชน พัสดุ ธุรการ ฯลฯ จนทําใหประสิทธิภาพการสอน                    

ลดลง  2) จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ กําหนดอัตรากําลังที่ไมเหมาะสมใชอัตราสวนของจํานวน

นักเรียนตอจํานวนครูเปนเกณฑ โดยไมคํานึงถึงจํานวนหองเรียน สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพ                     

การสอนของครู 3) ขาดทักษะทางดานไอซีที ซึ่งครูจํานวนมากยังขาดทักษะดานน้ี จึงทําใหการรับรูขอมูล                 

หรือมีแหลงคนควาขอมูลนอยกวานักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนท่ีมีแคหนังสือหรือตําราอาจตอบสนอง                    

การรับรูและความตองการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดไมเต็มที่ 4) ครูรุนใหมขาดความเชี่ยวชาญ                                         

ในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ความเอาใจใสตอเด็กลดลง ขาดประสบการณ                       

ขณะที่ครูรุนเกาไมปรับตัว ใหเขากับลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนไป ไมปรับวิธีการสอน ไมใชเทคโนโลยีใหมๆ 

เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ 5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมากกวาปกติสงผล                                  

ใหเด็กเรียนมากข้ึน ผลการทดสอบระดับชาติที่ไมเปนท่ีนาพอใจ ทําใหครูแกปญหาโดยยังคงยึดวิธีการสอน

แบบเดิม พยายามสอนเนื้อหาใหมากขึ้น ใชเวลาสอนมากขึ้น เพื่อหวังใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น ทําใหเด็ก

ตองใชเวลาเรียนในหองเรียนมาก ซึ่งจะเห็นไดจากผลการสํารวจของ UNESCO (Phanich, 2013) ที่เด็กไทย

ใชเวลาเรียนในหองเรียนเฉลี่ยมากกวาประเทศเพื่อนบาน และ 6) ครูขาดอิสระในการจัดการ เพราะครูยังคง

ตองปฏบิตัติามนโยบายของหนวยงานตนสงักัด ซึง่นโยบายเหลาน้ันไมไดถกูตองและดเีสมอไป เชน การเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งผลลัพธที่ไดคือ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ 15 ป แตไมสามารถสื่อสารภาษา

อังกฤษได เปนตน
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 ดังนั้น แนวทางการสงเสริมการทําหนาที่ของครูใหเกิดประสิทธิภาพ ควรมีองคประกอบ ดังนี้                                

1) การอบรม แลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู จะชวยใหครูไมจํากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเทานั้น 

แตยังเปดใจรับวิธีการสอนอื่นๆ มาประยุกตใชกับบริบทของตนเอง 2) การพัฒนาตนเองในเร่ืองไอซีที                           

เพราะการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูจะชวยเพิ่มชองทางการเรียนท่ีหลากหลาย รวมทั้ง                

ยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย 3) การเพิ่มฝายธุรการ จะชวยใหครูมีเวลาในการเอาใจใส

ตองานวิชาการ หรือนักเรียนมากข้ึน 4) มีการปรับเล่ือนวิทยฐานะ โดยประเมินจากผลผลิตและผลลัพธ                       

จากกระบวนการเรียนการสอน คอื นกัเรียน ควบคูกบัผลงานทางวิชาการ ซึง่จะสงผลตอขวัญและกําลงัใจของ

ครูผูสอนเปนอยางดี 5) ลดช่ัวโมงการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนคนควาในส่ิงที่

นักเรียนสนใจ และพัฒนาทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 (Jitrodjanarak, 2013)

 นอกจากนี้ วิจารณ พานิช ไดกลาวไววา การสอนของครูในปจจุบันพบวา ครูยังถายทอดความรู                    

แบบสอนวิชา สงผลใหเด็กมีคุณสมบัติที่นากลัวที่สุด คือ ขาดภาวะผูนํา เด็กจะมีทักษะความเปนผูนําไดก็ตอ

เมือ่มคีวามมัน่ใจในตวัเอง มคีวามคดิเปนของตวัเอง วธิกีารเรยีนรูของเดก็ในยุคใหมจงึตองเรียนโดยลงมอืทาํ 

ฝกใหปฏิบัติจริงและมีการแลกเปล่ียนกับผูอื่น แตไมควรปลอยใหเด็กเรียนเอง ครูตองออกแบบการเรียนรู                        

ใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สามารถประเมินลูกศิษยแตละคนไดวามีพื้นความรูเพียงใดเพ่ือ

ออกแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน และประเมินความกาวหนาของเด็กแตละกลุม

 จากขอความดังกลาวทําใหเห็นวา การสอนของครูในปจจุบันยังเปนการสอนแบบดั้งเดิม คือ                           

เปนการถายทอดวิชาในหองเรียน สงผลใหเด็กขาดภาวะผูนํา เพราะเด็กไมมีความคิดเปนของตนเอง และ

ปจจุบัน มีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 แตยังไมมีคูมือประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครู                      

ใหพรอมตอการเรียนการสอนสมัยใหม ครูจํานวนมากจึงเหมือนถูกปลอยอยูอยางโดดเดี่ยวทามกลาง                          

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก (Sinlarat, 2013) จากที่ไดกลาวมาขางตนนํามาเชื่อมโยงกับ                             

การสอนของครูพลศึกษาในปจจุบัน พบวา ยังเปนการสอนในเรื่องของศาสตรความรูทางพลศึกษาแบบเดิมๆ 

มีการสอนทักษะปฏิบัติแบบดั้งเดิม และซ้ําซาก ไมทันสมัย ไมทันตอการเปล่ียนแปลงของยุค ทําใหเด็ก                      

เกิดความเบื่อหนาย เปนการสอนท่ีครูผูสอนถายทอดวิชาความรูและทักษะเพียงทางเดียวในหองเรียน                             

ทาํใหเดก็ไมมสีวนรวมในการเรยีนมากพอ สงผลใหเดก็ขาดภาวะผูนาํ เพราะเดก็ไมมคีวามคิดเปน ของตนเอง 

และปจจุบันมีการนําแนวคิดการพัฒนาทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 มาใชบูรณาการจัดการเรียนการสอน

ในแตละวิชาเปนจํานวนมาก แตยังไมมีแนวทางในการนํามาพัฒนาทักษะครูทางพลศึกษาใหพรอม                              

ตอการเรียนการสอนสมัยใหม  

 ในบทความน้ี ผูเขียนขอเสนอแนวทางการสงเสริมการทําหนาท่ีของครูพลศกึษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

ควรประยุกตทักษะตามแนวคิดของไพฑูรย สินลารัตน ที่ประกอบดวยทักษะ 7 ดาน ไดแก 1) ทักษะในการ    

ตั้งคําถาม เพ่ือชวยใหศิษยกําหนดรูเปาหมายและคิดไดดวยตนเอง 2) ทักษะท่ีสอนใหเด็กหาความรู                                   

ไดดวยตัวเองและดวยการลงมือปฏิบัติ  3) ทักษะในการคัดเลือกความรู ตามสภาพแวดลอมจริง 4) ทักษะ                 

ในการสรางความรู  ใชเกณฑการทดสอบและตรวจสอบความถูกตองอยางไร เพื่อทําใหศิษยเกิดความเขาใจ
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อยางชัดแจง  5) ทักษะใหศิษยคิดเปนหรือตกผลึกทางความคิด  6) ทักษะในการประยุกตใช และ                                        

7)  ทักษะในการประเมินผล ซึ่งครูยุคใหมจําเปนตองมีทักษะท้ัง 7 ดานในการเปนผูอํานวยความรูใหเด็ก                   

แทนที่จะเปนผูถายทอดความรูเหมือนกอน (Sinlarat, 2013) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ Nirantranon, 

W.  & Niruntranon, S. (2007) ที่พบวา คุณภาพของบัณฑิตครูพลศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหา 

มโนทัศน หลักการ และทฤษฎีทางพลศึกษาอยางลึกซ้ึงและถูกตอง มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย                                   

สามารถบูรณาการการสอนพลศึกษาเขากับวิชาอ่ืนๆ  มีทักษะในกีฬาไทย และกีฬาสากล มีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพพลศึกษา  มีความรูความสามารถในการจัดกจิกรรมพลศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความพิการ สามารถ

สื่อสารไดเปนอยางดี อยางนอย 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนพลศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองและบรรลุตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา

บทบาทของพลศึกษาและครูพลศึกษาในปจจุบัน

 ในปจจุบนัพลศกึษาเปนศาสตรวชิาการศกึษาแขนงหนึง่ทีม่วีตัถุประสงคเพ่ือใหผูเรยีนเกดิการพฒันา

ตามวัตถุประสงคของการศึกษาครบทุกองคประกอบ การเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกจากจะสอน                             

ใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรงแลว  ยังมีวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีพัฒนาการในดานอื่นๆ                 

เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Pianchob, 2005) วิชาพลศึกษาเปนการศึกษา

เรียนรูที่ชวยสงเสริมความมีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ที่ดีของคนเราถือไดวาเปน

ศาสตรทางสังคมท่ีสาํคญั สามารถนาํมาสรางเสริมความสัมพนัธระหวางบคุคลและกลุมบคุคลไดเปนอยางดี 

ในปจจุบันพลศึกษาไดเขามามีบทบาทในหลายๆ ดานมากย่ิงข้ึน ในบทความนี้จะขอกลาวถึงบทบาทของ

พลศึกษาในดานตางๆ ดังนี้

 1. บทบาทพลศึกษาดานการศึกษา วิชาพลศึกษาถือเปนวิชาท่ีสําคัญในการพัฒนาผู เรียน                                   

ในดานรางกาย จติใจ อารมณ สงัคมและสติปญญา ทาํใหผูเรยีนเกดิการเรียนรู และการพฒันา ความรู เจตคติ 

และทักษะปฏิบัติผานกิจกรรมทางพลศึกษา  การออกกําลังกาย และการเลนกีฬา

 2. บทบาทพลศึกษาดานสุขภาพ สุขภาพหรือภาวะที่เปนสุข คือความปรารถนาสูงสุดที่ทุกคนอยาก

จะมี แตการท่ีจะมีสุขภาพที่ดีนั้นไมไดขึ้นอยูกับเพียงความอยากเทาน้ันแตสุขภาพยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ                     

อีกหลายปจจัย ซึ่งมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม อยางเชน พฤติกรมทางสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภค

และการออกกําลงักาย ถอืเปนพฤตกิรรมทีส่งผลตอสขุภาพโดยตรง  ทกุคนจงึควรใหความสาํคญักบัพฤตกิรรม

สุขภาพของตัวเอง เพื่อการปองกันและสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น การออกกําลังกายจากกิจกรรมพลศึกษามีผล

ตอระบบตางๆ ของรางกาย เชน ชวยสงเสริมระบบโครงสราง ชวยสงเสริมระบบกลามเนื้อ ชวยสงเสริมระบบ

การไหลเวียนของเลือด ชวยสงเสริมระบบการหายใจ ชวยสงเสริมระบบยอยอาหาร ชวยสงเสริมการขับถาย 

และชวยสงเสริมระบบประสาท เปนตน
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 3. บทบาทพลศึกษาดานสังคม พลศึกษาเขามามีบทบาทดานสังคมโดยเขามาเปนตัวสงเสริม                          

การเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนในประเทศเพื่อใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรง มีสรรถภาพทางกายดี มีสุขภาพจิตที่ดี มีนํ้าใจนักกีฬาและมีนิสัยในการออกกําลังกายและ

เลนกฬีาโดยใชพลศกึษาเปนสือ่กลาง นอกจากนีใ้นศตวรรษท่ี 21 พลศกึษายังเขามามีสวนในการสงเสริมกฬีา

ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน ตามความตองการของทองถ่ินโดยเฉพาะคนในชนบท                                     

โดยดึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมกีฬาเพื่อใหประชาชนหันมาออกกําลังกาย ทั้งน้ียัง                                     

มกีารกระตุนใหทกุองคกร ทัง้ภาครฐัและเอกชน จดักจิกรรมการออกกาํลงักายอยางสมํา่เสมอ เชน จดัใหมวีนักฬีา 

เพือ่ใหประชาชนในประเทศ ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน โดยการหนัมาออกกาํลงักาย เพือ่ใหรางกายแขง็แรง

 4. บทบาทพลศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พลศึกษามีบทบาทในการทํานุบํารุง                             

ศิลปวัฒนธรรม โดยกรมพลศึกษาไดทําการอนุรักษ และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทางกีฬาไทยอยางตอเนื่อง                      

โดยรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นในการสงเสริมกีฬาพื้นบานดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรกีฬา                

พื้นบานเพ่ือเปนการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินทําใหกิจกรรมเหลานี้ไมสูญหายไปจากประเทศ 

(Sittisak, 2017)

 บทบาทของครูพลศึกษากับการประยุกตคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น  ครูพลศึกษา                     

ควรทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาตนเองในดานความรู เจตคติ และทักษะใหได                              

เตม็ศกัยภาพ และสงเสริมใหเกดิการเรียนรูตลอดชวีติ เพราะดวยทุกวนันีเ้ทคโนโลยมีกีารเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

และล้ําสมัย ผูคนในยุคใหมจึงตองเรียนรูสิ่งใหม ดังน้ันครูพลศึกษาตองปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี และ                  

คอยแนะนําแนวทางการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน  นําคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน                 

ใหเกิดประสทิธิภาพกับนักเรยีน และส่ิงสําคัญ  ครพูลศกึษาควรมคีณุลักษณะเฉพาะวชิาชพีท่ีสาํคัญตามแนวคดิ

ของ Pianchob (2005, 198) คอื เปนผูมคีวามรูทัง้ในดานวิชาการพลศกึษาทัว่ไป วชิาชีพครูและวิชาพลศกึษา 

มีความศรัทธาในวิชาพลศึกษาอยางแทจริง มีความรูสึกในการรับผิดชอบสูง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ

กระตือรือรน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพสมบูรณ มีคุณธรรม มีจิตใจโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีนํ้าใจ

นักกีฬา และเปนผูที่รักเด็ก มีอารมณสนุกสนานราเริง ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีควรมีอยูในตัวของครูพลศึกษา

ทุกคน

 ดังน้ัน บทบาทของครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองเปล่ียนบทบาทใหมจากเคยเปนผูสอน หรือ                            

ผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มาเปนผูแนะแนวทาง (Guide/Coach) และเปน                            

ผูรวมเรียน/ผูรวมศึกษา (Co-Learning/Co-Investigator) โดยนําคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนให

เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน  
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แนวทางการจัดการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 การจดัการการเรยีนรูทางพลศกึษา เปนการศกึษาแขนงหนึง่ทีใ่ชกจิกรรมทางกาย เชน การออกกาํลงักาย 

กีฬา กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีการเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน                     

ไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนอยางดี และอยูรวมกับสังคมได

อยางมีความสขุ ลกัษณะสาํคัญของการจดัการเรยีนรูพลศกึษาศตวรรษที ่21 คอื การนาํเอาความรูวชิาท่ีเก่ียวกับ

การเรียนการสอนในสวนของแขนงวิชาพลศึกษาที่สัมพันธกัน นํามาผสมผสานใหเขากัน สอดคลองกลมกลืน

แลวนํามาจดัการเรยีนรูภายใตหวัขอเดียวกัน โดยเนนองครวมของเน้ือหาทีเ่รยีนรูทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

สรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยครูเปนผูกําหนด นําเอาประสบการณจากภาคปฏิบัติมาใช

เปนหลักการศึกษาของภาคทฤษฎีเพื่อรองรับซึ่งกันและกัน  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 

การจัดการเรียนรูทีส่รางกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุงใหไดประโยชนสงูสดุจากการเรียนรูทาง

พลศึกษา การเชื่อมโยงศาสตรตางๆ ภายใตหัวขอเดียวกัน มีความเขาใจ ไดรับความรู ชวยใหผูเรียนเกิด                    

การเรียนรูทีล่กึซ้ึงในลักษณะแบบองครวม ชวยใหผูเรียนแสวงหาความรูทีม่รีอบตัว เปนแนวทางชวยใหไดทาํงาน

รวมกนัระหวางผูเรยีน ประสานงานกันอยางมีความสุขสงเสริมสนบัสนนุใหไดคดิวธิกีารและเทคนิคใหมๆ  ผาน

การใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปนองคความรูใหมที่สาํคัญ และมีประโยชนตอการเรียนรู

ทางพลศึกษาตอไป  (Niruntranon, W. & Niruntranon, S., 2007)ผลของกิจกรรมเหลาน้ีเม่ือนําไปใช                                

ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของพลศึกษาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลดังน้ี คือพัฒนาการเจริญเติบโตทางดานรางกายใน

ระบบตางในรางกาย ไดแก ระบบกลามเนือ้ ทาํใหมขีนาดโตขึน้  มคีวามแขง็แรงมากข้ึน ระบบไหลเวียนโลหิต 

ทําใหลดการสะสมของกรดแลคติก ระบบเสนโลหิต ทําใหเสนโลหิตมีความยืดหยุนตัวดี ระบบหัวใจ                           

ทําใหหัวใจมีขนาดโตขึ้น  มีความแข็งแรงมาก ทําใหความดันโลหิตปกติ ระบบหายใจ ทําใหปอดแข็งแรง                  

อัตราการหายใจต่ําลง ระบบประสาทกับกลามเน้ือ ทําใหเกิดทักษะ (Skill) และระบบยอยอาหารและ                        

ระบบขบัถายใหมกีารทาํงานอยางมีประสทิธภิาพ พฒันาทางดานจิตใจ คอื การเสรมิสรางความมนีํา้ใจนกักฬีา 

เชน ความอดทน ความเสียสละ ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา พัฒนาการทาง                     

ดานอารมณ คือ การเสริมสรางสมาธิ การควบคุมอารมณ ความสดชื่นสนุกสนาน ฯลฯ พัฒนาการทาง                       

ดานสงัคม คอื การเสรมิสรางการทาํงานรวมกนั (Team Work) การเปนผูนาํผูตามทีด่ ีการปรับตัวเขากับสังคม 

และพัฒนาการดานสติปญญา คอื การเสรมิสรางความคดิริเร่ิมสรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหาเฉพาะหนา 

และฝกไหวพริบ เปนตน (Sittisak, 2017) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปแนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ไดดังตารางที่ 2



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 17

ตารางที่ 2

แนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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แนวทางการสงเสริมครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21

 ครูพลศึกษานับวาเปนหัวใจสําคัญของวิชาพลศึกษา โครงการและกิจกรรมทางพลศึกษาจะ                           

ประสบความสําเร็จ และนักเรียนจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและ 

ประสิทธิภาพในการดําเนินการของครูพลศึกษา ดังน้ันในการเรียนการสอนพลศึกษาจึงตองการครูพลศึกษา

ทีม่ปีระสิทธภิาพในทกุ ๆ  ดาน แตจากการเปลีย่นแปลงของสถานการณโลกในปจจบุนั ทาํใหครผููสอนพลศกึษา

มปีญหาในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21ซึง่มีสาเหตุ และปจจัยหลาย ๆ  อยางดวยกนั 

เชน ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอน จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ ขาดทักษะทางดาน                

ไอซีที ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ครูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนทีม่ากกวาปกติสงผลใหเด็กเรียนมากขึน้ และครขูาดอิสระในการจดัการซ่ึงส่ิงตาง ๆ  เหลาน้ีเปนปจจัย

ที่สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพการสอนของครูพลศึกษาลดนอยลง ดังนั้นแนวทางการสงเสริมครูพลศึกษา                    

ในศตวรรษที่ 21 ควรประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  ดานเชิงนโยบาย  

  การจดัการศกึษาในประเทศไทยตองมกีารพฒันาใหสอดคลองกบัสภาวการณโลก ไมเพียงเฉพาะ

ครูพลศึกษาเทานั้นแตตองการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีการกําหนด

นโยบายเพือ่เปนกรอบในการพัฒนาครูพลศกึษาใหตรงจุด เพือ่สนองตอบตอปญหาท่ีเกดิขึน้ในปจจบุนั ใหทัว่ถงึ
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ทุกพื้นที่ มีการกําหนดมาตรฐานอาชีพครู โดยเฉพาะความรูความสามารถดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน                    

ของครู มีการพัฒนาระบบการผลิตครูที่ทันตอเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก การใหความรู และปรับแนวคิด

ของครูใหเขาใจวิธกีารเรียนรูในยคุสมยัใหม โดยเนนทีผู่เรยีนเปนศนูยกลาง สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 

จากการสบืคน การลงมอืปฏิบตั ิมอีสิระในการเรยีนรู โดยมคีรคูอยชีแ้นะในลกัษณะของผูใหคาํปรึกษา พฒันา

ตนเองในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (ไอซีที) ไปปรับใชกับการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน                      

เขาถึงขอมูลไดงายข้ึน ความรูไดแบบไมมีขีดจํากัดเฉพาะในหองเรียน สงเสริมใหครูพลศึกษาไดศึกษาและ

เรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู ร วมกับผูอื่น สรางระบบ Coaching โดยใหครูที่มี                                 

ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูฝกปฏิบัติใหกับครูที่ยังขาดความชํานาญ  การผสมผสาน

กระบวนการวัดผลเขากบักระบวนการสอน และการสงเสรมิใหครทูาํวจิยัควบคูไปกบัการจดัการเรยีนการสอน 

เพื่อเปนแนวทางการแกไขหรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

 2.  ดานการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา 

  “ครูพลศึกษา” เปนบุคคลสําคัญย่ิงตอภารกิจในการพัฒนาดานสุขภาพใหกับเยาวชนของชาติ

โดยนอกจากครูพลศึกษาจะตองมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูแลว ยังตองเปนผูที่มีความรูในเน้ือหาท่ีจะ

ถายทอดสูผูเรียน และครพูลศกึษาตองจดัการเรยีนการสอนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ยังตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวย ดังนั้นครูพลศึกษาจึงตองเรียนรูที่จะปรับตัว

และพฒันาตนเองอยูเสมอ ซึง่สิง่ทีค่รพูลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จาํเปนตองพัฒนาตนเอง คอื ครพูลศึกษาตอง

มีทักษะในการต้ังคําถาม การตั้งคําถามเปนการกระตุนความสนใจอยากรูของผูเรียน นักเรียนจะไดฝกคิด              

และคนหาคําตอบดวยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)                     

ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) ที่สอนใหเด็กหาความรูดวยตัวเองจากการลงมือ

ปฏิบัติทักษะในการคัดเลือกความรู ที่สอนใหผูเรียนสามารถจําแนกแยกแยะแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือและ                  

ไมนาเชื่อถือ อยางมีวิจารณญาณเพื่อกลั่นกรองขอมูลความรูกอนนําขอมูลใช ทักษะในการประเมินผล                       

ตามสภาพจริง ทักษะการสอนคิด ทักษะการบูรณาการการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง                    

ความรูหลายแขนงไวดวยกันไดทักษะในการประเมินผล เนื่องจากนักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล 

เพราะฉะน้ัน ครูจึงตองออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา มีจิตวิญญาณ

ความเปนครู เรียนรูสิ่งใหมๆ ขอมูลขาวสารเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ความรูมีอยูมากมายรอบตัวใหแสวงหา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนา เปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับนักเรียน ครูตองเปนท้ังผูถายทอดวิชาความรูและ

ผูใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดทุกเรื่อง มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตอนักเรียนอยางกัลยาณมิตรและ ยึดหลัก

แหงความพอเพียง เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน

 3. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน

  ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21  ควรมีการสงเสริมการพัฒนาตนเองในเรื่องของการนําเทคโนโลยี

มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยควรมีการจัดการเรียนรูแบบใหม แสวงหาความรู มีความสามารถ                     

ในการถายทอดความรูของตนสูนักเรียนโดยผานสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสาะหา และ
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คัดเลือกเน้ือหาความรูที่ทันสมัย เหมาะสมและเปนประโยชนตอผูเรียนผานทางสื่อเทคโนโลยี เปนผูที่ใช

เทคโนโลยีอยางคุมคา และใชไดอยางหลากหลาย สามารถใชเทคโนโลยีสรางบทเรียนได และที่สําคัญ                        

ครูพลศึกษาจะตองรวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันผานส่ือเทคโนโลยีจนสามารถพัฒนาเปนเครือขาย

ความรวมมือ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น (Ruengrong, 

Brayat, Wanlicha & Wilawan, 2014)

 ดงันัน้  การพฒันาครพูลศกึษาในศตวรรษที ่21 จะตองมกีารกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจน มรีะบบสนบัสนนุ

การอบรมพฒันา และการจดัการเรียนการสอน แตอยางไรกต็าม ไมเพียงแตการสนบัสนนุจากภายนอกเทาน้ัน 

ตวัครูพลศึกษาเองจะตองพัฒนาตนเองไปสูครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดวย ตองปรบัตัวรับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น อีกทั้งตองมีทักษะและความสามารถรอบดานที่ตั้งอยูบนศีลธรรม และความอดทนเพื่อสงเสริม                        

ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถสรางองคความรูจากการเรียนรูดวยตนเอง รวมท้ังตองสรางผูเรียน                 

ใหมีทักษะชีวิต และการทํางานตามบริบทของสังคมที่เปล่ียนไป และสิ่งท่ีจําเปนของครูพลศึกษาอีกดาน                       

ทีข่าดไมได คอืการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนใหมีประสทิธภิาพ

มากขึ้น

 กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21                           

ทําใหครูพลศึกษาตองพัฒนาทักษะและบทบาทของตนใหสามารถจัดการเรียนรูทางพลศึกษาใหสอดคลอง

กับผูเรียนในศตวรรษ 21 และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังปรากฏในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
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สรุป
 การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21  ซึ่งตองปรับเปลี่ยนบทบาท

ของครูพลศึกษา จากเปนผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูแนะแนวทาง และเปนผูรวมเรียน/                                  

ผูรวมศึกษา นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาครูพลศึกษา และการเรียนการสอน                        

ตองปรับแกใหถูกจุด และครอบคลุม แนวทางการพัฒนาครูตองทําควบคูกันไปทั้งดานโยบายที่มาสนับสนุน 

และการพฒันาตนเองของครูพลศกึษา ซึง่ตองอาศัยความรบัผิดชอบของตนเอง และความรวมมอืจากทกุภาคสวน 

ทั้งยังตองตระหนักในความสําคัญของบทบาทพลศึกษาท่ีเขามาชวยสงเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง                    

การนําไอซีทเีขามาชวยครูในการพฒันาการจดัการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมถึงการปรบับทบาท

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกของครูพลศึกษาเอง
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สถานการณและศักยภาพทางการแขงขันในภูมิภาคอาเซียน 
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บทคัดยอ
  บทความวชิาการนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาขอมลูเกีย่วกบัการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย
ซึ่งกลาวไดวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย  จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามาเพื่อเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย                   
1.2  ลานคนตอปในขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยใน                                   
ป พ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท และ 96,930 ลานบาทตามลําดับ  และมีแนวโนม
เตบิโตอยางตอเนือ่งตามจาํนวนนกัทองเทีย่วตางชาตทิีเ่ดนิทางเขามาในประเทศไทยอกีทัง้สอดคลองกับกระแส                 
การทองเที่ยวที่ผูคนหันมาใหความสนใจกับการใสใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น จึงนับวาเปนโอกาสที่ดี
ของประเทศไทยดวยจดุแขง็ทีเ่ปนขอไดเปรยีบทางการแขงขนั อาทเิชน ทรพัยากรทางธรรมชาติ  ทรัพยากรบคุคล  
รูปแบบและวิธีการรักษาจากภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงปจจัยสงเสริมดานการเดินทางเขาสูภูมิภาคนี้  

คําสําคัญ
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  ประชาคมอาเซียนศักยภาพการแขงขัน
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Abstract
 This article is aimed to study about Thailand’s Wellness Tourism. Wellness, which is an 
important tool that can drive Thailand’s Tourism Industry. The study is found that there are                   
averagely 1.2 million Foreign Patients per year access to service in Thailand while the data from 
Kasikorn Research Center estimated income from Wellness Tourism in 2015 is worth about 100,000 
million baht. And the Ministry of Tourismand Sports estimates the revenues from Wellness Tourism 
in 2015 is worth about 96,930 million baht, which is expanding more and more to the amounts of 
foreign visitors visited Thailand.  At present, trends of self - healthy care is widely spread                              
throughout Thailand, so this is such a good opportunity of the country to be centered as a tourist 
destination in this region. Furthermore, Thailand has advantages in competitive capacities towards 
Natural Tourism Resources, Human Resources, Local Wisdom in Thai Traditional Medical Cares, 
including capacities of accessibility intothe region. 

Keywords
 Thailand Wellness Tourism, ASEAN Communities, Competitive Capacities

บทนํา
 ปจจุบนัการทองเทีย่วเชงิสุขภาพหรอืทองเทีย่วเชงิอายวุฒันะ (Wellness Tourism) เปนการทองเทีย่ว
ที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการรักษาดูแลสุขภาพ จึงสอดคลองกับการเพิ่มข้ึนตามจํานวน                       
นกัทองเทีย่วท่ีเดินทางเขามาสูประเทศไทย  ซึง่จุดแข็งท่ีสาํคัญของประเทศไทยอนันับวาเปนปจจัยขอไดเปรียบ
อยางมากคือ ทรัพยากรการทองเท่ียวตามธรรมชาติ อาหารไทย สมุนไพร การแพทยแผนไทย กีฬาทองถ่ิน 
ศาสนา ตลอดจนความเปนมิตรตอนักทองเท่ียว จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามา                       
เพ่ือเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉล่ีย 1.2  ลานคนตอปในขณะที่ Kasikorn Research Center (2012)                              
ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยในปพ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท 
และ 96,930 ลานบาทตามลําดับรวมถึงชื่อเสียงดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในระดับสากล                     
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปนเครื่องมือหน่ึงที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ
ไทยในยุคที่มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของกลุมประเทศอาเซียนท่ีตางใหความสําคัญและการพัฒนารูปแบบ                 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพมากข้ึนเร่ือยๆ ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย ที่มุ งเนนนโยบายการเปนศูนย                                 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวอิสลาม ประเทศสิงคโปรที่มุ งเนนการดําเนินนโยบายสงเสริม                            
การทองเที่ยวเจาะกลุมตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยขั้นสูง (Kasikorn Research Center, 2012)                             
กลาวไดวาตางดําเนินการตามนโยบายเพ่ือมุงสูการเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยแหงภูมิภาคเอเชีย 
(Medical Hub of Asia) 
 ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหขีดความสามารถทางการแขงขันจากขอมูลตางๆ ของคูแขงและตําแหนงใน
การแขงขันของประเทศไทย (Competitors and Thailand’s Position Analysis) โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
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ประเทศทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปนเลิศ  (Best  Practice  Study)  ซึง่พบวา ประเทศสงิคโปรเปนคูแขงทีส่าํคญัของประเทศไทย 
และมคีวามไดเปรียบในการแขงขนัทางการทองเทีย่วในหลายๆ ดาน จากการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน
ในดานสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณการแพทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยทีางการแพทย และการดําเนนินโยบายและกลไกเชิงรกุท่ีชดัเจนจากการจดัต้ังคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อสงเสริมบริการสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร                  
การพฒันาประเทศสิงคโปร ไปสูการเปนศนูยกลางบริการทางการแพทยแหงภมูภิาคเอเชีย   แมประเทศสิงคโปร
จะมีคูแขงที่สําคัญและมีความไดเปรียบในการแขงขันหลายๆ ดาน แตประเทศไทยก็ยังคงเปนประเทศที่เปน
จุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชียอยู 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
 ตามมาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียววาดวยเร่ือง การจัดบริการในสถานประกอบการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพของ Department of Tourism (2014, 2) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพคือ กิจกรรม
ทางการทองเทีย่วทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการดูแลรกัษาสขุภาพ โดยไดรบัการบรกิารเชงิสขุภาพ (Wellness Services)  
อันหมายถึง การใหบริการท่ีสงผลใหเกิดความผาสุก (Wellness) อาทิเชน  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                  
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด หรือประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมถึงโปรแกรมการลดนํ้าหนัก 
การฝกโยคะ ไทเกก และการทําสมาธิ เปนตน  นอกจากน้ีการทองเท่ียวทางการแพทยเปนกิจกรรม                                  
การทองเท่ียวทีม่คีวามเกีย่วของกบัการใหบริการเชิงสุขภาพเพือ่ใหนกัทองเท่ียวมสีขุภาพทัง้รางกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณนั่นเอง (Wellness Services) โดยอาศัยผูใหบริการ (Wellness Manual Therapist)                            
หรือพนักงานผูใหบริการโดยตรง อาทิเชน การนวดแผนไทย การนวดเทา การนวดนํ้ามัน การนวดกดจุด                       
การขัดตัว การหอตัว และการพอกโคลน เปนตน
 สอดคลองกับการใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพโดย Sonthiruk (2010, 3) วาเปน                     
การทองเทีย่วเชงิสขุภาพ หรอืการทองเทีย่วเพือ่อายวุฒันะ หรอื Wellness Tourism เปนการเดนิทางทองเทีย่ว        
เพ่ือหลกีหนอีอกจากสิง่ท่ีทาํใหเกิดความทุกขจากการใชชวีติประจําวันไปสูสถานท่ีทีส่งบสบายอันเปนจุดหมาย
ปลายทางในการ “ปรับสภาพ” หาความ “ลงตัว” ใหการดํารงอยูของชีวติ  ซึง่จะเปนประสบการณการทองเท่ียว
ที่นักทองเที่ยวไดรับผานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีเกิดขึ้นซึ่งจุดหมายปลายทาง 
(Wellness Destination) นั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญ โดยสถานท่ีทองเที่ยวแตละแหงจะตองทําการพัฒนาให
สามารถรองรับตอความตองการของนักทองเที่ยว ตอบสนองตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวยหรือ                      
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ มน้ีมักมีการปฏิบัติฝกฝนกิจกรรมเหลาน้ีอยู ในชีวิตปกติที่บาน อาทิเชน                                   
การรบัประทานอาหารเพ่ือสขุภาพ รวมไปถงึการใชเวลาแตละวนัในการฝกทาํสมาธ ิการนวดผอนคลายบําบดั 
โดยนักวิชาการมีความเห็นที่ตรงกันวา นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญจะอยูในชวงอายุประมาณ 40-55 ป และ
เปนเพศหญิง
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ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพนัน้สามารถแบงไดตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรม
การทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยวนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
(E-sichaikun, 2014, 170-173) 
 1. การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
เพ่ือพักผอนหยอนใจ เย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวทีม่คีวามสวยงามตามแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพ่ือการเรยีนรูวถิชีวีติ โดยจดัสรรเวลาสวนหน่ึงจากการทองเทีย่วมาทาํกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิสุขภาพทัง้ในสถานท่ี                
พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพไดมาตรฐาน อาทิเชน การอาบนํ้าแร/
นํ้าพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด และวารีบําบัด เปนตน โดยจุดประสงค
หลักของการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบําบัด
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสไดแลกเปล่ียนประสบการณและสังสรรคทาง
สงัคมเพือ่การสรางเสรมิสขุภาพทีด่กีบัผูอืน่ในระหวางการทองเทีย่ว โดยการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองนัน้สามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมน้ําหนักตัว การนิยมเลือก                           
รบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่สมนุไพรทีม่ปีระโยชนตอสุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการฝกปฏบิตัสิมาธิ
ตลอดจนการใชยารักษาโรคจากสมุนไพร
 2. การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเที่ยว
เพือ่พกัผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึง่มาทาํกจิกรรมเพ่ือการบาํบดัรกัษาโรคหรือฟนฟสูขุภาพตางๆ อาทิ
เชน การตรวจรางกาย การทําทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเพ่ือการรักษา การผาตัดเสริม                        
ความงาม หรือการแปลงเพศ เปนตน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือบางครั้ง
เรียกวา การทองเที่ยวเชิงแพทย (Medical Tourism)  กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะประกอบ
ดวยกิจกรรมการทองเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ การทองเที่ยวสุขภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับสมดุล
ของอาหาร การเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจใหเกิดความรูสึกผอนคลาย ขจัด
ความเครียด และปรับความสมดุลใหแกรางกาย 

สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยและความตองการดานการตลาด 
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนรูปแบบการทองเที่ยวท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุมธุรกิจอื่นๆ มากมาย 
โดยเฉพาะในการทองเท่ียวรูปแบบเฉพาะกลุมประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน การทองเท่ียวเชิงทําอาหาร (Culinary 
Tourism) การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ทั้งนี้                 
เน่ืองมาจากนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพทีเ่ดินทางทองเท่ียวท้ังในประเทศหรอืระหวางประเทศมักจะมีวตัถุประสงค                 
รองของการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพซ่ึงเกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเภทอื่นได จากขอมูลของ Global 
Wellness Economy Monitor (Global Wellness Institute, 2017, 17-18) พบวา มูลคาของการทองเที่ยว                      
เชิงสุขภาพของโลกในปพ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับโครงสรางประชากรคนสูงวัยท่ีมีมากข้ึน 
ประกอบกับการเกิดโรคจากการทํางาน ความเครียดจากรูปแบบการดํารงชีวิต ซึ่งลวนแตปจจัยสงผลใหผูคน
หันมาใสใจดานการรักษาสุขภาพเชิงปองกันมากขึ้น รวมท้ังประชากรในประเทศกําลังพัฒนามีฐานะดีขึ้น               
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ทําใหเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) นั้นมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยพบวามีขนาดประมาณ 
3.4  ลานลานดอลลารสหรัฐฯ  อันมีธุรกิจที่เกี่ยวของที่ประกอบดวย สปา  นํ้าพุรอน  ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ  ที่เก่ียวของกับการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง อาทิเชน  ธุรกิจสงเสริมความงามและ                
การชะลอวัย (Beauty & Anti-Aging) รวมถงึการออกกําลังกายเพ่ือดูแลรกัษารางกาย (Fitness & Mind-Body) 
เปนตน
 จากการวิเคราะหสถานการณความตองการดานการตลาด (Market and Demand Analysis) ของ
ธุรกิจบริการสุขภาพโดยรวมพบวามีแนวโนมความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนตามลักษณะอายุเฉล่ียของประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้นจากอายุเฉลี่ยที่ 48 ป ในป ค.ศ.1955 เปน 67 ป ในป ค.ศ. 2004 ที่ผานมา ประกอบกับจํานวน
ประชากรโลกมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยคาดการณวาในป ค.ศ. 2050 จะมีประชากร
โลกสูงถึง 9,300 ลานคน  ซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 5,400 ลานคน สงผลใหคาใชจาย
ดานสุขภาพของโลกเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกๆ ป   อีกท้ังความตองการของชาวตางชาติที่เดินทางเขามารับ
บริการทางสุขภาพนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกัน โดยมีผูปวยชาวตางชาติเขามารับบริการเพิ่มข้ึน                     
อยางตอเน่ือง และมจีาํนวนผูเขามารบับริการสงูท่ีสดุในภมูภิาคเอเชีย ซึง่จากสถติชิาวตางชาตทิีเ่ขามารบับริการ
ทางการแพทยในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยตั้งแตพ.ศ. 2544-2547 ซึ่งนับวามีอัตราสวนเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 27.2 ตอป โดยสวนใหญมาจากญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย (จีน/ไตหวัน) ซึ่งเปน
ฐานตลาดหลักที่มีอยูเดิม และหากพิจารณาตามรายประเทศ จะพบวากลุมประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง 
และเอเชียใต ซึ่งนับวาเปนกลุมตลาดนักทองเที่ยวใหมที่ควรใหความสําคัญ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวสูง
ในชวงที่ผานมา (The Office of SMEs Promotion, 2014, 18) 

สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไทยในภูมิภาคอาเซียน 
 ดวยสภาวะความตึงเครียดจากงานและสังคมเมืองในปจจุบัน รวมท้ังการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัย
ตางๆแทนการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูงกวา เปนปจจัยที่สงผลใหผู ประกอบการดานสุขภาพ                                 
ขยายการบริการดานสขุภาพใหครอบคลมุตัง้แตการสงเสริมสขุภาพท้ังรางกายและจิตใจใหแขง็แรงเพ่ือปองกัน                
โรคภัยตางๆ  การบําบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพหลังการรักษา รวมไปถึงบริการเสริม
ความงามอ่ืนๆเพื่อเสริมสรางความมั่นใจ และบุคลิกภาพท่ีดี ซึ่งนับวาเปนโอกาสในการสรางเครือขาย                              
ทางธุรกิจและการแขงขันในมิติของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยกิจกรรมดานสุขภาพ                        
ดังกลาวน้ันมีทั้งการบริการดานการแพทยที่โรงพยาบาล และสถานพยาบาลตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพ                             
ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม ตลอดจนการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง และบริการดานแพทยทางเลือก
ตางๆ ทีโ่รงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานบริการท่ีเกีย่วของกับแพทยทางเลือกตางๆ อาทิเชน การแพทย
แผนไทย การนวดแผนไทย และสปา 
 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยสวนหน่ึงมาจากการนําภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน
ทีเ่ปนแบบด้ังเดมิมาเปนสวนหน่ึงในการบริการทางสขุภาพ หรอืรปูแบบการแพทยไทย ทีม่กีารใชสมนุไพรไทย 
การนวดเพื่อบําบัดรักษามาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ  เพื่อใหเปนสินคาทางการทองเที่ยว                
เชงิสขุภาพ ฤาษดีดัตน การฟนฟูจติใจ และรางกาย ควบคูไปกบัการดแูลสขุภาพองครวม ตลอดจนการลางพษิ
และการดูแลอาหารการกินตามธาตุเจาเรือน  หรือการบริการเชิงสุขภาพอ่ืนๆ ของประเทศไทย นั้นมี                           
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ความหลากหลายและมีความโดดเดน เปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกปจจัย       
ที่กลาวมานั้นสงผลใหการบริการทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีบริบทเฉพาะตัว ตอบสนอง
ตอความตองการของนักทองเที่ยวในทุกระดับนับตั้งแตผูใชบริการระดับคุณภาพ ที่มีกําลังซื้อสูง (High-End)
จนถึงผูใชบริการในระดับทั่วไป ซึ่งจะรวมเอากิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเหลานี้เขาไวในโปรแกรม
การนําเท่ียว หรืออาจเปนการบริการเสริมของที่พัก อาทิเชน สปา  รีสอรทเพ่ือสุขภาพตางๆ เปนตน                                     
โดยในขณะที่การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือการดูแลสุขภาพเปนหลักน้ันยังไมนิยมแพรหลาย      
ซึ่งสวนใหญจะผนวกกิจกรรมการทองเท่ียวดานอื่นเขาดวยกันแตมีการดูแลสุขภาพไปดวย อาทิ                                         
ทัวรแพทยแผนไทย ทัวรอาหารสมุนไพรและทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน และ                     
อาบนํ้าแร ทัวรฝกสมาธิปฏบิัติธรรม เปนตน
 สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวของที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อาทิเชน ธุรกิจ
สปา นับเปนธุรกิจที่ใหบริการเชิงสุขภาพที่เปนหลักสําคัญของประเทศไทย โดยธุรกิจสปาไทยนั้นเปนบริการ
เชิงสุขภาพอันเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงทั้งในประเทศ และ                             
ตางประเทศ  ทั้งนี้เนื่องมาจากสามารถตอบสนองตอความตองการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี ประกอบดวยลักษณะของพฤติกรรมคนในปจจุบันที่ใหความใสใจในสุขภาพมากขึ้น  
ประกอบกับเอกลักษณของสปาไทย การมีอัธยาศัยไมตรี และการบริการท่ีเอาใจใสของพนักงานผูใหบริการ  
สงผลใหธุรกิจสปาของประเทศไทยน้ันเปนที่นิยมจากท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ เปนแหลงสรางรายไดที่
สําคัญของประเทศ และสงผลตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน สมุนไพรไทย การทองเที่ยวที่ให
บริการในประเทศไทย   
 จากขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบวาในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ไดรับรองมาตรฐานแลว 1,609 แหง (โดยคิดเปน สปา 509 แหง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แหง 
และนวดเพือ่เสรมิสวย 30 แหง  ซึง่อยูในกรุงเทพมหานครจาํนวน 344 แหง และกระจายตวัอยในภมูภิาคตางๆ
อกี 1,265 แหง สปาจดัเปนบรกิารเชิงสขุภาพในระดบัคณุภาพสูง (High-End) ทีม่ชีือ่เสียง และสรางมูลคาเพิม่
สูงได  โดยลูกคาสวนใหญเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางดวยตนเอง และนิยมเขารับบริการในรูปของสปาท่ีตั้งข้ึน
เพื่อใหการดูแลสุขภาพเปนหลักโดยมีที่พัก และมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร (Destination Spa) และการ
เขารับบริการในระยะเวลาสั้นๆ ที่มีทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทางเขาถึงได (Day Spa) ที่ตั้งอยูในโรงแรม
หรอืในแหลงทองเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง  ซึง่ปจจบุนัน้ีมหีลายแหงท่ีตดิอันดบัโลก  และไดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่ว
ชาวตางชาติอยางตอเน่ือง อาทิเชน โรงแรมเดอะสยาม กรุงเทพฯ เดอะซีเครท การเดน ที่โรงแรมลานนา                           
สมยุ และเดอะพาวลิเลียน ทีภ่เูกต็ โดยไดรบัการกลาวถึงจากเวบ็ไซต Trip Advisor วาเปนโรงแรมทีเ่ปนทีน่ยิม
ของนักทองเท่ียวโดยโรงแรมเดอะสยาม ถือเปนแหงเดียวของประเทศไทยท่ีติดอันดับของสปาในโรงแรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือการจัดอันดับสปาไทยที่ติดอันดับโลกของเว็บไซต Booking.co.th ใน
ปพ.ศ. 2559 ไดแก Phothalai Leisure Park, Mulberry Spa, Divana Spa, The Oasis Spa, Spa Ten, Let’s 
Relax Spa, Banyan Tree Spa, S Medical Spa , Pranali Wellness Spa และ Chiva Som ซึ่งสวนใหญเปน 
Day Spa (Tourism Authority of Thailand, 2016, 36) ธุรกิจนวดแผนไทย  นับเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการ
ใหบริการเชิงสุขภาพที่โดดเดนของประเทศไทย ถือเปนภูมิปญญาไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา                          
อาการปวดเมื่อย และสรางความรูสึกผอนคลาย โดยการนวดเพ่ือผอนคลายนับเปนรูปแบบการนวดที่ไดรับ
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ความนิยมในกลุมผูใชบริการที่เปนนักทองเที่ยว โดยพบวาในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ของประเทศไทยน้ัน                           
มีสถานบริการนวดแผนไทยอยูเกือบทุกที่ และจํานวนผูประกอบการดานการแพทยแผนไทยนั้นมีแนวโนม       
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ตั้งแตปพ.ศ. 2553 พบวามีจํานวน 49,864 ราย  ในปพ.ศ. 2556 ที่ผานมาเพิ่มจํานวน                                
เปน 58,681 ราย (คดิเปนการเพิม่ขึน้ถงึรอยละ 17.7) การแพทยแผนไทย หรอืการแพทยทางเลือกอกีทางเลือก
สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย พบวามีผู ประกอบการการแพทยแผนทางเลือกอยู                            
จํานวน 4,810 ราย และเพิ่มเปน 7,739 ราย ในปพ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้นรอยละ60.9) (Department of Health 
Service Support, 2016, 36) ปจจุบันนี้กระแสการตอบรับในการใชการรักษาแบบแพทยแผนทางเลือก                             
นับวาไดรับความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ
 เม่ือพจิารณาจากสวนแบงตลาดของผูใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในภมูภิาคพบวา มปีระเทศ
ผูใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร                             
ประเทศอินเดยี ประเทศฟลปิปนส และประเทศมาเลเซยีตามลําดับ โดยพบวาประเทศไทยมสีวนแบงการตลาด
สูงถึงรอยละ 38 รองลงมาไดแก ประเทศสิงคโปรที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 33 โดยขอมูลดังกลาวสะทอน
ใหเหน็ถงึการทองเทีย่วเชงิสขุภาพในภมูภิาคเอเชยีทีก่ระจกุตวัอยูทีป่ระเทศไทยและประเทศสิงคโปรเปนสาํคญั                     
โดยทัง้สองประเทศมสีวนแบงการตลาดรวมกนัสงูกวารอยละ 70 ของมลูคาการตลาดทัง้หมดในภมูภิาคเอเชยี 
(KanThawongwan, Aun-Thong & Kaosa-ard, 2016, 16-17) ดังภาพที่ 1

 ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดของประเทศผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่สําคัญในเอเชีย

 ที่มา: KanThawongwan et al., 2016, 17

 ดวยปจจัยขอไดเปรียบอ่ืนๆของประเทศไทยยังคงเปนโอกาสท่ีสําคัญทางการแขงขันอาทิเชน                        
การเปนประเทศท่ีมีความโดดเดนดานอาหารท่ีเปนท่ียอมรับท่ัวโลก  เปนอันดับท่ี 1 ของตลาดทองเที่ยว                       
เพื่อสุขภาพทั่วโลกจากการจัดสถิติอันดับประเทศไทยจากนิตยสาร เว็บไซต และหนวยงานตางๆ ทั่วโลก                   
จะมีการจัดอันดับประเทศตางๆ ทั่วโลกในดานตางๆ ซึ่งประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนอันดับตนๆ                       
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังตารางที่ 1
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 ศกัยภาพและความสามารถในการแขงขนัทางการทองเทีย่วเชงิสขุภาพระหวางประเทศไทย
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 ประเทศไทยน้ันมคีวามไดเปรียบในการบรกิารดานสุขภาพ  เพราะเปนประเทศหนึง่ทีไ่ดรบัการยอมรบั
ในดานการใหบริการทางสุขภาพจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวยปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนอันสงผลให                           
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยขยายตัวอยางตอเน่ือง  จากขอมูลใน The Travel & Tourism                                              
Competitiveness Report (World Economic Forum (2015, 15-17) มีการจัดอันดับใหกับประเทศใน                      
กลุมสมาชิกอาเซียนท่ีมีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและทองเที่ยวโดยเรียงลําดับจากมาก                 
ไปนอย ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส                              
ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว  ประเทศกมัพูชาและประเทศเมยีนมารตามลาํดับ โดยมคีาคะแนนของแตดชันี
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ตารางที่  1
การจัดอันดับประเทศไทยโดยหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
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องคประกอบตางๆ กลาวไดวาจากการจัดอนัดบัและคะแนนขีดความสามารถทางการแขงขันดานความพรอม
ของทรัพยากรการทองเท่ียวจะพบวาการจัดอนัดบัดานความพรอมของทรพัยากรทองเท่ียวนัน้  ประเทศสิงคโปร
มีดัชนีความสามารถในการแขงขันรวมอยูในระดับสูงที่สุดในภูมิภาคที่ 4.86 รองลงมาคือ  ประเทศมาเลเซีย 
4.41 ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 3 คือ 4.26 ประเทศอินโดนีเซีย 4.04 และประเทศฟลิปปนส 3.63 ตามลําดับ 
โดยสามารถแจกแจงแตละองคประกอบ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2
แสดงคะแนนและความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบ

 

 

(  = 7 ) 

     

1.  6.13 5.60 4.78 4.48 4.54

2.  6.40 5.79 3.75 5.16 3.87

3.  5.44 5.18 4.87 4.24 4.79

4.  5.49 4.98 4.98 4.70 4.59

5. 

 

5.98 4.52 4.43 3.37 3.71

6. 

 

5.59 4.71 4.95 5.61 5.26

7.  5.52 3.85 3.70 3.55 4.05

8.  3.82 5.76 5.06 6.11 5.28

9. 4.31 3.42 3.46 3.11 3.41

10. 

 

5.26 4.46 4.57 3.81 2.77

11. 

 

6.44 4.50 3.41 3.27 3.02

: World Economic Forum, 2015, 15-17 
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันดานบริการสุขภาพ (Competitive Advantage)

 จากตารางแสดงคะแนนและความสามารถในการแขงขนัดานบริการสขุภาพ  กลาวไดวาประเทศไทย
นั้นยังคงมีโอกาสในการพัฒนาและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ                            
ในการแขงขันท่ีดีขึ้นได จากตารางอาจจะต้ังขอสังเกตเก่ียวกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนได ดังนี้

 

  

(Competitive Advantage)   

  

(Competitive Advantage) 
    

(Service/Hospitality) 

xxxxx xx X x

 

(Hi-Tech Hardware) 

xxxx xxxx xx x

 

(HR Quality)  

xxxx xxxx xx xx

 

(JCI) 

51 21 25  13 

 

(Fire Amative Move) 

xx xxx x xx

 

(Strategy Partner)  

xxx xx x x

/ ) 

(Accessibility/Market Channel)  

xxx xxx x xx

: Tourism Authority of Thailand, 2016, 36  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 32

 1. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับสิงคโปร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การแขงขันดานราคา และ
โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยวตามลําดับ
 2. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับมาเลเซีย ไดแก โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใหความสําคัญกับการเดินทางและการทองเที่ยวของภาครัฐ โครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทางอากาศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมตามลําดับ
 3.  จดุออนของไทย ไดแก ความม่ันคงปลอดภยั (ตํา่ทีส่ดุในภูมภิาคอาเซยีน) และโครงสรางพืน้ฐาน
ดานการขนสงทางบกและทางน้ํา (ตํ่ากวาคาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียน) ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่                    
เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว การเปดรับนานาชาติ พบวาประเทศไทยยังคงเปนรองประเทศสิงคโปรและ                 
ประเทศมาเลเซยีดานสุขภาพและอนามยั ยงัเปนรองประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซยี ตามลําดบั  ทรพัยากร
มนุษยและตลาดแรงงานมีคะแนนเทากับมาเลเซีย แตเปนรองประเทศสิงคโปรดานความพรอมทาง                              
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยงัเปนรองประเทศสงิคโปรและประเทศมาเลเซยี  การใหความสาํคญั
กับการเดินทางและการทองเท่ียวเปนรองจากประเทศสิงคโปร ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส                                    
ตามลาํดบัการแขงขันดานราคา ยังเปนรองประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
 นอกจากปจจัยที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงอยู แลวนั้นยังจะตองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความโดดเดนท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการบริการ                           
การทองเที่ยวท่ีดีที่สุดอยางตอเน่ือง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในบางดานที่เปนจุดเดนอยูแลว เชน                                 
ดานทรัพยากรมนุษยและตลาดแรงงานควบคู กันไป ทั้งนี้ เพื่อสร างความสามารถในการแขงขัน                                           
ดานการเดินทางและทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
ดานทีเ่ปนรองประเทศอืน่ๆ อาทเิชน โครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงทางอากาศใหทดัเทยีมกบัประเทศสิงคโปร 
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า รวมถึงสรางจุดแข็งใหมๆ เชน พัฒนาการทองเที่ยว                        
เชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจใหโดดเดนมากยิ่งขึ้น
 จากตารางท่ี 3 พบวา ประเทศไทยมีขอไดเปรยีบทางการแขงขันท่ีโดดเดนคือมีความพรอมในบริการ
ดานการแพทยและบริการดานการทองเท่ียวรองรับผูใชบริการ อาทิเชน ความพรอมของบุคลากรการแพทย       
ทีม่คีวามสามารถเช่ียวชาญโรคเฉพาะทาง ทีส่ถานพยาบาลมกีารใหบริการเปนมาตรฐาน และการดแูลเอาใจใส
ผูปวย โดยประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระหวางประเทศ (Joint Commission                           
International: JCI) มากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 51 แหง  และมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย                      
มีบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพใกลเคียงกับประเทศสิงคโปรแตคาใชจายตํ่ากวาใกลเคียงกับ                          
ประเทศอินเดีย ในขณะที่ความสะดวกในการเขาถึงบริการหรือชองทางการตลาดและการสรางพันธมิตรและ
หุนสวนทั้งในเชิงธุรกิจและระดับประเทศยังคงอยูในระดับพอใช
 จากการพิจารณาความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบกลุมประเทศในอาเซียน พบวาสิ่งที่
ประเทศไทยควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งไดแก  ดานความมั่นคงปลอดภัยของนักทองเที่ยวเนื่องจากเปน
ดานท่ีมีคะแนนตํ่าสุด  และการใหความสนใจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การพัฒนาทาง                  
ดานโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางบกและทางนํ้าตามลําดับ
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สรุป
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเปนรูปแบบการทองเที่ยวหนึ่งท่ีสอดคลองกับความตองการของผูคน                    
ในปจจุบันสืบเนื่องมาจากหลายๆ ปจจัย ทั้งจากสภาวะความเครียดจากการทํางานและสภาวะสังคมเมือง                      
อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยตางๆ สงผลใหการบริการดานสุขภาพในประเทศไทยตั้งแตการสงเสริม      
สขุภาพท้ังทางรางกายและจติใจ รวมถงึการรักษาพยาบาล บาํบัดรักษาอาการเจบ็ปวยจงึเตบิโตขึน้อยางตอเนือ่ง
สอดคลองกบัสดัสวนนกัทองเทีย่วทีเ่ดนิทางเขามาเพ่ือใชบรกิารทีเ่พิม่มากข้ึนเปนลาํดบั  แสดงถึงความสําคญั
ในมิติของเศรษฐกิจ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ                     
ในระหว างกลุ มประเทศในภูมิภาคอาเซียน   ซึ่ งพบว าหลายประเทศต างผลักดันและส งเสริม                                                                  
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรที่มีความโดดเดนทางศักยภาพการแขงขัน                                                                                   
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการเดินทางเขาถึงของนักทองเท่ียว มีความมั่นคง                  
และปลอดภัย เนนกลุมตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีกําลังซื้อสูง และประเทศมาเลเซียที่มุ งเนนกลุม                                 
ผู ใชบริการชาวมุสลิม และมีปจจัยสงเสริมดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย                                    
ซึ่งประเทศไทยนั้นนับวามีศักยภาพทางการแขงขันท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศท้ังระดับมาตรฐานการรักษา
พยาบาล  แพทยเฉพาะทาง  การบรกิารสปาทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลก ตลอดจนขอไดเปรยีบของแหลงทรพัยากร
ทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม แตมีขอเสียเปรียบทางดานโครงสรางพื้นที่ฐาน และ                           
ความมั่นคงปลอดภัยของนกัทองเที่ยวที่มีอยูในระดับตํ่าซึ่งควรไดรับการผลักดันจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 จากสถานการณและศักยภาพการแขงขันของประเทศดังกลาวขางตน จะพบวาการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทยนั้นแมมีจุดออนในหลากหลายดาน อาทิเชน ดานความม่ันคงปลอดภัย                               
ระบบการขนสงทางบกและทางน้ํา ดานความสขุอนามัย ดานทรัพยากรมนษุย แตนบัวาเปนจดุออนท่ีมโีอกาส
ในการพัฒนาไดโดยการสงเสริมและผลักดันจากภาครัฐ ประกอบกับยังคงมีโอกาสในการขยายตลาดและ
พฒันาอยางตอเน่ืองท้ังจากปจจัยไดเปรียบทางการแขงขันในศักยภาพของประเทศไทยจากการนําองคความรู                       
มาประยุกตใชเชิงนโยบายดานการสรางมาตรฐานในการใหบริการดานสุขภาพ โดยมีมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูประกอบการที่ยังไมมีความพรอมเขาสูกระบวนการเพื่อยกระดบัมาตรฐาน อีกทั้งมีการกําหนด
หลักเกณฑดานราคา และมาตรฐานการใหบริการเพื่อลดการแขงขันระหวางผูประกอบการจนมีผลตอ                           
การรักษามาตรฐานการใหบริการและราคาการบริการซ่ึงยากตอการควบคุม  และอาจจะเปนชองทางใน                     
การเกิดบรกิารแฝงทีไ่มพงึประสงคทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้เพือ่สรางภาพลักษณทีด่ใีนอาชีพการนวดแผนไทย  
สรางแจงจูงใจใหมีคนเขาสูอาชีพน้ีเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดปญหาการขาดแคลนบุคลากร พรอมท้ังมีการศึกษา
ประเมินศักยภาพของแรงงาน ควบคูไปการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึง                 
การสงเสริม และสนบัสนนุภาคเอกชนในการพฒันาแหลงทองเท่ียวเชงิสุขภาพในรูปแบบตางๆ ทีส่ามารถสราง
มูลคา อาทเิชน การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเดนแบบผสมผสานในระดับจังหวัดและภูมิภาค
อยางเช่ือมโยง  ตลอดจนการนาํไปตอยอดศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาตลาดการทองเท่ียวเชิงสขุภาพของประเทศไทย
อันเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจปจจุบันท่ีสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต                                 
ทัศนคติตอการดูแลรักษาสุขภาพของคนในปจจุบัน 
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Abstract
 This paperpresents the integration between social enterprise (SE) concepts and                              
community-based tourism (CBT) conceptsin designating key success factors that create business 
sustainability of CBT communities in Thailand. By analyzing and synthesizing related literature, 
three main concepts including 1) CBT-SE key success factors, 2) organizational change theories 
and 3) business sustainability are found able to be integrated in practice. Based on the thematic 
analysis, the study reveals six key success factors: 1) Enterprise Orientation, 2) Stakeholder                      
Participation and Ownership, 3) Strategic Alliances and Network with Others, 4) Capacities                           
development, 5) Authenticity and Identity, 6) Leadership, that are compatible. The analysis of 
changes resulted from those key success factors includes the following aspects: 1) Evolutionary, 
2) Teleological, 3) Life cycle, 4) Political, 5) Social cognition, and 6) Cultural.   
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บทคัดยอ
 บทความนี้นําเสนอการบูรณาการระหวางแนวคิดกิจการเพ่ือสังคม และแนวคิดการทองเท่ียว                       
โดยชุมชนเพ่ือกําหนดปจจัยความสําเร็จในการสรางความย่ังยืนทางธุรกิจของการทองเท่ียวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย โดยดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวามีแนวคิดที่สามารถนํามา 
บูรณาการกันไดในทางปฏิบัติไดแก ไดแก 1) แนวคิดปจจัยแหงความสําเร็จของการทองเที่ยวโดยชุมชนและ
กิจการเพื่อสังคม 2) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคการ และ 3) แนวคิดความยั่งยืนทางธุรกิจ จากการจําแนก 
และแบงกลุมขอมูล (Thematic Analysis) พบวาปจจัยแหงความสําเร็จของการทองเท่ียวโดยชุมชน-                          
กิจการเพื่อสังคมที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน จําแนกเปน 6 ปจจัย ไดแก 1) การมุงการประกอบการ                     
2) การมสีวนรวมในการบรหิารจดัการและการเปนเจาของธุรกิจของภาคีการทองเทีย่ว 3) การรวมมือ พนัธมติร 
และเครอืขาย 4) การพฒันาศกัยภาพชมุชนทองเทีย่ว 5) การเปนของแทและความมีอตัลักษณ 6) การเปนผูนาํ 
ทัง้น้ีในการวเิคราะหการเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากปจจัยความสําเรจ็ดังกลาวขางตนประกอบดวยประเดน็  
ววิฒันาการ (Evolutionary)  เหตุผลเชิงอันตวิทยา (Teleological) วงจรชีวติ (Life Cycle) การเมอืง (Political)
ความรูความเขาใจทางสังคม (Social Cognition) และวัฒนธรรม (Cultural) 

คําสําคัญ
 กิจการเพื่อสังคม   การทองเที่ยวโดยชุมชน   ปจจัยแหงความสําเร็จ  การเปลี่ยนแปลงองคการ
ความยั่งยืนทางธุรกิจ 

Introduction
 Today’s businesses tend to focus more on sustainability as the embedded sustainability 
efforts clearly result in a positive impact on business performance (Whelan & Fink, 2016). Different 
business sectors including tourism also aim at sustainability.  In practice, community-based tourism 
(CBT) becomes a form of tourism that has been used to promote sustainability for decades. CBT 
emerged in the 1970s as a response to the negative impacts of the international mass tourism 
development model (Cater, 1993 ; De Kadt, 1979 ; Hall & Lew, 2009 ; Murphy, 1985 ; Smith, 1977 ; 
Turner & Ash, 1975, cited in Saarinen, Rogerson & Manwa (Eds.), 2013). Initially, most CBT                        
programs were related to small rural communities and nature conservation through ecotourism. 
Later, the concept has been extended to a range of different tourism products (e.g. local culture 
and folklore, gastronomy, traditional handicraft) and managerial models around the world.  
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 CBT has, for over three decades, been globally promoted as a means of development 
whereby the social, environmental and economic needs of local communities are met through the 
offering of a tourism product (Goodwin & Santilli, 2009 ; Santilli, 2008). Recently, The ASEAN                       
Secretariat (2016) defines CBT as “a tourism activity, community owned and operated, and                         
managed or coordinated at the community level that contributes to the well-being of communities 
through supporting sustainable livelihoods and protecting valued socio-cultural traditions and 
natural and cultural heritage resources”. This definition of CBT clearly reflects its sustainable                      
development goals.  
 Literature on CBT in Thailand often reports the success cases in the country                                         
(Kontogeorgopoulos, Churyen & Duangsaeng, 2014 ; Suansri & Richards, 2013 ; Nguangchaiyapoom, 
Yongvanit & Sripun, 2012). Some studies reported that the revenues from CBT are relatively small 
(Mitchell & Muckosy, 2008; Goodwin, 2006) and sometimes do not even outweigh the costs.                         
CBT projects can also fail because of a lack of access to markets and poor governance. A few 
studies observed sustainability of CBT in general (Kallayanamitra, 2011 ; Jitpakdee & Thapa, 2012), 
however, the topic of business sustainability of CBT seems to be neglected. If we view a CBT                      
community asa business unit, the understanding of business sustainability of CBT is essential for 
all stakes but it is still in much debate of how to bring sustainable business into practice. Thus, to 
begin to search for the answer,an appropriate theoretical conceptual framework should be brought 
into discussion. As business sustainability today depends not only on earnings but also on a 
broader impact on social and the environment, the study should be set around this trend. 
 Regarding the impact on economic, social and the environment, it clearly involves the core 
principle of social enterprise (SE). Since CBT is used as a tool for conservation and rehabilitation 
of natural environment and socio-culture of the local community in addition to poverty deduction 
and the local's better quality of life (Sitikarn, 2014), its contributions share the essence of social 
enterprise concept in aspects of both its purpose and its means. CBT is also approved by law as 
a type of social enterprises in Thailand (The Secretariat of the House of Representatives, 2015).                   
In this paper, tourism is seen as a business aspect that contribute to the business sustainability                 
of CBT.  Meanwhile, SE is used as a crucial tool in enhancing CBT business sustainability.                            
Therefore, to observe business sustainability of CBT, this paper explores key success factors                         
proposed in both fields: Social Enterprise (SE) and Community-based Tourism (CBT). Then, those 
success factors are analyzed and synthesized as CBT-SE key success factors. These factors lead 
to an organizational change that brings business sustainability to the CBT communities.
 In summary, this paper discusses three main aspects, namely key success factors of both 
SE and CBT, organizational change theories and business sustainability. These concepts are                    
analyzed and synthesized to design a theoretical framework for researching business                                                 
sustainability of CBT communities in Thailand. 
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A Theoretical Concept of CBT-SE Business Sustainability   
 According to the literature on CBT-SE business sustainability issues, the data were                         
classified into four thematic sets: the concepts of social enterprise, community-based tourism, 
organizational change, and business sustainability.  Regarding the first two concepts,                                                  
six CBT-SE key success factors 1) Enterprise Orientation 2) Stakeholder Participation and                               
Ownership 3) Strategic Alliances and Network with Others, 4) Develop Capacities 5) Leadership 
and 6) Authenticity and Identity are condensed.  Those variables are highlighted to observe                         
the organizational change that lead to the insight of business sustainability, which is based on                     
the CBT-SE’s economic, social and environmental impacts on the triple bottom line throughout                     
the  supply chain. The theoretical concept of CBT-SE business sustainability is  demonstrated in 
Figure 1 below.

CBT-SE key success factors 
- Enterprise Orientation
- Stakeholder participation 
 and ownership
- Strategic alliances and 
 network with others
- Capacity Development
-  Leadership
-  Authenticity and Identity

Organizational Change
- External change
 (evolutionary, 
 social cognition)
- Internal change
 (teleological, life cycle,
 political, cultural)

CBT-SE Key Success 
Factors Applicable

SE key success factors
- Social or environmental Aims
-  Enterprise Orientation
-  Stakeholder participation 
   and ownership
-  Positive economic, social, 
   & environmental impact
-  Strategic alliances or network 
   with others
- Capacities Development
- Ongoing monitoring and evaluation
-  Leadership
- Organisational culture
- Legitimacy

-
CBT key success factors
- Community participation 
 and ownership management
- Partnership and network
- Authenticity and Identity
- Social well-being 
- Natural resources and 
 environmental  contribution
- Leadership
- Quality orientation of community   
 members
- Effective communication

 Partial Mediated

Business Sustainability 
- Social 
- Environment
- Economic

Actual impact on TBL

Figure 1: The theoretical concept of CBT-SE business sustainability
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Key success factors of Social Enterprise
 Scholars have defined ‘Social Enterprise’ as “a business with primarily social objectives 
whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community, 
rather than being driven by the need to maximize profit for shareholders and owners.” (DTI, 2002, 
14). Based on this definition, double and triple bottom line was often used to measure the                                  
sustainability performance of social entrepreneurs and social enterprises.  
 According to Hudson (2011), Nielsen & Carranza (2012), Weppen & Cochrane (2012) and 
Jenner (2016), ten characteristics of SE key success factors sharing the common ground in those 
studies are as follows.      
 1. Social or environmental aims are the major purpose of organization comprises                           
balances financial with social/ environmental aims.
 2. Enterprise orientation refers to the business-like operation that accumulates                                    
revenue principally from business activities, not from the donation. This has been made up of                      
creating a self-sustaining community-based business plan with a long-term, identifying resourcing, 
organizational capabilities, clear market orientation, preparing to invest time and resources during 
the start-up process, and growth orientation.
 3. Stakeholder participation and ownershiprefers to the inclusion of community                                   
members as partners in co-creation to enhance buy-in and ownership
 4. Positive economic, social, & environmental impact are made up of address positive 
economic, social, & environmental impact. 
 5. Strategic alliances or network with othersrefers to thecollaborative networks, the                               
inter-organizational networks among the partners, and strategic alliances with others
 6. Ongoing monitoring and evaluation comprises support ongoing monitoring and 
evaluation.
 7. Strong leadership  
 8. Develop capacities 
 9. Legitimacy 
 10. Organizational culture in terms of clear organizational culture also includes in ten 
characteristics
 As Social enterprise has been recognized as a crucial tool in social economy development 
leading to the sustainability.  Community-based tourism has been claimed  as a social enterprise 
(Lorgulescu & Ràvar, 2015 ; Mulindwa, 2015 ; Nthiga, Van de Dium,  Visseren-Hamakers & Larners, 
2015 ; Salazar, 2012, Theerapappisit, 2012). With the reason of social enterprises can assist the 
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development of rural CBT by delivering tourism services and products.  However, the implementation 
of social economy in the development of CBT also meets challenges (Johnson, 2010, cited in   
Lorgulescu & Rãvar, 2015). 

Key Success Factors of CBT
 These days, CBT has been developed according to the CBT standard and various CBT 
research aspects have been conducted, to look for CBT-SE key success factor, exogenous                   
variables, CBT key success factors researches (Satarat, 2010 ; Nitikasetsoontorn, 2015 ;Rachel, 
Alisha & Kelly, 2016 and Lun, Pechlaner & Volgger, 2016) can be analyzed and synthesized into 
eight variables: as follows.
 1. Community Participation and Ownership Management:  participation in                                                
decision-making processes, local ownership, local management, collective responsibility and 
participatory planning and capacity building community’s tourism management skills and fair                     
benefit distribution.  
 2. Partnership and Network: partnership and outside support, collaboration and                               
partnerships facilitating links to market, assistance from enablers to access formal economy and 
inter-sectoral networks.
 3. Authenticity and Identity: achieve authenticity and achieve distinction and deliver                   
authentic tourism experiences
 4. Social Well-being: establishment of community goal and generate supplemental 
income for long-term.
 5. Natural Resources and Environmental Contribution: establishment of environmental 
goal
 6. Leadership: leadership and management.  
 7. Quality Orientation of Community Members: a common orientation towards quality.
 8. Effective Communication.
   CBT can be regarded as a social enterprise as their common concepts run through most 
definitions of sustainability include environment, economic and social. However, there are several 
common attributes that can share the concepts as CBT-SE key success factors in the following topic. 

CBT-SE Key Success Factors
 Based on literature reviewed above, CBT-SE key success factors are based on SE key 
success factors and CBT key success factors. The two components are synthesized as                                           
CBT-SE key success factors, as shown below. 
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 1. Enterprise Orientation comprises abundance of tourism resources, effective natural 
resource management, creating a self-sustaining community-based business plan with a long-term 
strategy, preparing to invest time and resources during the start-up process, identifying resourcing, 
organizational capabilities, clear market orientation, growth orientation, and generate supplemental 
income for long-term sustainability.
 2. Stakeholder participation and ownership consists of level of community participation, 
include community members as partners in co-creation to enhance buy-in and ownership,                           
participation in decision-making processes, local ownership, collective responsibility, participatory 
planning, and local management and fair benefit distribution.
 3. Strategic alliances and network with others refer to sufficient outside support, the                           
inter-organizational networks among the partners, the social entrepreneur’s network of learning 
process enablers, knowledge providers and co-creators, strategic alliances with others, collaborative 
networks, partnership and outside support, collaboration and partnerships facilitating links to                       
market, assistance from enablers to access formal economy, and inter-sectoral networks 
 4. Capacity development includes capacity building community’s tourism management 
skills, a common orientation towards quality, and effective communication
 5.   Leadership comprises strong leadership and leadership and management.
 6.   Authenticity and Identity include achieve authenticity and distinction and deliver                       
authentic tourism experiences. Those key success factors reflect the key success factors of                        
CBT-SE, which can be used to research the CBT communities in Thailand.  It is interesting to see 
that why and how those variables can cause the change leading to business sustainability.  Other 
word to say, they can discover the changing process before business sustainability is happening. 
The following section reviews some theories describing the changes.

Organizational Change Theories 
 The organizational change concept has appeared in different fields. However, these six 
main typologies namely, evolutionary, teleological, life cycle, political, social cognition and cultural 
are significant (Kezar, 2001).  These typologies can be divided into two groups- External change 
(evolutionary, social cognition) and internal change (teleological, life cycle, political, cultural). Each 
typology is summarized below. 
 1. Evolutionary: External environment caused of change. Adaption; slow; gradual;                           
non-intentional are the process of change. New structures and processes; first order are the outcomes 
of change. Self-producing organism is its key metaphor.  Resource dependency; strategic;                       
choice; population ecology are example of this typology.  Lack of human emphasis; deterministic 
quality are also criticized.  However, Environmental emphasizes; system approach are its benefit.
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 2. Teleological: Leaders; internal environment caused the change. Rational; linear;                       
purposeful are its process of change.  New structures and organizing principles are its outcomes 
of change.  Change master is its key metaphor. Organizational development, strategic planning; 
reengineering; TQM are its examples.  Overly rational and linear; inability to explain second-order 
change; plasticity of people are criticized. Importance of change agents; management techniques 
and strategies are its benefits.
 3. Life Cycle: Leaders guiding individual’s natural growth are the reason of change.     
Natural progression; result of training and motivation; altering habits and identity are the process 
of change.  New organizational identity is the outcome of change. Teacheris a key metaphor of this 
typology.  Developmental models; organizational decline; social psychology of change are its 
example.  Little empirical proof, deterministic character are criticized.  Change related to phases; 
temporal aspect; focus on people throughout the organization are its benefits.
 4. Political: Dialectical tension of values, norms, or patterns cause change.  First order 
followed by occasional second order; negotiation and power are process of change.  New                              
organizational ideology is the outcome of change. Social movement is its metaphor.  Empowerment; 
bargaining; political change; Marxist theory are its example. Deterministic; lack of environmental 
concerns; little guidance for leaders are criticized. Change not always progressive; irrationality; 
role of power are its benefits.
 5. Social Cognition: Cognitive dissonance; appropriateness are the reasons of  change. 
Learning; altering paradigms or lens; interconnected and complex are the process of change. New 
frame of mind is the outcome of change.  Brain is its metaphor.  Single-and double looped learning; 
paradigm-shifting; sense-making are its examples. Deemphasizes environment; overemphasizes 
ease of change; ignores values and emotions are its criticisms.   Emphasizes socially constructed 
nature; emphasis on individuals; habits and attitudes as barriers are its benefits.  
 6. Cultural:  Response to alterations in the human environment is the reason of  change. 
Long-term; slow; symbolic process; nonlinear; unpredictable are the process of change.                                   
New culture is the outcome of change.  Social movement is its metaphor.  Interpretive strategy; 
paradigm-shifting; processual change are its example.  Impractical to guide leaders; focus on 
universalistic culture mostly untested are criticized.  Context; Irrationality; values, and beliefs;            
complexity; multiple levels of change are its benefits.  
 These six organizational change typologies can be used as tools to reveal and explain the 
changes in the CBT communities in different aspects, i.e. the reasons that change occurs, process 
and outcomes of change leading to business sustainability.  
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Business Sustainability
 Business sustainability from the perspectives of CBT-SE Impacts is based on the                                  
sustainable triple bottom line: social, environment and economic (Dyllick & Hockerts, 2002 ; Mason, 
2008 ; Satarat, 2010 ; Høgevold, & Svensson, 2012 ; Breugel’s, 2013 ; GRI, 2015 ; Nunthasiriphon, 
2015, and Financial Times Lexicon, 2017). There are three main variables: maintaining the                                  
sustainable triple bottom line, growing the triple bottom line and reducing the impact on triple                  
bottom line throughout the supply chain.
 1. The Social Sustainability is reflected by the revival of the local culture and way of living, 
community unity, bring education to the community, bring funds for community development,                  
cooperation with government and private agencies, close contact with tourists, and improve health 
of local people, 
 2. The Environmental Sustainability concerns the awareness of the importance of nature 
and environment conservation, encouragement of participation, and an increase of awareness 
regarding the preservation of environment, encouraging environmental planning, the restoration 
and maintenance of natural attractions, developing environmental management skills, managing 
environmental problems and clean place
 3. The Economic Sustainability requires the generation of additional incomes, the employment 
rate, and diversify the local economy

Conclusion
 Sustainable Development become the goal of every sectors.  Business sustainability also 
adhere to the principles of sustainable development. Community-based tourism (CBT) has, for over 
three decades, been globally promoted as a means of development whereby the social,                                     
environmental and economic needs of local communities are met through the offering of a tourism 
product.  Although CBT is very popular for sustainable tourism development, it has rarely been 
critically reviewed.  CBT projects come with risks. Whereas social enterprise has been recognized 
as a crucial tool in solving the social and environment problem by using the business as an arm 
and reinvest for the sake of community. Thus, the concepts of social enterprise, community-based 
tourism,and organizational change are deployed to study the variables leading to business                           
sustainability. Six CBT-SE key success factors: Enterprise Orientation, Stakeholder Participation 
and Ownership, Strategic Alliances and Network with Others, Capacities Development, Leadership, 
and Authenticity and Identity are revealed in this paper. Other variables in  organizational                           
change are also investigated. These variables comprise six main typologies, which are divided    
into two groups- External change (evolutionary, social cognition) and Internal change                                            
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(teleological, life cycle, political, cultural).  To obtain the insight details of business sustainability, 
these variables should be analyzed based on CBT-SE’s economic, social and environmental impact.  
Also, this study should be regarded as a new concept for deploying social enterprise perspectives 
in the study of CBT.  Moreover, as most previous research often focused only on CBT key success 
factors or critical success factors, the change initiated by those success factors is neglected. This 
theoretical concept could be useful for the future study on CBT business sustainability in the                     
perspective of SE.         
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Abstract
 This study compares the English education in the elementary school level between Japan 
and Thailand in an overview of history, policy and English teaching and learning in the classroom 
level. The history of the English education in both countries firstly linked to the colonization around 
1800s then gradually bind with globalization which forced both countries to put English as a part 
of their education systems. The policy level of study, Japan expects the learners to participate in 
English communication actively, positively and to understand the language and culture of Japan 
and foreign countries. Whereas, Thailand aims the learners to have a positive attitude towards the 
language use with the content covered in four C’s: Communication, Culture, Connections and        
Community. As well, the English teaching and learning, Japan has a Team Teaching (TT) system. 
Which is comprised of a Japanese homeroom teacher and a native speaker or an Assistant                       
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Language Teacher (ALT). They take charge with foreign language activities which focuses on               
listening and speaking for the 5th and 6th graders. While in Thailand, the Child-Centered and                     
Communicative Language Teaching (CLT) are set as an ideal language learning class from grade 
one. It gradually focuses on the skills of listening and speaking up to four skills. Both countries 
share something in common and have some different issues in terms of English education up on 
the social context. Meanwhile, both countries are trying and working on how to improve all aspects 
to raise and keep up the English ability of their students.

Keywords
 English Education, Elementary School, Japan, Thailand 

บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาระหวาง                          
ประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยในภาพรวมของประวัติศาสตรนโยบายและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                 
ในช้ันเรียน  ประวตัคิวามเปนมาของการศกึษาภาษาองักฤษในทัง้สองประเทศน้ัน แรกสุดไดมกีารเช่ือมโยงกับ
การลาอาณานิคมในชวงศตวรรษที่ 1800-1899 แลวคอยๆ ผูกโยงเขากับยุคโลกาภิวัตนที่บังคับใหทั้งสอง
ประเทศบรรจภุาษาองักฤษเปนสวนหน่ึงของระบบการศึกษา ในระดับนโยบายญีปุ่นคาดหวงัวาผูเรียนจะมีสวน
รวมในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางกระตือรือรน มีทัศนคติเชิงบวกและเขาใจภาษาและวัฒนธรรมท้ัง                      
ของประเทศญ่ีปุนและประเทศอืน่ๆ ในขณะท่ีประเทศไทยมีจดุมุงหมายใหผูเรยีนมีทศันคติทีด่ตีอการใชภาษา
โดยกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมถึง 4 ดานคือ ดานการสื่อสาร ดานวัฒนธรรม ดานการเชื่อมตอสัมพันธ และ
ดานชมุชนการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของประเทศญีปุ่นมีระบบการสอนแบบทีม ซึง่ประกอบดวยครปูระจาํชัน้
ชาวญี่ปุ นและครูเจาของภาษาหรือผูชวยครูสอนภาษาที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมภาษาตางประเทศ               
ซึ่งเนนดานการฟงและการพูดสําหรับนักเรียนระดับประถม 5 และ 6 ขณะที่ในประเทศไทยมีการจัดการเรียน
การสอนภาษาที่ เน นเด็กนักเรียนเปนศูนยกลาง และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ                                                   
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถูกจัดใหเปนระดับช้ันที่เหมาะสําหรับการเร่ิมเรียนรูภาษา คอยๆ มุงเนนไปที่                      
ทักษะการฟงและการพูดตลอดจนครบถึง 4 ทักษะ การศึกษาภาษาอังกฤษของทั้งสองประเทศมีบางอยาง                 
ที่เหมือนกันและมีประเด็นท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับบริบททางสังคม ในขณะเดียวกันท้ังสองประเทศกําลัง
พยายามหาแนวทางในการพัฒนาทุกๆ ดานเพื่อยกระดับและรักษาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน
ของตน

คําสําคัญ
 การศึกษาภาษาอังกฤษ   โรงเรียนประถมศึกษา  ประเทศญี่ปุน  ประเทศไทย
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Introduction
 In terms of the English education system, Japan and Thailand share the same context of 
studying which is English as a Foreign Language as known as EFL. They also have a similar                     
educational system for example, the year of learning (6-3-3-4), the characterization of the English 
learning and the ongoing reforms at the national level. In addition, both countries are facing the 
lack of satisfying accomplishment in the learners’ English proficiency which reflects in the TOEFL 
score that ranks the lowest among Asian countries and so on. 
 This study sought to investigate the overall common and the difference aspects of English 
education in elementary school of both countries which based on textbook reviewed, classroom 
research and group discussions between Japanese teachers and Thai teachers. Those aspects 
as mentioned are the brief history, policy, and teaching and learning English in elementary school. 
It discussed background knowledge of English education in the first part, the discussion of                             
all contents in comparison along with the conclusion will be described in the later part Beside to 
show the English education point of view of both countries from the past to present, the authors 
hope that this study would raise the consideration of improving the qualities of English education 
teaching and learning in both countries.

Brief History of English Education in Japan and Thailand
 The Boom Periods VS Nationalism from Meiji Era up to Heisei Era
 Meiji Era (1868-1911) According to Fujimoto-Adamson (2006) in this Era, there was a big 
change of the country towards westernization called ‘Meiji Restoration’ (Meiji Ishin). Japan                            
emphasized on English as a tool to help Japan catch up with the western countries. In 1871, the 
Ministry of Education was founded. Many foreigners were invited in Japan to teach their advance 
knowledge such as in science, technology and architecture. Conversely, after the Japanese                           
Imperial or Meiji Constitution was enacted in 1889 and after the Japan-China and Japan-Russia 
War, the raise of nationalism occurred. It influenced the popularity of English, also the number of 
western professors was decreased (Fujimoto-Adamson, 2006, 264-269).
 Taisho Era (1912-1952) In 1924, the first conference for English language teaching was set 
which raised awareness about the methodology of teaching English and linguistic analysis. English 
education topic had been agued among educators and others. As Shimizu (2010, 10)  the question 
of whether English should or should not be a compulsory subject aroused immense controversy. 
The proposal to abolish English study became a trend among the Japanese people in this era. 
 Showa Era (1926-1988) Following Taisho era the Anti-English was at its peak on that time. 
In 1942, all the English lectures in Japanese Universities left Japan. However, at the end of WWII 
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in 1945, USA occupied the country. It played a major role in the popularity of English education 
once again. English kept booming during the Tokyo Olympics in 1964. Meanwhile, the Society for 
the Testing English Proficiency (STEP) was introduced as the first English examination covered four 
language skills. Also, the Test of English for International Communication (TOEIC) was brought up 
in 1979. In 1987, the Japan Exchange and Teaching (JET) program was introduced. It increased 
number of English teachers in Japan. Then a communicative approach was put into practice.
 Heisei Era (1989-present, the changing era) In 1992, the Ministry of Education, Science 
and Culture (MEXT) chose two pubic elementary schools and one junior high school in Osaka City 
to start the pilot English activities. Not long after that more than 100 schools all over Japan took 
part. The Course of Studies for Elementary Schools was revised in 1998 and introduced a new field 
as “Sogo Gakushu” or “The Period for Integrated Studies”. It offered teachers to design the content 
of the curriculum by themselves. The guideline covered four areas; the international understanding, 
information and ICT technology, environment studies and social welfare/health. (having three                      
lessons per week from the 3rd to 6th grade) (Kasuya & Kuno, 2010, 1-4)
 From the English for the Elites to English for All Thai Citizens
 Reign of King Rama III (1824-1851) English was introduced to Thailand by the protestant 
missionaries. In that reign there was the increase number of westerners. The religion and colonial 
issues caused the demand of the English knowledge among the high administrators and officials. 
The Reign of King Rama IV (1851-1868), he was the first who communicate both in oral and written 
English without an interpreter. Also, he had his family educated in the English language from                     
Christian Missionaries and sent some to study abroad. Reign of King Rama V (1868-1910) ‘Learn 
English to Communicate’ was the main purpose of English education. It was added in the                               
curriculum and examinations in this period.
 Reign of King VI (1910-1925) an Education Act in 1921 stated that English was a                               
mandatory subject for students beyond grade 4. English became an academic language which 
had two objectives which are to produce progressive thinkers among Thai learners and to provide 
the young generation of Thais’ sufficient knowledge of English to function in an English speaking 
classroom. This period of English teaching was based on the Grammar Translation Method                            
(Methitham & Chamcharatsri, 2011, 26-34).
 In 1932, Thailand changed from an absolute monarchy to a constitutional monarchy which 
lead the government to offer equal education to all Thai citizens. A new English syllabus was                       
introduced in secondary schools that focused on reading the text aloud with the correct                                      
pronunciation and comprehension (Darasawang, 2007,188). After the WWII English became the 
most useful and powerful language for international communication. In Thailand, some private 
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schools started teaching English from the grade 1. Also, there was the great increase in the need 
of learning English among students. In 1977, the National Scheme of Education was established. 
It headed to change of encourage practical communication, life-long learning, and the student 
centeredness for all Thai learners. Around 1980, a new teaching of language called the                                         
Communicative Approach became prominent in the language teaching in Thailand. In 1996,                     
English became mandatory from grade one. The most recent change was part of the 1999                            
Education Act and Education Curriculum implemented in 2002. It placed English at the forefront of 
national intellectual development.

The Brief Current Policy on Elementary School English Education
 Japan’s Course of Study of Foreign Language Activities
 MEXT announced in 1998 that English can be introduced in elementary schools from 2002.                              
The lesson called comprehensive learning to introduce the international awareness into students. 
In 2008, English was introduced in elementary school as a regular class in the fifth and sixth                           
graders and started the program all around Japan in 2011. It has been taught as a ‘Foreign                        
Language Activities’ once a week or 35 lessons in total for a year. (Ikegashihara, Matsumoto, & 
Morita, 2009, 17)
 According to MEXT, the two main contents of the study are first to help the learners                           
actively and positively participate in communication with the target language especially on listening 
and speaking. The second is to deepen the experiential understanding of the languages (sounds 
and rhythms) and culture (the way of living, customs, events, etc.,) between Japan and foreign 
countries. The activities should engage learners to understand the language and cultural                                   
experiences, avoid rote learning, and link with other learning areas. The Japanese homeroom 
teacher or JTE takes charge in teaching and leading the class with the involvement of the ALT. 
Teachers should actively use the audio-visual materials to enhance learning as same as let the 
learners grab some opportunities to communicate in both verbal and non-verbal. Also, the teachers 
should mainly set the situation and function in ordered to let the student interact and communicate 
with one another.
 Recently,the Ministry of Education, Science and Culture (MEXT) (2016) has declared a new 
vision for English Education that focus to establish an educational environment which corresponds 
to globalization from elementary to secondary education. The new English education corresponds 
to globalization heads to prepare elementary school students in which the third and fourth graders 
will be required to participate in foreign language activities once to twice a week. Whereas, the fifth 
and sixth graders will be able to learn English language as the main subject three times a week. 
These plans will be actively applied in the schools in 2020.
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 Thailand’s Elementary School English Education Core Curriculum
 According to the Ministry of Education (2008), Thailand’s The Basic Education Core Curriculum 
for English education objectives are: to have learners acquire a positive attitude towards foreign                     
languages, to have the ability to use foreign languages for communication in various situations and 
also to seek knowledge forward to a higher level, to have knowledge and understanding of stories 
and the culture diversities of other counties in the world, and to be able to convey Thainess to the 
world creatively.
 The content of foreign language study covers four main areas: first, Language for                              
communication which cover speaking listening, reading, exchanging data and expressing of                     
feelings. Second, Language and culture that uses foreign language in accordance with the culture 
of native speakers and Thai culture. Third, Language and relationship with other learning areas. 
And lastly, Language and relationship with community and the world. The use of foreign languages 
suggested in various situations in and out of the classroom. 
 In general, grade 1 to 3 studies English one hour a week per week. While grade 4 to 6 have 
to study two hours of English classes per week at least. The learners are expected to understand, 
response and communicate with simple sentences about themselves and matters around them. 
They are also expected to be able to use foreign language in all four skills to communicate and 
expected to know a vocabulary of 1050 to 1200 words.

Language Teaching and Learning in Elementary Schools
 Foreign Language Activities and Team Teaching (TT)
 TT in the point of view language teaching in Japan is defined by Brumby & Wada (1990)
as TT is a concerted endeavor made jointly by the Japanese teacher of English (JTE) and the                      
assistant English teacher in an English language classroom in which the students, the JTE, and the 
ALT are engaged in communicative activities (Brumby & Wada, 1990, VI).
 As MEXT declared the course of the study in foreign language teaching in chapter 4.                           
Lesson plan design and Handling the content part, shows that homeroom teachers or teachers of 
English language should make teaching programs and conduct lessons. Also, it is recommended 
to have more people involved in lesson by inviting native speakers or people who are proficient in 
the target language. ALTs are hired directly by the local government or private companies to fulfil 
the requirement of language teachers nationwide. The typical duties for an ALT are to assist with 
the classes taught by the JTE, helping in the preparation of teaching materials or joining in the 
extra-curricular activities with students.  
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 Materials and activities will be discussed next, the textbook for the fifth and sixth graders 
are called Hi! Friends published by MEXT. The “Hi, Friends!” one and two book series are modified 
version for the earlier “Eigo Note” book series. Elementary school will receive the student’s copy 
and the teacher receives a teaching manual which includes guidelines, lesson aims, phrases and 
points to consider.Moreover, the book includes digital material such as DVDs or software which 
can be installed on the computer as an interactive digital textbook. It also has an available online 
yearly lesson programs, lesson plans and worksheets. 
 Communicative Language Teaching (CLT) and Child Center Approaches
 According to Richards and Rogers CLT is an approach of language teaching which aims 
to make communicative competence as the goal and to develop the four language skills which 
acknowledge the interdependence of the language and communication. Classroom activities are 
often designed to focus on completing task that are applied through language and negotiate or 
share the information. The CLT teacher has two main roles: the first role is to facilitate the                                 
communication process in the classroom. The second role is to act as an independent participant 
within the learners (Richards & Rogers, 2001, 153-175).
 In addition, the child-centered approach in the point of view of language pedagogy is the 
techniques that focus on learners’ needs, styles, and goals. Also this approach allows for student 
creativity which enhance a students’ sense of competence and self-worth. In other words, it helps 
to give students a sense of ownership of their learning and add to the intrinsic motivation (Brown, 
2007, 52-53).
 The combination between the CLT and child-centered approach can be seen as an ideal 
language teaching and learning style which the government emphasized in the current policy                      
linking with foreign language learning area. Darasawang (2007) pointed out that combining                   
learner-centeredness with the communicative language teaching approach leads to more focus 
on project-based learning which enables the students to work on their own with less help from the 
teacher. (Darasawang, 2007, 191)
 In Thailand, elementary school teachers use textbook authorized by the government.                    
The teachers provide some worksheets, tape, CD and VDO along with the textbook in the class. 
The class size in Thailand is quite big, some school has approximately 50 students per class. 
Language learning and teaching in elementary schools start with focus listening and speaking 
through activities, the method applied in those activities is called Total Physical Response (TPR). 
From the 4th grade, students start to learn reading and writing, this level focuses on four skills of 
language learning.
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The Review of English Education in Japan VS Thailand
 This part presents comparatively an overview of the English education in Japan and                        
Thailand. The contents will be discussed in the scope of history, policy and classroom unit as      
below (see Table 1).

Table 1. 
The comparison between Japan and Thailand English education in elementary school level

Contents Japan Thailand 

The beginning 

 

Social context VS 

English education 

 

 

Context of study 

 

Contents of learning 

 

Objectives 

 

 

 

Method/Approach 

 

Learners 

 

Materials 

Meiji Era 

 

    Colonization         

English booms VS Nationalism  

Globalization (e.g., Olympic) 

 

EFL 

 

Foreign language activitiesfrom grade 5 

(1 lesson/week) 

 

To actively and positively participate in 

communication and understand the 

language and culture 

 

Team Teaching (JTE and ALT) 

 

Approx. 30/class         

well participate and group work 

 

Hi, Friends! book 1-2        

Digital materials, worksheets 

Reign of King Rama III 

 

     Colonization        

From royal family to citizens 

Globalization (e.g., AEC) 

 

EFL 

 

English subject from grade 1    

(1 hour/week) 

 

To have positive attitude, understand 

culture, use language properly, and 

can convey Thainess to the world 

 

Child-Centered and CLT 

 

Approx. 50/class       

very enthusiastic to speak 

 

Textbooks, flash cards, tape/CD, VDO, 

worksheets 
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 As shown in the table above, first, looking back at the history of English education in both 
countries. They were influenced by colonization which is the main demand to enforce the need of 
English education around 1800’s. In Japan, the need of English according to the fashion of the 
times such as the arrival of westernization during the Meiji Era and after the occupation of the US 
or the anti-English period during Taisho to early Showa era. In addition, the topic on English                   
education has been argued for decades. For example, the debate on English education after the 
WWII, the topic of the question whether English should be mandated or not (Shimizu, 2010, 10), 
the argument among people who worried about Sogo period thought that elementary school                     
students should learn Japanese reading and writing first rather than English, the question about 
how international understanding relates to English learning, or the question on critical period in 
language learning as a second language and so on (Nishida, 2006, 85). 
 While Thailand, English has always played an important role since it was first introduced. 
From the beginning English was as a tool to communicate with westerners and kept the country 
independent at that time. Thereafter, Thailand’s social context and political has been changing from 
times to times. The English language learning has also expanded from the elites to the average 
citizens. Recently Thailand joined the AEC (ASEAN Economic Community; the third largest economy 
in Asia and seventh largest in the world) makes the big force of focusing in the development                     
of English education nationwide. Even so, Thais’ still have difficulties on communicating with                       
effective English. The way of learning the language in Thailand is preferring to use the rote-learning 
style which focus more on grammar and exam. So, it needs the developing pragmatic or                                      
intercultural competence along with grammar learning.
 Next, the policy level, Japan and Thailand both learn English in the EFL context of study 
which English is not used in a daily life basis outside of the classroom. They start to learn once and 
one hour (lesson) per week from listening, speaking then reading and writing in the order to learn 
English. The objectives of both countries are similar in the point of having a positive attitude towards 
the target language and not just to learn the language itself but also learning the language along 
with cultural dimension. 
 The English subject study in Japan is categorized as a ‘Foreign Language Activities’ for 
fifth and sixth graders which focuses on listening and speaking. The links of language learning and 
intercultural competence are the main purposes. There is an interesting point on the policy level to 
discuss. In Japan, the national government allowed local governments to formulate their own         
policies for English education since 1992, so each local government such as city, district and 
schools are widely expanded in their own manners. Each school must design its own curriculum. 
It causes the gap among elementary schools nationwide. Accordingly, it arises the needed of a 
clear and unified national policy. 
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 On the other hand, Thailand’s core curriculum for English education in elementary school 
has been a formal subject since grade one. It aims learners to use language in more various                  
situations as same as to convey Thainess to the world. The government supports many projects 
along side with the core curriculum to develop the English education. The projects mentioned for 
example are the “Development of English Skills and Improving Teaching and Learning Efficiency 
of the Teachers” in 2003, “Teaching and Learning English Reform for strengthening the Capacity 
of National competitiveness” year 2006-2010 or the “English Speaking Year” policy in 2012 
(Sermsongswad & Tanipongsamuruk, 2013, 46). The policy and project plans in the support if                  
English education have been pushed out in each government. The problem is the frequent changed 
that led the confusion for the policy users. In addition, the child-centered in English classroom is 
still hard to deal for many Thai teachers who still stuck in teacher-centerness.
 Third, the classroom level, in Japan, the English classes are mainly conducted by JTEs 
and ALTs as TT. So, teachers and learners are able to interact with native speakers. Not only                     
teachers tend to encourage students to be able to communicate in English but also Japanese 
students are keen to learn and listen to teachers very well. They can work in groups both boys and 
girls and well participate in classes. In terms of materials, textbooks are mainly used along with 
worksheets, digital material such as audio-visual, interactive board, English learning software, etc.,
 While in Thailand, due to the budget issue, English classes especially in public schools 
are mainly conducted by Thai teachers with or without extra material such as CD/tape players, flash 
cards, and worksheets. The class size is big about 50 students per class. Some students in the 
back rows may have some difficulties on hearing or not being able to participate well in class.  
Otherwise, the Thai students are quite confident in using the English language in terms of to speak 
(Khanarat & Nomura, 2008, 97-103).

Conclusion
 To sum up, the history of the English education in both countries firstly linked to the                        
colonization around 1800s. The popularity of an English education in Japan depends on the                           
fashion as same as the context of social of the times. While in Thailand, English was spread from 
the elites to all citizens. English language has been a priority subject among Thais since it was 
introduced until now. Also, as the lack of satisfaction of their English abilities, the topics on English 
education are still being an argument among people. However, they head towards the same goal 
which is to prepare the human resources in a globalized community.
 The policy level, Japan expects the learners to participate in English communication                      
actively, positively and to understand the language and culture of Japan and foreign countries. 
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Whereas, Thailand aims the learners to have a positive attitude towards the language use with the 
content covered in four C’s: Communication, Culture, Connections and Community. Both countries 
share some commonalities in the policy level such as the EFL context of study, the objectives 
cover in the positive attitude toward the target language, the learning of cultural area in language 
class, etc., And the differences such as the subject of study, budgets, some purposes, and so on.  
 As well, the English teaching and learning, Japan has a Team Teaching (TT) system of a 
Japanese homeroom teacher and a native speaker or an Assistant Language Teacher (ALT).                      
They take charge with foreign language activities which focuses on listening and speaking for the 
5th and 6th graders. While in Thailand, the Child-Centered and Communicative Language Teaching 
(CLT) are aimed as an ideal language learning class from grade one then focuses on the skills of 
listening and speaking up to four skills by grade six. In the classroom level, they have some                           
differences in the way of conduct, class size, the chance to interact with native speakers, the                  
learners’ attitudes, material budgets, and so on. Meanwhile, they also have some commonalities 
such as the use of textbooks, worksheets, flashcards, and CDs, playing games, or using songs in 
the English classroom.
 Lastly, to look forward for accomplishment of English ability of the learners, there are at 
least three solutions from this study. First, the policy level, the policy needs to be unify, clear, and 
applicable for the users. Second, for teachers it is important to link between language teaching 
and intercultural competence in the classroom along with the language pedagogy and methodology 
appropriately. Also, to support the teachers in training such as technological support or on improving 
teachers’ ability as same as the encouragement are needed. Third, the materials should be more 
in variety and easier to use. In terms of making lessons fun and interesting the teachers should 
apply the comprehensible input with audio-visual materials. Making lesson authentic and fun is the 
key for this age group. ICT usage is taking the important role for teachers to support the fun and 
interesting language classes. Also, the activity needs to engage students to use English language 
with their peers or teachers link to the real sets and situations.
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Abstract
 With the development of China's economy and internet technology, when more and more 
Chinese tourists visit to Thailand, China's smart phone payment systems start to grow on                                  
Thai people.  Alipay, the most well-known third-party online payment in China, as a safe, fast and 
convenient online payment platform, is widely recognized and accepted by the people.  It is not 
only Chinese tourists who have used to use Alipay online payment systems in China, but also Thai 
people who dealing with Chinese tourists frequently. This paper conducted a study on Alipay using 
in Thailand, especially in Chiang Mai.  First of all, this paper introduces the profile of Alipay payment 
system, describes its development and market environment.  Secondly, this paper analyzes the 
status of using Alipay in the development of Thai tourism industry.  Thirdly, this paper also points 
out the problems and limitations of using Alipay in Thailand.  

Keywords
 Alipay, Thailand, Tourism Industry, Online Payment Systems
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บทคัดยอ
 ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของประเทศจีน และมีนักทองเท่ียวชาวจีนเขา
มาเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน ระบบการชําระเงินออนไลนของจีนจึงเริ่มเติบโตขึ้นในประเทศไทย Alipay               
เปนระบบการชําระเงินออนไลนผานฝายท่ีสามท่ีมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศจีนและก็เปนระบบการชําระเงิน
ออนไลนที่มีความปลอดภัย ความรวดเร็วและความสะดวกสบายจึงไดรับความนิยมและการยอมรับจาก
ประชาชนเปนอยางดี คนที่นิยมใชระบบการชําระเงินออนไลนของ Alipay ไมเพียงแตเฉพาะนักทองเท่ียว                     
ชาวจนีเทาน้ัน แตยงัรวมถึงคนไทยทีต่ดิตอกับนักทองเทีย่วชาวจนี ในบทความนีไ้ดนาเสนอการศกึษาเก่ียวกบั 
Alipay ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม บทความน้ีแบงการนําเสนอออกเปน 3 ประเด็น                             
โดยประเดน็แรก เปนการเสนอขอมูลโดยยอ (Profile) และอธิบายการพฒันาและสภาพแวดลอมทางการตลาด
ของระบบการชําระเงินของ Alipay ประเด็นท่ีสองเปนการวิเคราะหสถานการณใช Alipay ในการพัฒนา              
อตุสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทย นอกจากนีบ้ทความนีย้งับงชัดปญหาและขอจํากัดของการใช Alipay 
ในประเทศไทย 

คําสําคัญ
 Alipay ประเทศไทย  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ระบบการชําระเงินออนไลน

Introduction 
 In recent years, China has already become the biggest source of tourists for Thailand.  
According to Thailand’s Department of Tourism, from January to August in 2017, 3.2 million Chinese 
tourists have already visited to Thailand, accounting for 18.5 percent of total foreign tourists in 
Thailand. However, at the same period last year, the number of Chinese tourists to travel to Thailand 
was no more than 2 million.  Thailand’s Department of Tourism estimates that there are more than 
4 million Chinese tourists will visit Thailand this year (Samuitimes, 2017, 1).  Thailand has become to 
the popular destination country for Chinese tourists and will continue to attach importance to China.
 Chiang Mai, the second largest city in Thailand, is one of prime tourist attractions due to a 
wide of variety of accommodations, restaurants and entertainment.  In the last few years, the                     
blockbuster success of the Chinese comedy “Lost in Thailand” made Chiang Mai one of the most 
popular destinations for Chinese visitors to Thailand.  This movie has since contributed to the great 
growth of Chinese tourists in Chiang Mai, especially attracted a number of Chinese tourists to 
visit the scenes from the movie on university campuses, in temples and around the city of Chiang Mai.  
The president of the Chiang Mai Tourism Business Association, Sarawut Seatiao pointed out                           
that estimated about 90% occupancy rate for the 40,000 hotel rooms in Chiang Mai was attributed 
partly to “Lost in Thailand” in 2013.  Even now, Chiang Mai University is still a hot tourism destination 
of Chiang Mai and encourages more than 500 Chinese tourists per day to visit the campus.                        
(Mary & Tanya, 2016, 8) 
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 Chinese tourists not only contribute to hotel occupancy but also to the retails in Thailand, 
especially uniquely Thai products.  This is the reason why government and marketers are trying to 
attract Chinese tourists.  A recent report shows that in 2016 Chinese tourists spent 400 billion Baht 
in Thailand. As reported by Thailand’s Department of Tourism, Chinese tourists spend to 50% of 
the travel’s budget on retail products. (Huang, 2016, 1) Chinese tourists spend on products in 
Thailand ranging from fashion to electronics.  They usually intend to buy Thai products, such as 
food, snacks, gifts, souvenir, clothing, cosmetics and personal-care items. (Korawan, 2013, 4-5).  
Researcher Korawan (2013, 5) also points out that most of Chinese tourists visiting Thailand spent 
around 25,000 – 50,000 Baht per trip.  And for souvenir, Chinese tourists loved to buy dried fruits, 
fried seaweed, skin cream, and other Thai herbal products in Thailand. 
 Chinese tourists spend on Thai products and they bring smart phone payment systems 
with them as well. In Thailand, many merchants allow consumers to use Alipay which is China’s 
largest online payment platform. Chinese consumers can pay in RMB (Chinese currency) when 
shopping in Thai stores, and Alipay’s payment system will settle with retailers in Thai currency 
automatically. According to the statistics, Chinese consumers can use Alipay in nearly 9000 
7-Eleven convenience stores in Thailand (Huang, 2016, 1). 

 
 

Figure 1:  Screens from the phone to show the payment by Alipay in Thailand

Source: Sohu, 2017
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Alipay Profile
 Alipay is a third-party smart phone online payment platform. Alipay was launched in China 
in 2004 by Alibaba Group. In August 2008, the number of Alipay users broke through 100 million, 
which was 40% of the total amount of internet users. In October, Alipay went to the public utility 
payment market. Chinese people could pay for water, electricity and communication by using      
Alipay. Alipay also launched mobile APP in 2008, which began to layout in mobile payment field 
(Song & Pithoon, 2016, A347).
 After a decade of uninterrupted growth, Alipay became the world’s largest online payment 
platform in 2013. Alipay plays the most important role in China’s online payment market. In 2015, 
there were more than 700 million people, 50% of the Chinese of China’s population, depend on it 
and 65 financial institutions provided payment services for  e-commerce business. In addition, 
Alipay also supports online payment services for Chinese large websites, such as the TaoBao.com, 
Tmall.com and also other Chinese online shopping website. About 70% of Alipay transfers and 
payments were made through mobile applications in 2015, up from 65% in 2014. (Liu, 2015, 25)
 At present, Alipay still has the largest share of third-party online payment market in China, 
but Tenpay, Baidu Wallet and other third-party smart phone online payment platform are all                         
stepping up their efforts. According to Big Data Research data, in 2015, Alipay made up 73% of 
the China third-party online payment market, while its next biggest competitor, Tenpay, would have 
18%. (Gao & Shang, 2016, 3-4)

 

    Figure 2: 2015 China third-Party online payment market 

    Source: Gao, 2016, 3-4 
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Alipay Cross-Border Online Payment
 To maintain and improve its competitive advantage, Alipay is now taking its place in the 
world. Depending on the Alipay’s official statement, now Alipay supports cross-border online                     
payments. It indicates that Alipay users are able to make purchases on international merchants’ 
websites and in merchants’ apps with Alipay. During the purchases, Alipay is able to deduct the 
amount of payment from the users’ Alipay account in Renminbi Chinese currency and send the 
payment to the merchants in different foreign currencies. (Jeyashoke, Vongterapak & Long, 2014, 3)
 This function is beneficial for foreign merchants who can attract Alipay users, specifically 
Chinese customers. Meanwhile, Chinese customers can use Alipay when they travel abroad. For 
instance, at present, Chinese tourists are able to use Alipay online payment to request and pay for 
Uber rides all around the world. Another good example is Chinese favorite luxury brands, by using 
Alipay app services, Chinese customer who travel abroad can transfer funds which is linked                     
directly with user bank accounts for instant payment to assure quicker transfer of money (Jeyashoke, 
Vongterapak & Long, 2014, 4).

  Figure 3:  Screens from the phone to show that Grab offers Alipay option in Thailand

  Source: Sohu, 2017
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Alipay Transaction Process 
 Usually when the buyer wants to pay through Alipay, only four steps that the buyer and the 
seller can complete all transactions. (Liu, 2015, 32)
 1. The buyer selects the product.
 2. The buyer pays for the product through Alipay.
 3. The seller delivers the goods to the buyer.
 4. Alipay transfers payment to the seller once the buyer indicates satisfaction with the 
product.

Figure 4: A direct transaction process with Alipay

 

 With an example to give an illustration, a Chinese Alipay user travel to Thailand, s/he wants 

to pay for Thai Dried Durian at a 7-Eleven convenience store.  At the cash register, s/he just pulls 

out her/his mobile phone, instead of cash in the Thai Baht.  And then s/he opens the Alipay app 

and swipes it over QR codes to pay for his/her purchases. Normally funds are in the merchant’s 

account within two business days after the date of transaction.
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Alipay Using Situation in Thailand 

 Alipay online payment system began its global expansion in 2015.  With a smart phone, 

Chinese tourists can pay almost everything such as shopping, booking an air ticket, paying a taxi 

when they travel to abroad. In many other countries, payment with Alipay is becoming a new trend. 

Now Alipay has more than 200 million users in 25 countries and regions. The payment service will 

cover more and more domestic regions and international regions as well (Song, 2017, 1). 

 At the same time, in the year of 2015, Alipay’s payment service made Thailand to be its 

first stop to go abroad, and Thailand is also one of the fastest growing countries in using Alipay’s 

payment service. The percentage of the number of Alipay’s customers in Thailand has increased 

6.4% from 2014 to 2015. That is because the Chinese and Thai people have close exchanges like 

relatives. For Chinese tourists, Thailand tops their most popular overseas destinations. The Central 

Group, Thailand’s No. 1 department store brand, owns nice Central Department Stores in Thailand, 

all of them accept Alipay online payment system. Chinese tourists already account for 35 percent 

of transaction. Alipay is not only popular with big shopping mall, but is also accepted by shop 

owners.  The shop owners are all very willing to use Alipay, because they can send their own                      

marketing information into the customer’s hand through Alipay in an efficient way.  It's not surprising 

that the Alipay logo is bound to become ubiquitous in Thailand be it at department store counters, 

street stalls or in convenience stores as Alilpay transaction become part of people’s everyday lives 

in Thailand in just a few short years (Huang, 2015, 125). Although only about a quarter of payments 

are paid by Alipay online payment system, there is a strong desire for changing payment because 

the stores have many Chinese customers. By 2017, Alipay has over 450 million users in the world, 

and it has over 10,000 retailers in Thailand (Feng, 2017, 23). 

 Alipay is a payment platform that connects merchants and Chinese customers.  The Alipay 

payment option would help boost spending by Chinese tourists at the merchants who accept Alipay, 

and better connect their merchants to the Chinese customers Although the using group is almost 

Chinese tourists, however, as the biggest group of foreigner tourists, the behavior of Chinese                        

tourists has already impacted to Thai merchants. In recent years, many shopping centers and 

convenience stores in Thailand use the Alipay online payment system to facilitate Chinese tourists, 

especially in tourist attractions.  No matter whether they are shopping malls or small gift shops, to 

attract Chinese customers, more and more merchants are realizing the importance of using Alipay.  

According to incomplete statistics, there are more than 100 merchants in Chiang Mai to accept 

Alipay as a payment option. (Jeyashoke, Vongterapak & Long, 2014, 7)
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 Now, in Thailand, Alipay online payment system not only becomes the primary means of attracting 

Chinese customers by Thai retailers, such as restaurants, shopping malls, duty-free shops and 

convenience stores, but also more and more Thai commercial banks become its financial partner. 

Kasikorn Bank, one of the most important commercial banks in Thailand, has already designed a 

new mobile app which can support payments by scanning QR codes.  This means that Chinese 

tourists can pay using their regular accounts in Renminbi, and the money arrives in Thailand                      

accounts in the Thai currency, so that they do not need to exchange currency when they travel to 

Thailand. And they do not need to worry about exchange rates because, in generally, the exchange 

rate in Alipay is higher than banks.  This Kasikorn app is expected to cover 200,000 shops and 

quickly adopted in the whole country by the end of 2017. (China Daily, 2017, 1)

 On the base of the above, author believes the development prospect of Alipay online                   

payment in Thailand is extremely feasible. First of all, Thailand earns most of its income from the 

tourist trade, tourism drives the consumption effectively, and Chinese tourists are the most                               

important foreign tourists in Thailand. It causes Thailand tourism industry must be adjusted payment 

system to encourage Chinese tourist consumption and increase tourism income of Thai tourist 

destination.  What is more, with the popularity of smart phones and incoming of mobile internet 

area, as the most important application type, online payment as grown rapidly and is favored by 

mobile users. Most Chinese visitors in Thailand prefer to use Alipay, especially young people who 

still use smart phone and network in Thailand. It is very convenient for them to use their smart phone 

to pay. They only need to sweep the QR code instead of the cash Thai Baht.  

Limitation of Alipay

 Although Alipay online payment systems has been able to partner with international brands 

and retailers eager to capitalize on Chinese tourists. And even QR codes are common sights in 

many parts of Thailand. However, Alipay reached cooperation with Thai enterprise which is not only 

the opportunity, but also enormous challenge for Thailand market, especially in the area of                             

security control, reliability, acceptability and legality. 

 1. Security Control

      Security control of an online payment system has naturally been the most attended 

and emphasized by the users because the system links to users’ financial details. Because it hasn’t 

set up a perfect safety management system and a standard process for the third-party online                   

payment in China, so that it will lead up to operational risks, for example, cursoriness from the 

seller or the shopkeeper, breaching the duty from the third-party.
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 2. Reliability

      The next important factor is reliability of Alipay online payment system. Reliability is an 

effective determinant of web-based service quality. For instance, the interests between buyer and 

seller will damaged if the third-party payment operator default for the contact. In other words, Alipay 

online payment didn’t sent the money to the Thai seller, the Thai seller will faced liquidity risk. 

Therefore, the Bank of Thailand, the country’s central bank, has warned local merchants that it may 

be risky to use unauthorized payment services from China.  It will be hard for Thai merchants to 

get their money back if any economic disputes arise, as the Chinese payment services are not 

regulated by Thai authorities. (Huang, 2016, 1)

 3. Acceptability

     Although Alipay online payment system has developed in China, it is still a new                       

payment method to Thai people. As the researchers Guo & Noor (2011) point out that customers 

with different ages have their own to consumption idea. For example, the old generation pays                     

attention to the quality of the product. However, the young generation pays more attention to the 

experience of goods. By the same token, it is a big challenge to change Thai people’s consumption 

habits that from the traditional consumption and payment to combination of traditional payment and 

online payment.

 4. Legality

     The legal responsibility of the third-party online payment is not very clear in China even 

though it has developed more than ten years. The situation in Thailand now is also similar that 

Thailand doesn’t have the specific legal for online payment, is hard for the law to protect the parties 

for the online payment if there has some dispute issues. Another legal risk is that the character of 

the business is undefined.

Conclusion 
 This article makes a brief review the development of Alipay in China and abroad,                                   

especially in the using situation of Alipay in Thailand. Although to many of the countries, online 

payment platform has become a popular trend, Alipay brings great development space to Thailand's 

tourism industry. However, as a new payment platform, it is needed to perfect gradually and                   

struggle continuously in the future.

 According to the above information about using situation of Alipay in Thailand, author 

believes that if Alipay wants to continue develop, it must continue to play the development of                 
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advantage, and to improve the existing deficiencies, in particular, to expand the depth of cooperation 

with Thai local financial institutions, banks, and establish an international business relationship with 

different banks. Despite the user base of Alipay now is still primarily Chinese, but it's actually                  

readily apparent that Thailand constitutes a big financial transaction pie.  

 Author also believes that with the continual development of Alipay in Thailand, more and 

more Thai people have putting into the upsurge of using Alipay. Facing new trends of payment, 

Thai lifestyle and consumer habits will be adjusted and Thai people should change  their business 

pattern in time. Alipay online payment system can provide a simple online payment services in 

order to help Thai people build trust and confidence in online  transactions. Additionally, the online 

assistance helps build trust between sellers and buyers, and further makes shoppers feel                              

comfortable while shopping.  
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การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD E-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
’ 



  อุเทน เลานําทา1*    ,   นาถนภา นิลนิยม2

  Uthen Laonamtha1*  ,    Natnapha Nilniyom2

1,2คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1,2Mahasarakham Businesss School, Mahasarakham University

Khamriang Sub-district, Kantarawichai District, Maha Sarakham Province 44150

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: uthen.l@acc.msu.ac.th

บทคัดยอ
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่สาํรวจระดบัความพงึพอใจของการนาํสงงบการเงินทางอเิล็กทรอนกิส 

DBD e-Filing โดยความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัย                            

ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก 685 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเกี่ยวกับความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา                                     

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของการนําสงงบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจอยูในระดับมาก (x̅ = 3.58) สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

พบวา การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสมีความซับซอนมากกวาระบบเดิม และจากผลการการวิจัย                     

ดังกลาวทําใหไดแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน                  

ใหระบบใชงานงาย สามารถย่ืนขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย                     

การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาท่ีของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหา                          

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกสยังคงมีความจําเปน

คําสําคัญ
 ความพึงพอใจ   โดยสมัครใจ   การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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Abstract
 The purpose of this research were explore user’s satisfaction level on voluntary Department 
of Business Development electronic filing (DBD e-Filing) of listed companies in the Stock Exchange 
of Thailand (SET) who voluntary DBD e-Filing. This research was conducted by using questionnaire 
to collect data from 685 Thai-listed firms. The data was analyzed by using statistics: frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The results indicate that the voluntary DBD e-Filing of 
listed companies in the Stock Exchange of Thailand was high  (x̅ =3.58). In addition, users felt that 
application submit and approval system on internet was so complicated and took much time that 
the tradition system. The suggestions are: the Department of Business Development should make 
the system easier so that user can file themselves with little or no difficulty, and to secure user’s 

information, seminar and to provide staff to answer the inquiries are necessary.

Keywords
 Satisfaction,   Voluntary,   DBD e-Filing

บทนํา
 เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในโลกปจจุบัน หนวยงานรัฐบาล             

ในหลายประเทศไดพัฒนาความสามารถในการใหบริการแกประชาชนโดยใชประโยชนของเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสหรือท่ีเรียกวา e-Government ประเทศไทยไดนําเอาเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด                       

แกประชาชนผู รับบริการที่รวดเร็วขึ้น ยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นในภาพรวมของ                                     

การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแนวโนมในปจจุบันพบวาพฤติกรรมของคนในประเทศไทยมีการใชและ                       

พึ่งพาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ (Rattanaphan, 2016, 146)

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา (The Department of Business Development) กระทรวงพาณิชยเปน     

หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเร่ิมทําหนาที่                 

ตั้งแตสนับสนุนการจัดต้ังธุรกิจไปจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ และไดนําเอาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมาสนับสนุน                

การใหบริการอิเล็กทรอนิกสแกภาคประชาชนในหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การใหบริการรับรองสําเนา

เอกสารสําคัญนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) การใหบริการสําหรับผูทําบัญชีในระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Account) รวมถึงการใหบริการที่กําลังอยูในความสนใจลาสุดคือ การรับ-สงงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 10 กําหนดใหนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย                       

ของไทยใหยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่งบการเงินไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญและนิติบุคคล               

ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงกิจการรวมคามีหนาท่ียื่น                  

งบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวยเชนกัน โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี                            
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16 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเริ่มนํานวัตกรรมการใหบริการรับ-สงงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing มาสนับสนุนการรับงบการเงินจากนิติบุคคลเปนคร้ังแรกในประเทศไทย                 

ซึง่กอนหนาน้ันงบการเงินแบบเดิมจะถกูนําสงในรปูแบบกระดาษ ซึง่ทําใหกรมพฒันาธรุกิจการคาตองรับภาระ

ในการจัดเก็บเอกสารเปนจํานวนมากดวยระบบภาพและทําการบันทึกขอมูลใหมโดยเจาหนาที่ของ                                

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งใชเวลาไมตํ่ากวา 5-6 เดือน อีกทั้งยังเกิดความไมทันสมัยของขอมูลในงบการเงิน

ในการนําเอาขอมูลเหลานี้ไปใชเพื่อการตัดสินใจ (Department of Business Development, 2015b)                             

ดังน้ันเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ทันตอเวลาในแงของการรวบรวมขอมูล การส่ือสารขอมูล                                    

การแบงปนขอมูลความโปรงใสและเชื่อถือได การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing                                         

จงึเขามาชวยในการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและนําเสนอขอมูล ทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพ  (Laonamtha, 2016, 18) สาํหรบัประเทศไทยนับเปนประเทศท่ี 22 ของโลกและเปนประเทศท่ี 2 

ในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)                     

ซึง่เปนภาษาคอมพวิเตอรทีใ่ชในการแลกเปลีย่นขอมูลรายงานทางธรุกิจในการนาํสงงบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส  

DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)

 ในบริบทของประเทศทีก่าํลังพัฒนาอยางประเทศไทยถอืวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจในการนาํเอาเทคโนโลยี 

XBRL มาชวยในการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินของนิติบุคคล ถือเปนการจัดเก็บและเผยแพร

ขอมลูทางการบญัชทีีพ่รอมสาํหรบันาํไปใชในการกาํหนดนโยบายภาครฐั ตลอดจนเปนประโยชนตอผูใชขอมลู

ทุกกลุมท่ีตองใชขอมูล งบการเงินท่ีนําสงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดง                     

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ันในการนําสงสงงบการเงิน               

ยังตองสงเอกสารที่เกี่ยวของกับ แบบนําสงงบการเงิน (สบช.3) รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําเนาบัญชี

รายชื่อผูถือหุน สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปที่ไดรับอนุมัติงบการเงินแลวและรายงานประจําป  

(Department of Business Development, 2015b) ทั้งนี้แตกตางกันตามประเภทธุรกิจที่ไดจดทะเบียน                     

จัดต้ังกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดังน้ันเพื่อเปนการสนับสนุนการนําสงงบการเงินของผู ประกอบการ                            

กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดร วมมือกับพันธมิตร 9 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย                                

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ                 

และสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั (คปภ.)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สาํนักงานพัฒนา                      

ธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส (องคการมหาชน) สภาวชิาชพีบญัชีในประเทศไทย และบรษัิท บชิเินส ออนไลน จาํกดั 

(มหาชน) ในการปรับใชและใหบริการนวัตกรรมรับสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing                                      

โดยมีเปาหมายและการทํางานรวมกัน 3 ดานหลัก คือ ดานการเชื่อมโยงขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน                 

ดานการจัดทํารายการรหัสทางบัญชี (Taxonomy) และดานความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

ที่เก่ียวของกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส (Sangkomkamhang, 2015, 30) หากระบบ                     

การนําสงงบการเงนิทางอิเล็กทรอนกิสสาํเรจ็ตามเปาหมายทีต่ัง้ไวจะทาํใหประสทิธิภาพของตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทยปรับจากระดับตํ่า (Aiemsaart& Wanrapee, 2013, 349) ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได
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 ถึงแมวาการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จะชวยแกไขปญหาการนําสง                             

งบการเงินดวยรูปแบบกระดาษแบบเดิม แตการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใหบริการ                               

รับ-สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสก็อาจไมงายนัก เพราะเปนส่ิงใหมที่ผูที่เก่ียวของกับเรื่องนี้ตองศึกษา                             

ปรับตัวและเตรียมความพรอมในทุกดานเพื่อรองรับนวัตกรรมน้ี ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา                                     

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบวาตั้งแตวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2558 มีนิติบุคคลสนใจสมัครลงทะเบียนแลว

จํานวน 11,567 ราย แตแสดงตนตอเจาหนาที่จํานวน 6,038 ราย โดยนิติบุคคลเหลานั้นไดนําสงงบการเงิน

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing เพียง 2,002 ราย ซึ่งหากเทียบกับนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีตองยื่น                                 

งบการเงินในรอบปนี้ประมาณ 613,509 ราย คิดเปนเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น (Chatbut, 2016) การบังคับ                

ใชกับทุกนิติบุคคลพรอมกันทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2560 อาจจะทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปรับใช

ระบบการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทอนิกส DBD e-Filing ขึ้นได จากการศึกษาของผูวิจัยพบวางานวิจัย                    

ในอดีตจํานวนมากไดระบุถึงปจจัยท่ีทําใหรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมประสบความสําเร็จ คือ ความพรอม                       

ดานโครงสรางทางเทคโนโลยี การใหความรูที่ถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ การขาดความชวยเหลือ                 

จากเจาหนาทีภ่าครัฐในการตอบปญหาท่ีเกีย่วของกับระบบบริการจากรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส (Chatbut, 2016, 

105-107; Chearuprom & Khongsawatkiat, 2013, 298; Kojittawanij & Phadoongsitthi, 2010, 35-36; 

Polwattanakul & Runglertkrengkrai, 2007, 2-3) 

 การศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยเหตุผล

สําคัญคือ กลุมตัวอยางน้ีถูกกําหนดใหเปนกลุมอาสาสมัครเปาหมายในโครงการนํารองสําหรับย่ืนงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing กอนจะมีการบังคับใชทั้งหมดกับนิติบุคคลผูที่มีหนาท่ีนําสงงบการเงิน 

โครงการนํารองนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับพันธมิตรตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนมา 

โดยมีเปาหมายในกลุมของ SET100 กอนจะขยายไปยังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เหลือ                              

ดงันัน้กลุมตวัอยางน้ีสวนหนึง่จะเปนกลุมบริษทัทีเ่คยมปีระสบการณในการนาํสงงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส

มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง งานวิจัย เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะทําใหทราบถึง

แนวทางในการปรับปรุงแกไขและพฒันาระบบ วธิกีารหรอืรปูแบบการนาํสงงบการเงนิทางระบบอเิลก็ทรอนกิส 

DBD e-Filing ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รองรับการนําสงงบการเงินท้ังหมดในอนาคต อีกท้ังยังสามารถ                           

นาํผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางสาํหรบัแนะนาํใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยงานภาครัฐอ่ืน

ที่เก่ียวของไดทราบถึงระดับความพึงพอใจ รวมถึงปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการสํารวจ

การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จากผูใชระบบ

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                              

ตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
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ทบทวนวรรณกรรม
 Department of Business Development – Electronic Filing (DBD e-Filing) หมายถงึ การประยกุต

ใชเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล (XBRL Technology) สําหรับการรับ-สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                                   

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีเปนไปตามหลักความท่ัวถึง  เทาเทียม ทันทีทันใด โปรงใสและเปนธรรมาภิบาล

ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยท่ีเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)                                      

เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลรายงานทางธุรกิจ นิยมใชกับรายงาน

ทางการเงินผานการติดรหัสแถบ (Barcode) ของรหัสรายการทางบัญชีที่สื่อคอมพิวเตอรสามารถอานได                   

ซึ่งตองตรงกับอภิธานศัพท (Taxonomy) ที่ถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกันแตแตกตางกันไปตาม                     

ประเภทธุรกิจ และทําใหรายงานทางการเงินที่นําเสนอมีลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลที่ครบถวน                               

(Laonamtha, 2016, 9)

 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558 และประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการย่ืนงบการเงิน รอบปบัญชี พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 (Department of Business Development, 2016) ไดกําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการนําสงงบการเงินไววา ใหผู มีหนาที่จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                   

ซึ่งประกอบไปดวยหางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศแตประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคาและ

หอการคาจะตองปดบญัชีและยืน่งบการเงนิตอกรมพฒันาธรุกิจการคาโดยใหจดัทาํบัญชีใหตรงตอความเปนจริง

และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อยางถูกตองและการยื่นงบการเงินและรายงาน                             

การสอบบัญชีทางอิเล็กทรอนิกสตามแบบนําสงงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ซึ่งในการยื่นงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing นั้น ใหดําเนินการจดทะเบียนและขอมีรหัสผูใชงานและรหัสผานแทน                                  

การลงลายมือช่ือในงบการเงิน รายงานประจําป งบแสดงฐานะการเงินบัญชีกําไรขาดทุน สําเนารายงาน                  

การประชุมผูถอืหุน แบบ ส.บช.3 ซึง่ในประกาศดงักลาวยงัระบุอกีวาในกรณีทีผู่มหีนาทีจ่ดัทําบัญชียงัไมพรอม

ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ใหยื่นดวยตนเองหรือนําสงทางไปรษณียภายในระยะเวลา                  

ที่กําหนดและย่ืนงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกสอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะ

ตามกฎหมาย จึงจะถือไดวาปฏิบัติไดถูกตองตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจทั้งสองฉบับ

 ขั้นตอนสําคัญของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี                                    

(Department of Business Development, 2016)

 1. ขั้นตอนท่ี 1 การขอรหัสผูใชงานและรหัสผาน ผูมีหนาท่ีนําสงงบการเงินท่ีประสงคจะนําสง                    

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ดวยเทคโนโลยี XBRL จะตองกรอกแบบคําขอและลงทะเบียน

ผานเว็บไซต http://www.dbd.go.th ตอเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพื่อขออนุมัติรหัสผูใชงานและ

รหัสผานในการเขาใชงานระบบคร้ังแรก  แบบคําขอนี้จะตองลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล 

แบบคําขอนี้ทําไดสองวิธีคือ ดาวนโหลดแบบคําขอจากหนาเว็บไซตและกรอกขอมูลเองกอนยื่นตอเจาหนาที่

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือกรอกขอมูลผานหนาเว็ปไซตเลยก็ได
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 2. ขั้นตอนที่ 2 การนําสงงบการเงินพรอมบัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับรูปแบบงบการเงินที่สามารถ

นําสงงบการเงินได ประกอบไปดวย 4 รูปแบบ ดังนี้

  2.1 รปูแบบ e-Form ผูใชสามารถบนัทึกขอมูลไดโดยตรงผานหนาเวป็ไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา พรอมแนบไฟล (PDF: Portable Document Format) ตามที่ถูกกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลรหัสรายการบัญชี (Taxonomy) กอนอนุมัติการนําสง                  

งบการเงิน 

  2.2 รูปแบบ XBRL in Excel เปนรูปแบบที่ผู ใชจะตองดาวนโหลดตนแบบงบการเงิน                              

(Excel Template) จากหนาเวบ็ไซตของกรมพัฒนาธรุกจิการคาและเลอืกตนแบบงบการเงินตามประเภทธรุกจิ

เพื่อบันทึกขอมูลงบการเงินนําสงพรอมแนบไฟล PDF ผานระบบ DBD e-Filing 

  2.3 รูปแบบ XBRL สําหรับผูใชที่มีซอฟตแวรระบบบัญชีมาตรฐานและไดมีระบบที่รองรับ 

XBRL ที่รองรับ Taxonomy Template จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

  2.4  รูปแบบ XBRL Web Service ใชในกรณีที่ซอฟตแวรนั้นๆ รองรับการนําสงงบการเงิน                    

ตามโครงสรางที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดกําหนดไว

   สําหรับงบการเงินที่นําสงในรอบปบัญชี พ.ศ.2558 นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด              

ใหนําสงไดเพียง 2 รูปแบบเทานั้น คือ รูปแบบ e-Form และ XBRL in Excel ซึง่ในแตละรปูแบบน้ันประกอบ

ไปดวย 3 ขัน้ตอนยอยคอื การเตรียมขอมลู การนาํสงขอมลูและการตรวจสอบผล สวนบญัชรีายชือ่ผูถอืหุนนัน้                

จะเปนขัน้ตอนทีท่าํหลงัจากกรอกขอมลูงบการเงนิในระบบอิเลก็ทรอนกิสเรยีบรอยแลว บญัชีรายชือ่ผูถอืหุนจะ                  

กรอกขอมลูผาน Web Form บนหนาเวบ็ไซตของกรมพฒันาธุรกจิการคา โดยระบบจะทาํการตรวจสอบความถกูตอง

ของผลรวมจํานวนหุนและจํานวนผูถือหุนในรูปแบบ PDF  ใหโดยอัตโนมัติ

 3. ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบสถานะการนําสง  มีการรองรับการตรวจสอบดูประวัติการนําสง                   

ยอนหลังไดสําหรับงบการเงินท่ีนําสงผานทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ทั้งสองรูปแบบและบัญชีรายชื่อ                 

ผูถือหุน ในข้ันตอนน้ียังสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา                             

ไดอีกดวยวางบการเงินที่นําสงไดรับการอนุมตัิหรือไม

วิธีการวิจัย
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research Methodology) ประชากรและ                      

กลุมตัวอยาง  โดยประชากร คอื บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากฐานขอมูลรายช่ือ

บริษัทจดทะเบียนจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  http://www.set.or.th                               

จํานวนทั้งหมด 685 บริษัท ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Stock Exchange of Thailand, 

2015) ซึ่งเปนชวงเวลากอนกฎหมายมีผลบังคับใช โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนท่ีสมบูรณและ                                                    

ใชในการประมวลผล จากบริษัทจํานวน 114 บริษัท ซึ่งจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนจากการศึกษา                       

ในชวงเวลาดังกลาว ในจํานวนทั้งหมดนี้มีเพียง 52 บริษัทเทานั้น ที่ไดนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                 
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DBD e-Filing โดยสมัครใจ

 เครื่องมือวิจัย การศึกษานี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา โดยเก็บขอมูลจาก                              

บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย แบงแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คอื 1) สอบถามเกีย่วกบั
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไปของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
2) สอบถามถึงระดับความพึงพอใจตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing แบบสอบถาม
เปนมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ และสวนที่ 3) เปนการแสดง                      
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                      
DBD e-Filing เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา                     

จากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว

 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนสําหรับการ
วัดคาระดับคะแนนของแบบสอบถาม เปนดังนี้ (Srisa-ard, 2010, 99-100)
 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด   กําหนดให 5  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น มาก   กําหนดให 4  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  กําหนดให 3  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น นอย   กําหนดให 2  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด  กําหนดให 1  คะแนน
 จากน้ันวิเคราะหคาคะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย ดงัน้ี
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย  
 ผลจากการสํารวจถึงระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                        
DBD e-Filing โดยสมคัรใจของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรปุผลการศกึษาไดดงันี้
 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.10) มอีายมุากกวา 40 ป (รอยละ 64.90)  
สถานภาพสมรส (รอยละ 62.30) มีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายบัญชี/หัวหนาแผนกบัญชี (รอยละ 79.82) 
ระดับการศึกษาสงูกวาปริญญาตรี (รอยละ 47.40) มรีายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 75,000 บาท (รอยละ 36.80) 
ประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป (รอยละ 66.70) ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากกวา 10 ปขึ้นไป (รอยละ 93.90) มีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต มากกวา 10 ปขึ้นไป 
(รอยละ 76.30) มจีาํนวนครัง้ทีเ่ขารบัการอบรมดานวิชาชีพ 1-2 ครัง้/ป (รอยละ 43.90) และผูตอบแบบสอบถาม

มีประสบการณในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพียง 52 บริษัท (รอยละ 45.60)
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 2. ระดบัความพงึพอใจของการนาํสงงบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส DBD e-Filing โดยสมัครใจ

ตารางที่ 1

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                          

DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  

 DBD e-Filing  
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 จากตารางที ่1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการนําสงงบการเงนิทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing 

โดยสมัครใจมีความเห็นเกี่ยวกับระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและ    

มีฟงกชันในการคนหาท่ีดี คนหาขอมูลท่ีจําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็วอยูในระดับมาก (x̅ = 3.60)                                 

ระบบ DBD e-Filing มกีารตอบสนองทีด่ ีพรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานไดในเวลาทีต่องการอยูในระดบัมาก 

(x̅ = 3.62) ระบบ DBD e-Filing ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูใชเรียนรูไดงาย เน้ือหามีความสอดคลองกัน                   

สวยงาม สามารถปฏิบตัติามคาํชีแ้จงในแตละขัน้ตอนไดงายโดยไมมปีญหาตดิขดัอยูในระดับมาก (x̅ = 3.56) 

ระบบ DBD e-Filing มีรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสม สามารถเขาใจไดงาย สอดคลองกับ                                       

สิ่งที่ผูใชตองการและสื่อสารขอมูลไดงายอยูในระดับมาก (x̅ = 3.52) ขอมูลจากระบบ e-Filing เปนขอมูล                  

ที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตามความตองการของผูใชอยู ในระดับมาก (x̅ = 3.71) ขอมูลจากระบบ                                 

DBD e-Filing นําเสนอไดอยางถูกตอง รูปแบบเหมาะสม ทันสมัยและเปนประโยชนอยูในระดับมาก                                  

(x̅ = 3.71) ระบบ DBD e-Filing มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีกระบวนการในการปองกัน                        

ความเปนสวนตัวของผูใชไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก (x̅ = 3.63) ระบบ DBD e-Filing มีระบบสนับสนุน

ชวยเหลือและพรอมตอบสนองตอคําของผูใชไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก (x̅ = 3.58) ระบบ DBD e-Filing 

มีระบบบริการขอมูลและพรอมแกไขปญหาตางๆ จากระบบอยางเพียงพอ สามารถสรางความมั่นใจ                                

ใหกับผูใชงานไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก (x̅ = 3.48) เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอม                                

ใหความชวยเหลืออยางเต็มใจในการบริการอยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) โดยภาพรวมทานพึงพอใจในระบบ                   

DBD e-Filing อยูในระดับมาก (x̅ = 3.52)  ความพึงพอใจในการใชงานระบบ DBD e-Filing อยูในระดับมาก 

(x̅ = 3.46) และมีความพึงพอใจและจะนําสงงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ตอไปอยูในระดับมาก                   

(x̅ 3.56)

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

  จากแบบสอบถามในสวนของการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถาม                 

ไดเสนอแนะประเด็นตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการนาํสงงบการเงนิทางอเิล็กทรอนกิส DBD e-Filing วากรมพฒันา

ธุรกิจการคาตองเรงประชาสัมพันธใหทราบถึงวิธกีารในการกรอกขอมูล ขั้นตอนและกระบวนการท่ีเกี่ยวของ

ทั้งหมด ควรเล่ือนการบังคับใหนิติบุคคลท้ังหมดท่ีจะตองยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing                     

ออกไปอีกซักระยะเพ่ือเปนการปรับตัว เน่ืองจากนวัตกรรมนี้ตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจและ         

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอยางมาก นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามยังแนะนําใหกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาจัดเตรียมความพรอมในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับระบบ และตองจัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อคอย                       

ตอบคําถาม ปญหาและขอสงสัยในกรณีที่การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing มีปญหา                 

ทั้งระหวางและหลังการนําสง
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อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing        

โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนผูบริหารฝายบัญชีเพศหญิง ซึ่งผูบริหาร               

มีบทบาทสําคัญตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจ ผูบริหารฝายบัญชี     

สวนใหญมคีณุสมบัตเิปนไปตามพระราชบญัญัตวิชิาชพีบัญชี พ.ศ. 2547 ทีต่องพฒันาความรูทางดานวชิาชีพ

อยางตอเนื่องและนอกจากจะมีความรูดานบัญชีแลวยังพบอีกวาผูบริหารมีความสามารถในการใช

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในระดับเพียงพอ และยาวนานที่จะประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับ                          

การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing

 ระดับของความพึงพอใจการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจของ                  

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยพบวาโดยรวมอยูในระดบัมาก โดยระดบัของความพงึพอใจ

ใน 5 เรื่องแรก คือ 1) ขอมูลที่ไดจากระบบ DBD e-Filing เปนขอมูลที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตาม                                

ความตองการของผูใช นําเสนอไดอยางถูกตอง รูปแบบเหมาะสม ทันสมัยและเปนประโยชน 2) เจาหนาท่ี              

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอมใหความชวยเหลืออยางเต็มใจในการบริการ 3) ระบบ DBD e-Filing                         

มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีและมีกระบวนการในการปองกันความเปนสวนตัวของผูใชไดเปนอยางดี                 

4) ระบบ DBD e-Filing มีการตอบสนองที่ดี พรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานไดในเวลาที่ตองการ และ                

5) ระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและมีฟงกชั่นในการคนหาท่ีดี                  

คนหาขอมูลท่ีจําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ีผลการศึกษาระดับของความพึงพอใจของการนําสง                     

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing สอดคลองกับงานวิจัยของ Chatbut (2016, 104-107)                                      

ที่ระบุว าการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ของนิติบุคคลที่มีหนาที่ต องนําสง                                          

ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติที่ดีตอการใชระบบ และรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการนําสงงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing อยูในระดับมากเชนกัน

สรุป
 จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา แนวทางในการพัฒนาการนําสงงบการเงินของ                              

กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย                               

ตองสนับสนุนใหระบบใชงานงาย สามารถย่ืนขอมูลไดสะดวกทุกข้ันตอนโดยไมติดขัด ขอมูลท่ีนําสง                                  

มีความปลอดภัย การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาที่ของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับ                    

คอยตอบปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล

 1. ผลของการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับมาก                         

อาจเน่ืองจากวากลุมผูตอบแบบสอบถามนี้อยูในโครงการนํารองซึ่งมีความพรอมและสมัครใจในการเขารวม
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โครงการแตแรกอยูแลว การศึกษาคร้ังตอไปควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุมอ่ืนเพ่ือขยายขอบเขต

ของการศึกษาใหกวางขึ้นเพื่อเปรียบเทียบยืนยันผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้

 2. เมือ่ถงึกาํหนดเวลาท่ีกรมพฒันาธรุกจิการคาบงัคบัใหนติบิคุคลนาํสงงบการเงินทางอิเลก็ทรอนกิส 

DBD e-Filing ทั้งหมดในป พ.ศ. 2560 ควรจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงปญหาและอุปสรรคอื่นของการนําสง                                        

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคาตองเตรียมความพรอมในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม

อบรมสัมมนาเพ่ือใหความรูแกผูใชระบบและผูที่เก่ียวของท้ังหมด รวมถึงเตรียมพัฒนาฝกอบรมเจาหนาท่ี                  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพือ่รองรบัการตอบคาํถามและใหความชวยเหลอืในกรณทีีผู่ใชงานประสบปญหา

จากการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing

 ประโยชนของงานวิจัย

 จากผลการวจิยัดงักลาวสามารถสรปุไดวา แนวทางในการพฒันาการนาํสงงบการเงนิของกรมพฒันา

ธุรกิจการคา จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน                           

ใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย                       

การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาท่ีของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหาท่ีเกิดข้ึน

เกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโนโลยีเอกซบีอารแอล
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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูโดยสาร                  
ที่มีตอการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบินของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง                                     
3 สายการบิน ไดแก นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ผูโดยสารชาวไทย                                     
ที่เดินทางภายในท่ีใชและเคยใชบริการสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในทาอากาศยานเชียงใหม 
จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย                        
และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน นาํเสนอผลการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูโดยสาร

ดวยเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนนิงาน (Importance Performance Analysis: IPA) 
 ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคาดหวังในระดับมากที่สุด                  
ดวยคาเฉลี่ย 4.50 และมีระดับความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.00 และ                                
เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสาร                               
พบวาคะแนนเฉล่ียอยูใน Quadrant II ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหบริการสายการบินมีการจัดการท่ีดีแลว                            

ตามความพึงพอใจของผูโดยสารและควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว 
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คําสําคัญ
 ความคาดหวัง    ความพึงพอใจ   การบริการของสายการบิน   สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง

Abstract
 The purpose of this article is to study and compare expectations. Passenger Satisfaction 

with Ground Services and Airplane Services The airline's three high-quality airlines are                                          

Nok Air, Thai Lion Air, and Thai Smile. Thai passengers traveling within the country used and used 

high-quality airlines in Chiang Mai Airport by collecting data from 400 passengers the questionnaire. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. To present 

the result of passenger's expectations and satisfaction compared with the tool as                                                                       

Importance-Performance Analysis (IPA) and the inference hypothesis.

 The results showed that most of the samples had the highest level of expectations, with a 

mean of 4.50 and a high level of satisfaction with the service. The mean score was 4.00 and when 

comparing the average score between expectation and satisfaction of passengers. The average 

score is in the second Quadrant, which shows that the carrier is well managed. Based on                                   

passenger satisfaction and performance should be maintained.

Keywords
 Expectation,  Satisfaction,  Airline Service,  Premium Low-Cost Airlines

บทนํา
 อตุสาหกรรมการบินถือเปนภาคเศรษฐกจิท่ีมคีวามสาํคัญและสรางรายไดเปนอันดับตนของประเทศ 

โดยเฉพาะรายไดจากภาคธุรกิจการบินโดยตรงท่ีมาจากสายการบิน สนามบิน และบริการภาคพ้ืนดิน                               

ซึ่งมีมูลคามากถึง 64,000 ลานบาท รวมถึงรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จํานวน 44,000 ลานบาท                                       

จงึทาํใหเกดิการขยายสวนแบงทางการตลาดของสายการบิน โดยเฉพาะในกลุมของสายการบินราคาประหยัด

คุณภาพสูงที่มีจํานวนเท่ียวบินที่เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจสายการบินสวนใหญในกลุมนี้จึงเนนทําการตลาด                                     

ที่แขงขันดานราคา ตั๋วโดยสารท่ีมีราคาถูก โปรโมชั่นท่ีมีใหเลือกหลากหลาย และเสนทางการบินใหมๆ                         

เพื่อสรางแรงจูงใจในการเลือกใชบริการของผู โดยสาร (Boeing, 2012) ซึ่งจังหวัดเชียงใหมถือเปน                                    

เมืองทองเที่ยวอันดับตนของประเทศ ที่นักทองเที่ยวสวนใหญทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรูจัก และปรารถนา

ทีจ่ะมาเยอืน สาํหรับในป พ.ศ. 2558  ทีผ่านมาทาอากาศยานเชียงใหม มจีาํนวนผูใชบริการสายการบนิระหวาง

ประเทศและในประเทศสูงถึง 8,365,851 คน (Airports of Thailand PLC., 2015) 
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 จากพฤติกรรม ความตองการรับบริการ และการแขงขันที่รุนแรงในตลาดสายการบินราคาประหยัด

คณุภาพสูงดงักลาว พบวา  ราคาไมใชปจจยัสาํคญัอนัดบัตนในการเลือกใชบรกิารของสายการบินโดยเฉพาะ

ในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง และการรับรูคุณภาพการบริการของผูใชจะผันแปรไปตาม                

ความตองการของผูใช ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของ Millett (1954) ที่กลาวถึงความพึงพอใจตอการใชบริการ 

เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑที่เห็นหรือเขาใจ กับความคาดหวัง                

ของผูใชบรกิาร เพือ่นาํผลทีไ่ดมาพฒันา ปรบัปรุงการใหบริการใหมปีระสทิธภิาพ และสนองตอความคาดหวงั

ของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิผล 

 จึงเปนเหตุผลสําคัญในการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ                             

ของผูโดยสารทีร่บัการบรกิารของสายการบินราคาประหยัดคณุภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

ดวยเคร่ืองมอืในการวเิคราะหความสําคัญและผลการดาํเนนิงาน (Importance Performance Analysis: IPA) 

ที่ถูกนํามาใชเพ่ือแสดงเห็นถึงส่ิงท่ีลูกคาใหความสําคัญและประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน                              

ทีใ่หบรกิาร ทีช่วยใหผูประกอบการหรอืผูบรหิารเขาใจและประเมนิผลการบริการของธรุกิจไดดขีึน้ และสามารถ

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (Wade & Eagles, 2003) ซึ่งเทคนิค IPA นี้                         

จะนํามาใชในการวิเคราะหผลของความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการวามีความสัมพันธกัน               

ในลักษณะใด ในรูปแบบกราฟ เพื่อใหผลการวิจัยมีความชัดเจนสามารถนําไปใชในการแกปญหาและ                  

พัฒนา และเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีรับการบริการของสายการบิน                          

ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีรับการบริการของ                          

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดของ Millett (1954) เก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชบริการเปนผลมา                        

จากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเห็นหรือเขาใจกับความคาดหวัง                   

ของผูใช บริการในดานการบริการภาคพ้ืนดินและดานการบริการบนเครื่องบิน โดยวัดจากการใหบริการ                            

ที่เทาเทียมกัน การใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ และการใหบริการที่มีความกาวหนา มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย และเพ่ือใหเห็นภาพรวม                

ในแตละดานใหชัดเจนขึ้น จึงเลือกใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA)                  

ของ Martilla & James (1977) เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินความสําคัญและผลการดําเนินงานของ                     

ธุรกิจท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูโดยสารท่ีรับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง                                 

ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่ง IPA มีขอไดเปรียบในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ                   
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การประเมินผลการยอมรับและความพึงพอใจของลูกคา และเปนท่ียอมรับวาเปนเคร่ืองมือการประเมิน                              

ทีม่ตีนทนุต่ํา เขาใจงายรวมถึงการใหขอมลูในเชงิลึก นอกจากน้ีการนําเสนอผลการประเมนิ IPA อยูในรปูแบบ

ของกราฟสองมิติ ที่มาจากมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําใหสามารถแปลผลขอมูลที่เขาใจงาย 

และทําใหสามารถนําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธ การตัดสินใจดานการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพ                     

ในการจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจไดดียิ่งขึ้น (Martilla & James, 1977)

  จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

         

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.            

 

6.            

 

7.  

8.          

 

  

 

1.  

2. 
 

3.  

4.  

5.  

6.                 

 

7.  
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(Importance Performance Analysis : IPA)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูโดยสารชาวไทยท่ีเดินทางภายในประเทศท่ีใชและ                           

เคยใชบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 3                       

สายการบนิ คอื นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล โดยวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

มีการเกณฑการคัดเลือก คือ เปนสายการบินที่ใชกลยุทธการดําเนินธุรกิจดานการบินดวยการลดคาใชจาย 

และจัดอยูในกลุมสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศท่ียังคงใหสิทธิ์แกผูโดยสารอยางใด

อยางหนึ่ง เชน ในการโหลดสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินไดฟรีอยางนอย 15 กิโลกรัม เลือกที่นั่งฟรี และ                          

ยังมีของวางและนํ้าดื่มในปริมาณที่จํากัดใหบริการบนเที่ยวบิน 

  เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง                             

ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จากจํานวนประชากร                            

จํานวน 6,451,856 คน โดยกําหนดจากจํานวนผูใชบริการสายการบินในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม                         

ในป พ.ศ. 2558 (Airports of Thailand PLC., 2015)

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

       การวิจยัคร้ังนีเ้ปนงานวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

คือแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด แบงเปน 3 สวน ดังนี้

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูโดยสาร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได วัตถุประสงค

ในการเดินทาง 

  สวนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบิน                       

ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม เปนคําถามปลายปดชนิดแบบประเมินคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

  สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะอืน่ๆ ซึง่มีลกัษณะเปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริการของสายการบินภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

  การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยดําเนินการโดยการทบทวน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจนไดนิยามของตัวแปรท่ีจะศึกษา รางแบบสอบถามใหมีความสอดคลอง                      

กับนิยามของตัวแปรและวัตถุประสงคการวิจัย และสงรางแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน                        

เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จากน้ันเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี                     

ความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.6 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามวัตถุประสงคและ                        

ตรงตามเน้ือหา ซึง่ถือวาขอคําถามนัน้ใชได ในการนําไปสรางแบบสอบถาม  (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

จากน้ันนําไปทดลองเกบ็ขอมูลกับผูโดยสารสายการบิน จาํนวน 30 ชดุ และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability) ดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-Coefficient) คาสัมประสิทธ์ิ                           

อัลฟาครอนบัคของแบบสอบถามความคาดหวังเทากับ 0.971 และความพึงพอใจ เทากับ 0.969                                               

ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได (Cronbach, 1990) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามนี้ไปใชในการวิจัยตอไป
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 

      ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

และสมบูรณของขอมูล จากนัน้จัดเรียงลําดับและลงรหสั เพ่ือจําแนกประเภทขอมูลและนาํขอมูลท่ีไดไปบนัทึก

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสวนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) ในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูโดยสาร 

สวนท่ี 2 คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายความคาดหวังและ                       

ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน สวนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง

และความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน ดวยเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสําคัญ               

และผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA) เพื่อใหธุรกิจสามารถนําผลไปใช                                

ในการดําเนินงานและใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานเรื่องใดกอนหลัง โดยผลการศึกษาความคาดหวัง

และความพึงพอใจ จะมี 4 Quadrants คือ Quadrants I หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวัง                         

อยูในระดับสูงแตความพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับต่ํา Quadrants II หมายถึงระดับความสําคัญ                     

ของความคาดหวังอยูในระดับสูงและคะแนนความพึงพอใจตอการบริการสูง Quadrants III หมายถึงระดับ

ความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับต่ํา และความพึงพอใจตอการบริการก็ตํ่า และ Quadrants IV                  

หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับตํ่า แตความพึงพอใจตอการบริการสูง (Martilla & 

James, 1977)

ผลการวิจัย
 จากการเก็บขอมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการของสายการบิน:    

กรณศีกึษาสายการบนิราคาประหยดัคณุภาพสงูภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จาํนวน 400 คน   มดีงันี้ 

 1.  ขอมูลทั่วไป พบวา ผูโดยสาร รอยละ 60.75 เปนเพศหญิง และอยูในชวงอายุ 21-30 ป                           

รอยละ 42.75 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 55.25 ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ รอยละ 20                       

มีระดับรายไดในชวง 20,001 - 30,000 บาท รอยละ 26.25 และมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือติดตอ                 

เรื่องธุรกิจ รอยละ 36.00

 2.  ผลการศกึษาความคาดหวังและความพงึพอใจของผูโดยสารท่ีรบัการบรกิารของสายการบิน

ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม โดยแบงการบริการออกเปนสองสวน 

คือการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบิน โดยภาพรวมทั้ง 3 สายการบินพบวา กลุมตัวอยางมี

ความคาดหวังในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับในระดับมาก และเมื่อแยกปจจัยยอย

ในการบริการภาคพ้ืนดินพบวา กลุมตัวอยางมคีวามคาดหวังในระดับมากทีส่ดุทุกปจจัย และมีความพงึพอใจ

อยูในระดับมากทุกปจจัยเชนเดียวกัน ในขณะทีป่จจัยยอยในดานการบริการบนเคร่ืองบิน พบวา กลุมตวัอยาง

มีความคาดหวังในระดับมากที่สุดทุกปจจัยและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกปจจัย ยกเวนดาน                        

ความปลอดภัยของเที่ยวบินซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก                 

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหมในภาพรวม

 

 

 

  

 

( X )  

(SD) 

 
 

( X )  

(SD) 

 

 4.49 0.49  4.01 0.64  

 4.51 0.49  3.99 0.68  

 4.50 0.49  4.00 0.66  

ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก                 

สายการบนิราคาประหยัดคณุภาพสงู ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบรกิารภาคพืน้ดนิในภาพรวม

 

( ) 

  

 

( X ) 

 

(SD) 

  

( X ) 

 

(SD) 

 

1.   4.45 0.49 4.12 0.43 

2.  

 

4.43 0.49 4.16 0.50 

3.  4.54 0.49 4.09 0.50 

4.   4.49 0.50 4.00 0.68 

5.  

 

4.49 0.50 3.99 0.75 

6.    

 

4.52 0.50 3.90 0.77 

7.  4.52 0.50 4.03 0.75 

8.  

 

4.50 0.50 3.86 0.77 
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก       

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบริการบนเครื่องบิน            

ในภาพรวม

 

( ) 

  

 

( X ) 

 

(SD) 

  

( X ) 

 

(SD) 

 

1.   4.54 0.49 4.06 0.82 

2.  

 

4.47 0.49 4.18 0.80 

3.  

 

4.52 0.49 3.67 0.57 

4.   4.54 0.49 4.19 0.72 

5.   4.49 0.50 4.23 0.74 

6.   

 

4.51 0.50 3.85 0.57 

7.   4.48 0.50 3.81 0.58 

8.  

 

4.56 0.49 3.98 0.71 

 3. การเปรยีบเทียบความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูโดยสารทีร่บัการบรกิารของสาย

การบนิราคาประหยดัคณุภาพสงูภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ทัง้ 3 สายการบนิ ดวยเคร่ืองมอื

ในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA)                                          

ไดผลการวิจัย ดังนี้   

  3.1. ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบวา คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ                       

ตอการบรกิารทีไ่ดรบัจากสายการบินราคาประหยัดคณุภาพสูงอยูในระดบัสูงซ่ึงตกอยูใน Quadrant II  หมายถึง 

ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี 

ทั้งดานการบริการภาคพื้นดิน และดานการบริการบนเครื่องบิน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ                                 

   สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินและดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA

  3.2. ผลการเปรียบเทียบดานการบริการภาคพื้นดินในภาพรวม พบวา ดานการบริการ                

ภาคพ้ืนดนิ มคีะแนนเฉลีย่ของความคาดหวงัและความพงึพอใจอยูในระดบัสูง ซึง่ตกอยูใน Quadrant II หมายถงึ 

ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี 

โดยกลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการภาคพื้นดินทุกประเด็นสูงกวาระดับ                  

ความพึงพอใจ ดังภาพที่ 3

 

 

ภาพที่ 3:  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ                               

    สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินในภาพรวม ดวย IPA
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  3.3. ผลการเปรียบเทยีบดานการบริการบนเครือ่งบนิในภาพรวม พบวา ดานการบริการบน                    

เคร่ืองบิน มีคะแนนเฉล่ียของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูในระดับสูง ซึ่งตกอยูใน Quadrant II                   

หมายถึง ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการ                           

ไดเปนอยางดี ทั้งน้ีกลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเคร่ืองบินทุกประเด็น              

สูงกวาระดับความพึงพอใจ ดังภาพที่ 4

 

ภาพที่ 4: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ                             

   สายการบินคุณภาพสูงดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยน้ีสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี จากท่ีผลการวิจัยพบวา                  

ผูโดยสารที่เดินทางกับทั้ง 3 สายการบิน มีระดับความคาดหวังมากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายปจจัย

ดานภาคพ้ืนดิน พบวาสวนใหญมีความคาดหวังความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน และดานการบริการ                                  

บนเครื่องบินมีคาดหวังความเปนมืออาชีพในการแกไขปญหาของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน                                               

ในขณะที่ความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปจจัยดานภาคพื้นดิน พบวาสวนใหญ                 

มีความพึงพอใจจากการไดรับการบริการท่ีดีจากพนักงานภาคพื้นดิน และดานบริการบนเครื่องบิน                                      

พบวา ใหความสาํคญักบัความปลอดภัยของเท่ียวบิน ซึง่เม่ือนาํมาเปรียบเทียบโดยใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห                    

ความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA) แลวปรากฏวาอยูใน Quadrant II  โดยดานภาคพื้นดินมีคะแนน

เฉล่ียของความคาดหวงัและความพงึพอใจอยูในระดบัสงู และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจยัดานภาคพืน้ดนิ

ทุกประเด็นสูงกวาระดับความพึงพอใจ สวนดานการบริการบนเครื่องบินมีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง               

และความพึงพอใจอยูในระดับสูง และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเครื่องบิน                              
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ทุกประเด็นสูงกว าระดับความพึงพอใจ ซึ่งหมายถึงทุกปจจัยเป นส่ิงท่ีผู  โดยสารใหความสําคัญ                                            

และสายการบินสามารถตอบสนองไดเปนอยางดี  สอดคลองกับ  Kankaew (2012) ศกึษาเร่ืองความคาดหวงั

และความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน: กรณีศึกษาสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ                 

ในประเทศไทย โดยการนําเทคนคิ IPA มาวิเคราะห พบวาสายการบินกรุงเทพทุกปจจัยของความคาดหวัง

และความพึงพอใจอยูใน Quadrant II ในทุกปจจัย สามารถตีความไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ                              

กับทุกปจจัยยอยในการบริการของภาคพื้นบินและสายการบินสามารถใหบริการไดดี และยังสอดคลองกับ 

Jussapalo (2011) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑการทองเที่ยว

ของจังหวัดสงขลา พบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคาดหวังและความพึงพอใจ                                    

ของนักทองเท่ียวตอผลิตภัณฑ การทองเท่ียวของจังหวัดสงขลาแตละดานดวยเทคนิค  IPA คะแนนเฉลี่ย                      

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูใน Quadrant II แสดงวา มีความสมดุลระหวาง                             

คาดหวังของนักทองเที่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑการทองเที่ยวในการสรางความพึงพอใจ                                         

ใหเกดิขึน้ ซึง่ขอคนพบจากการวจิยัในครัง้นีส้อดคลองกับ Lovelock & Wright (2002) ทีไ่ดระบถุงึความคาดหวงั

ของลูกคาเกิดข้ึนจากช่ือเสียง ภาพพจนของของธุรกิจ พนักงานผูใหบริการ เชน การแตงตัว รูปรางหนาตา 

ความรู เปนตน ตัวสินคาหรือบริการ เชน ประเทศที่ผลิต ยี่หอ ราคาของสินคาหรือบริการ สภาพแวดลอม                 

ในขณะนั้น มาตรฐานคุณภาพของลูกคาและคูแขงของธุรกิจ สําหรับ Cronin & Taylor (1992) & Sukhothai 

Thammathirat Open University (2008) ไดอธิบายถึงคุณภาพของการบริการวา การที่ลูกคาจะสามารถรับ

รูไดวาคุณภาพของการบริการที่ดีหรือไมนั้นเปนผลมาจากคุณภาพที่ลูกคาคาดหวังตรงกับประสบการณ                           

ที่ไดรับจากการบริการ เกิดเปนภาพรวมของงานบริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถสรางใหเกิดขึ้นโดย                                     

1) การเปนมืออาชพีและมีทกัษะของผูใหบริการ 2)  ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใชบริการ ลกูคาจะเกดิความรูสกึ

ไดจากการที่ผูใหบริการสนใจท่ีจะแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยทาทีที่เปนมิตรและชวยแกไขปญหาไดทันที   

3) การท่ีสามารถเขาพบไดงายและมคีวามยดืหยุนในการใหบริการ ลกูคาจะตัดสินใจจากสถานทีต่ัง้สํานักงาน 

และเวลาที่ใหบริการของพนักงานและระบบการบริการที่จัดเตรียมเพื่ออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มที่ 

4) ความไววางใจ และความเชื่อถือได ลูกคาสามารถรับรูได จากเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผูใหบริการ

ปฏิบัติไดตามที่ไดตกลงกันไว 5) การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ เม่ือใดก็ตามที่เหตุการณนั้น                    

เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณที่ผิดไปจากปกติและผูใหบริการนั้นสามารถท่ีจะแกไข                    

สถานการณนั้นๆ ไดในทันทวงที สามารถกอบกูสถานการณใหกลับสูสภาพปกติดวยวิธีการที่เหมาะสม และ 

6) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ลูกคาจะเช่ือในช่ือเสียงของผูใหบริการจากการท่ีผูใหบริการภายในขอบเขต

ของหนาที่ทางการบริการ โดยเฉพาะในการสรางความประทับใจแกลูกคา/ผู โดยสารเปนสิ่งสําคัญ                                   

ซึ่ง Treesuwan (2006) & Tansiri (2016) ไดระบุลําดับความสําคัญเร่ืองการสรางความพึงพอใจและ                              

ความประทับใจ ไดแก 1) การใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส/ไมแสวงหาผลประโยชน/กระตือรือรน                       

2) มีการใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว 3) มีการใหบริการเปนกันเอง 4) มีการพัฒนาบุคลิกภาพ/                                         

มีความรูในการใหบริการ/บริการดวยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/สถานที่ ที่ใชตอนรับตองเหมาะสมและ                                                          
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อํานวยความสะดวกไดเปนอยางด ีทั้งน้ีจากผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารมีความคาดหวงับริการท่ีจะไดรับจาก

สายการบินทุกๆ สายการบินในระดับท่ีมากท่ีสุด เน่ืองจากปจจุบันมีสายการบินตนทุนต่ําหลายสายการบิน               

ที่ใหบริการ ทําใหลูกคาหรือผูโดยสารมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น สายการบินจึงมีการแขงขันกันมากข้ึน                

ในการแยงชิงสวนแบงการตลาดและการนําเสนอการบริการที่สมบูรณแบบ จึงนําไปสูการพัฒนาการบริการ

ในหลายๆ ดานสงผลใหผูโดยสารมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุดจากทุกๆ สายการบิน

 ในสวนของการนํามาเปรียบเทยีบโดยใชเครือ่งมอืในการวิเคราะหความสาํคญัและผลการดําเนนิงาน 

(IPA) นั้น ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Chen & Chang (2005) ซึ่งไดทําการศึกษา

คุณภาพของกระบวนการใหบริการสายการบินในไตหวันที่พบวา การบริการภาคพื้นดินกลุมตัวอยางให                  

ความสําคัญกับความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงานภาคพ้ืนดินและพนักงานรับจองต๋ัวโดยสาร

ความมปีระสิทธิภาพในการใหบริการของพนกังานภาคพืน้ดินและพนกังานรบัจองตัว๋โดยสารความสะดวกสบาย

ในออกต๋ัวโดยสารและการเช็คอินและสายการบินก็ใหบริการไดดซีึ่งประเด็นท่ีผูโดยสารใหความสําคัญอยูใน 

Quadrant II ทุกประเด็นสําหรับประเด็นท่ีผูโดยสารเห็นวาสําคัญและสายการบินยังบริการไดไมดีพอ                                   

ซึ่งตกอยู ใน Quadrant I และสายการบินควรปรับปรุงไดแกความสามารถของพนักงานภาคพ้ืนดิน                                    

ในการจัดการกับปญหาในสถานการณที่ไมคาดคิด  การจัดการกับสัมภาระของผูโดยสาร  การจัดการขอรอง

เรยีนของผูโดยสารของพนกังานภาคพืน้ดนิและตารางบินทีเ่อือ้ตอการเลือกเดินทางและผลการวิจยัของ David 

& Robin (2003) ที่ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูโดยสารตอการบริการของสายการบินโดยใช                        

กรณีศึกษาที่เกาะฮองกงซ่ึงพบวาผูโดยสารใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยเปนอันดับหน่ึง  รองลงมา

คอืความตรงตอเวลาของเทีย่วบนิและลาํดบัทีส่ามคือ ความกระตอืรือรน ทศันคติของพนักงานในการชวยเหลือ

และแกไขปญหาใหกับผูโดยสารรวมถึง Pipatchaisiri (2012) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยในการเลือกใชบริการ                      

สายการบินตนทุนตํ่าเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย พบวาโดยการลดราคาบัตรโดยสาร                      

เปนปจจยัทีม่ผีลตอการเลอืกใชบรกิารมากทีส่ดุดานการสงมอบบรกิารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจยั

ความตรงตอเวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเปนสิ่งที่กลุ มตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด                                 

ดานพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ                    

บนเครื่องบินเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด Kittichai & Chaiyan (2007) ไดศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการบินตนทุนตํ่าและสายการบินไทย พบวาสายการบินไทย                

ผูโดยสารมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัย และราคาคาโดยสารมากท่ีสุด รวมถึง Vittavat (2006)                        

ไดทําวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตนทุนตํ่า                          

ในประเทศไทย พบวา เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนในการสํารองท่ีนั่งผานเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ต                           

มีความสะดวกและไมซับซอน รองลงมาคือปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ที่เกี่ยวกับอัธยาศัยและ                                  

ความเปนมิตรของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน

ของอุปกรณที่ใหบริการบนเครื่องบิน สอดคลองกับ Feng & Jeng (2005) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธ

ในการพัฒนาการบริการของสายการบิน UNI AIR โดยใชเทคนิค IPA พบวาสําหรับการบริการท่ีผูโดยสาร               
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ไดรับและรูสึกพึงพอใจไดแก การสํารองที่นั่ง การบริการภาคพ้ืนดิน การบริการบนเคร่ืองบิน การสงมอบ

สัมภาระ การตอบสนองตอขอรองเรียนและความปลอดภัย ทั้งน้ี จะเห็นไดวาผลการวิจัยท่ีปรากฏจากหลายๆ 

ประเทศ ผูโดยสารในแตละประเทศมีความคาดหวังและความพึงพอใจ รวมถึงการใหระดับความสําคัญ                     

ของแตประเด็นการบริการท่ีแตกตางกันออกไปซึ่งข้ึนอยูกับความแตกตางดานความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม 

สภาพแวดลอมของแตละประเทศหรือปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 จากผลการวิจยั พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซึง่เปนผูใชบริการมีอายอุยูในชวง 21-30 ป มกีารศึกษา

ระดับปริญญาตรี เปนเจาของธุรกิจ ระดับรายไดอยูที่ 20,001-30,000 บาท และมีวัตถุประสงค ในการมา

เชียงใหมเพื่อติดตอเรื่องธุรกิจ จากขอคนพบที่ไดแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของกลุมผูใชบริการสายการบิน

ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นและเริ่มเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน ที่มีแนวโนมการเดินทางที่สูงข้ึนและเลือกใชบริการ                     

สายการบินตนทุนตํ่า เนนเร่ืองจํานวนเที่ยวบินมากและครอบคลุมไปยังหลายพื้นท่ีและหลายประเทศ                               

แตในปจจุบันจะเห็นไดวามีบริษัทสายการบินตนทุนตํ่าเปดตัวขึ้นหลายสายการบิน จึงทําใหการใชบริการ                  

ไมไดจําเพาะเจาะจงไปยังสายการบินใดสายการบินหน่ึง ซึ่งทําใหผูใชบริการเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพ        

และการบริการของแตละสายการบินมากข้ึน ทั้งในการดานคุณภาพการบิน คุณภาพการบริการ ดานราคา 

ดานความสะดวกสบาย และอื่นๆ เพื่อใหไดสายการบินที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด แตถึงอยางไรก็ตามปจจัย

สําคัญที่สุดในการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า คือราคาตั๋วโดยสาร สอดคลองกับ Kotler (2000) ที่กลาววา

นกัการตลาดและฝายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของพยายามสรางความพงึพอใจใหกบัลกูคา โดยพยายามสรางคณุคาเพิม่ 

(Value Added) การสรางคุณคาเพิ่มจากการผลิต การตลาด รวมท้ังการทํางานรวมฝายตางๆ โดยยึดหลัก                    

การสรางคณุภาพรวม (Total Quality) คณุคาจากความแตกตางทางการขันแขง (Competitive Differentiation) 

คุณคาที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคาและตนทุนของลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา

สรุป
 ผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ใหความสําคัญ

กับความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด และความความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสายการบินก็สามารถ                 

ตอบสนองผูโดยสารไดเปนอยางดี ดงันัน้สายการบนิควรรกัษาระดบัการบรกิารและการปฏบิตังิานในภาคพืน้ดนิ

และการบริการบนเครื่องที่ดีตอไป และใหมากยิ่งขึ้นไปใหเกินความคาดหวังของผูโดยสาร โดยการวิเคราะห

พฤตกิรรมของลูกคาหรอืผูใชบริการแลวน้ัน สายการบนิเองจําเปนตองใหความสาํคัญกับ “ความเปนมืออาชีพ

ในการใหบริการ” โดยตองใหความสาํคัญกับการบรกิารทีด่ทีีจ่ะชวยใหกจิการประสบความสาํเร็จอยางตอเน่ือง 

ประกอบกับสถานการณทางการตลาดที่มีการแขงขันกันสูงขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค                                        

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็จากสภาวะทางสงัคมและสภาพแวดลอมดงัทีก่ลาวมาแลวน้ัน ผูประกอบการ

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงซ่ึงมีอยูหลายสายการบินในปจจุบัน จําเปนจะตองศึกษาวิเคราะห                      

และพัฒนากลยุทธการตลาดของธุรกิจตนเองอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อผลกําไรและความอยูรอด                   

ของกจิการในอนาคต โดยจาํเปนตองพฒันาปจจยัทกุดานไปพรอมๆ กนั ทัง้ในสวนของการบริการภาคพ้ืนดนิ 
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บริการบนเคร่ือง ดานกระบวนการบริการ การอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ การพัฒนาบุคลากร                   

การฝกอบรม และสรางความเปนมืออาชีพเนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวถือเปนตัวแทนท่ีเปนภาพพจน                        

ของสายการบนิประกอบกับการสรางสรรคสิง่ใหมๆ  ความแปลกแตกตาง เพ่ือสรางแรงจงูใจแกผูมาใชบริการ 

แตอยางไรกต็ามสิง่สาํคญัทีส่ดุทีท่ัง้ผูใหบรกิารและผูรบับริการทัง้ 2 ฝาย  ตองพึงตระหนกัคอื  บทบาททีถ่กูตอง

เหมาะสมของตนเองเพื่อใหเกิดสภาวะความสมดุลระหวางความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูรับบริการและ

ความอยูรอดของธุรกิจการบิน

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรใชแนวทางการวจิยัในคร้ังน้ีเพ่ือทําการศึกษาในพืน้ท่ีอืน่ๆ ทัง้ผูใชบริการภายในประเทศและ

ผูที่เดินทางไปตางประเทศ

 2. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนชาวตางชาติซึ่งใชบริการสายการบินราคาประหยัด                          

คุณภาพสูงภายในประเทศ เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการของลูกคาไดครอบคลุมทุกกลุม
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บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

ประถมศึกษาและเพ่ือศึกษาแนวทางสําหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลล้ี

และตําบลวังดินอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน เจาหนาที่การเงิน

และบุคลากรที่ทําหนาที่ทางการเงินของโรงเรียน ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คนเครื่องมือที่ใช             

ในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง รวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา                           

ผลการวจิยัพบวา 1) ดานสภาพการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรยีนประถมศึกษา แสดงให

เห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานครบทั้ง 7 ดาน 

ไดแก 1.1) ดานการวางแผนงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ พรอมจัดประชุมช้ีแจงแผน               

งบประมาณใหแกบคุลากรทีเ่กีย่วของ 1.2) ดานการคาํนวณตนทนุผลผลติ ไดมกีารคาํนวนตนทนุของโครงการ

ตางๆ ในกระบวนการดาํเนนิงาน  1.3) ดานการจดัระบบการจัดซือ้จดัจางโรงเรยีนไดดาํเนนิขัน้ตอนตามระเบยีบ

พัสดุ พ.ศ. 2535 1.4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน

เพ่ือบริหารงานบัญชี  1.5) ดานการบริหารสนิทรัพย โรงเรยีนไดตรวจสอบความตองการสินทรัพย มกีารควบคุม 
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ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑตามระบบ 1.6) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานจะมีการรายงาน

ผลการดาํเนนิงานเปนวาระใหกบัหนวยงานตนสงักดัรบัทราบ และ 1.7) ดานการตรวจสอบภายในโรงเรยีนได

แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบภายในพรอมท้ังใหรับการตรวจสอบภายในจากหนวยงานตนสังกัด                         

เพ่ือแสดงถึงการบริหารงบประมาณท่ีโปรงใส 2) การศึกษาสภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบ                 

มุงเนนผลงาน แสดงใหเหน็ถงึปญหางบประมาณไมเพยีงพอตอการดําเนินโครงการบคุลากรดานการเงนิภายใน

โรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีการบริหารงบประมาณท่ีถูกตองเหมาะสม                            

อีกทั้งยังบกพรองในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต ขาดความชํานาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ

ขาดการเช่ือมโยงของข้ันตอนในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียน 3) ขอเสนอแนะและแนวทาง                                 

ในการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตองเช่ือมโยงการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทัง้ 7 ดาน

เขาดวยกันเพ่ือใหการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ  อาจตองจํากัดจํานวนโครงการใหเหลือเฉพาะ

โครงการสาํคญัซึง่จะชวยใหการบริหารงบประมาณมปีระสิทธภิาพมากขึน้ มกีารสงเสริมเดก็นกัเรยีนใหสามารถ

นําวิชาความรูไปปฏิบัติเพ่ือหารายไดโดยครูจะชวยสงเสริมหรือจัดต้ังเปนชมรม และการบริหารงบประมาณ

ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ผูอํานวยการ เจาหนาท่ีการเงิน และบุคลกรที่ทําหนาท่ีดานการเงินจะตองมี                  

การสือ่สารกบับคุลากรอืน่ภายในโรงเรยีน เพือ่ชวยออกแบบวธิกีารบรหิารงบประมาณใหไปในทศิทางเดยีวกนั

คําสําคัญ
 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน    การบริหารงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
 This research aimed to examine how the Primary basic elementary schools within Li District, 

Lamphun Province were potentially managing their finances. Using method called Performance-based 

budgeting (PBB) which the author had collecting data via interviewing (Semi-structured Interview 

Approach). The population consisted of directors, accountants, and teachers who had been                      

appointed to serve as accountants in school, total 25 people (year 2016). The study shown that, 

(1) The Administration of Performance-Based Budgeting shown that the primary basic education 

schools had been performing in all 7 aspects, that are (1.1) budget planning (1.2) output costing 

(1.3) procurement management  (1.4) financial management and budget control (1.5) asset                        

management  (1.6) financial and performance reporting and  (1.7) internal audit. To be precise,they 

had been planning on budget allocation, calculate the cost-production of a project, having a formal 

government procurement as well as asset management, and having internal audit by the higher up 

agency. (2) The Issues of managing Primary school’s budget, that are, most of primary basic                  

education schools werehaving inefficient budget, also with the lack of accountant and/or expertise 
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in the field of finance which ledto a defective of calculating cost-product of the project. Having the 

wrong staff to do the procurement would delay the process. Last but not least, there was no                        

connection between 7 aspects which led to an ineffective of budgeting management. (3) Suggestions 

and guidelines for budgeting management, it was recommended that the primary basic education 

schoolsshould connect all of 7 aspects altogether. It wass suggested that the numbers of projects 

should be reduce in order maximize the use of limited budget. School manager as well as all the 

staff should provide supported and encouraged student to learn how to understand the charity. 

And there were always alternative ways to managing the budget but the staff manager need to 

inform other staff in school for a better performance.         

Keywords
 Performance-Based Budgeting Administration,   Budget Administration of Primary School

บทนํา  

 การปฏริปูการศกึษาในปจจุบนัไดกาํหนดใหสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทําหนาท่ีสงเสริมสนบัสนนุ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการบรหิารจัดการดานงบประมาณทีเ่นนใหความสําคัญกับระบบการจดัซ้ือจัดจาง ปรับระบบการบญัชี

และการเงินใหเปนแบบพึงรับพึงจาย มีการเชื่อมโยงการคํานวณความคุมคาของระบบงบประมาณเทียบ                

กบัผลผลติ มกีารรายงานผลทางการเงนิและผลการดาํเนินงานเพ่ือแสดงถึงความโปรงใสและมีประสทิธิภาพ 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และการตรวจสอบภายในตองเปนไป                          

ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานได (Office of the Basic Education                     

Commission,2004, 5) 

 ผลจากการปฏริปูการศึกษาดังกลาว กอใหเกิดการกระจายอํานาจการบรหิารลงสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ในรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐพรอมกัน  5 ดาน คือ 1)                  

แผนปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารภาครัฐ 2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการพัสดุ                    

3) แผนการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ 5) แผนการปรับเปลี่ยน

วฒันธรรมและคานยิมในการบริหารภาครฐั  ทัง้นีใ้นสวนของการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณและการพสัดนุัน้ 

กําหนดใหผูมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตองมีบทบาทในการรับผิดชอบตั้งแตขั้นตอน                    

การวางแผน การบริหารงบประมาณ และการรายงานผล โดยมุงเนนผลสําเรจ็ของงาน ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธิการ

จึงไดกําหนดวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance – Based Budgeting: PBB)                  

(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดประสงคในการจัดทําแผนงบประมาณท่ีมุงเนนผลลัพธ โดยสราง               

เปนมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (Hurdles) คือ 1) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
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2) การคํานวณตนทุนกิจกรรม (Activity - Based Costing) 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement 

Management) 4) การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ(Financial Management and 

Budget Control) 5) การบรหิารสนิทรพัย (Asset Management) 6)การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนนิงาน 

(Financial and Performance Reporting) และ 7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (Office of the 

Basic Education Commission, 2004, 8) 

 อยางไรก็ตามแมวาจะมีการนําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชในการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนมากวา 10 ปแลว แตโรงเรียนยังคงประสบปญหาในการบริหารงบประมาณ อาทิ 

ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ อันเนื่องมาจากรูปแบบการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่ใชหลักการจัดสรร

งบประมาณตามขนาดของโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณมีความลาชา หรือในบางปบางโรงเรียนในพ้ืนที่

หางไกลไมไดรับเงินงบประมาณ (Pornsakkul, 2007, 274) บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการบริหาร

งานดานการเงิน ทําใหการบริหารเงินไมมีประสิทธิภาพ (Muangkung,  2015, 78) และเจาหนาที่การเงินไมมี

ความชํานาญในการจัดทําระบบบัญชีรายรับ-รายจาย รวมไปถึงระบบการจัดซ้ือจัดจางที่ไมมีประสิทธิภาพ 

(Suphasorn, 2011, 38) กระทั่งในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ก็ประสบปญหาการบริหารงบประมาณที่กลาวไปแลวขางตน สงผลใหการบริหาร

งานอื่นๆ  บกพรอง อาทิ ไมสามารถบริหารจัดการการศึกษาไดตามเปาหมายและไมสามารถรักษามาตรฐาน

การเรียนรู ตลอดจนมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียน มาตรฐานดานครูและมาตรฐานดานนักเรียนของ

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

ทางการศึกษา (สมศ.)  สวนใหญอยูในระดับพอใชและควรปรับปรุง  (Lamphun Primary Educational                

Service Area Office 2, 2016)

 นอกจากนี้  การบริหารจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก พบวามีปญหาที่

สําคัญ  คือ 1) การสงเสริมและการสนับสนุนจากทองถ่ินมีคอนขางนอย 2) การจัดสรรงบประมาณใหแก

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีคอนขางจํากัด 3) ขาดแคลนบุคลากรท่ีใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

และ 4) การลงทุนทางการศึกษาสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็กเปนการลงทนุทีม่คีวามเส่ียงสูง เมือ่เทยีบกบัโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ (Office of the Basic Education Commission, 2004, 2) 

 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานเพ่ือใชเปนแนวทางสาํหรบัการบริหารงานงบประมาณของโรงเรยีนประถมศกึษาในตาํบลลี้ 

และตาํบลวังดนิ อาํเภอลี ้จงัหวดัลาํพูน โดยเปนขอมูลใหผูทีม่สีวนเกีย่วของนําไปใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนา  

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา

 2. เพือ่ศกึษาปญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรยีนประถมศึกษา

 3. เพื่อหาแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม
 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2553 กําหนดใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ในการปกครองดูแลบํารุงรักษาและ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียนตลอดทั้งใหมี                      

ระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ                          

หลักการการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว

โปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารแบบมุงเนนผลงานเพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียน (Suksodkiew, 2013) ดังน้ัน การบริหารงาน                           

งบประมาณควรยึดหลักการและแนวคิดตอไปนี้

 1.  ยดึหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางการศกึษาของผูเรียนในการจดัสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยรัฐจัดสรรเงนิอุดหนนุเปนคาใชจายรายบคุคลสาํหรบัผูเรียนใหแกโรงเรียนของรฐั

และเอกชนอยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน

 2.  มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดยให                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีความเปนอิสระในการตัดสินใจมีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน

 3.  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณใหแก

เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอยางทั่วถึง

 4.  มุงพฒันาขดีความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางการเงนิ

 5.  มุงเสริมสรางการระดมทรพัยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงนิและทรพัยสนิจากทกุสวน

ของสังคมมาใชเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา

 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนระบบการบริหารที่กระจายอํานาจการบริหาร                            

งบประมาณสูโรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงาน สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ                  

เปาหมาย รวมถึงมีการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบภายใตหลักธรรมมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดผลงาน               

เพ่ือประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนน                

ผลงานไปสูความสําเร็จไดนั้น โรงเรียนจําเปนตองพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินท้ัง 7 ดาน                       

ประกอบดวย (Ministryof Education, 2005)

 1. การวางแผนงบประมาณ การดาํเนินการจัดทาํแผนกลยทุธการจดัสรรงบประมาณโดยพจิารณา

จากความเหมาะสมและความสําคัญของโครงการที่อยูในความรับผิดชอบ โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม                    

เพ่ือกําหนดโครงสราง วิสัยทัศน ตัวช้ีวัด และผลผลิต ที่สนองยุทธศาสตรของโรงเรียน และความตองการ                  

ของทองถิ่น มีการจัดกรอบงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมไปถึงใหทุกฝายที่เกี่ยวของ               

เขามามีสวนรวม เพื่อใหการวางแผนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
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 2. การคํานวณตนทุนผลผลิต คือ การดําเนินงานในการคิดคํานวณคาใชจายที่เปนตนทุนของ

แผนงาน/โครงการท่ีตองการดาํเนินการ ตนทุนตอหนวยการผลิตจึงเปนตัวช้ีวดัประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน

ของโรงเรียนตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลผลิตทั้งทางตรงและ                      

ทางออม โรงเรียนควรจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหและบันทึกผลความคุมคาของตนทุนผลผลิต

 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งวัสดุสิ่งของหรือบริการที่มี

คุณภาพ ตรงกับความตองการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม วางแผนการจัดซื้อจัดจางและการเก็บ

รักษาหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจางท่ีถูกตองจะชวยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ                 

จดัจาง นอกจากนีก้ารบริหารท่ีเปนไปตามระเบยีบ ยงัแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของการบรหิารงบประมาณ

 4. การบรหิารการเงนิและการควบคมุงบประมาณ เปนการดาํเนินการเพ่ือควบคมุงบประมาณ 

ควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การจัดการระบบ

การเงินของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดไดนั้น จะตองมีการวางแผนการใชจายเงิน 

กํากับการใชจายใหเปนไปตามระบบรวมถึงวิเคราะหความคุมคาของการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด

 5. การบริหารสินทรัพย เปนการดําเนินงานจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยภายในโรงเรียน

ใหเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการวางแผนกําหนดความตองการพัศดุ ครุภัณฑ และสินทรัพยตางๆ ภายใน

โรงเรียน การบริหารสินทรัพยนั้นจะตองเปนระบบและตองเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

 6. การรายงานทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน เปนการรายงานเพือ่นาํเสนอขอมูลทางการเงนิ 

โดยแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานของโครงการตางๆ ภายในโรงเรยีนการรายงานทางการเงนิ

และผลการดําเนนิงานถือเปนเคร่ืองมอืสาํคญัในการแสดงผลสรุปการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพราะ

จะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานในแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน 

และเพื่อแสดงความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายเงิน รวมถึงการแสดงถึงการ

ใชจายเงินตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

 7. การตรวจสอบภายใน เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีเก่ียวกับการบริหาร                

งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงการบริหารดานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะหและ

ประเมนิความมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลของการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนโดยมหีนวยงานตนสังกัด

กาํกับดูแล ใหคาํปรึกษาอยางเทีย่งธรรม เพ่ือปรับปรุงการปฏิบตังิานของโรงเรียนใหดขีึน้ รวมถงึชวยใหโรงเรยีน

บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค

วิธีการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสําหรับ

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ

เจาะลึกตามขั้นตอนดังนี้
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 1. ผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลล้ีและตําบลวังดิน จํานวน 10 คน 

และเจาหนาที่การเงินและบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงิน จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน                                        

ปการศึกษา 2559

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  การสัมภาษณ ที่มีลักษณะแบบกึ่งมีโครงสราง คําถามในการ

สัมภาษณนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นคําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ                           

โดยสรางเปนคําถามใหครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยและเนื้อหาของคําถามเปนลักษณะของคําถาม

ปลายเปด แนวคาํถามเจาะจงประเดน็ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และตัวอยางกรณศีกึษา

แนวทางการนําไปปรับใช มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของคําถามโดยอาศัยผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 คน                

ตรวจสอบขอคําถามในการสัมภาษณใหครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของใหมีความถูกตองเหมาะสม                                 

ตามโครงสราง และภาษาที่ใชเหมาะกับการใชในการเก็บขอมูลในการวิจัย

 3. การเกบ็รวบรวมขอมลู แบงเปน 2 สวน คอื การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการสรางแบบสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยในการสัมภาษณผู วิจัย                                

ทาํการจดบันทกึระหวางการสัมภาษณและบนัทกึเทป แยกเปนคาํถามเพือ่ศกึษาสภาพการบริหารงบประมาณ                 

สภาพปญหาจากการบริหารและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ

 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวจิยันาํขอมลูทีไ่ดจากการถอดเทปและการบันทกึการสมัภาษณมาวิเคราะห

และทําความเขาใจในภาพรวม พรอมพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณ                    

แบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน สภาพปญหาจากการบรหิารและขอเสนอแนะ                  

เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา จากน้ันผูวิจัยไดทําการสรุป

ขอมูลและจัดหมวดหมู นําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา                

1) ดานการวางแผนงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหกับ                     

คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ พรอมท้ังมีการบันทึกการใชงบประมาณตามแผนโครงการ                            

ทุกปงบประมาณ โดยทางโรงเรียนจะนําแผนโครงการท้ังหมดเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อรับทราบ  2) ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต                  

ตนทุนการผลิตของโรงเรียนมาจากงบประมาณที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรใหหรือจากเงินและทรัพยสิน                      

ที่ไดรับบริจาคจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือจากผูปกครองของนักเรียน ซึ่งงบประมาณดังกลาวจะนํามาจัดสรร               

ตามโครงการตางๆ  ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดทํารายงานแผนโครงการตางๆ เพื่อรับทราบความกาวหนาและ                      

การบรรลุวัตถุประสงคของการคํานวณตนทุนผลผลิต 3) ดานการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจางโรงเรียนมีการ              

จดัทําเอกสารการจดัซ้ือจัดจางอยางเปนระบบและเปนปจจุบนัสามารถตรวจสอบได  มกีารแตงต้ังคณะกรรมการ

ภายในโรงเรียนเพ่ือทํางานดานการจัดซ้ือจัดจาง และมีการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัดเปนประจํา                   
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4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินเพื่อจัดทํา

บญัชี  รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่าํหนด จดัทาํเอกสารทกุรายการเปนปจจุบนัและสามารถ

ตรวจสอบได พรอมท้ังนําเสนอผูอํานวยการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบทุกวาระ นอกจากน้ี                 

มีการควบคุมและตรวจสอบการฏิบัติงานโดยคณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนภายในโรงเรียน 5) ดานการบริหาร

สินทรัพยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบท่ีกําหนดไว มีการวางแผนสํารวจความตองการในการจัดซื้อจัดจาง 

โดยมกีารดาํเนนิการจดัหา บาํรงุรกัษา ควบคมุ ตรวจสอบพสัด ุครุภณัฑ แตงต้ังคณะกรรมการในการรบัผิดชอบ 

และรายงานการบริหารสินทรัพยตางๆ ภายในโรงเรียนเม่ือส้ินปงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

6) ดานการรายงานทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน โรงเรียนมกีารรายงานผลเปนประจําทุกส้ินปงบประมาณ

ซึ่งเปนไปตามกระบวนการและมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการเงินของโรงเรียนและรายงานใหกับ                           

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบ

สามารถตรวจสอบได และ 7) ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน                 

เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

 สวนปญหาในการบริหารงานพบวา  1) การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยง

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ

ไมครอบคลุมขั้นตอนต้ังแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร                

งบประมาณดงักลาวไปใช 2)  งบประมาณท่ีไดในแตละปไมเทากนั หรอืงบประมาณไมเพยีงพอตอการดาํเนิน

โครงการตางๆ  หรือหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณลาชา ทาํใหไมสามารถเริม่ดําเนินงานไดตามแผนท่ี

วางไว สงผลใหการดําเนินโครงการไมสําเร็จหรือไมมีประสิทธิภาพ 3) บุคลากรที่ทํางานดานการเงินภายใน

โรงเรยีนสวนใหญไมไดจบการศกึษาดานการเงนิโดยตรง ขาดความรูความเขาใจในระเบยีบและวธิกีารบรหิาร

งบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหการวางแผนงบประมาณซ่ึงเปนข้ันตอนแรกและขั้นตอนสําคัญของ                

การบริหารงบประมาณเกิดความคลมุเครือ และบางโรงเรยีนผูบริหารตองทาํหนาทีใ่นการบริหารดานงบประมาณเอง 

อกีท้ังเจาหนาท่ีการเงนิขาดความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณทีถ่กูตองเหมาะสม 4)  บคุลากร

ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต โดยใหเหตุผลวาตนทุนการผลิตที่เปนสินทรัพย

อืน่ท่ีไมใชตวัเงนิไมสามารถนาํมาคํานวณมลูคา และบางปไดรบัสินทรพัยทีไ่มใชตัวเงนิจากหนวยงานภายใน

สังกัดหรือหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมากทําใหเกิดความสับสนและเกิดความลาชา  5)  มีความลาชาใน

กระบวนการการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนโดยเฉพาะในข้ันตอนการเสนอราคาสินคา  อีกท้ังเจาหนาท่ีขาด

ความชํานาญในการจัดทําระบบ E – GP (Electronic Governance Procurement)  หรือศูนยกลางจัดซื้อ               

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและ 6) ครูและเจาหนาท่ีการเงินโดยสวนใหญจะเปนครูผู สอน และ                                  

ในการปฏบิตัดิานการเงนิ มเีอกสาร/หลกัฐานทีจ่าํเปนตองดาํเนนิงานเปนจาํนวนมาก ในขณะทีม่เีวลาในการจัดทาํ

เอกสารนอย ทําใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
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 สาํหรบัขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ  พบวา 1) ตองเช่ือมโยงการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานทัง้ 7 ดานเขาดวยกนั โดยเร่ิมจากการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับขนาดของโครงการ 

มีการคํานวณตนทุนและผลผลิตที่เพียงพอตอการดําเนินโครงการ จัดทําระบบการจัดซ้ือจัดจางโดยเนนท่ี                

ความคุมคาของปจจัยการผลิตเปนสําคัญ มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเพ่ือติดตามการดําเนินการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบ มีการบริหารสินทรัพยเพ่ือใหโครงการที่แลวเสร็จมีอายุ                

การใชงานนานมากขึ้นและมีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ในการบริหาร

งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ทางโรงเรียนจะตองแบงงบประมาณสวนหนึ่งหรือ

ทัง้หมดไวสาํหรบัโครงการท่ีสาํคัญท่ีสดุกอน   ทัง้น้ีในการดาํเนนิโครงการ ผูอาํนวยการรวมถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียนอาจจะตองลงแรงในการกอสรางเพือ่ประหยัดตนทุนในการวาจางผูรบัเหมา  3) สงเสรมิใหเด็กนักเรียน

เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถนําวิชาความรูไปหารายเสริม ซึ่งจะตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริม

หรือชวยจัดตั้งเปนชมรม และ 4) การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิต 

ที่ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผูบริหาร เจาหนาที่การเงิน และบุคลากรท่ีทําหนาที่ดานการเงิน                                 

จะตองมีการสื่อสาร และออกแบบวิธีการบริหารใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน และอาจจะตองนําเสนอวิธีการ                              

ใหบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนทราบดวย 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาครั้งนี้ 

ผูวิจัยคนพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา

  ดานการวางแผนงบประมาณ แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการจัดโครงสรางการบริหาร                             

งบประมาณ โดยผูบรหิารจะจัดประชมุเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดของงบประมาณ พรอมจัดทาํแผนกลยุทธเพือ่นาํไป

ใชในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลองกบัแนวปฏบิตัใินการวางแผนงบประมาณของ  Ministry  of  Education (2005, 

9 – 38) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Prombut (2008) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณ                          

แบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 

  ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต โรงเรียนมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญ                       

และตนทุนตอหนวยประกอบกับสถานศึกษาจะมีการระบุผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ                           

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chalearmmeeprasert (2001cited in Sangkla, 

2005,19) ที่พบวา ตนทุนตอหนวยการผลิตเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงาน                           

ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่ใหความสําคญักับผลผลิตและผลลัพธ 

  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง โรงเรียนไดดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 มีระบบ

ขั้นตอนดานการจัดซ้ือจัดจาง และวิธีการจายเงินใหแกผูขาย/ผูจางตามระเบียบ มีระบบการจัดซ้ือจัดจาง                    

ตามข้ันตอนมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บางโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการ                        
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ดานการจัดซือ้จดัจางทีม่คีวามรับผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้จดัจาง สอดคลองกบักระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2005, 38 - 41) ระบุไว นอกจากน้ี                               

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Prombut (2008, 89) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และพบวา โรงเรียนมีการบริหาร                     

การจดัซ้ือจัดจาง เปนไปตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการอยางเครงครดั โดยใหความสําคัญกับข้ันตอน                           

ที่มีความโปรงใสและตรวจสอบยอนหลังได

 ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีการเงิน                     

เพ่ือจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่ําหนดโดยสถานศึกษามีเอกสารทางการบญัชี

ประเภทตางๆ และมีการลงบญัชอียางถกูตองเปนปจจบุนัตรวจสอบได มกีระบวนการบันทกึควบคุมการเบกิจาย

เงนิงบประมาณและมีหลกัฐาน/เอกสารอางองิทีใ่ชในการอนุมตักิารลงรายการทางบัญช ีซึง่เปนไปตามระเบียบ

ของกรมสามัญศึกษา (Department of General Education, 2001, 26) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของSunonnam (2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานในโรงเรียนดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณอยูในระดับมาก อันเน่ืองมาจากผูบริหาร

และเจาหนาที่การเงิน มีการบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน และมีกระบวนการในการตรวจสอบยอนหลัง

 ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เจาหนาท่ีการเงินของโรงเรียนมีการรายงานผล

เปนประจาํตามวาระ เชน รายงานประจาํวันรายงานประจําเดือน รายงานประจาํภาคเรียน หรือรายงานประจาํ

ปการศึกษาตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทราบ พรอมท้ังจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได  ซึ่งสอดคลองกับ                       

แนวปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียน กรมสามัญศึกษา (Department of                        

General Education, 2001, 28) ที่กําหนดใหผูบริหารใหการสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน              

ผลงานใหมกีารรายงานการใชงบประมาณในสถานศกึษา กาํหนดวัตถุประสงคของแผนงาน และมกีารวเิคราะห

ความคุมคาของแผนงานโดยละเอียด อีกทั้ง ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Sunonnam (2011)

ที่ศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่                       

การศึกษาชลบุรี เขต 2  ที่พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนดานการรายงาน

ทางการเงินและผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนกําหนดใหมีการบันทึกรายจาย

ของโรงเรียน และจัดทําเปนรูปเลมรายงานพรอมเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ดานการบริหารสินทรัพย โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบ และมีการวางแผนสํารวจความตองการ           

ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการจัดหา บํารุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ มีการแตงต้ัง                           

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ และรายงานผลดานการบริหารสินทรัพยแก ผูอํานวยการซ่ึงเปนไปตามระเบียบ          

ของทางราชการ โดยผู อํานวยการใหความสําคัญตอการสนับสนุนงานบริหารสินทรัพยของโรงเรียน                                     

กอใหเกิดการใชทรัพยสินอยางคุ มคา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการบริหารสินทรัพยในโรงเรียนของ                                 
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กรมสามัญศึกษา (Department of General Education,2001 cited in Sangkla, 2005, 33)

  ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบภายใน                       

เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ทั้งน้ี

โรงเรียนไดจัดทํา กระบวนการการตรวจสอบภายในที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากฝายบริหารงานของ

โรงเรยีน สอดคลองกบักรมสามญัศึกษา (Department of General Education, 2001 cited  in  Sangkla,2005, 37) 

นอกจากน้ียงัสอดคลองกับงานวิจยัของ Sangkla (2005, 81 – 83) ทีศ่กึษาเก่ียวกับสภาพการบรหิารงบประมาณ

แบบมุ งเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผลการศึกษา                                    

พบวา  สภาพการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนดานการตรวจสอบภายในอยูในระดับมาก                            

โดยไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป

 2. สภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

         ปญหาของการบริหารงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษาโดยท่ัวไปจะเปนปญหาดาน                            

งบประมาณที่ไดรับมาไมเพียงพอ หรือการจัดสรรงบประมาณมีความลาชา บุคลากรที่ทํางานดานการเงิน

ภายในโรงเรียน สวนใหญขาดความรูความเขาใจในระเบยีบและวธิกีารบรหิารงบประมาณทีถ่กูตองเหมาะสม 

นอกจากน้ียังประสบปญหาในดานการคํานวณตนทุนผลผลิต อีกทั้งมีความลาชาในกระบวนการการจัดซื้อ   

จัดจาง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเสนอราคาสินคา เพราะเจาหนาท่ีขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ                        

E – GP (Electronic Governance Procurement) หรือ ศูนยกลางจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส                    

ซึง่สภาพปญหาดงักลาวเปนปญหาทีม่กีารระบไุวในงานวจิยัหลายช้ินทีผ่านมา อาท ิงานวจิยัของ Prombut (2008)

Muangkung (2015) Sunonnam (2011) & Muangkung (2015) ซึ่งตางพบวา  งบประมาณไมเพียงพอตอ

การบรหิารและบคุลากรขาดความรูความเขาใจในการบรหิารงานดานการเงนิ ทัง้นีใ้นการศกึษาสภาพปญหา

การบริหารงบประมาณ ผูวิจัยพบวา  การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยงกันในแตละ

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ                 

ไมครอบคลุมขั้นตอนต้ังแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร                      

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปใช

 3.  ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ

  จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎ ีและจากขอมูลการสมัภาษณของผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงนิ

สามารถนํามาสงัเคราะหเปนรปูแบบการเช่ือมโยงการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดานเขาดวยกนั                           

โดยเริ่มจาก

  3.1  การวางแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการที่ตองการดําเนินการ                        

จากน้ันจึงคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการเพื่อกําหนดตนทุนหรือลดตนทุนการผลิตในระหวางดําเนินการ 

แลวจงึเขาสูกระบวนการจัดซือ้จดัจางโดยมหีลกัการคือ เลอืกซ้ือวสัดอุปุกรณหรอืวาจางบุคลากรทีเ่กีย่วของอ่ืนๆ 

ในราคาท่ีตํ่าที่สุดที่เปนไปไดแตมีประสิทธิภาพท่ีคุมคาในระดับหน่ึง ในการบริหารการเงินและการควบคุม            

งบประมาณน้ัน จะตองมกีารบนัทกึบญัชใีหเปนปจบุนั ทัง้นีก้ารบนัทกึบญัชไีมเพยีงแตเพือ่ใหไดรายงานทางการเงนิ
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แตยังหมายถึงการตรวจสอบและควบคุมรายจายไมใหเกินกวาท่ีไดจัดสรรงบประมาณไว ตอมาในข้ันตอน                    

การรายการทางการเงินและผลการดําเนินงานสามารถใชหลักฐานทางการเงินจากการบันทึกบัญชีเพื่อเปน     

การรายงานทางการเงนิได ทัง้นีจ้ะตองรายงานผลการดาํเนินงานพรอมท้ังระบถุงึปญหาและอปุสรรคระหวาง

การดําเนินการ และระบุวิธีการแกไขปญหา พรอมผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหา เพื่อเปนกรณีศึกษาและ

แนวทางในการดําเนินโครงการครั้งตอๆ ไป ในการบริหารสินทรัพยจะตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาสภาพของ

โครงการ โดยจะตองคํานวณรายจายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการบํารุงรักษาเขาไปในขั้นตอนการคํานวณตนทุน

ผลผลิต และดานการตรวจสอบภายในควรใหคณะกรรมการจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ/หรือคณะ

กรรมการจากการแตงต้ังภายในโรงเรยีน ทาํหนาทีต่รวจสอบตัง้แตขัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอนสดุทาย เพ่ือตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการทํางาน รวมถงึแสดงถึงความโปรงใสในการดาํเนินงานของผูอาํนวยการและบุคลากร

ทางการเงินภายในโรงเรียนซ่ึงแนวทางในการบริหารงบประมาณดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการบริหาร                 

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทีก่ระทรวงศกึษาธิการเปนผูกาํหนดการปฎบิตัติัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2543 

(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแผนงบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธของภาครัฐ

ในการพัฒนาระบบการรายงานผลดานการบริหารงบประมาณ อีกท้ังยังเปนการสงเสริมความรับผิดชอบ                    

ในการตัดสินใจและเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจสูหนวยงานระดับลาง

  3.2 การบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อดําเนินโครงการภายในโรงเรียนนั้น จะตอง

คาํนงึถงึความสาํคญัโครงการท่ีตองการดําเนนิการกอน โดยอาจจะตองพักหรือหยดุการดาํเนนิโครงการอ่ืนๆ ไว 

โดยในแตละปอาจจะสําเร็จเพียงหน่ึงหรือสองโครงการ และเพ่ือเปนการลดตนทุนในการดําเนินงาน                        

ผูอาํนวยการรวมถงึบคุลากรในโรงเรยีน หรอืผูปกครองของเดก็นกัเรียนอาจจะตองรวมมือกนัในการดาํเนินงาน 

ดังตัวอยางกรณีศึกษาจากโรงเรียนในตําบลวังดิน ที่สรางอาคารสถานที่ในกิจกกรมหรือโครงการที่สามารถ

ทาํไดเองแทนการวาจางบคุลากรภายนอก เชน การจัดสถานท่ีงานกีฬาสีของโรงเรียน งานซอมแซมบํารุงรักษา

อาคารเรียน ทาสอีาคารเรียนใหมตอเตมิอาคารหรอืซอมแซมสวนทีเ่สียหาย รวมถึงซอมแซมอุปกรณการเรียน

อื่นอยางโตะและเกาอ้ี นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนะวิธีการลดตนทุนของโรงเรียนโดยนําวัสดุเหลือใชภายใน

โรงเรียนมาสรางโครงการ เชน รื้อไมจากอาคารเกาท่ีไมใชแลวมาทําเปนเวทีการแสดงของเด็กนักเรียน                              

การสรางอาคารอเนกประสงคเพือ่ลดตนทนุการกอสรางอาคารหลายหลัง (สรางโรงอาหารโดยมเีวทีการแสดงดวย 

จัดซ้ือช้ันหนังสือไปไวในแตละหองเรียนเพื่อเปนมุมหองสมุด) เปนตน ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวา การปฏิบัติดังกลาว

นอกจากจะเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแลวยังสอดคลองกับ

การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย 

  3.3  ผูอํานวยการโรงเรียนสงเสริมเด็กนักเรียนใหเรียนรูจากการปฏิบัตจิริงและสามารถนําวิชา

ความรูเพื่อหารายเสริม ซึ่งตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริมหรือชวยจัดตั้งเปนชมรม ดังกรณีศึกษาจาก

โรงเรียนในตําบลลี้ ที่แนะนําวา ในการสอนวิชาเกษตร ครูผูสอนจะใหเด็กนักเรียนเรียนรูการทําการเกษตร                

โดยวิธีการปฏิบัติจริง โดยพืชผักที่ไดจากการเกษตรสามารถนําไปขายเพื่อสรางรายได หรือใหคนครัวภายใน

โรงเรียนนําไปประกอบอาหารใหเด็กนักเรียนได การใหเด็กนักเรียนเปนพอคาหรือแมคาเมื่อมีการจัดงาน
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โรงเรียน โดยบุคลากรภายในโรงเรียนและผูปกครองจะชวยสนับสนุนและใหความชวยเหลือ นอกจากน้ี                        

ยังสงเสริมใหเด็กนักเรียนรูจักการทําการกุศล เชน ชวยเก็บขยะภายในชุมชน การชวยดําเนินงานงานวัดหรือ

งานตางๆ ภายในชุมชน หรือแมแตการฝกงานภายในสถานพยาบาลและสถานีอนามัย ซึ่งวิธีการดังกลาว ยัง

แสดงใหเห็นถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงบประมาณโรงเรียน ที่ผสมผสาน

หลักการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานอีกกรณีหนึ่ง

  3.4  เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหไมมีงบประมาณเพียงพอในการจาง

บคุลากรดานการเงนิโดยตรงทาํใหการปฏิบตังิานในดานการเงนิอาจจะไมถกูตองตามหลกัการ อยางไรก็ตาม 

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิตท่ีไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง                        

ผูอํานวยการในโรงเรียนของตําบลวังดินจึงมีวิธีการใหผูอํานวยการ เจาหนาที่การเงิน และบุคลกรที่ทําหนาที่

ดานการเงิน จะตองมกีารสือ่สารและออกแบบวิธกีารบริหารงบประมาณใหเปนทีเ่ขาใจตรงกันและอาจจะตอง

นําเสนอวิธีการใหบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทราบดวยซ่ึงจะเนนหลักใหทราบถึงโครงการที่โรงเรียนตอง    

การดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดมาสําหรับโครงการและวิธีการลดตนทุนในระหวางการดําเนินโครงการ                        

ทัง้นีโ้ครงการนัน้จะตองมีความสาํคญัทีจ่ะสามารถเพ่ิมการผลิตผลงานทางวิชาการ และ/หรอืดานการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ/หรือดานกิจกรรมอื่นๆ ใหกับโรงเรียนได

สรุป
 จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลล้ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน มีการนําเอา                

รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาปรับใชในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนครบ              

ทัง้ 7 ดาน โดยมกีารประยกุตใชใหสอดคลองกบัศักยภาพของบคุลากรทีม่อียูภายในโรงเรยีน บคุลากรสามารถ

ปฏิบัติงานตามระบบดังกลาวและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตอตนสังกัดได อยางไรก็ตามจะเห็นได

วายังมีปญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุสวนใหญพบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ

งานท่ีถกูตอง อกีท้ังยังขาดความชํานาญเนือ่งจากไมไดปฏิบตังิานดานการเงนิภายในโรงเรียนโดยตรง บคุลากร

ไมไดรับการอบรมที่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดบุคลากรทางดานการเงินที่จะสามารถปฏิบัติงานและสอนงานให

กับบุคลากรคนอื่นๆ ได โดยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้ การฝกและปฏิบัติควรมี

การเชื่อมโยงข้ันตอนของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดานเขาดวยกัน และสามารถท่ีจะ

เลือกปฏิบัติตามขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งกอนได ผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงินจะตองพยายามหาวิธีการลด

ตนทุนผลผลติ เพ่ือการบริหารงบประมาณท่ีมอียูอยางจาํกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในบางปการศึกษา

ผูบริหารจําเปนจะตองละท้ิงการดําเนนิโครงการบางโครงการเพ่ือทีน่าํเงนิงบประมาณมาใชในโครงการท่ีสาํคญั

ใหสําเร็จเปนรูปธรรม

 1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

  1.1  ในการบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น การควบคุมตนทุน

ผลผลิตมีความสําคัญเปนอยางมาก ผูบริหารและเจาหนาที่การเงินจําเปนตองศึกษาตนทุนของการดําเนิน
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โครงการ และเลือกสรร วัสดุ อุปกรณ รวมถึงการวาจางผูรับเหมากอสรางที่เสนอราคาใหนอยที่สุด และ                        

เกิดความคุมคามากที่สุด 

  1.2  เพื่อใหการดําเนินโครงการ ของโรงเรียนใหสําเร็จ ในบางครั้งผูบริหารจําเปนที่จะตองเลือก

ดําเนินงาน เพียงหน่ึงหรือสองโครงการ เพราะการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไปใหกับโครงการ                     

ที่มากเกินความจําเปน  ทําใหประสิทธิภาพของโครงการ เหลาน้ีลดนอยลงหรือไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี การดําเนินโครงการท่ีมากเกินไปยังเปนการเพ่ิมงานใหกับบุคลากรภายในโรงเรียนและบกพรอง

หนาที่การสอนของบุคลากรในที่สุด

  1.3  ผูบริหารจะตองใหการอบรมบุคลากรในดานการบริหารงบประมาณ และควรจัดประชุม

เตรยีมการหรอืชีแ้จงแผนการวางแผนงบประมาณ และแนวทางการดาํเนนิงานใหกบับคุลากรภายในโรงเรียน

ทุกคนรับทราบ เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารการเงินภายในโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

  1.4  การกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ควรมีรูปแบบที่ไมซับซอน                                  

มีความโปรงใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายเพื่อใหเกิดความสอดคลอง และบุคลากรสามารถนํานโยบายไปปรับใชใหเกดิประสิทธิภาพได  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาและแนวทาง                                

ในการแกไขปญหารูปแบบอื่น ๆ

  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับสภาพและรูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน                            

ของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อทราบปญหาและแนวทางการแกไข
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การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
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บทคัดยอ 

 ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่                          

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุเีขต  2  ใน  4 ดาน  ไดแก  ดานโครงสราง ดานเทคโนโลยีดานคน และดานวัฒนธรรม

กลุมตวัอยางในการวจิยัไดแก บคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

เขต 2 จํานวน 336 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉล่ีย                              

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะหถดถอยพหคุณูแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจยั พบวา (1) การบรหิารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา  โดยภาพรวมอยูในระดบัมากทีสุ่ด 

(2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผูบรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมมอีทิธพิลสงผลตอการบรหิารงานบุคคลในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 114

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานเทคโนโลยีและดานคนในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ                             

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 0.1ดังสมการ Ytot = .977 + .545 X
1
 +.705 X

2
 +.719 X

3
 +.495 X

4

คําสําคัญ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

Abstract
 The purposes of this research were to study the transformational administration of                              

administrators affecting the personnel management in schools under the office of Chonburi                           

Primary Education Service Area 2, in four aspects: the structure, the technology, the people and 

the culture. The sample were 336 personnel in schools under the office of Chonburi Primary                       

Education Service Area 2. The data was collected by questionnaires. To analyze data by frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.                        

The results of this research were found that (1) the total of the transformational administration                           

of administrators of schools under the office of Chonburi primary education service area 2,                               

(2) the total of the personnel management in schools under the office of Chonburi Primary Education 

Service Area 2 were at the highest level and (3) transformational administration of administrators 

affecting the personnel management in schools under the office of Chonburi Primary Education 

Service  Area 2, especially the technology aspect and the people aspect were at high level,                      

with statistically significant at 0.5 and 0.1  as the equation; Ytot = .977 + .545 X
1
 +.705 X

2
 +.719 X

3 

+.495 X
4

Keywords
 Transformational,   Administration,   Personnel  Management in School

บทนํา
 ประเทศไทยตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ การบริหารการเปล่ียนแปลง จึงไมใชเรื่องใหม                  

แตเปนเรื่องที่มักเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เพียงแตในอดีต การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในอัตราท่ีชา เรียบงาย                        

แตปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องซับซอน 

สรางความสับสน บอยคร้ังอาจทาํใหเกดิความรูสกึวามคีวามรนุแรงเกนิกวาจะควบคุมได ซึง่เปนเหตุกอใหเกดิ

ปญหาทั้งในเชิงโครงสราง และจิตใจ (Tonsorn, 2013, 6)
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 สภาวะการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสงผลกระทบโดยตรงตอการขับเคลื่อน

ประเทศ การกําหนดทศิทางการพฒันาประเทศนัน้ จะตองพิจารณาภายใตการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกเปน

สําคัญ (Charoenrat, 2013,8) ดวยเหตุนี้การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน            

โดยเฉพาะการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษา ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล      

จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง (The Office of the National Economic and Social Development Board, 

2016, 2-16)  ปจจุบนัการปฏิรปูการศึกษาเปนการปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา และพัฒนาคนใหดมีคีณุภาพ                          

โดยหมวด 4 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา                                  

ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตโดยตรง (Ministry of Education, 2017)

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีพัฒนาผูเรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ                       

การศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                  

มีการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํา

ไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัยตามนโยบายการศึกษา (Ministry of Education, 2017, 34) เพื่อสรางและ

พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  สถานศึกษาจะตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารคุณภาพ

ควบคูกับการปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี โดยทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ใหมากที่สุด 

กระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง

 จากการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2  (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)  ไดกาํหนดจดุเนนในเรือ่งคณุภาพ

การศกึษา และการเรียนรูของครยูคุใหม โดยการพฒันาครปูระจาํการใหเปนครูยคุใหม ยกเคร่ืองระบบบรหิาร

งานบุคคลรวมทัง้คณุภาพการบรหิารจดัการใหม สาํหรบัความสาํเรจ็หรือความลมเหลวของโรงเรียนข้ึนอยูกบั

ศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนจึงปรารถนาที่จะใหมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารโรงเรียนมี                      

ความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสําเร็จจนเปนหลักประกัน                  

ถงึความเปนผูบรหิารท่ีมสีมรรถนะสงู มคีณุภาพและมมีาตรฐานจนเปนทีย่อมรับ ผูบรหิารท่ีประสบความสําเรจ็

ในการบรหิารการเปลีย่นแปลงอยางมืออาชีพจงึเปนผูทีม่คุีณลกัษณะโดดเดน มวีสิยัทศันกวางไกลมคีวามคดิ

สรางสรรค สามารถชกัจูงโนมนาวจติใจผูเก่ียวของทกุฝายใหปฏิบตังิานดวยความเตม็ใจ โดยเฉพาะการสือ่สาร 

และความฉลาดทางอารมณ มุงม่ันในการทาํงานในหนาท่ีของตนใหบรรลตุามวตัถุประสงค ตองมคีวามชํานาญ

เฉพาะดาน(วิธูโร) และมนุษยสัมพันธที่ดี (นิสสยสัมปนโน) ตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีปญญา

ที่มองภาพกวางและไกล (จักขุมา) มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถายทอดนโยบายและ

ยทุธศาสตรจากผูบรหิารระดับสงูมาสูการปฏบิตัใินการบริหาร และนาํผลการดาํเนนิงานทีไ่ดจากการปฏบิตังิาน

มาสรุปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง (Phra Methee Thummaporn & Prayoon Thammachitto, 2011, 

cited in Malakul, 2015,47)ในขณะเดียวกันโครงสรางภายในองคการก็จะตองกระจายความสามารถ                             

ในการตัดสินใจใหกับกลุมงานตางๆ ใหมากท่ีสุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด และตองเปล่ียนแปลง

องคกรเพ่ือรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งเหลาน้ีลวนเปนเร่ืองท่ีทาทายและมีอิทธิพล             
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ตอความอยูรอดขององคกรในศตวรรษท่ี 21 เปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28)  ดวยความสําคัญ                            

ของการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีส่งผลตอการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา ซึง่สถานศกึษาสงักดัสํานกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต  2 ในฐานะเปนองคกรทางการศึกษาท่ีตองเปล่ียนแปลง                                  

ตามแนวทางการบรหิารงานโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน และในฐานะเปนนติบิคุคลตามแนวทางการกระจายอาํนาจ             

ทางการศึกษาประกอบกับแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนแนวคิดที่นาสนใจ นาศึกษาคนควา                       

เพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนําองคความรูที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใช                            

กับการพัฒนา และสงผลใหโรงเรียน สามารถเปล่ียนแปลงการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวไดอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล รวมทัง้ปญหาและขอเสนอแนะทีจ่ะไดนาํไปใชเปนขอมลูในการจดัทาํแผน

และนโยบายในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ผู บริหารและหนวยงานทางการศึกษาตลอดจน                                      

สถานศึกษาทั่วไปอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                             

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศึกษาการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2    

 3.  เพื่อศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถาน

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลง

 รูและเบอร (Rue & Byars, 2012 cited in Rotthanith, 2014, 26) กลาวไววาการจัดการคือรูปแบบ

ของงานซ่ึงเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตางๆ ขององคการอันไดแก ที่ดินแรงงานและทุนเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ

 บารโทลและมารติน (Bartol & Martin, 1998 cited in Rotthanith, 2014, 29) กลาวไววาการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการจัดการในกระบวนการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยการทําหนาที่

หลักของผูบริหารประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี (Technology)                         

ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture) (Bartol & Martin, 1998, 371-374)

 Tongprasit (2014, 28) ไดกลาวถงึความหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการจัดการองคกร 

ไววา เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในการชักจูงผูอื่นใหรวมกันทํางานดวยความเต็มใจและ                              

มีความกระตือรือรน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันที่ไดกําหนดไวซึ่งมีผลตอการกําหนดโครงสราง แบบแผน

วิธีการคิด และวัฒนธรรมองคการประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี 

(Technology) ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture)
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 LorSuwannarat, (2014, 273) กลาววาการเปลีย่นแปลงเปนสิง่ท่ีเกดิข้ึนไดกบัทุกองคการในปจจุบนั

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้มมีากมายอาทกิารปฏริปูระบบราชการการปรบัเปล่ียนโครงสรางองคการการแปรรปู

รัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบการรวมทุนการรวมกิจการรวมท้ังการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ มาใชใน

องคการ

 แนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

 McCormick & Ilgen (1985, 65) กลาววา การที่คนมีความรูที่เหมาะสมกับงานมีผลตอความสําเร็จ

ขององคกร ทัง้นีเ้พราะการมีความรูเปนปจจยัหนึง่ทีส่ามารถกระตุนใหบคุคลเกิดความพยายามในการทํางาน 

สามารถปฏิบตังิานดวยความม่ันใจและจรงิจงัดงัที ่Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand 

(2014, 91) ไดกาํหนดมาตรฐานความรูการบริหารงานบคุคลทีแ่สดงออกเปนพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัการปฏบิตังิาน

เพื่อใหการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาบุคลากรประสบผลสําเร็จ ใน 5 ดาน คือ  1) การสรรหาบุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครู                     

และบุคลากรในสถานศกึษาใหสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมีประสิทธภิาพ  4) การเสรมิสรางขวัญและกําลงัใจ

สาํหรับครูและบคุลากร  5) การใหคาํปรึกษาและแกไขปญหาการทาํงานใหแกครแูละบคุลากรในสถานศกึษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

1.  (Structure) (X1) 

2.  (Technology) (X2) 

3.  (People) (X3) 

4.  (Culture)  (X4) 

1. (Y1) 

2. (Y2) 

3.  (Y3) 

4. (Y4) 

5.  (Y5)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)

      ที่มา: Bartol, 1998, 371-374 ; Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, 2014, 91 

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  บุคลากรครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวนบุคลากร 1,456 คน (The Office of the Primary Education Service Area, 

2015, 33-45) กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ จํานวน 336 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิและ

เทียบขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970, 607)
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 2. ตัวแปร

  2.1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร                  

ตามแนวคิดของบารโทล (Bartol,1998,371-374) ซึ่งประกอบดานโครงสรางดานเทคโนโลยี ดานคน และ                 

ดานวัฒนธรรม 

  2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา                                

ตามขอบขายมาตรฐานความรูการบรหิารงานบุคคลของ  The Office of the Primary Education Service Area 

(2015, 91) จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน                                          

2)  การจัดบคุลากรใหเหมาะสมกับหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ 3) การพัฒนาครูและบคุลากรในสถานศึกษาใหสามารถ

ปฏิบตัหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเสรมิสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

5) การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทาํงานใหแกครู

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในวจิยัคร้ังนีเ้ปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดงันี้

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม (Check  List) เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของบารโทล (Bartol,1998, 371-374)

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ                 

5 อันดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five Levels Rating Scale) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ 

(Likert, 1961cited in Kunnasoot,  2011,161) นาํแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไขแลวไป  ทดลองใช  (Try Out)

กับผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียนพนัสศึกษาลัย (ที่ไมใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 30 คน และ

วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach,1974, 

cited in Kunnasoot, 2011,163) คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84  และนําแบบสอบถามที่ผานการ                    

ตรวจสอบคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป

 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 336 คนโดยเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามและรวบรวมเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ

แลวจัดระเบียบขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาทางสถิติ

 5.  สถิติที่ใชในการวิจัย

  5.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่                         

(Frequency)  และอัตราสวนรอยละ (Percentage) 
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  5.2. วิเคราะหระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงาน                 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                               

พิจารณาขอบเขตคานํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมายของขอมูลโดยเทียบกับเกณฑ  ตามแนวคิด

ของเบสท (Best, 1993 cited in Kunnasoot, 2011,190)

  5.3 วิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล                           

ในสถานศกึษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ใชวธิวีเิคราะหการถดถอยพหุคณู

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
 การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี      

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ                    

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี  ดานโครงสราง (  = 4.60, S.D.= 0.49) ดานเทคโนโลยี (  = 4.52,                      

S.D. =  0.50) ดานคน (  = 4.48, S.D.= 0.50) และดานวัฒนธรรม (   4.48, S.D.=0.50)

ตารางที่ 1

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2   

 ( )  S.D.  

1.  4.60 0.49  

2.  4.52 0.50  

3.  4.48 0.50  

4.        4.48 0.50  

 4.52 0.50  

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ดังนี้ ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.58, 

SD.= 0.49) ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ                

(  = 4.56, SD. = 0.50) ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีที่รับผิดชอบกับดานการใหคําปรึกษา               

และแกไขปญหาการทํางานใหแกครู และบุคลากรในสถานศึกษา (   = 4.51, S.D.= 0.50) และ                                    

ดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน  (  = 4.47, S.D.= 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี                       

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 ( ) S.D.  

1.   4.47 0.50  

2.    4.51 0.50  

3.    

     

4.56 0.50  

4.   

       

4.58 0.49  

5.    

       

4.51 0.50  

 4.53 0.50  
  

 3.โดยภาพรวมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีอิทธิพลตอการบริหารงานบุคคล                              

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01 

ตามสมการ Ytot = .977+.545X
1
+.705X

2
+.719X

3
+.495X

4

ตารางที่ 3

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวมกับการบริหารงาน                

บุคคลในภาพรวม 

 X1  X2  X3  X4  Xtot Ytot 

X1  1      

X2  .631** 1     

X3  .574** .678** 1    

X4  .473* .480* .491* 1   

Xtot .849** .885** .867** .649* 1  

Ytot .545** .705** .719** .495* .757** 1 

*  .05 

**  .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีความคิดเห็นตอผลการวิจัยในประเด็นที่สําคัญๆ  ดังนี้

 1.  การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  ดานโครงสรางดานเทคโนโลยี                             

ดานคน และดานวัฒนธรรม ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีความพรอมในการบริหารการเปล่ียนแปลง และ                                  

ใหความสําคัญในการจัดหา สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีใหมๆ และปรับปรุงทัศนคติ ความสามารถใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Unmak (2013)  ที่พบวาการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ Rotthanith 

(2014) รวมทั้ง Tonsorn (2013) กลาววา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง

ในดานใดก็ตาม ยอมสงผลกระทบตอองคประกอบดานอื่นๆ ขององคการดวยเสมอ

 2. การบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2                      

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  (  = 4.53) โดยเกือบทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน         

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากร                     

ในสถานศกึษา ดานการพัฒนาครแูละบุคลากรในสถานศกึษาใหสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมีประสิทธภิาพ

ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบกับ ดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางาน

ใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงานท้ังน้ี                  

อาจเปนเพราะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน ทักษะ                     

ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การส่ือสาร และดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ สอดคลองกับ                              

แมคคอรมคิและอลิเจน (McCormick & Ilgen, 65) และยงัสอดคลองกับ  Khejornnan (2014, 49) ทีก่ลาววา

กลยุทธการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร ยอมตองมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร                        

ทั้งน้ีการที่ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได                                       

อยางมปีระสทิธภิาพในระดบัมากทีส่ดุ อาจเปนเพราะวา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 2  

จดัใหมกีารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาไวในแผนปฏบิตักิารประจาํป ในทกุปการศึกษา โดยกําหนด

ใหบุคลากรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน เพ่ือให                             

ทกุคนในหนวยงาน มสีมรรถภาพในการทาํงานสูงขึน้ สามารถปฏิบตัหินาทีท่ีอ่ยูในความรบัผดิชอบไดดยีิง่ขึน้ 

และมคีวามคิดท่ีจะปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ผูบริหารจงึกําหนดขอบเขตทศิทางและความจําเปนของการพัฒนา

บุคลากร วางแผนการพัฒนา เลือกสรรกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร กําหนดนโยบาย เปาหมาย และ                                  

จุดเนนพิเศษในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพป.ชบ. 2) ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมีคุณภาพ รวมท้ังการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ี มีการกํากับและติดตามการทํางาน                             

โดยทีมนิเทศเต็มพิกัด ทําใหผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดบุคคลใหปฏิบัติงาน พิจารณาใชคนให

ทํางานไดตรงตามความรู  ความสามารถ สอดคลองกับ SaiPinta (2014, 22) ไดศึกษาการบริหาร                                        

การเปลี่ยนแปลงกับงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา                          
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อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ ผูบริหารมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร และใหบุคลากร

มีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนและไดบริหารงานบุคคลในรูปของคณะกรรมการ                                 

การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไดแตงตั้งบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยยึดระบบคุณธรรม 

 3. การบรหิารการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารทีส่งผลตอการบริหารงานบุคคล สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2 สามารถอภิปรายภาพรวมไดอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ  

.01 โดยดานที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ไดแก  ดานเทคโนโลยีและดานคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Unmak 

(2013) ทีพ่บวาการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารโดยภาพรวมอยูในระดบัมากทกุดาน  เมือ่พจิารณารายดาน               

ดานเทคโนโลยแีละดานคนมคีวามสมัพนัธกบัการบริหารงานบคุคลในระดับสูงทีเ่ปนเชนนี ้ เนือ่งจากผูบริหาร

มกีารจดัหา สงเสรมิใหบคุลากรใชเทคโนโลยใีหมๆ  และปรบัปรงุทศันคต ิความสามารถในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรที่แตกตางกัน เปนไปตามความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปฏิบัติงาน                           

ของบุคคล เปนผลรวมกันจากการปฏิสัมพันธของบุคลากร เชน ทักษะ ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ                           

การสือ่สาร และขวญักาํลงัใจ เปนตน (Tongprasit, 2014) ซึง่ยงัสอดคลองกับ Malai (2017) ทีพ่บวาภาวะผูนาํ

การเปล่ียนแปลงของผู บริหารสงผลตอพฤติกรรมของบุคลากรอาจารยที่ดี สวนแมคคอรมิคและ                                               

อิลเจน (McCormic & Ilgen, 1985) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากร สามารถทําไดโดย                          

การฝกอบรม และ โครงสรางภายในองคการ จาํเปนตองกระจายความสามารถในการตดัสนิใจใหกบักลุมงานตางๆ 

ใหมากที่สุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด (Samuntriporn, 2017,3) และตองเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี   

ในองคการเพ่ือรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยีที่ทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอด                      

ขององคการเปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28) และการฝกอบรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองยังสงผล                

ตอการพัฒนาบุคลากรท่ีดี (Kittikan janasophon, 2014, 59) ซึ่งจากการศึกษาของ Damrongrakthanya 

(2017) พบวาผู บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีเสมอเพ่ือประสิทธิผล                                       

การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดานใดก็ตาม      

ยอมจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอื่นๆ ขององคการดวยเสมอ (Malakul, 2015)

สรุป
 การบริหารการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ สวนการบรหิาร

งานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เชนกัน 

สําหรับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวม 

สงผลตอการบรหิารงานบคุคลโดยภาพรวมอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ.01 โดยดานทีม่อีทิธพิล

สูงท่ีสุด ไดแก  ดานเทคโนโลยีและดานคน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ ผูบริหาร                     

สถานศึกษาควรตระหนักในดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกบุคลากรในสถานศึกษา                                

และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน ใหมากกวาน้ีดวย เพ่ือใหการบริหาร                                  

เกิดประโยชนสูงสุดเน่ืองจากผลการวิจัยพบวา  การบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลสงผลตอการบริหาร                 

sงานบุคคล โดยเฉพาะดานคนและเทคโนโลยี   
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาการมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรณุนมิติ 

และเพื่อวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผู ปกครองประชากรที่ใช                                         

ในการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูปกครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลดรณุนมิติ อาํเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม จาํนวน  200 คน 

ในปการศึกษา 2558  เครือ่งมือท่ีใชในการวจิยัคือ แบบสอบถามเก่ียวกับการมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียน 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และแบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง มกีารวเิคราะหขอมูลแบบสรางขอสรปุ แบบจาํแนกชนดิขอมูล 

โดยการวิเคราะหแบบไมใชทฤษฏี ซึ่งอาศัยขอมูลจากผูใหสัมภาษณโดยตรงผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับโรงเรียนใน  4 ดาน ดังนี้ ดานการ                 

มสีวนรวมและสนบัสนนุการเรียนรู พบวา ผูปกครองมสีวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองใหความรวมมือ

และมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี ดานการติดตอส่ือสาร                     
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พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองคอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา   

และแลกเปล่ียนขอมูลของนักเรียนกับคุณครูประจําช้ันอยางสม่ําเสมอ ดานการมีสวนรวมท่ีบาน                                      

พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองมีการใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียน                         

หลังจากกลับไปที่บานแลวเปนอยางดีและดานการรวมเปนคณะกรรมการ พบวาผูปกครองมีสวนรวม                            

อยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากผูปกครองสวนมากประกอบธุรกิจสวนตัว จึงไมสามารถสละเวลาเพื่อ                            

เขารวมเปนคณะกรรมการของโรงเรียนไดสวนการวิเคราะหความคาดหวังพบวา  ผูปกครองตองการให                       

ทางโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครองอยางชัดเจน เพื่อจะไดนําไปวางแผนใน                        

การจัดสรรเวลาการเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น และกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองนั้น 

ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและชี้แจงกับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูปกครอง                            

ที่จะตองดําเนินการในการเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  เพื่อผูปกครองนักเรียนจะไดมี                  

การวางแผนลวงหนา และทางโรงเรียนควรใชชองทางการส่ือสารท่ีมีความหลากหลายและมีความชัดเจน                 

เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  รวมทั้งทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนํา

ประจําหองเพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางผูปกครองดวยกัน

 จากผลการวิเคราะหแบบสอบถามและแบบสัมภาษณทําใหโรงเรียนไดกระบวนการ (กิจกรรม)                       

ที่สอดคลองกับความตองการ (โดยอาศัยผลการวิเคราะหแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ) เพื่อผูปกครอง

สนใจมารวมกิจกรรมมากขึ้น

คําสําคัญ
 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

Abstract
 This research aimed to study the Parental participation of Private Kindergarten Students, 

Analysis of Expectations and Process Creation for Parental participation. The search population 

was the 200 parents of Private kindergaten School, Mueang District, Chiang Mai Province in the 

academic year 2015. The research tools were 5-level scale questionnaires about the Parental 

participation.  Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.                

A Structured interview was used to analyze data type. By non-theoretical analysis. Based on                            

information from the interviewer. The research found that Parents of private kindergarten have 

opinions about participation in 4 areas. The first area is participation and learning support which 

found that parents were highly involved. Parents cooperate and have time to participate in activities 

with teachers and students in school as well. The second area is communication which found that 

the parents were very active participants. They take care and help solve problems of the student, 
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include regularly exchanging student information with teachers. The third area is the participation 

at home, which found that parents were very active participants. Parents are encouraged to                            

cooperate and support their students after returning home. The last area is joint committed.                              

It was found that the parents were moderately engaged. Because most parents run their own                     

businesses. Therefore, it is not possible to take the time to become a board member of the school. 

The analysis of expectations in this area showed that. Parents want the school to plan their activities 

clearly which can help parents to decide to become a board member. And the process of creating 

parental participation is the school should meet and explain to parents about the role and duties 

of parents that must take part in school activities. 

 The results of the questionnaire and interviews. The school has a process that support 

parents to attend more activities.

Keywords
 Parental  Participation,   Private  Kindergarten

บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา 9 (วรรค 6)  กลาวถึงการจัดระบบโครงสราง

และกระบวนการจัดการศึกษา โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวมของผูปกครอง หนวยงาน และองคกรตาง ๆ 

นอกจากนี้ ระบบการศึกษายังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของครอบครัวในการศึกษา เพราะไดตระหนัก

และเล็งเห็นวาการมีสวนรวมของผูปกครองเพื่อพัฒนาการท่ีดีของเด็กนั้นสําคัญเพียงใด เพราะผูปกครอง                

มีความใกลชิดกับเด็กมากท่ีสุด ดั่งท่ี Thaywintaraphug (2004) เสนอแนวคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยวา                   

การประสบความสําเร็จในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นจําเปนจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะ

จากพอแม เดก็ ผูปกครอง ครหูรอืผูดแูล เพราะการเจรญิเตบิโตของเด็กวยันีเ้ปนเร่ืองละเอยีดออน ตองเอาใจใส

ดูแลเปนอยางมาก ดังน้ัน เพ่ือการพัฒนาของเด็กน้ัน ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของ                             

อยางใกลชิดดวยสอดคลองกับผูปกครองเปนผูเลือกสถานศึกษาใหบุตรหลานของตน โดยเปนผูเลี้ยงดู                      

อบรม และมุงหวังใหบตุรหลานเตบิโตเปนผูใหญทีด่ใีนอนาคต เพือ่ทีจ่ะไดใชชวีติ และเตบิโตข้ึนมาอยูในสังคม

ไดอยางสงบสุข ผูปกครองจึงเปนบุคคลสําคัญในการสนับสนุนการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ โรงเรียน                            

จึงควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อใหผูปกครองมีความรู ความเขาใจ                   

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสามารถชวยเหลือ ทบทวน และแนะนําเด็กนักเรียน
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 จากผลคะแนนเฉลีย่ของ GAT/PAT ในทุกรายวิชาของโรงเรยีนเอกชนจังหวดัเชยีงใหมสงูกวาคะแนน

เฉล่ียของโรงเรียนรัฐบาล ทําใหในปจจุบันผูปกครองเลือกท่ีจะสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน                           

มแีนวโนมสงูขึน้ อางองิขอมลูจากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ) ซึง่ไดเสนอผลคะแนน GAT/PAT               

ในงานประชุมโรงเรียนเอกชนจังหวดัเชียงใหมประจําป พ.ศ. 2558 เนื่องจากผูปกครองคาดหวังใหบุตรหลาน

ของตนมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี เพื่อเตรียมความพรอมในการท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 

ของโรงเรียนประถมท่ีมีชื่อเสียง สอดคลองกับการสัมภาษณ Boonprasert (Personnel Communication, 

December 14, 2015) ผู จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต หนึ่งในโรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียงของ                              

จังหวัดเชียงใหม กลาววาในปจจุบันผูปกครองนักเรียนมีความสนใจในการเลือกสถานศึกษามากขึ้น และ                    

คาดหวงัในการเขามามสีวนรวมกับกิจกรรมของบตุรหลานซ่ึงการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนัน้                

เปดโอกาสใหผูปกครองมสีวนรวมคอนขางมาก มกีารส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมลูระหวางผูปกครอง และครูเปนประจํา 

โดยใหความเห็นวา อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญมีอายุนอย มีความกลาคิด กลาแสดงออก                                      

และอยากมีสวนรวมกบักิจกรรมของบตุรหลานมากกวาในอดีต โดยพบวานักเรยีนทีม่ีผลการเรยีนดสีวนใหญ

จะเปนนักเรียนท่ีผูปกครองใหความสนใจ รวมถึงมีปฏิสัมพันธกับโรงเรียน สวนเรื่องอุปสรรคหรือปญหา                    

ของการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน้ัน ผูจัดการใหสัมภาษณวา มีผูปกครองบางสวน                  

ที่มีสวนรวมกับทางโรงเรียนไมครบทุกดาน ซึ่งทางโรงเรียนขาดการเก็บสถิติเหลานั้น เพื่อใชเปนแนวทาง                     

ในการสรางกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมระหวางผูปกครองและโรงเรียนโดยเนนไปทางดานที่ผูปกครอง

ยังใหความรวมมือไดไมเต็มที่

 ดงันัน้ ผูวจิยัมีความสนใจศึกษาเกีย่วกบัการมสีวนรวมของผูปกครองนกัเรียนโรงเรยีนอนุบาลดรณุนมิติ  

ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง                      

เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

 2. เพื่อวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน                          

โรงเรียนอนุบาลดรุณมิมิต

นิยามศัพทเฉพาะ

 การมสีวนรวมของผูปกครอง หมายถงึ การใหความรวมมอืกับโรงเรยีน 4 ดาน คอื ดานการมสีวนรวม

และสนับสนุนการเรียนรู ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีสวนรวมที่บานและดานการรวมเปนคณะกรรมการ

 ดานการมสีวนรวมและสนบัสนนุการเรยีนรู หมายถึง การเขารวมกจิกรรมตางๆ ทีโ่รงเรียนจัดขึน้ เชน 

การเปนวิทยากร การเขาชมการแสดงผลงานของนักเรียน การรวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เปนตน

 ดานการตดิตอส่ือสาร หมายถงึ การแลกเปลีย่นขอมูลระหวางผูปกครองและครู เชน การสงจดหมาย 

โทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
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 ดานการมีสวนรวมท่ีบาน หมายถึง การสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเม่ืออยูที่บานใหสอดคลอง              

กับการพัฒนานักเรียนของทางโรงเรียน เชนการทําการบาน ตอบสมุดสื่อสัมพันธระหวางผูปกครองกับครู                 

การสงเสริมการทํากิจกรรมพิเศษนอกหองเรียน เปนตน

 ดานการรวมเปนคณะกรรมการ หมายถึง การอาสาเปนหนึ่งในคณะกรรมการกิจกรรมของโรงเรียน 

เชน การเปนคณะกรรมกิจกรรมกีฬาสี การเปนกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน เปนตน

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดการมีสวนรวม Muttamaytha (1981, 33 – 34) ใหความหมายการมีสวนรวม คือ                                     

การที่ประชาชนใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โดยการแสดง                            

ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน                             

โดยใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน รวมท้ังเปนกรรมการ หรือเปนวิทยากรในการเรียน                

การสอน และสนับสนุนชวยเหลือประชาสัมพันธโรงเรียน นอกจากนี้ในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียน ไดแก 

การบริการดานสุขภาพ การฝกอบรมอาชีพ การสงเสริมอาชีพ กิจกรรมเพื่อการอานออกเขียนได กิจกรรม

นันทนาการ การรับบริการหองสมุด การบริการขาวสารความรู การสงเสริมประชาธิปไตย และการใชอาคาร

สถานท่ี วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ Noppakun (1977, 103-105)                  

ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนในระดับรูปธรรม หมายถึง การที่ชาวบานไดใชแรงงาน                         

เวลา วัสดุ ในการพัฒนาชุมชน สวนในระดับนามธรรมนั้น การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของการชี้นํา

ตนเอง มโนภาพแหงคน ความเปนอิสระในการกําหนดชีวิตและความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม

 Ngernkhum (2000, 31-33) กลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองไวดังน้ี  (1) มีสวนรวม               

ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา (2) มีสวนรวมในการกําหนดโครงสราง ตลอดจนการจัดระบบการเรียน                       

การสอนสําหรับเด็กและ (3) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นปละใหความเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ 

 นอกจากนี้ Department of Curriculum and Instruction Development (2001, 15-16) ไดกลาวถึง

บทบาทการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนในตางประเทศผลงานวิจัยดานครอบครัว พบวา 

ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนมีผลอยางสูงตอการเรียนรูของเด็ก ชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี

ดานจิตใจ  สังคม ในประเทศนิวซีแลนดพบวา ภูมิหลังของครอบครัวมีความสัมพันธแนนแฟนกับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักเรียนนิวซีแลนด ไดพยายามเสริมสรางบทบาทของครอบครัวท่ีมีตอกระบวนการเรียนรู

ของเด็กดวยการใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษารวมกันพัฒนาเช่ือมโยงนโยบายและ                              

โครงการเขาดวยกัน ประเทศอังกฤษและเวลสไดใชวิธีการอันหลากหลายเพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวม 

รวมถึงการมีกฎหมายบังคับใหทางโรงเรียนจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวางบานและโรงเรียน                

โดยปรึกษาหารอืผูปกครองกอน ขอตกลงนีร้ะบคุวามรับผดิชอบรวมกนัและบทบาทของผูปกครองอกีรปูแบบหน่ึง

คือ  การใหผูปกครองและเด็กเรียนรูดวยกัน เพื่อพัฒนาความรู  ของผูปกครองไปพรอม ๆ กับใหผูปกครอง

เขาใจถึงวิธีการเรียนของลูก เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท                      
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ของครอบครัวที่มีผลตอคุณภาพการเรียนรูของเด็ก และหนึ่งในเปาหมาย 8 ประการของการปฏิรูปการศึกษา 

คอื การสรางความรวมมอืระหวางบานและโรงเรียน โดยเนนวาความรวมมอืนัน้จะตองถึงระดบัความรบัผิดชอบ

รวมกัน

 ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดระบุถึงบทบาท  

ของพอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัยวาการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาท่ีจัดใหแกเด็กท่ีผูสอนและ                  

พอแมหรอืผูปกครองตองสือ่สารกันตลอดเวลา เพ่ือความเขาใจตรงกนัและพรอมรวมมือกนัในการจดัการศกึษา

ใหกับเด็ก ดังนั้น พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้

 1. มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นขอบกําหนดแผนการเรียนรู

ของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก

 2. สงเสริมสนบัสนนุกจิกรรมของสถานศกึษา และกิจกรรมการเรยีนรูเพือ่พฒันาเดก็ตามศกัยภาพ

 3.  เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู

 4.  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเปน

 5.   อบรมเลีย้งด ูเอาใจใสใหความรกั ความอบอุน สงเสรมิการเรียนรูและพฒันาการดานตาง ๆ ของเดก็

 6.  ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของ

 7.   เปนแบบอยางท่ีดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีคุณธรรมนําไปสู       

การพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู

 8.  มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ                          

สถานศึกษา

 Daychakup (1999) ไดกลาวถึงบทบาทของพอแมและผูปกครองเด็กปฐมวัยวาควรเปนดังนี้

 1.   การใหความรวมมอืกบัครใูนดานตาง ๆ  เชน เขารวมประชมุเกีย่วกบัปญหาและการเรยีนของเดก็ 

การเตรียมตัวเด็กกอนเขาสถานศึกษา ยินดีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนตน

 2.   รูจักผอนสั้นผอนยาวตอเด็กอยางเหมาะสม

 3.   มีความเห็นใจครูในเรื่องการดูแลเด็กซึ่งบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดขึ้นกับเด็ก

 4.   ศึกษาธรรมชาติและความตองการของเด็ก

  Jeevarat (2012) ไดทําการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด                    

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                            

จงัหวดัพงังา โดยใช  6 กลยุทธการตดิตอสือ่สารระหวางบานกบัโรงเรียน กลยทุธการอาสาสมัครเพือ่การศึกษา 

กลยุทธการเรียนรูที่บาน กลยุทธการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน และกลยุทธการรวมมือ                 

กับชุมชน พบวาผูปกครองมีสวนรวนในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นกวากอนพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนสูงขึ้น
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 Wonghong (2011) ไดทําการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียนอนุบาลระยอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  พบวาการมีสวนรวม

ของผูปกครองมีความแตกตางกัน โดยมีปจจัยดังน้ี (1) เมื่อแบงเปน 4 ดาน ผูปกครองใหความรวมมือ                              

ในดานการเลีย้งด ูดานการเรียนรูทีบ่าน ดานการใหความรวมมอืกบัชุมชน และดานการสือ่สาร มลีาํดบัคาเฉลีย่                  

การใหความรวมมือจากมากไปหานอย (2) ผูปกครองท่ีในแตละระดับชั้นใหความรวมมือตางกันโดย                             

ไมมีนยัสําคัญทางสถิติ หรือระดับชั้นไมมีผลกระทบตอความรวมมือ (3) อาชีพของผูปกครองไมมีนัยสําคัญ                      

ทางสถิติ หรืออาชีพของผูปกครองไมมีผลกระทบตอความรวมมือ และ (4) ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบ           

ตอการใหความรวมมือของผูปกครองอยางมีนัยยะทางสถิติ

 

วิธีการวิจัย
 ในการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ผูวิจัยดําเนินการ                 

ตามลําดับขั้นตอนดังนี้

 1. ประชากรสําหรับการแจกแบบสอบถาม ไดแก ผูปกครองนกัเรียนระดับชัน้อนุบาล 1 ถงึ 3 โรงเรยีน

อนุบาลดรุณนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2558 จํานวน 200  คน

 2. กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณ  ไดแก  ผูปกครองโรงเรียนดรุณมิต จํานวน 20 คน                                     

โดยสุมเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครองท่ีใชเวลาหลังเลิกงานอยูในบริเวณโรงเรียนชวงเวลาระหวาง                                      

หาโมงเย็น ถึงหกโมงเย็น

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  (1)   แบบสอบถาม  ซึ่ง แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน    

คือ ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน                                 

ของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ                       

ซึ่งแบงตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ดาน คือ (1) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู                                           

(2)  ดานการติดตอสื่อสาร (3) ดานการมีสวนรวมท่ีบาน และ (4) ดานการรวมเปนคณะกรรมการ และ                           

ตอนที่ 3 ปญหาในการมีสวนรวมของผูปกครองตอทางโรงเรียน เปนแบบคําถามปลายเปด ตรวจสอบ                          

ความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 คน และนําไปทดลองใชกบัโรงเรยีนอนุบาลดรณุนมิติวทิยา 

โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ และโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหมรวมจํานวน 60 คนมีคาความเชื่อม่ันโดยรวม

เทากับ 0.922  (2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 20 คน เพื่อสอบถาม

ถึงปญหาและขอเสนอแนะ เพื่อนํามาวิเคราะหและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล จํานวน 200 คน ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม

คนืจาํนวนทัง้สิน้ 158 ชดุ คดิเปนรอยละ 79.00 สวนการสมัภาษณ ผูวจิยัไดสมัภาษณผูปกครอง จาํนวน 20 คน 

โดยใชการจดบันทึกและการบันทึกเทป

 5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
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โดยใชความถ่ี รอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของผูปกครอง

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในรูป

ตารางประกอบคําบรรยาย โดยใหความหมาย ดังนี้

  ระดับ  5      หมายถึง   มีสวนรวมมากที่สุด

  ระดับ  4      หมายถึง   มีสวนรวมมาก

  ระดับ  3      หมายถึง   มีสวนรวมปานกลาง

  ระดับ  2      หมายถึง   มีสวนรวมนอย

  ระดับ  1      หมายถึง   มีสวนรวมนอยที่สุด

       จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑ Srisaard (1999, 103) ดังนี้

       4.51 – 5.00  หมายถึง  มีสวนรวมมากที่สุด

       3.51 – 4.50  หมายถึง  มีสวนรวมมาก

       2.51 – 3.50  หมายถึง  มีสวนรวมปานกลาง 

       1.51 – 2.50  หมายถึง  มีสวนรวมนอย

       1.00 – 1.50  หมายถึง  มีสวนรวมนอยที่สุด

 ตอนท่ี 3 ปญหาในการมีสวนรวม เปนคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ในสวน                        

ของแบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย คือวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลที่ไดรับจาก                  

การสัมภาษณผูปกครองนักเรียน

ผลการวิจัย
 1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

  ผลการวิจัย สรุปไดวาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนจากตารางที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาล

ดรุณนิมิตจํานวน 4 ดาน  ดังน้ี ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยู                    

ในระดับมาก โดยผูปกครองใหความรวมมือและมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียน                            

ในโรงเรียนเปนอยางดี ดานการติดตอส่ือสาร พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครอง                       

คอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา และแลกเปล่ียนขอมูลของนักเรียนกับคุณครูประจําช้ัน                      

อยางสมํ่าเสมอ ดานการมีสวนรวมที่บาน พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครอง                                    

มีการใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียนหลังจากกลับไปที่บานแลวเปนอยางดีและดานการรวมเปน                                 

คณะกรรมการ พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากผูปกครองสวนมากประกอบ                      

ธุรกิจสวนตัว จึงไมสามารถสละเวลาเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการของโรงเรียนได
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ตารางที่ 1 

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

  
 

 
N = (158) 

1 3.76  

2  3.76  

3  4.52  

4  2.55  

 3.64  

 2. วิเคราะหความคาดหวังและสร างกระบวนการการมีส วนร วมของผู ปกครอง                          

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

  จากการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 20 คน พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน 

โดยผูวจิยัไดนาํมาวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนอนุบาล

ดรณุนมิติ พบวา  ผูปกครองนกัเรียนตองการใหทางโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดกจิกรรมรวมกับผูปกครอง

อยางชัดเจน เพื่อจะไดนําไปวางแผนในการจัดสรรเวลาการเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํา

ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนมาสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครองดังนี้

  1. ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและช้ีแจงกับผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับบทบาทและ                     

หนาท่ีของผูปกครองท่ีจะตองดําเนนิการในการเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัข้ึน   เพ่ือผูปกครอง

นักเรียนจะไดมีการวางแผนลวงหนา

  2. ทางโรงเรียนควรใชชองทางการส่ือสารท่ีมีความหลากหลายและมีความชัดเจน เพื่อให                          

ผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง

  3. ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนําประจําหอง เพ่ือทําหนาท่ีประสานงาน

ระหวางผูปกครองดวยกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจจึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง การมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก

ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละสูงที่สุดคือขอ ผูปกครองใหความรวมมือและมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมรวมกับ                          

คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี และขอท่ีไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือขอเปนวิทยากรพิเศษ                    

รายการ
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ใหความรูแกเด็กในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน สอดคลองกับ Wonghong, (2011) ที่กลาววาผูปกครองจะ

ใหความรวมดานการเลี้ยงดูมากที่สุด  

 ประเด็นที่สอง การติดตอสื่อสาร พบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละ

คือขอพบปะครูประจําช้ันเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กแสดง                 

ใหเห็นถึง ผูปกครองคอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนกับ

คุณครูประจําช้ันอยางสมํ่าเสมอ ขอท่ีไดคาเฉลี่ยรอยละนอยท่ีสุดคือขอมีสวนรวมจัดทําเอกสาร ขาวสาร                    

ของโรงเรียน คาดวาเปนกิจกรรมที่ซับซอน และมีลําดับขั้นตอนมาก 

 ประเดน็ทีส่าม ดานการมีสวนรวมทีบ่าน พบวา  ผูปกครองมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา

อยูในระดับมากซึ่งไดคาเฉล่ียรอยละสูงสุดในการรวมมือทั้ง 4 ดาน โดยขอที่ไดคาเฉล่ียรอยละมากที่สุดคือ                 

ขอฝกใหเด็กรักการด่ืมนม และจัดหานมใหเด็กดื่มเปนประจําทุกวัน ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยท่ีสุดคือ                            

ขอสงเสริมใหเด็กศึกษาหาความรูและพัฒนาตัวเอง ในชวงวันหยุดหรือภาคเรียนฤดูรอน

 ประเด็นท่ีสี่ การรวมเปนคณะกรรมการพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางซ่ึงนับเปน

ดานที่มีคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดใน 4 ดานโดยขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละมากที่สุดคือ ขอรวมเปนคณะกรรมการ

ชมรมสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน ขอที่ไดคาเฉล่ียรอยละนอยท่ีสุดคือ ขอรวมเปนคณะกรรม                              

ผูปกครองในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน

 ในสวนของการอภิปรายขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ทําใหทราบปจจัยท่ีผู ปกครองบางสวน                             

ไมสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงไดรับขอเสนอแนะในการออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง

กับความคาดหวังของผูปกครองซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง                        

โดยปจจัยหลักท่ีทําใหผูปกครองไมสามารถมามีสวนรวมในกจิกรรมไดคอื การขาดการติดตามขอมูลขาวสาร

ของโรงเรียนของผูปกครอง หรือทราบแตรายละเอียดของกิจกรรมไมครบถวนตามที่ผูปกครองคาดหวัง                         

สงผลใหความตองการในการมีสวนรวมในกิจกรรมลดลง ทําใหผูปกครองมีความคาดหวังในการพัฒนาการ 

รูปแบบ และวิธีการส่ือสารระหวางโรงเรียนและผูปกครองเริ่มจากการแจงกําหนดการและบทบาทหนาที่                

ของผูปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน รวมถึงเพิ่มความถี่ในการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง                       

ทั้งทางตรง คือการใชสมุดสื่อสัมพันธ หรือจดหมายชี้แจง และทางออมโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลน                

ของกลุมผูปกครองผานผูปกครองแกนนําในแตละหอง และระดับชั้นซึ่งสอดคลองกับ Jeevarat (2012)                           

ทีไ่ดทาํการวจิยัการพฒันากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา 

ระดับชัน้ประถมศกึษาปที ่1 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาพงังาซ่ึงใชกลยทุธดานการสือ่สาร พบวาผูปกครอง

มีสวนรวนในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

สรุป
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต พบวา     

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา  ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต              
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อยูในระดับมาก   แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการรวมเปนคณะกรรมการ ผูปกครองนักเรียน               

มีสวนรวมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตอยูในระดับปานกลางเพียงดานเดียว คือดานการรวมเปน                       

คณะกรรมการสอดคลองกับการสัมภาษณซึ่งการขอความรวมมือเปนคณะกรรมการ ตองใหผูปกครอง                      

สละเวลาจํานวนมาก และมีขั้นตอนที่ซับซอน ผู ปกครองจึงไมใหความรวมมือในดานน้ีเทาที่ควร                                     

ผนวกกับในบางความรวมมือมีการแจงกําหนดการ หรือแจงรายละเอียดไมเพียงพอทําใหผูวิจัยไดแนวทาง                                 

ในการสรางกระบวนการ เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมมากขึ้นผานการสรางกระบวนการที่สอดคลองกับ                       

ความคาดหวงัของผูปกครอง โดยเฉพาะดานการสือ่สาร และการแจงขาวสารตามความตองการของผูปกครอง

 1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

  1.1    ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและช้ีแจงกับผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับบทบาทและ                        

หนาท่ีของผูปกครองท่ีจะตองดําเนนิการในการเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้   เพ่ือผูปกครอง

นักเรียนจะไดมีการวางแผนลวงหนา

  1.2  ทางโรงเรียนควรใชช องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีความชัดเจน                                  

เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง

         1.3 ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนําประจําหอง เพื่อทําหนาที่ประสานงาน

ระหวางผูปกครองดวยกัน

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต                       

เพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็กนักเรียนวาสามารถเติบโตและกาวเขาสูในระดับประถมศึกษาไดอยาง                              

มีประสิทธิภาพไดหรือไม

  2.2 ควรเลือกเก็บขอมูลโดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือกลุมนักเรียนท่ีมีพัฒนาการดี                       

และกลุมนักเรียนที่มีพัฒนาการชา เพ่ือใหเห็นความสัมพันธของการรวมมือของผูปกครองกับโรงเรียน                           

อยางชัดเจน
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บทคัดยอ 
 วตัถปุระสงคของวจิยันี ้เพ่ือศึกษาทกัษะทางการเงนิของผูประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ

ระยะแรก โดยการศึกษานี้ประยุกตใชทฤษฎีธุรกรรมการคาระหวางประเทศและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ                  

ทางการเงินเพ่ือยืนยันแนวคิดทักษะทางการเงินท่ีมีผลตอการคาชายแดนไทยโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยแบบสมัภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญการคาชายแดนไทยพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษระยะแรก

จํานวน 46 ราย ไดแก ผูประกอบการการคาชายแดนดานสงออก ผูประกอบการการคาชายแดนดานนําเขา 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยรวมทั้งดานศุลกากร ผลการศึกษาพบวา

ทักษะทางการเงินเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการดําเนินการคาชายแดนไทย ประกอบดวยความรูและ                     

ความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน  รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน
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โดยที่ทักษะดังกลาวนี้ยังไดรับอิทธิพลจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน และลักษณะเฉพาะ

ของผูประกอบการ นอกจากนีผู้ประกอบการคาชายแดนยังสามารถพัฒนาตวัเองดวยการศึกษาปจจัยดังกลาว

ใหเขาใจและประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง

คําสําคัญ
 ทักษะทางการเงิน   การคาชายแดน   ผูประกอบการ

Abstract
 The purpose of this research is to study the financial skills of entrepreneurs in First Special 

Economic Zone. The research is applied from theory based on International Trading Transaction 

and Financial Literacy claims that financial literacy concept affecting Thai border trade. The data 

set of 46 observations is observed by in-depth interview model in the area of Special Economic 

Zone (SEZ) in the first phase. The observations are Exporter border traders, Importer border                        

traders, Krungthai Bank Public Co., Ltd, Kasikorn Bank Public Co., Ltd, Bangkok Bank Public Co., 

Ltd, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, and Customs. The results showed 

that Financial Literacy affecting Thai border trade such as Financial knowledge and understanding, 

Financial skills and expertise, Financial confidence and attitudes, however the illustrate influence 

by Financial experience and circumstances, and Personality. Thai border traders can develop by 

studying the above factors and applied to themselves.

  

Keywords
 Financial Literacy, Border Trade, Entrepreneurs

บทนํา
 การค าชายแดนไทยกับกลุ มประเทศเพื่ อนบ านได แก   ประเทศสหพันธ รัฐมาเลเซีย                                                        

สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมาร สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชามีประเดน็สําคัญ        

ในการพฒันาการคาชายแดนของไทยทีส่าํคัญ คอื การมทีกัษะทางการเงนิ หรือ ความรูทางการเงิน  (Financial 

Literacy) ที่เกี่ยวกับการคาชายแดนไทยซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับผูประกอบการการคาชายแดน

ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบาน โดยผูวจิยัไดประยุกตจากกรอบแนวคิดทักษะทางการเงินขององคกร

กํากับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Services Authority: FSA) ซึ่งกลาววาปจจัยที่จะสงผลตอทักษะ                       

ทางการเงินของบุคคลประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 1) ความรูความเขาใจทางการเงิน 2) ทักษะและ                                   

ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ 3) ทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน (Atkinson & Meessy, 2012) 
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รวมทั้งการประยุกตจากแนวคิดขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ                                          

The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD โดยทีผู่ประกอบการคาชายแดน 

สามารถนําปจจัยทั้ง 3 ปจจัย ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับมาตรฐาน 

นวตักรรม ความสามารถและความตองการของผูประกอบการคาชายแดน ซึง่ผูวจิยัไดนาํขอมลูผลการสาํรวจ

ทักษะทางการเงินของไทยป 2556 (Bank of Thailand, 2013a) มาเปนฐานขอมูลประกอบการทําวิจัย                       

โดยที่ผลการสํารวจพบวา คนไทยมีคะแนนเฉล่ียทักษะทางการเงินคิดเปนรอยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม                      

22 คะแนน  สถานการณการคาชายแดนของไทยกับกลุมประเทศเพ่ือนบานทีป่ระกอบดวย ประเทศสหพันธรฐั

มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร

กัมพูชานั้น มีสถานการณการคาชายแดนที่เกิดข้ึนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน สําหรับป พ.ศ. 2559          

(Department of Foreign Trade, 2016) มีการเติบโตและความสําคัญเพิ่มข้ึนทุกปโดยในป พ.ศ. 2559                        

มมีลูคาการคารวม 1,013,389.20 ลานบาท เพิม่ขึน้รอยละ 0.71 แบงเปนมลูคาการสงออก 605,445.38 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 และมูลคาการนําเขา 407,943.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.21 ทําใหไทยไดดุลการคา 

197,501.56ลานบาท โดยที่ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเปนตลาดสําคัญดวยมูลคาการคาชายแดนกับ

ประเทศไทยสูงสดุ รองลงมา ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

และราชอาณาจกัรกัมพชูา ตามลําดบัซึง่ภาพรวมของการคาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบาน แสดงใหเหน็

รูปแบบการคาชายแดนที่หลากหลาย (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยมีระบบการชําระเงิน       

การคาชายแดนเปนเครื่องมือ เมื่อผูขายไดสงสินคาไปแลว จะไดรับเงินจากผูซื้อ ในทางตรงขาม เมื่อผูซื้อ                 

จายเงนิใหผูขายแลว กจ็ะไดรบัสินคา โดยผูวจิยัไดทบทวนวรรณกรรมของ U. S. Department of Commerce, 

International Trade Administration (2012) และ Bank of Thailand (2013b) พบวาระบบการชําระเงิน                       

การคาชายแดนประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการชําระเงินการคาชายแดนท่ีผานระบบของ                           

ธนาคารพาณิชย 2) ระบบการชําระเงินท่ีไมผานระบบของธนาคารพาณิชยโดยท่ีแตละประเทศมีสกุลเงิน                  

ของตัวเองแตกตางกันไป 

 จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการชายแดน                      

ที่สงผลตอการคาชายแดนไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นท่ี (Special Economic Zone 

Development Committee, 2015) ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดารวมทั้งดานปาดังเบซาร                        

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาทกัษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรก
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ตามท่ี Bank of Thailand (2013a) กลาววา ทักษะ                       

ทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึงความรูความเขาใจความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ และ พฤติกรรม                            

ทีส่ามารถจดัหาขอมลูเกีย่วกบัทางการเงินจนสามารถแสดงออกเปนพฤติกรรมทางการเงนิ โดยท่ีววิฒันาการ

ของแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินนั้น จะมี FSA ไดศึกษาเพื่อวัดระดับของทักษะทางการเงิน (Financial 

Literacy) (Kempsom, Collard & Moore, 2005) โดยทีป่จจยัทกัษะทางการเงนิทีบ่งบอกวามทีกัษะทางการเงนิ 

ตามแนวคิดของ FSA ประกอบดวย 3 ปจจัยคือ ความรู ความเขาใจทางดานการเงิน ทักษะหรือ                                

ความชาํนาญ ความเชีย่วชาญทางดานการเงนิ และทศันคตแิละความเช่ือมัน่ทางดานการเงนิ  จะไดรบัอทิธพิล

จากประสบการณและสภาพแวดลอม รวมท้ังลักษณะนิสัยที่เปนความเปนตัวตนของแตละบุคคล                                      

จงึจะสามารถวัดไดจากพฤติกรรมของบคุคล นอกจากน้ีววิฒันาการของแนวคิดเก่ียวกับทกัษะทางการเงนิยงั

มี Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2004) เปนผูกําหนดคํานิยาม

ใหเปนสากลและกําหนดแนวทางในการประเมินผล โดยมีโครงสรางการวัดทักษะทางการเงิน คะแนนเต็ม

เทากับ 22 คะแนน  นอกจากน้ี เกณฑการประเมินผลการวัดทักษะทางการเงิน จะตองมีความสัมพันธกับ

โครงสรางการวัดทักษะทางการเงินของ OECD ซึ่งจะสัมพันธกับ FSA 

 2. การคาชายแดน  (International Trade) ประเทศไทยมชีายแดนอยูตดิกับประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาทําให

เกิดการคาชายแดนกับประเทศเพือ่นบาน  รวมทัง้การคาผานแดนสูประเทศทีส่าม โดยที ่World  Bank (2007) 

ไดกลาววา การคาชายแดน (Border Trade)  หมายถงึ การแลกเปลีย่นสินคาและบริการขามพรมแดนประเทศ

หนึ่งไปยังประเทศหน่ึงที่มีระยะทางมากกวา 30 กิโลเมตร ซึ่งเปนรูปแบบการคาหลากหลายโดยผาน                               

จดุผานแดนถาวร จดุผานแดนชัว่คราว และจดุผอนปรนรวมทัง้การคาผานแดนดวย ซึง่การคาชายแดนจะมีกจิกรรม

ที่ทําการซื้อขาย  โดยใชเงินเปนส่ือกลางไดแก การสงสินคาออก (Export) และ การนําเขาสินคา (Import)                   

โดยมีรูปแบบการคาชายแดนแตกตางกัน (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยระบบการชําระเงิน

การคาชายแดน (Wongwitayapanich, Rojprasertkul & Soysoadsri, 2011; International Trade                                      

Administration, 2012) ประกอบดวย ระบบการชาํระเงินท่ีผานระบบธนาคารพาณิชย  (Formal Bank System) 

เปนระบบการชาํระเงินการคาชายแดนท่ีตองมีธนาคารพาณชิยเปนตวักลาง และตองปฏบิตัภิายใตกฎระเบยีบ 

ประเพณีปฏิบัติของสภาหอการคาระหวางประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) (Abeka, 

Abeka&Omondi, 2012) และระบบการชําระเงินที่ไมผานระบบธนาคารพาณิชย (Informal Bank System) 

เปนระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่เปนการปฏิบัติตามความสะดวกของคูคาชายแดน (Aranyaprathet 

Customs House, 2010)   แนวโนมการคาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบาน มแีนวโนมเพ่ิมขึน้ โดยเปรยีบเทียบ                

กับป พ.ศ. 2557– พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป                       

สวนประเทศอื่นๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 1
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   ( )

ตารางที่ 1 

แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)

  2557 2558 2559 

1 

 

508,163.37 486,254.76 501,419.87 

2 

 

215,709.35 217,964.64 187,964.53 

3 

 

151,464.57 176,980.58 202,906.79 

4  115,012.39 125,078.16 121,098.01 

 990,349.68 1,006,278.14 1,013,389.20 

: Department of Foreign Trade, 2016 

 สนิคาสงออกและนาํเขาท่ีมปีริมาณมาก ผูวจิยัสามารถสรปุรายละเอยีดของสนิคาสงออกและนาํเขา

ทีม่ปีริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพืน้ทีช่ายแดนไดดงันี ้1) ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซียจะสงออกยางพารา 

และ นําเขาสินคาที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจะสงออกสินคา

ทีเ่ปนเคร่ืองดืม่ทีไ่มมแีอลกอฮอล และ นาํเขาสนิคาทีเ่ปนกาซธรรมชาต ิ3) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

จะสงออกสนิคาท่ีเปนรถยนต อปุกรณและสวนประกอบ และนาํเขาสินคาท่ีเปนเช้ือเพลงิอ่ืน ๆ  (พลังงานไฟฟา) 

และ 4) ราชอาณาจักรกัมพูชาจะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนผัก

และของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ.  2559

 ( )

: Department of Foreign Trade, 2016 
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 สาํหรับป พ.ศ. 2559 สถานการณการคาชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน (Department of Foreign 

Trade, 2016) แสดงใหเหน็วาสถานการณการคาชายแดนของไทยกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชามีมูลคาการคา

ชายแดนรวม 1,013,389.20 ลานบาท เพิ่มจากป พ.ศ.  2558 รอยละ 0.71 โดยเปนการสงออก 605,445.38 

ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 และ เปนการนําเขา 407,943.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.21 และประเทศไทย

ก็ยังไดดุลการคารวม 197,501.56 ลานบาท  โดยที่ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเปนตลาดสําคัญดวยมูลคา

การคาชายแดนกับประเทศไทยสูงสุดดวยมูลคาการคาชายชายแดน 501,419.87 ลานบาท เพิ่มจากป                      

พ.ศ. 2558 รอยละ 3.12 รองลงมาไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลคาการคาชายแดน 

202,906.79 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.65 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  มูลคาการคาชายแดน 

187,964.53 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.76 และราชอาณาจักรกัมพูชา มูลคา 121,098.01 ลานบาท ลดลง

รอยละ 3.18 แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของแนวโนม

การคาชายแดนจากมูลคาการคาชายแดนในภาพรวมวา การคาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบานมีแนวโนมเพ่ิมขึน้                           

โดยเปรยีบเทียบ ป พ.ศ. 2557-2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวท่ีมแีนวโนมเพ่ิมขึน้ทกุป 

สวนประเทศอื่น ๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)

  2557 2558 2559 

1  508,163.37 486,254.76 501,419.87 

2  215,709.35 217,964.64 187,964.53 

3  151,464.57 176,980.58 202,906.79 

4  115,012.39 125,078.16 121,098.01 

 990,349.68 1,006,278.14 1,013,389.20 

: Department of Foreign Trade, 2016 

 สินคาสงออกและนําเขาท่ีมีปริมาณมาก ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของสินคาสงออกและ                       

นําเขาที่มีปริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพื้นที่ชายแดนไดดังนี้ 1) ประเทศมาเลเซีย จะสงออกยางพารา 

และ นําเขาสินคาท่ีเปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) ประเทศเมียนมาจะสงออกสินคาท่ีเปนเครื่องด่ืม                              

ที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนกาซธรรมชาติ  3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                               

จะสงออกสินคาทีเ่ปนรถยนต อปุกรณและสวนประกอบ และ นาํเขาสนิคาทีเ่ปนเชือ้เพลิงอืน่ ๆ  (พลงังานไฟฟา) 

และ 4) ประเทศกัมพูชา จะสงออกสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาท่ีเปนผักและ  

ของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  

สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ. 2559

 
 

   

  

  

    ( )

 

: Department of Foreign Trade, 2016 

 3. เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ประเทศไทยไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ไว 6 พื้นที่ 

โดยอยูใน 5 จังหวัด ดังนี้ (Sitthilert, 2015) 

  3.1. เขตเศรษฐกจิพเิศษตราด ครอบคลุมพืน้ทีอ่าํเภอคลองใหญ มดีานบานหาดเลก็เปนจดุผาน

แดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 

  3.2. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลมุพืน้ทีอ่าํเภอแมสอด พบพระ และแมระมาด มดีานแมสอด

เปนจดุผานแดนเชือ่มตอเมอืงเมยีวด ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารซึง่มีการพฒันานคิมอตุสาหกรรมเมยีวดี 

  3.3. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองมุกดาหาร หวานใหญ และ

ดอนตาล มีดานมุกดาหารเปนจุดผานแดนเช่ือมตอแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 

  3.4. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ และวัฒนานคร                                         

มีดานอรัญประเทศเปนจุดผานแดนเชื่อมตอจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง คือ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต และบริเวณเมืองศรีโสภณ 

  3.5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ครอบคลมุพ้ืนท่ีอาํเภอสะเดา ซึง่ในเขตน้ีจะจะมจีดุผานแดน 2 แหง

ไดแก ดานสะเดาและดานปาดงัเบซาร เชือ่มตอรฐัเคดาหและรฐัเปอรรสิประเทศสหพนัธรฐัมาเลเซยี ตามลาํดบั

 4. ระบบการเงินระหวางประเทศในปจจุบนั    มวีวิฒันาการมาจากการกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น

โดยกําหนดคาเสมอภาคไวกับทองคําและเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอมาในป พ.ศ. 2521                                              
ไดกําหนดคาเสมอภาคไวกับเงินตราหลายสกุลและไดเริ่มใชอัตราแลกเปล่ียนแบบกําหนดประจําวัน                                 
จนประทั่ง พ.ศ. 2524 ไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนผานทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนโดยพิจารณา                                
จากอุปสงค-อุปทานของเงินตราตางประเทศตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนํามาใชจนถึงปจจุบัน 
(Leenabanchong, 2015) ในขณะที่ Bank of Thailand. (2013b) ระบุวาระบบการชําระเงินการคาชายแดน
ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1)ระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่ผานระบบของธนาคารพาณิชย                                      
2) ระบบการชําระเงนิทีไ่มผานระบบของธนาคารพาณชิยโดยท่ีแตละประเทศมสีกลุเงนิของตัวเองแตกตางกนัไป 
ไดแก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ใชเงินสกุลริงกิตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใชเงินสกุลจาต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชเงินสกุลกีบ และราชอาณาจักรกัมพูชาใชเงินสกุลเรียล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภูมิที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่มา: Kempsom, Collard & Moore, 2005

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนบุคคลท่ีใหขอมูลผานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) จาํนวน 46 ราย การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling) ทีม่ลีกัษณะการสุมตัวอยาง

ผูใหขอมลูสาํคญัตามการแบงโครงสรางของกลุมตวัอยางผูใหขอมลูสาํคญั โดยมกีารจดัสรรโควตาของตัวอยาง

สําหรับการเก็บขอมูลดวยสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ประกอบดวย กลุมที่ 1 กลุมผูใหบริการธุรกรรมทางการเงิน 

จํานวน 20 ราย ไดแก ธนาคารพาณิชยเอกชน 10 ราย ธนาคารพาณิชยรัฐวิสาหกิจ 10 ราย กลุมที่ 2 เปน   

กลุมผูคาชายแดน จํานวน 20 ราย ไดแก ผูนําเขา 10 ราย และ ผูสงออก 10 ทาน และ กลุมที่ 3 เปนกลุม                            

ผูใหการสนับสนุนหรือหนวยงานของรัฐ จํานวน 6 ราย (เนื่องจากอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา มีดานศุลกากร

จํานวน 2แหงไดแก ดานศุลกากรสะเดา และดานศุลกากรปาดังเบซาร) ดังแสดงไวในตารางที่ 3

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ซึ่งแบบสัมภาษณที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 

ประเด็นคําถาม 6 ประเด็น ไดแก 1) องคกร จะเกี่ยวของกับประวัติ ประเภทธุรกิจ 2) การคาชายแดน                               

จะเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ทําธุรกิจการคาชายแดน สถิติ ประเภทสินคาและบริการ ปริมาณ มูลคา ความรู 

ทักษะ 3) ดานการเงิน จะเก่ียวของกับความรูและความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญ                       

ทางการเงิน รวมทัง้ความเชือ่มัน่และทศันคตทิางการเงนิ  และ 4) อืน่  ๆไดแก ลกัษณะนสิยัเฉพาะของผูประกอบการ 

รวมท้ังประสบการณและสภาพแวดลอม นอกจากน้ีแบบสัมภาษณจะถูกตรวจสอบคุณภาพแบบสามเสา                  

ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ 1) ดานขอมูล  2) แหลงขอมูลบุคคล และ 3) วิธีการรวบรวมขอมูล 
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 3. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดวยวิธีการใชแบบสัมภาษณจาก                                  
ผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่                             
(Department of Foreign Trade, 2016) ไดแก อาํเภอแมสอด จงัหวัดตาก อาํเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว 
พื้นท่ีชายแดน จังหวัดตราด พื้นท่ีชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดา รวมท้ังอําเภอสะเดา                            
จังหวัดสงขลา โดยมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมความพรอม ดําเนินการสัมภาษณ และปดการสัมภาษณ
 4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาประมวลผลและวเิคราะหขอมูลทักษะ
ทางการเงินตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ผูวิจัยนําเสนอไวสรุปผลการวิเคราะห และตีความขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ตองเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยตนเองดวยเทคนิคการเฝาดู (Watching) การตรวจสอบ (Checking)                           
และการสอบถามพูดคุย (Asking) และไดผลลัพธออกมาเปนขอมูลเชิงเนื้อหา (Context) ที่ตองตีความดวย
การบรรยายหรอืการพรรณนาการสรางแบบแผนความสมัพันธเพ่ือการอธิบาย และการสรางขอสรปุเชงิทฤษฎี

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลของกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
  กลุมผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ที่อยูในพื้นที่การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพเิศษระยะแรก 5 พืน้ที ่จาํนวน 46 ราย แบงเปนธนาคารพาณชิยเอกชน 10 ราย  ธนาคารพาณชิย
รัฐวิสาหกิจ 10 ราย ผูคาชายแดนสงออก 10 ราย ผูคาชายแดนนําเขา 10 ราย และ ดานศุลกากร 6 ราย                            

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 3

แสดงจํานวนผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ
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 2. ผลการวจิยัเกีย่วกบัการคาชายแดน ซึง่ผลการวจิยันัน้สามารถสรุปรายละเอยีดไดดงัตอไปน้ี
  2.1. การคาชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบานแนวโนมที่จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น
  2.2. สินคาที่สงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป 2559
       2.3. ลักษณะของคูคาชายแดน ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของลักษณะของคูคาชายแดน
ไดดังนี้
              2.3.1 ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการคาชายแดนอิงเงิน
สกุลริงกิต
   2.3.2 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารนิยมสินคาไทย จะไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการคาอิงเงินสกุลบาท 
   2.3.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิยมสินคาไทยไมคอยปฏิบัติตาม                                 
กฎระเบียบการคาอิงเงินสกุลบาท การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นจะเขาใจงายกวา
   2.3.4 ราชอาณาจักรกัมพูชานิยมสินคาไทย ไมคอยปฏิบัติตามกฎระเบียบการคา                            
อิงสกุลเงินเรียล
 3. ทักษะทางการเงินขอผูประกอบการการคาชายแดน
       จากเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 5 กลุม รวม 46 ทาน พบวา 
ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เกิดจากปจจัย
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตจากรูปแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom, Collard & Moore (2005) 
มาเปนกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
       3.1. ประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน จะทําใหผู ประกอบการมีความรูและ                             
ความเขาใจทางการเงินท่ีตางกันโดยผูประกอบการเดิมท่ีทําธุรกิจในพื้นท่ีมากอน มักจะไดความรูและ                       
ความเขาใจทางการเงินท่ีเกิดข้ึนพรอมกับการทํางานจริง สําหรับผูประกอบการรายใหมมักจะไดความรูและ
ความเขาใจทางการเงินในรูปแบบความรูใหมที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ
  3.2. ผูประกอบการที่นําประสบการณและสิ่งแวดลอมทางการเงินมาใชควบคูกับความรูและ
ความเขาใจทางการเงนิจะเกิดเปนทกัษะและความเช่ียวชาญทางการเงินสวนใหญจะเปนกลุมผูประกอบการ
ที่มีการฝกฝนตัวเองอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนความชํานาญ
  3.3. ลักษณะเฉพาะของผูประกอบการจะเกี่ยวของกับลักษณะขององคกร และการบริหาร
จดัการท่ีแตกตางกันออกไปของแตละองคกร เมือ่นาํมาผสานเขากบัประสบการณและสิง่แวดลอมทางการเงิน 
จะเกิดเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน                           
และการคาขายดวยเงินสดนอกจากนี้ยังเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชย
ที่มีการบริการที่หลากหลายใหเลือกใช
  3.4.  ผูประกอบการดั้งเดิมที่มีประสบการณมานานมักจะยึดติดกับระบบการเงินแบบเดิมอยู 
แตโดยมากผูประกอบการกลุมน้ีจะมีสิ่งแวดลอมทางการเงินท่ีเอ้ืออํานวยตอการคาชายแดน ในขณะที่                              
ผูประกอบการรายใหมทีย่งัมปีระสบการณนอยจะพยายามเรยีนรูตอการเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ๆ และนํามาสราง                  
ความไดเปรียบใหกับกิจการของตน เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเพ่ือหาองคประกอบสําคัญดังแสดงในแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom, 
Collard & Moore (2005) สามารถกลาวไดวา ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนของไทย 
จะเกิดไดจากการมีความรูและความเขาใจทางการเงิน ซึ่งไดแกความรูและความเขาใจทางการเงินของ                            
ผูประกอบการรายเดิมและความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูของผูประกอบการใหม  สวนองคประกอบ                      
ดานทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน เปนทักษะและความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการฝกฝนตัวเอง                        
อยางตอเนือ่งจนเกดิความชาํนาญ  ในขณะทีอ่งคประกอบดานความเชือ่ม่ันและทศันคติทางการเงนิของผูประกอบการ
จะเปนความเช่ือมั่นและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน และ                      
การคาขายดวยเงินสด นอกจากน้ียังรวมถึงความเช่ือมั่นและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชยที่
มกีารบริการใหเลอืกใชหลากหลายแมวาจะตองเสยีคาธรรมเนยีมจะแพงกวาระบบเดมิ ซึง่องคประกอบเหลานี้
จะมคีวามสมัพันธกบัประสบการณและสภาพแวดลอมทีเ่ก่ียวของกบัการเงนิการคาชายแดนของผูประกอบการ
 จากการศกึษาวิจยัพบวา ผูประกอบการด้ังเดมิท่ีมปีระสบการณมานานจะมีสภาพแวดลอมทางการเงิน
ที่เอื้ออํานวยตอการคาชายแดน แตก็ยังยึดติดกับระบบเดิมอยู สวนผูประกอบการรายใหมยังมีประสบการณ
นอยและตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมมาก มักจะกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ 
นอกจากน้ีผูวจิยัยังพบวา ลกัษณะเฉพาะของผูประกอบการการคาชายแดนซ่ึงเก่ียวของกับลักษณะขององคกร
และการบรหิารจดัการทีแ่ตกตางกันออกไปของแตละองคกรจะทาํใหเกิดความแตกตางดานความเช่ือม่ันและ
ทศันคตทิางการเงินดวยโดยทีป่จจัยดังกลาวจะสงผลรวมตอการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของผูประกอบการ
แตละราย
 สําหรับผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการคาชายแดนน้ัน แนวโนมการคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน                      
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเปรียบเทียบขอมูล                                     
การคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน ป พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2559 จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปมากกวา                           
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซยี สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมาร และราชอาณาจกัรกัมพูชา โดยการคาชายแดน
จะมสีนิคาท่ีทาํการคาแตกตางกนัไปตามลกัษณะของการคาแตละประเทศ ทัง้สินคาท่ีเก่ียวกบัดานการสงออก
และสินคาที่เกี่ยวกับดานการนําเขา  รวมท้ังระบบการชําระเงิน ก็อิงสกุลเงินบาทเปนหลัก ยกเวนมา                           
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซียท่ีองิสกุลเงินริงกิต นอกจากน้ีลกัษณะของคูคาชายแดน ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย                     
ปฏิบัติภายใตกฎระเบียบการคาชายแดน และกฎหมายระหวางประเทศ แตประเทศสาธารณรัฐ                                       
แหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไมเครงครัด                
ในการนํากฎระเบียบดังกลาวมาใชเทาที่ควร ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมาซ่ึงผลการวิจัย                    
เกี่ยวกับการคาชายแดนเปนไปตามสถิติการคาชายแดนและการคาผานแดนของประเทศไทย ป พ.ศ.  2557 
– พ.ศ. 2559 ของ Department of Foreign Trade (2016) รวมทั้งงานวิจัยของ Wongwitayapanich et. al. 
(2011) เรื่อง การพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแกว
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สรุป
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา ความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมท้ังรูปแบบ                       
ของพฤติกรรมของผูประกอบการการคาชายแดนมีปจจัยจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน
ของผู ประกอบการแตละราย นอกจากน้ีความเช่ือมั่นและทัศนคติมีปจจัยมาจากประสบการณและ                                
สภาพแวดลอมทางการเงินของผูประกอบการแตละรายดวยเชนกนั ผูประกอบการท่ีอยูในพ้ืนทีม่านานอาจจะ
ไดเปรียบจากการทํางานเก่ียวกับการคาชายแดนมาระยะเวลาหน่ึงซ่ึงทําใหเกิดเปนทักษะทางการเงินข้ึนเอง 
แตผูประกอบการรายใหมก็อาจจะสรางทักษะทางการเงินน้ีขึ้นมาแขงขัน ซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะนิสัยเฉพาะ                
ของผูประกอบการเองรวมกบัแนวคิดท่ีด ีโดยจากการสมัภาษณผูวจิยัพบวาผูประกอบการรายใหมมกัจะสราง
ทักษะทางการเงินใหแกตนเองโดยอาศัยการเรียนรูและฝกฝนอยางสม่ําเสมอ จากผลการวิจัยดังกลาวทําให               
ผูประกอบการการคาชายแดนหรือหนวยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผูประกอบการการคาชายแดนไดใชเปน
แนวทางในเสริมสรางทักษะทางการเงินแกผูประกอบการการคาชายแดน สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป                        
ควรศึกษาเกีย่วกับทักษะทางการเงนิของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2                      
เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกันวามีความเหมอืนหรือตางกันอยางไร ตลอดจนการศกึษาหาวิธเีพ่ิมพูนทักษะ
ทางการเงินใหแกผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหลานี้ ในอนาคต
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Abstract
 This article is part of research entitled “Development of Self-access Learning Package to 

Enhance Communicative English Listening and Speaking Skills of Songthaew Drivers in Chiang 

Mai”. The research objective presented in this article is to investigate the problems and needs of 

English communication experienced by Songthaew drivers in Chiang Mai. The study employed a 

survey design to administer observation, interview, and questionnaires to investigate the problems 

and needs of English communication among 114 Songthaew drivers in Chiang Mai. Besides, the 

study involved investigating the problems and needs of 10 foreign tourists, who encountered 

Songthaew drivers on duty. The findings revealed that most Songthaew drivers were not satisfied 

with their English listening and speaking skills. Listening problems were caused by the accent of 

the English speakers, the limitation of their vocabulary, the speed of speaking, and lacking English 

grammar knowledge. English speaking problems, however, were the result of insufficient vocabulary, 

difficulties with English pronunciation, mispronunciation, and lacking English grammar knowledge. 

They also reflected that their English language abilities were inadequate for their career path.                
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Furthermore, the result of foreign tourists’ interview showed that problems in English communication 

of Songthaew drivers were due to inability to communicate in English since the drivers lacked of 

understanding of English, and they often mispronounced. Based on the findings, the author designed 

a learning package to serve Songthaew drivers’ problems and needs.

Keywords
 Problems and Needs, English Communication, ESP Learners, Songthaew Drivers

บทคัดยอ
 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดส่ือการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผูประกอบอาชีพขับรถสองแถวในจังหวัดเชียงใหม                           

ซึ่งวัตถุประสงคการวิจัยที่นําเสนอในบทความนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการสื่อสาร

ภาษาองักฤษของคนขบัรถสองแถวในจังหวัดเขียงใหม ขอมูลไดจากการสงัเกต สมัภาษณ และแบบสอบถาม

เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนขับรถสองแถวในจังหวัดเชียงใหม 

จาํนวน 114 คน  นอกจากนีผู้เขยีนไดสมัภาษณนกัทองเท่ียวชาวตางชาตทิีใ่ชบริการรถสองแถว จาํนวน 10 คน 

ผลการศึกษาพบวา คนขับรถสองแถวสวนใหญไมพึงพอใจกับทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษของตัวเอง 

โดยปญหาการฟงเกิดจากสําเนียงผูพดูขอจาํกดัดานคําศพัท  ความเร็วในการพูดและขาดความรูดานไวยากรณ 

ปญหาดานการพูดเกิดจากขอจํากัดดานคําศัพท  การออกเสียงภาษาอังกฤษไมสามารถออกเสียงได                        

อยางถูกตองและขาดความรูดานไวยากรณและกลุมเปาหมายคิดวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ              

ของตนไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ สวนผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการรถสอง

แถว พบวา ปญหาการสือ่สารภาษาองักฤษของคนขบัรถสองแถวเกดิจากคนขับรถไมสามารถใชภาษาอังกฤษ              

ในการส่ือสารได  ไมเขาใจภาษาอังกฤษและการออกเสียงไมถกูตอง ผูเขียนไดนาํขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไป

สรางชุดสื่อการเรียนเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย

คําสําคัญ
 ปญหาและความตองการ    การสื่อสารภาษาอังกฤษ    ผูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค                      

เฉพาะผูประกอบอาชีพขับรถสองแถว

Introduction
 Thailand has been a member of the ASEAN Economy Community (AEC) since 2015, which 

has encouraged many English-speaking tourists to come to visit various cities including Chiang 

Mai, which is the largest city in the northern part of Thailand. As English is regarded as a lingua 
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franca to communicate among ASEAN countries (Charoensuk & Charoensuk, 2011, 38), it is a 

necessary qualification for most service careers in Chiang Mai. Unfortunately, many Songthaew 

drivers (red taxi drivers) are challenged when communicating with English-speaking clients.                        

According to the observation and interviews of Songthaew drivers in Chiang Mai by the author, it 

was found that some of them understood the words that foreign clients used; however, they could 

not respond in English. This appeared to be a big problem for Songthew drivers in Chiang Mai. The 

problem was due to the lack of time to practice English. Also, books and materials available at the 

present are not specifically designed and arranged to meet their needs. Furthermore, the contents 

are not suitable to their background and careers. Songthaew drivers obviously need an English for 

Specific Purposes (ESP) material.

 The concept of ESP in this article comes from a synthesis of a number of ESP specialists. 

As Hutchinson & Waters (1987, 19) state that ESP is an approach to language teaching in which 

all decisions as to content and method are based on the learner’s reason for learning, while                     

Richards & Schmidt (2010, 198) define ESP as a role of English in a language course or program 

of instruction in which the content and aims of the course are fixed by the needs of a particular 

group of learners. A similar idea is expressed by Crystal (2003, 108) who sees ESP as a course 

whose content is determined by the professional needs of the learner. ESP has always been with 

needs analysis and preparing learners to communicate effectively in the tasks set by their field of 

study or work situation. Needs analysis is the cornerstone of ESP and its proper application can 

result into a focus course (Dudley-Evans & St. John, 1998, 121). This implies that the key stage in 

an ESP course is needs analysis. If needs are clear, the learning aims can be expressed more 

easily and the language course can become motivating (Albakrawi, 2013, 14). 

 To follow the concept of ESP developed by aforementioned thinkers, observing the real 

English problems and needs of Songthaew drivers, and exploring what they are lacking, must be 

conducted to collect information about learners and classroom activities in order to design a                  

language course and materials that serve their English problems and needs.

Literature Review
 Needs analysis is the preliminary stage of designing courses, syllabuses, materials and 

the sort of educational activities that take place (Jordan, 1997, 22). It is a device to elicit the 

learner’s necessities, needs, and lacks (Fatihi, 2003, 39). The goals of needs analysis are to find 

out what learners want to use the language for and what level of competencies they have in the 

language at present. Thus, it is considered to be a key point to develop an ESP course. 
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 Hutchinson & Waters (1987, 54-57) classify needs into two categories; target needs and 

learning needs. The target needs (what the learner needs to do in the target situation) are                               

categorized into three parts: necessities, lacks and wants. Necessities are the type of need                           

determined by the demands of the target situation, that is, what the learner has to know in order to 

function effectively in the target situation. Lacks are the necessities that the learners do not possess 

and wants are the learners’ wishes and views toward what they need to learn. The learning needs 

(what the learner needs to do in order to learn) include language items, skills, strategies, subject 

knowledge. However, Robinson (1991, 8-9) classifies needs into two categories; present situation              

analysis and target situation analysis. The present situation analysis is to find out the learners’ 

English proficiency level and language needs at the beginning of the course. The target situation 

analysis is to identify the learners’ language needs regarding the target situation.

 Needs analysis can be used to find out the required language skills for a learner to perform 

a particular role such as sales manager, university student, to find out a gap between their present 

proficiency level and required proficiency, and to find out problem areas of the learners (Richards, 

2001, 52). There may be different ways of finding information about learners needs. The main                   

data collection methods are questionnaires, interviews, observations, discussions, assessment 

(Dudley-Evans & St. John, 1998, 132). 

 To sum up, the data got from needs analysis allows a course designer to design an ESP 

course and materials to suit learners’ interests and needs, to choose the best approach to language 

teaching, as well as to make the ESP course and materials more appropriate and relevant.

Conceptual Framework

General background of 
Songthaew drivers 

Problems and needs of 
Songthaew drivers 

Output 

English communication 
problems and needs of 
Songthaew drivers 
analysis results 

Outcome 

ESP materials (A 
Learning Package) 

Suggestions from 
experts 

 

Figure 1:     The procedure of studying of English communication problems 
  and needs of Songthaew Drivers in Chiang Mai
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Research Objectives
 This study aims to investigate the problems and needs of English communication among 

Songthaew drivers in Chiang Mai and to study the level of satisfaction of Songthaew drivers towards 

a course material.

Research Methodology
 1. Participants

  The participants of this study comprised of 114 Songthaew drivers, all of them had 

similar job responsibility (homogeneous population) (Akinade & Owolabi, 2009, 73) and worked in 

the Chiang Mai municipality. This area hada great number of tourist attractions that meant it was 

necessary for the participants to use English to communicate with English-speaking customers.

The researcher also interviewed 15 Songthaew drivers to gather in-depth information. Moreover, 

data triangulation method (Flick, 2002, 444) was conducted by interviewing another party, namely, 

10 foreign tourists, who encountered Songthaew drivers on duty. Both were selected by using 

simple random sampling technique.

 2.  Research Instrument

      The research instrument was a questionnaire set, which was used to gather data             

concerning the English communication problems and needs of Songthaew drivers in Chiang Mai. 

The questionnaire was categorized according to key study objectives to ensure that all the                   

objectives were answered. It was presented with a checklist, a 5-rating scale, and open-ended 

questions and consisted of five parts: Part I: The general information of the respondents, Part II: 

English communication of the respondents, Part III: The respondents’ English Listening problems 

while communicating with the foreign clients, Part IV: The respondents’ English speaking problems 

while communicating with the foreign clients, and Part V: The topics needed to be communicated 

with the foreign clients.

      To ensure the validity and appropriateness of the questionnaire, a draft was designed, 

modified, and revised based on the three experts (in research, language, and teaching fields)               

using “Index of Objective Congruence (IOC)”. The IOC of each was 1.0, indicating that all items 

could be used. After that, a pilot study was carried out to test the effectiveness and to improve the 

language appropriateness of the questionnaire. The 10 subjects of the pilot study were requested 

to fill out the questionnaire. The Reliability of the instrument was at 0.84 alpha reliability coefficient 

which was considered high. Therefore, it could be claimed that the data collecting instrument had 
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both validity and reliability. Lastly, the final draft was revised and administered to the target group.

  In addition to the questionnaire, the study involved interviewing 15 Songthaew drivers 

in Chiang Mai. This method was used to gather further information concerning the problems and 

needs of their English communication. 

       Lastly, 10 foreign tourists, who encountered Songthew drivers on duty, were interviewed. 

This method was used to confirm and provide further information about the problems and needs of 

English communication for Songthaew drivers. The five interview questions used are: (1) What                

information do you require from red taxi drivers? (2) What topics do you often ask red taxi drivers? 

(3) What are the problems in terms of language communication when communicating with red taxi 

drivers? (4) What are the cultural problems with red taxi drivers? (5) What is the biggest problem 

when you communicate with red taxi drivers?

        Again, the interview questions were modified and developed based on the  suggestions 

of the three experts (in research, language, and teaching fields). 

 3. Data Collection

     The researcher studied documents related to the research in a first step and observed 

the target subjects around the Chiang Mai municipality such as Chiang Mai Night Bazaar,                             

Wat Chedi Luang, Wat Phra That Doi Suthep, and Nakornlanna Co., Ltd. Then the researcher sent 

an official letter to request for permission to Nakornlanna Co., Ltd. in order to gather the data for  

conducting this research. After that, a questionnaire set and interview questions were designed. 

Distributing the questionnaire and interviewing the target subjects were conducted around the 

Chiang Mai municipality located in tourist attractions across Chiang Mai such as Chiang Mai Night 

Bazaar, Wat Chedi Luang, and Wat Phra That Doi Suthep so as to gather the data. 

 The researcher also used another method to collect data by using data triangulation 

method; to help confirm the results of the research by using different people who could be involved 

in the research study (Flick, 2002, 444). This method verifies the data from various sources so that 

the results would be more reliable. The interviews of 10 foreign tourists, who encountered Sonthaew 

drivers on duty, were expected to confirm the information about the problems and needs of Songthaew 

drivers. 

 The collective data was analyzedbased on a needs analysis and the experts’ suggestions 

in order to design a learning package. After that, the learning package was created based on a 

needs analysis and the experts’ feedback. Finally, the learning package was used with a sample 

of 40 volunteered Songthaew drivers in Chiang Mai in a 1-day workshop focusing on how to use 
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the learning package and a 2-week self-study at home. Then, the satisfaction form towards the 

package was rated and analyzed.

 4. Data Analysis

       The collective data was used to analyze both qualitative and quantitative content.                  

The content analysis was presented through descriptive writing with examples, and the data                      

obtained through the questionnaire was calculated statistically using a computer software program 

to find the percentage, the mean, andstandard deviation. These statistics were shown in tables and 

interpreted with descriptive writing. The interpretation of the mean score was applied to evaluate 

the English listening and speaking problemsencountered by Songthaew drivers, the communicative 

English topics needed at work, and the satisfaction towards the learning package. Regarding to 

Ruangsuwan (1990, 138), the interpretation of the mean score was applied during the data                     

analysis is shown as the following:

  4.50 - 5.00 = highest

       3.50 - 4.49 = high 

       2.50 - 3.49 = moderate 

       1.50 - 2.49 = low 

       1.00 - 1.49 = lowest 

Research Findings
 1. Results of the Questionnaire

               1.1  The general background of Songthaew drivers in Chiang Mai

              A general background information regarding the 114 participants; the majority 

of the sample was male, aged between 51-60 and had at least 15 years of work experience.                       

The majority had a primary level education. 

               1.2 English communication used by Songthaew drivers in Chiang Mai

   This section presents the information regarding English communication used by 

114 Songthaew driversin Chiang Mai. The questions focused on how communicative English was 

used by Songthaew drivers; the number of foreigners they communicated with per day; what                   

languages the foreigners usually communicated with; what additional English classes they took; 

as well as other learning sources they used to learn more English; the level of listening and                            

speaking English competency they acquired; and their level of satisfaction with the English language. 

The data collected from this part is shown in Table 1. 
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Table 1  

English communication used by Songthaew drivers in Chiang Mai (N=114) 
 

Topics 1st 2nd 3rd 4th 

-Number of Foreigners per 

Day 

48.2 %

(11-20p)  

33.3 % 

(Less than 10p)  

9.7 % 

(More than 30p) 

8.8 % 

(21-30p)  

-Languages of Foreigners 44.7 % 

(English)  

44.7 % 

(Both English and Other 

Foreign Languages)  

10.5 % 

(Other Foreign 

Languages) 

0 

-Additional English Learning 92.1 % 

(No)  

7.9  % 

(Yes)  

0 0 

-English Learning Sources  39.5 % 

(a Well-informed 

Person) 

37.7 % 

(Books&Textbooks) 

22.8 % 

(Others) 

0 

-Level of Listening English 

Competency 

41.2 % 

(Fair)            

30.7 % 

 (Poor) 

16.7 % 

(Moderate)  

11.4 % 

(Others) 

-Level of Speaking English 

Competency 

50.0 % 

(Fair)            

21.9 % 

 (Poor) 

18.4 % 

(Moderate)  

9.7 % 

(Others) 

-Sufficiency of English            

Used in Career  

68.5 % 

(Insufficient) 

31.6 % 

(Sufficient) 

0 0 

¶

 As shown in Table 1, the majority stated that they communicated with 11-20 foreigners 

every day and they were mostly English native speakers. On the other hand, the overwhelming 

majority of the respondents claimed that they didn’t attend any English classes at the time of                       

responding to the questionnaire.  Also, when they needed to know more English, they asked a 

well-informed person and read books or textbooks instead. 

         The results also confirmed that most of them were not content with their English listening and 

speaking skills. They stated that their English listening and speaking skills were at a fair level. In 

addition, they stated that their English language abilities were insufficient for their career.

(Books & Textbooks)
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 1.3 Problems encountered by Songthaew drivers in Chiang Mai

  This section presents the information regarding English listening and speaking problems 

encountered by 114 Songthaew drivers in Chiang Mai. The topics were created as closed- ended 

questions. The data obtained was calculated to find the mean andstandard deviation (SD).

Table 2 

English listening problems encountered by Songthaew drivers in Chiang Mai (N=114)

English listening problems Mean SD Level 

-Limited Vocabulary 3.10 1.17 Moderate 

-Accent of Foreigners 3.21 0.99 Moderate 

-Speed of Speaking 3.37 1.06 Moderate 

-Lacking English Grammar 

Knowledge 

3.38 1.09 Moderate 

 

 Table 2 depicts the English listening problems encountered by Songthaew drivers in                 

Chiang Mai. It was found that the means of the listening problem can be arranged as follows:  lacking 

knowledge of English grammar (Mean = 3.38, SD = 1.09), the speed of speaking (Mean = 3.37, 

SD = 1.06), the accent of the foreigners (Mean = 3.21, SD = 0.99), and limited vocabulary                           

(Mean = 3.10, SD = 1.17). The respondents felt that these problems were in moderate level.
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Table 3 

English speaking problems encountered by Songthaew drivers in Chiang Mai (N=114)

English speaking problems Mean SD Level 

-Limited Vocabulary 3.21 0.94 Moderate 

-English Pronunciation 3.26 0.94 Moderate 

-Lacking English Grammar 

Knowledge 

3.28 1.03 Moderate 

   Table 3 illustrates the English speaking problems encountered by Songthaew drivers in 

Chiang Mai. It revealed that the means of the speaking problem can be arranged as follows:                      

lacking English grammar knowledge (Mean = 3.28, SD = 1.03), English pronunciation (Mean = 3.26, 

SD = 0.94), and limited vocabulary (Mean = 3.21, SD = 0.94). These problems were in moderate level.

1.4  The communicative English topics needed at work

 This section presents the information regarding English topics needed to communicate 

with foreigners by 114 Songthaew drivers in Chiang Mai. The topics were created as                                      

closed-ended questions, focusing on the use in their career. It was also open to provide                               

suggestions and comments. The data collected from this part is shown in Table 4. 

Table 4

The Communicative English topics needed at work (N=114)
 

English Communicative Topics Mean SD Level 

-Greeting, Thanking, Leave taking 3.35 1.12 Moderate 

-Fares and Bargaining 3.34 1.15 Moderate 

-Establishing customer’s needs 3.30 1.09 Moderate 

-Giving directions 3.15 1.08 Moderate 

-Apologizing, Refusing customers 3.02 1.24 Moderate 
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 Table 4 reveals the results of target group’s needs regarding communicative English                         

topics. It was found that the need of such topics like Greeting, Thanking, Leave taking ranked         

highest (Mean = 3.35, SD = 1.12), followed by the need for Fares and Bargaining (Mean = 3.34, 

SD = 1.15), Establishing customer’s needs (Mean = 3.30, SD = 1.09), Giving directions (Mean = 

3.15, SD = 1.08), and Apologizing, Refusing customers (Mean = 3.02, SD = 1.24), respectively. 

The interests of the respondents towards these five topics were in the moderate level.

Results of the Interviews 
 In addition to the questionnaire, the study involved interviewing 15 Songthaew drivers in 

Chiang Mai. This method was used to collect further information concerning problems and needs 

of their English communication. 

 Results in this section are described in accordance to the details of problems and needs 

in English communication of Songthaew drivers. It was found that the inflexible work schedule was 

a problem because they had to work in the early morning and finish late at night. Moreover, most 

respondents stated that they needed to learn English communication in order to communicate with 

foreign clients and if possible, they needed a pocket book in English with a Thai pronunciation and 

translation and a CD. This is due to the fact that they did not have time to study in class. Having a 

learning package in form of a CD was suitable for them since most respondents had a CD player 

at their car or at home.

 Correspondingly, the findings from tourists’ needs and opinions were similar to the findings 

from the questionnaire and interview of Songthaew drivers. The tourists stated that problems in 

English communication of Songthaew drivers were due to inability to communicate in English since 

the drivers lacked of understanding of English, and they often mispronounced. Moreover, both 

Songthaew drivers and the tourists stated that they often engaged in the following situations: giving 

directions, telling the destination, and informing fares and bargaining. 

 Overall, problems and needs derived from the prior findings were used as a guideline to 

design a course material for Songthaew drivers in Chiang Mai. The learning package was designed 

into a pocket book and an audio CD to serve their problems and needs based on prior results. 

Themes, subthemes, contents, practices, tasks were created from each study concerning                         

Songthaew drivers’ problems and needs and the experts’ suggestions.

 The package with the content in each unit begins with a real life conversation between 

Songthaew drivers and their foreign clients. In the first part, the learners listen and learn the                        
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pronunciation and the accent of the speakers in the dialogue in English with a Thai pronunciation 

and translation is provided. For the second part of the learning package, the learners practice 

listening and speaking the vocabulary and expressions (they have learnt in the first part).                                 

They pronounce and repeat the vocabulary and expressions after they hear on the audio CD                 

(English with a Thai pronunciation and translation provided). Lastly, the exercise part, reviews what 

the learners have learnt, and they have to write the missing sentences that they have learnt from 

the first part. By the end of the pocket book, key answers are provided to check the users’                            

understanding.

 

 

 

 

 

 

Figures 2-4 The first draft of the learning package  

 

 

 

 

 
 

Figures 5-7 The second draft of the learning package  
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Figures 8-10 The final draft of the learning package 

 The learning package was used with a sample of 40 volunteered Songthaew drivers in 

Chiang Mai in a 1-day workshop focusing on how to use the learning package and a 2-week                   

self-study at home. Then, the satisfaction form towards the package was rated and analyzed to find 

the mean andstandard deviationof satisfaction. These statistics were shown in Table 5 with                             

descriptive writing below.

Table 5

Mean and SD of the satisfaction towards the learning package (N=40)

Topics of Satisfaction Mean SD Level 

-Content 4.34 0.87 High 

-Language use 4.54 0.78 Highest 

-A CD 4.62 0.65 Highest 

-Design 4.60 0.67 Highest 

-Usage 4.73 0.61 Highest 

Overall  4.56 0.71 Highest 
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 Table 5 indicates that the overall mean score reached to the highest satisfaction level         

(Mean = 4.56, SD = 0.71). The usage of the learning package ranked first (Mean = 4.73, SD = 0.61). 

This means the most respondents agreed that the learning package was very useful in their daily 

jobs, while the satisfaction towards a CD ranked second (Mean = 4.62, SD = 0.65), followed by the 

design of the package (Mean = 4.60, SD = 0.67), the language use (Mean = 4.54, SD = 0.78), and 

the content (Mean = 4.34, SD = 0.87), respectively. It concluded that Songthaew drivers were 

satisfied with the learning package in terms of content, language use, a CD, the design, and the 

usage. This is due to the package was created to serve their problems and needs.

Discussion
 As shown above, the findings showed that the majority of Songthaew drivers needed                 

English communication skills in order to communicate for their job. They realized the problem in 

English communication; they were not satisfied with their English speaking and listening skills and 

also stated that their English language abilities were insufficient for their career. Songthaew drivers 

were perceptibly self-motivated and ready to learn English communication in order to increase their 

job satisfaction or quality of life. These findings correspond with Knowles (1980, 44) who states that 

“People become ready to learn something when they experience a need to learn it in order to cope 

more satisfyingly with real-life tasks and problems”. The results also revealed the need for setting 

up a self-access learning package with a clear focus on ESP for Songthaew drivers. It is consistent 

with Hutchinson & Waters (1987, 19) which advocates language teaching in which all decisions  

concerning contents and learning methodology should base on the learner’s reason for learning. 

 This study also applied Hutchinson & Waters (1987, 19) ESP concept above to deal with the                   

English problems of Songthaew drivers. Most Songthaew drivers did not have time to study in class. 

Also, books and materials at the present are not specifically designed and arranged to meet their 

needs and the contents are not suitable to their background and career. These problems could be 

solved by creating an ESP self access learning material, providing the specific content, designing 

and arranging the materials which matched with their ESP needs. 

 The results of the satisfaction of Songthaew drivers towards the learning package showed 

that the overall satisfaction level of the self access learning package was reached to the highest 

with the satisfaction towards the usage of the package was ranked at the highest. This was due to 

the fact that Songthaew drivers realized the importance of the package and they were ready to 

learn; they were interested in learning that had immediate relevance to their job or personal life. 

This is in line with Knowles’ idea on learning motivation discussed above.
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Conclusion 
 The findings from this study indicated that problems and needs play an important role to 

design ESP learners’ materials. Before creating a self-access learning package, it was necessary 

to collect information from the learners both their general backgrounds and problems and needs.

Apart from these, using a triangulation method could help confirm the research results by using 

different people who could be involved in this study, foreign tourists, who encountered Songthaew 

drivers on duty. In order to have appropriate and suitable learning materials, revisions, modifications 

of the package based on the experts’ suggestions were carried out. Lastly, the learning package 

was the outcome of this study in terms of solving the problem of inability to attend English classes; 

they could learn anytime when they needed to know more and it responded to English problems 

and needs. As such the current needs analysis serves as a useful example for how educational 

materials should be created in order to help not only Songthaew drivers but also it can be adopted 

as a guideline for people in other professions in Thailand.
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บทคัดยอ
 บทความวิจยันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาผลิตภณัฑจากขีเ้ลือ่ยสรางรายไดเสรมิและลดปริมาณของ

เสียรวมท้ังศึกษาบริบทและสถานการณขีเ้ล่ือยในชุมชนและเพือ่ประเมนิศักยภาพดานการจดัการการผลิตและ

การตลาดของผลิตภัณฑจากข้ีเล่ือยซ่ึงทําการศึกษาในชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม และกลุมตัวอยางเปนสมาชิกภายในชุมชนที่ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมกลุม มีเครื่องมือ

ในการเกบ็รวมรวมขอมลูและวิเคราะหขอมลูตามข้ันตอนการดําเนินการวิจยั ไดแก การระดมสมองและสนทนา

กลุม โดยเนนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมภายในกลุม 

 จากการศึกษาพบวาข้ีเล่ือยในชุมชนสามารถทํากอนเช้ือเห็ด และกอนโอเอซีส (ใชขี้เล่ือย                                   

เปนวัสดุทดแทน) โดยผานกระบวนการอบรมใหความรู พัฒนาผลิตภัณฑและบริการวิชาการจาก                                        

มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน ผลติภณัฑไดมคีวามสอดคลองกับบริบทของชุมชนเนือ่งจากชุมชนมขีีเ้ล่ือยเพียงพอ 

ทีใ่ชในการผลติ ผลิตภัณฑทัง้สองอยางสามารถชวยลดปรมิาณขีเ้ล่ือยและสรางรายไดเสรมิใหกลุมของชุมชน 

และจากการทดสอบการตลาดเปนการจัดจําหนายแบบด้ังเดิมคือเก็บผลผลิตและวางจําหนาย                                             

ในตลาดของชุมชน กลุมชุมชนมีแนวคิดพัฒนาใหมีหนวยงานของทองถ่ินเขามาสนับสนุนและชวยดูแล                     

เพื่อใหเกิดกลุมที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน
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คําสําคัญ
 การพัฒนาผลิตภัณฑ   การจัดการการผลิต   การตลาด   ผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย   การจํากัดของเสีย

Abstract
 This article intended to develop product from sawdust to encourage villager gaining more 

income and reduce the waste from producing product. Firstly, conducting the area-based survey 

and study for evaluating the amount of sawdust in village to determine the production potential and 

also evaluate the market potential of the product. The study area based on Chomtong Village, 

Baanwean, Hangdong, Chiangmai. The target group was villagers in the community who                       

interested to join the activity. Using PAR technique as a tool to collect data and synthesis from 

brainstorming and group discussion methodologies. 

 The result of the study found that sawdust could be transformed to mushroom loaf and 

oasis foam like. These products were processed via product development training and academic 

service from The Far Eastern University. The products were compatible with the community context 

because they have enough amount of sawdust to produce continuously. These products could 

reduce the waste in their community and also gain more income to their family. The result from the 

product market test by selling in the village, they would like to get the support from the local                       

governance to the group as a stronger and more sustain one.  

Keywords
 Product Development, Production Management, Marketing, Product of Sawdust, Waste 

Disposal

บทนํา
 บานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรท้ังหมด 689 คน                                  

มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) หมูบานจอมทอง                           

เปนชุมชนหนึ่งที่มีผู ประกอบการดานอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเกี่ยวกับไมจํานวน 10 ราย มีขี้เลื่อย                                

โดยประมาณการ 500 กิโลกรัมตอวัน สวนใหญผูประกอบการจะใหกลุมเกษตรอินทรียนําไปทําปุย 20%                     

ขาย 20% ยังคงเหลือขี้เลื่อยอีก 60% ที่ไมไดกําจัด (Buakaw, Personal communication, June 23, 2014)

กลาววาทางหนวยงานทองถิ่นจะไมรับขยะประเภทขี้เลื่อยไปกําจัดใหเนื่องจากเปนของเสียที่เกิด                                          

จากการประกอบการทําธุรกิจ ดังนั้นผู ประกอบการตองกําจัดเองดวยการเผา แตเนื่องจากปจจุบัน                                         
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มีกฎหมายหามไมใหกําจัดขยะดวยการเผา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากฝาฝนจะมี

โทษจาํคุกไมเกิน 1 เดอืน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาทหรอืท้ังจําท้ังปรับ แลวแตกรณคีวามผดิ (Noise Pollution 

& Vibration Part, 2017, para. 4)  ทาํใหผูประกอบการไมมวีธิใีนการกาํจดัข้ีเล่ือยใหลดลงในสถานประกอบการ

ได ตอมาไดมีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารยธีรารัตน                  

รัตนวิสุทธ์ิอมร ทําโครงการ “กลาใหมใฝรู” ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมกับกลุมเกษตรอินทรีย                          

ตําบลบานแหวน และวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียหมอดินตําบลบานแหวน โดยโครงงานชื่อรวมพล                           

คนหัวข้ีเล่ือย ลักษณะโครงงานไดนําข้ีเล่ือยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ เพ่ือลดปริมาณขี้เล่ือยในชุมชนและ

เปนการสรางรายไดเสริมใหกลุมชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนนําเอาขี้เล่ือยมาแปรรูปเปน           

กระถางตนไมทีส่ามารถยอยสลายได และไมเปนภัยตอส่ิงแวดลอม นายธวชั บวัขาว สมาชกิกลุมเกษตรอินทรีย

ทีไ่ดเขารวมฝกอบรมดงักลาว จงึรวมกลุมกบัคนในชมุชนบานจอมทอง หมู 10 ตาํบลบานแหวน อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 คน นําเอากระถางขี้เลื่อยมาผลิตเพื่อเปนรายไดเสริม

 จากการลงพื้นท่ีและสัมภาษณกลุมชุมชนบานจอมทอง การผลิตภัณฑกระถางจากข้ีเลื่อย ยังเปน

ผลติภณัฑทีย่งัตองไดรบัการพัฒนาในเรือ่งของรปูแบบผลิตภณัฑ การผลติและการตลาด ซึง่กระบวนการผลติ

กระถางข้ีเล่ือยมีความยุงยาก ตองใชเวลาในการผลิตนาน กระถางข้ีเล่ือยยังไมเปนท่ีรูจักและยังไมสามารถ

สรางรายไดใหกบัชมุชนอยางแทจรงิ ชมุชนบานจอมทองจงึมแีนวคิดและมคีวามตองการทีจ่ะพัฒนาผลติภณัฑ

จากขี้เลื่อยในรูปแบบอื่นๆ ที่เปนทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง 

และชมุชนบานจอมทองสามารถทําได จนทําใหเกิดความตองการของคนในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงแลวยัง

สงผลชวยใหชุมชนสามารถลดปริมาณข้ีเลื่อยและสรางรายไดเสริมใหชุมชนอีกดวย ซึ่งจะทําใหคนในชุมชน

เห็นถึงความเปนไปไดและมาเขารวมเปนสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้น (Buakaw, Personal communication, June 

23, 2014) 

 จากการรวมกลุมเพ่ือผลติกระถางจากขีเ้ล่ือย มอีปุสรรคดานการผลิตทีล่าชา ไมไดรายไดตามทีช่มุชน 

ตองการ อีกทั้งไมไดลดปริมาณของขี้เลื่อยในชุมชนตามที่ชุมชนตองการ ทางชุมชนบานจอมทองจึงมี                           

ความตองการที่การพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย เพื่อเปน

แนวทางในการชวยลดปริมาณขี้เลื่อยที่เปนปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน และเปนการพัฒนาอาชีพและสราง

รายไดเสริมใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังตองศึกษาและวิเคราะหศักยภาพกลุมในดานตางๆ เชน ศักยภาพของ

การรวมกลุม ศักยภาพดานการผลิต และศักยภาพดานการตลาด รวมถึงองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น

การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเพ่ือหาทางเลอืกในการพฒันาผลติภณัฑ การตลาด และการใชประโยชนจากข้ีเลือ่ย

ทีเ่หมาะสมกบับริบทของชมุชน จนเปนทางเลอืกทีช่วยลดปริมาณขีเ้ลือ่ยในชุมชนและสามารถสรางรายไดให

กับชุมชนอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีวิทยากรมาใหความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การหาความรูที่

เกี่ยวของเพิ่มเติม การประเมินศักยภาพทางดานการผลิตของกลุม (แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร เงินทุน สถานที่) 

การประเมินศักยภาพทางการตลาด คนหาขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรค และทําการตลาดโดยกําหนด                 

กลุมเปาหมาย ทําการทดสอบเพ่ือเปนขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจทําการตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ                        

เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและความยั่งยืนในชุมชน
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วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยสรางรายไดเสริมและลดปริมาณของเสียของบานจอมทอง 

ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง

 3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากข้ีเลื่อย เพื่อเปนผลิตภัณฑที่สร างรายไดเสริมใหกับ                                    

ชุมชนบานจอมทอง

 4. เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง

 5. เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภณัฑจากขี้เลื่อย

ทบทวนวรรณกรรม
 1.  บริบทชมุชนของบานจอมทอง ตาํบลบานแหวน มปีระชากร ทัง้หมด 689 คน แยกเปนประชากร

มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) ซึ่งการประกอบธุรกิจเปน

ธุรกิจชุมชนซ่ึงหมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบดวย กิจกรรมทางการผลิตกิจกรรม 

ทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อและการบริโภคของชุมชน” (Buawfai, 1999, para. 1) จากความหมาย

ของธุรกิจชุมชนขางตนจะเห็นไดวาชุมชนซ่ึงเปนรากฐานของชนบทไทยจะเขมแข็งไดนัน้ชุมชนจะตองยืนหยัด

ดวยลําแขงของชุมชนเองโดยอาศัยความรวมมือหรือการมีสวนรวมของคนในชุมชนในอนัทีจ่ะพฒันากลุมธรุกจิ

ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหมีความเจริญเติบโตซึ่งเปนพื้นฐานในการพฒันาความเปนอยูของประชาชนที่อยูใน

ภาคชนบทใหมชีวีติความเปนอยูทีด่ขีึน้ตอไปดงัน้ันข้ันตอนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจชุมชนทีจ่ะนาํไปสูการ

ประสบความสําเร็จไดนั้นควรมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้

      1.1 คนหาความตองการของตลาดธุรกิจชุมชนจะตองทราบถึงความตองการสินคาและ                       

บริการของตลาดความไดเปรียบทางดานการผลิตหรือการแขงขันเพราะชุมชนแตละพ้ืนท่ีมคีวามไดเปรียบทาง

ดานทรัพยากรที่แตกตางกันและจะนําทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูมาผลิตสินคาอะไรซึ่งแนวคิดสวนผสม

ทางการตลาด ดาน ผลิตภัณฑ (Product) คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนด

ตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสม จะตองพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายตองการอะไรแตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทํา

สินคาใหขายไดมีคือการสรางสินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งที่ลูกคา

สามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและมีคุณสมบัติพิเศษรูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย

กลุมลูกคาที่เปาหมายตองเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (Niche Market) สงผลใหธุรกิจชุมชนคิดพัฒนา

ผลติภณัฑใหม (New Products) ในทางการตลาดประกอบดวยผลติภณัฑทีไ่มเคยมีในตลาดเรียกวานวตักรรม 

(Innovation) ผลิตภัณฑทีป่รับปรุงใหม (Product Improvement) และผลิตภัณฑที่ผูผลิตทําขึ้นมาลักษณะ

เหมือนผลิตภัณฑของคูแขงขันที่มีจําหนายในตลาดแลว (Me-too Products) ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑใหม

นาจะเกิดจากความตองการเปนผูบุกเบิก (Pioneer) ในตลาดของธุรกิจความตองการปรับปรุงสินคาให
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สอดคลองกบัความตองการของตลาดท่ีเปลีย่นแปลงไปและความตองการมสีนิคาจําหนายครอบคลมุทุกชนดิ

เพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงขันได (Principles of marketing, 1999, para. 2)

  1.2 เลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมธุรกิจชุมชนตองทราบวาผูที่จะลงมือผลิตมีใครบางและ                           

ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตมีใครบางจึงควรใหผูที่มีความสามารถนี้เปนผูลงมือผลิต ใหคําแนะนําในการผลิต               

ใหมกีารระดมสมองของคนเหลาน้ี และยังสามารถพึง่พาผูทีเ่ก่ียวของกับการผลติ เชนหนวยงานราชการ สถาบัน

วชิาการตางๆ นอกจากนีใ้นการผลติท่ีเหมาะสมของธรุกิจจะตองคํานึงถึง อนัประกอบดวยท่ีดนิ  (Land) แรงงาน 

(Labor) ทุนท่ีใชในการดําเนินงาน (Capital) และผูประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร

ปญหาน้ีจะเรียกวาปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่วาผลิตอยางไร (How) รวมถึงธุรกิจขุมขนจะตองคํานึงถึง

ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน และบริหารจัดการการผลิตโดยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชน วัตถุดิบเคร่ืองจักร

การจัดการแรงงานเงินทุนใหเปนผลผลิต Outputs (สินคาและบริการ) ที่มีประสิทธิภาพ และมูลคาเพ่ิม 

(Value Added) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรที่ใช มีตนทุนการผลิตตํ่ามีการ               

จดัสงท่ีรวดเรว็ทันตามความตองการของลกูคาสินมีความปลอดภยั  พนักงานมขีวัญและกาํลังใจดีซึ่งมีผลตอ

คณุภาพสนิคาและบรกิาร การผลติตองไมมผีลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Factor of production, 2013, para. 2)

  1.3  ใครคือกลุมเปาหมายธุรกิจชุมชน จําเปนตองทราบวาควรขายสินคาใหกับใครและลูกคา

จะซือ้สนิคาของเราไดอยางไร ซึง่ลกูคาอาจแบงเปน ลกูคาทองถิน่และลกูคานอกทองถิน่ธรุกจิชมุชนจะจดัการ

หาวิธีการขายสินคาและการกระจายสินคาซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาท่ีจะขายไปหลายๆ แหงวิธีการขายหรือการ    

กระจายสนิคาจะมคีวามสาํคญัมาก หลกัของการเลอืกวธิกีระจายสนิคานัน้ไมใชขายใหมากสถานทีท่ีส่ดุจะดเีสมอ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาสินคาคืออะไร กลุมเปาหมายคือใครและผลิตเพื่อใคร (For whom)

  1.4  กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน แบงเปน กลุมที่ไมเปนทางการ (Informal     

Group) คอื ไมมกีารจดทะเบยีนตามกรอบกฎหมายใดๆ มคีวามเปนอสิระในการดาํเนนิงาน แตไมสามารถทาํ

นติกิรรมในนามของกลุมได ขอเสยีของการต้ังกลุมแบบนีค้อื ไมสามารถระดมเงนิทนุได และขอด ีคอืการบริหาร

งานภายในกลุมมีความคลองตัวเนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุมและกลุมที่เปนทางการ (Formal 

Group) คือกลุมที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไมวาจะเปนในรูปของสหกรณ หรือบริษัท จํากัดขอเสียของ

การจดัตัง้กลุมคอื การบรหิารงานมคีวามซบัซอนมากขึน้และมคีวามลาชาสาํหรบัขอด ีคอื การระดมทนุสามารถ

ทําไดรวดเร็ว

 2.  ปจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของการจัดต้ังธุรกิจชุมชุมชนนั้นมีดังตอไปนี้ (Autsawasirilue &                  

Thinakoon, 2011, para. 6)

  2.1  ความเขาใจของสมาชกิ 1) สมาชิกจะตองเขาใจในความแตกตาง ขอบเขตและขอจํากัดของ

กลุมที่จัดตั้งขึ้น 2) ความตองการและเปาหมายของธุรกิจชุมชนซึ่งบางชุมชนอาจทําการผลิตแคพออยูพอกิน

รูปแบบของกลุมอาจเปนเพียงกลุมเพ่ือการผลิต เชนกลุมทํานา หรือกลุมเล้ียงสัตว บางชุมชนอาจมีเปาหมาย

คอืกําไรเพ่ือนํากําไร มายกระดับชีวิตความเปนอยูของสมาชิกใหดขีึน้ 3) เงินทุนเพราะเงินทุนเปนปจจัยหน่ึงท่ี
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กําหนดความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดังน้ันการดําเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กไปใหญ คอยๆ

สะสมเงนิทนุจากชุมชนเพ่ือสรางความแขง็แกรงใหเกดิกบัธุรกจิการรวมทนุทลีะเลก็ละนอย อาจชาเกนิไปชมุชน

อาจสามารถระดมทุนในรูปของสหกรณหรือบริษัทก็ได 4) ทรัพยากรบุคคลซ่ึงบุคคลประเหลานี้จะตองมี                  

ความรูความสามารถทั้งดานภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการใหมๆ ทั้งนี้จะตองเปนคนที่รักงานของชุมชน   

ชอบงานทาทาย มีความเสียสละไมหวังผลตอบแทนมากเกินไป 5) การมีสวนรวมของชุมชนเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ทีส่ดุในการจัดตัง้ธรุกจิชมุชนถาสมาชกิไมรวมมือธรุกจิชมุชนก็เกดิขึน้ไมได โดยท่ีสมาชิกควรมสีวนรวม 4 สวน

คือรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ

  2.2 ธุรกิจชุมชนเปนแนวทางหน่ึงในการยกระดับรายไดชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิต   

ของชาวบานหากกลุมชาวบานเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศโดยในการประกอบธรุกิจชุมชนควรมุงเนนสรางความเขมแขง็ของชมุชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกจิชุมชน

แบบพึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนชาวบาน

หรือกลุมเกษตรกรเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุงเนนสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบ

พึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน

  2.3 การจัดการหรอืการนาํไปใชประโยชนจากของเสยี (ขีเ้ล่ือย) การจัดการของเสีย มหีลักเกณฑ

ในการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท การเล่ือย การซอย การขัด การไส                      

การเจาะ  การขดุรอง การทาํคิว้  หรอืการตดัไมดวยเครือ่งจักรมีหลกัเกณฑเกีย่วกับการกาํจดั ของเสยี (ขีเ้ลือ่ย)  

ใหมกีารทําความสะอาด เก็บรวบรวมเศษไม ขีเ้ล่ือย หรือเศษวัสดุทีเ่กิดข้ึนจากการประกอบกิจการ ทิง้ลงภาชนะ

รองรับมูลฝอย เปนประจําทุกวันหลังเลิกงานหรือทุกครั้งที่พบวาเศษไม ขี้เลื่อย หรือ เศษวัสดุอื่นใด มีปริมาณ

มากเกินสมควร (Criteria for control of business activities that are harmful to health, 2008, para.                        

3) นอกเหนือจากการจัดการของเสีย (ขี้เล่ือย)  ยังสามารถนําข้ีเล่ือยไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ               

ในรูปแบบอ่ืนไดเชน เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) จัดเปนประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิงท่ีทําจากไม        

ซึ่งโดยท่ัวไปจะผลิตจากข้ีเล่ือยหรือเศษวัสดุจากการผลิตไมแปรรูป หรือเศษไมที่เหลือใชจากโรงงานผลิต

เฟอรนิเจอร และยังรวมถึงไมจากการโคนตนไมที่ไมจําเปนหรือยืนตนตาย การตัดแตงก่ิงไม เปนตน เช้ือเพลิง

ชีวมวลอัดเม็ด มีการผลิตในหลากหลายรูปแบบและยังมีคุณภาพสินคาที่หลากหลายข้ึนอยูกับการนําไปใช 

ทั้งท่ีเปนเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟาการใหความรอนกับท่ีอยูอาศัยและการใชงานประเภทอื่นๆ เช้ือเพลิง                           

ชีวมวลอัดเม็ด มีความหนาแนนสูงมากจากกระบวนการผลิต และจากกระบวนการใหความรอนสูงทําใหมี

ความชืน้ต่ํา (ตํ่ากวา 10%) ซึ่งชวยใหเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพการเผาไหม                              

ที่สูงมาก (Biomass fuels, 2013, para. 1)

 3.  กรอบแนวความงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย

ของชุมชนบานจอมทอง ทําการศึกษาบริบทและสถานการณที่เกิดจากผลกระทบของข้ีเลื่อยในชุมชน                        

บานจอมทอง ศึกษาศักยภาพชุมชนและนําความรูจากภายนอกเชน งานวิจัย ความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
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นาํมาใชในการระดมความคิดแสวงหาผลิตภณัฑ และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากข้ีเลือ่ย โดยกําหนด

เกณฑในการหาทางเลอืกเพ่ือใหเหมาะสมกบับรบิทของชมุชนบานจอมทอง จนเกิดเปนผลติภณัฑหรอืแนวทาง

ในการเลือกใชประโยชนของชุมชน และนําความรูทางวิชาการดานการบริหารจัดการการผลิต การตลาด                       

มาเพ่ิมเติมความรูใหกับชุมชนเพ่ือความย่ังยืน ชุมชนไดประโยชนจากการเรียนรูในกระบวนการตางๆ                           

เกิดเปนผลิตภัณฑของชุมชนใหมและเปนทางเลือกอาชีพใหมของคนในชุมชนบานจอมทอง เกิดวิธีใหมใน     

การสรางมูลคาจากขี้เลื่อยในชุมชนและชุมชนเกิดศักยภาพในการจัดการตนเองอยางเปนระบบ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 การดําเนนิโครงการ “การพัฒนาผลิตภณัฑจากข้ีเลือ่ยเพ่ือลดปริมาณของเสยีของชุมชนบานจอมทอง

ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม” เพื่อหาทางเลือกในการลดปริมาณขี้เลื่อยและสรางรายได

เสริมของชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการดําเนินการวิจัย

ในระยะเวลา 12 เดือน
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 ขอบเขตและวธิกีารวิจยัเปนงานวิจยัประยกุต เชิงคุณภาพ ซึง่มีรปูแบบการดาํเนินการวิจยั เชิงปฏิบตัิ

การโดยชมุชนมีสวนรวม มพีืน้ทีศ่กึษาคือ ชมุชนบานจอมทอง ตาํบลบานแหวน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม

เปนพ้ืนที่งานวิจัยคร้ังน้ี มุงเนนศึกษา คนควา หาขอมูลเปนทางเลือกในการลดปริมาณขี้เล่ือยในชุมชน                            

ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกี่ยวกับไมที่มีปริมาณขี้เล่ือยในชุมชนจํานวนมาก ผูวิจัย                            

ประกอบดวยนักวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 4 คน และสมาชิกใน

ชมุชนบานจอมทองประชากร คอื สมาชิกชุมชนบานจอมทอง ตาํบลบานแหวน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม 

ที่ใหความสนใจเขารวมเพื่อหาแนวทางในการใชประโยชนจากข้ีเลื่อยหรือทําเปนผลิตภัณฑจากข้ีเลื่อย                  

จํานวนทั้งหมด 8 คนรวมหัวหนาโครงการวจิัยรวม

 การเกบ็รวบรวมขอมูลเปนการเกบ็รวมรวมขอมูลแบบปฐมภมูคิอื การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บขอมูล

จากแบบการจดบันทึกการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม การสัมภาษณ เพื่อเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก ซึ่งการจัด

กิจกรรมเปนไปในแบบลักษณะของการมีสวนรวมกันและเรียนรูจากชุมชน โดยกลุมชุมชนเปนผูคิด ริเริ่ม                   

เรียนรูและปฎิบัติดวยตนเอง (Kamsrichan, 2011, 248) นักวิจัย ตัวแทนกลุม สมาชิกกลุมและหนวยงาน                 

สวนทองถิ่น เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ

เก่ียวกับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ `ศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน พัฒนาชุมชน                           

จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต

 การวเิคราะหขอมูลผูวจิยัวิเคราะหขอมูลจากการปฏบิตัโิดยชมุชนมสีวนรวม ตามขัน้ตอนการดาํเนินการ

วิจัยโดยประชุมวางแผนศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของศึกษาขอมูลพื้นฐานและสํารวจพ้ืนที่ของชุมชน                        

เปาหมายวางแผนและประชุมรวมกับชุมชนรูปแบบกิจกรรม จัดเวทีสนทนากลุม สรางความเขาใจรวมกัน

ระหวางนักวิจัยกับชุมชนศึกษาดูงาน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหความรูดานการตลาดท่ีเหมาะสม                        

ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑที่ทํามาจากข้ีเลื่อยนําผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาไปทําการทดสอบตลาดเพื่อนํา

ผลิตภัณฑมาปรับปรุงประเมินศักยภาพทางดานการผลิตรวมกับชุมชนและทําการวิเคราะหขอมูลและ                     

ตรวจสอบผลการวิจัยรวมกับชุมชน

ผลการวิจัย
 1. การลดปริมาณของเสีย (ขี้เลื่อย) โดยวิธีการแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

  จากการท่ีชุมชนเขารวมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการนําขี้เลื่อยไปใชในการเพาะเห็ด                 

การลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนดวยการเพาะเห็ดนั้นขั้นแรกนําขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม นํามาใชในการเพาะเห็ด

ไดประมาณ 120 กอนตอมาขั้นที่สองสามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่ทําการเก็บดอกหมดแลว จํานวน 30 กิโลกรัม

มาผสมกับขี้เลื่อยใหม อีก 70 กิโลกรัม เพื่อเพาะเห็ดรุนตอไปไดขั้นที่สาม นํากอนเห็ดที่เก็บดอกหมดแลวมา

ยุยผสมกับฟางและใสเชื้อเห็ดฟาง เพาะเลี้ยงเห็ดฟางในตะกราไดขั้นที่ 4 สามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่เก็บดอก

หมดแลวมาผสมกบัฟาง นาํไปกองไวใตตนไม จะไดเหด็ฟางแบบปลกูดวยการกองบนพ้ืน เม่ือทาํการเก็บเห็ดหมด 

กอนเช้ือเหด็ทีส่ามารถนาํไปใชเปนปุยตนไมไดตอไป ซึง่เปนทางเลือกทีช่มุชนจะนําไปใชประโยชน จากข้ีเลื่อย      

ไดจริง
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ภาพที่ 2: การลดปริมาณขี้เลื่อยดวยการเพาะเห็ด

 2.  การสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง                     

จังหวัดเชียงใหม 

  พัฒนาผลิตภัณฑจากการนําขี้เลื่อยไปทํากอนเชื้อเห็ด สามารถสรางรายไดใหกับกลุมชุมชน              

จากการทําการสดสอบผลิตภัณฑ และกิจกรรมทดสอบตลาดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรรวมกับ

กลุมชุมชน  สรปุผลการเพาะเห็ดของชมุชนสามารถขายไดในชุมชนและชมุชนใกลเคยีง ขายในราคากโิลกรัมละ 

50 บาท ทีมวิจัยชุมชน บันทึก การเพาะคร้ังที่ 2 สามารถเก็บเห็ดโดยรวมแลวไดทั้งหมด จํานวน 6 คร้ัง                            

รวมปริมาณการเก็บท้ังหมดได 52 กิโลกรัม 5 ขีด ขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ไดรายไดจากการขาย                  

เห็ดนางรวมทั้งหมด 2,626 บาท เงินทุนและรายไดจากการทดลองเพาะเห็ด มีคาใชจายในการสรางเตานึ่ง

กอนเชื้อเห็ดและโรงเพาะเห็ด เทากับ 2,993 บาท (สิ่งกอสรางถาวรลงทุนครั้งเดียว ยกเวนโรงเรือนจะมีระยะ

เวลาใชงานไดนานขึ้นอยูกับการเลือกใชวัสดุกอสราง) วัสดุอุปกรณที่ใชเปนวัสดุเพาะกอนเชื้อเห็ดในกิจกรรม

ที ่8 เทากบั 1,717 บาท สามารถผลิตกอนเชือ้เหด็ได จาํนวน 960 กอน (คาแรงในการทาํกอนเช้ือเหด็ ซึง่อยูที่              

การใสกอนเช้ือเห็ดกอนละ 0.50 สตางคตอกอน) ดังน้ันตนทุนอยูที่กอนละ 2.29 บาท ตอกอน เปนตนทุน                    

ในการผลิตท่ีคอนขางตํ่า และสามารถสรางรายไดจากการขายเห็ดไดกิโลกรัมละ 50-70 บาท แลวแต                        

ความตองการของตลาด และขายกอนเชือ้เหด็ กอนละ 7-10 บาท กส็ามารถเปนการสรางรายไดใหกบัชุมชนดวย 

  สวนกอนโอเอซีสมีตนทุนการผลิตตนทุนประมาณการที่ 3 บาท และทีมชุมชนสามารถขายได                                       

ในราคา 8 บาท ไดกําไร กอนละ 5 บาท และกอนโอเอซีสตามทองตลาดมีราคาขายกอนละ 15 บาท                                 

ปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสนใจและราคาไมแพง

 3. การศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง

  บริบทของชุมชนบานจอมทอง หมูบานจอมทองมีลักษณะชุมชนเมือง มีการเขามาอาศัยอยู                

อยางหนาแนน เนื่องจากหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นในบริเวณหมูบานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวนมาก ขอมูลจาก

การสนทนากลุม ผูทีอ่าศัยในชุมชนปจจุบนัสวนใหญประกอบอาชพี คาขายรับจาง ผลิตหัตถกรรมพืน้บาน แปรรูป

ผลิตภัณฑจากไม สถานการณขี้เล่ือยในชุมชนปจจุบันมีปริมาณขี้เล่ือยในชุมชน มีประมาณ 500 กิโลกรัม                      
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ตอวัน จากการประมาณการข้ีเลื่อยของสมาชิกทีมวิจัย ที่ทําการผลิตทั้งขี้เลื่อยละเอียดและขี้เลื่อยหยาบ                         

ขี้เลื่อยสวนใหญเปนข้ีเลื่อยไมเน้ือออน ที่ไมผานการอบยาฆาเชื่อและแมลง  สวนไมสักหรือไมที่นําไปอบ                  

ยาฆาเชือ่และแมลงจะมีราคาแพง นาํมาใชทาํกรอบรูปและเฟอรนเิจอรเทานัน้ ขีเ้ล่ือยของชุมชนบานจอมทอง                  

มีผลกระทบตอผูผลิตเนื่องจากการผลิตสินคาจะผลิตในบานเรือนที่อยูอาศัยของผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน                                    

มีมอดไม และข้ีเล่ือยจะถูกกองท้ิงไวเปนเวลานานถาชวงท่ีฝนตกข้ีเล่ือยจะช้ืนและเปนท่ีอยูอาศัยของสัตว                

มีพิษอยาง ตะเข็บ แมลงปอง เปนตน อาจทําใหเกิดอันตรายกับผูอยูอาศัยในบานได 

 การกําจัดขี้เลื่อยไมไดมีหนวยงานไหนเขามาดูแลอยางจริงจัง ทางเทศบาลไมไดรับจัดการกับ                           

ขยะมูลฝอยประเภทขี้เลื่อย เพราะถือวาเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการทําธุรกิจ ผูประกอบการหรือผูผลิต                     

ตองทําการกําจัดเอง ที่ผานมาผูผลิตจึงหาวิธีการกําจัดดวยการการเผา ผลิตปุยอินทรียจากขี้เลื่อย และ                            

นาํขีเ้ลือ่ยมาพฒันาเปนผลติภณัฑกระถางจากข้ีเล่ือย แตกระบวนการผลติทัง้สองผลิตภัณฑใชในการผลตินาน 

และชวยใหลดปริมาณขี้เลื่อยไดเพียงประมาณ 20 % เทานั้น จึงไมสามารถลดปริมาณข้ีเล่ือยไดจริง  และ                 

ไมสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนอยางแทจริง แตชุมชนบานจอมทองยังมีตองการนําขี้เลื่อยมาสรางเปน       

ทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง 

 4. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เล่ือยเพื่อเปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดเสริมใหกับ               

ชุมชนบานจอมทอง

  การจัดกิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑของชุมชนจากวิทยากรผูมคีวามรูเฉพาะดานในการพฒันา

ผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา โดยกลุมมีสวนรวมหารือกิจกรรมท่ีชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ  

ไดขอสรุปการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ การนําขี้เลื่อยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด ซึ่งทีมวิจัยตางมี                    

ความคิดเหน็วาเหมาะสมกบัชุมชนบานจอมทอง เน่ืองจากวัตถุดบิทีม่ใีนชมุชนแลว ยงัไมตองใชตนทุนในการผลิตสูง 

จึงจัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยในชุมชนข้ึน เปนโครงการอบรม การลดปริมาณข้ีเลื่อย                              

ดวยการเพาะเห็ดถุง ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ จากการเขารวม

โครงการอบรมส่ิงที่ผูเขารวมอบรมและทีมวิจัยไดเรียนรูคือ ขี้เลื่อยท่ีใชในการเพาะเห็ดตองเลือกข้ีเลื่อยให

เหมาะสมและหามใชขีเ้ล่ือยทีเ่ปนไมอบยาและไมสกัเพราะจะทําใหเช้ือเหด็ไมเดินและเช้ือเหด็ไมออกดอกเหด็ 

นอกน้ันข้ีเล่ือยไมเน้ือออนสามารถใชได ขี้เล่ือยท่ีไมสามารถใชไดทางทีมวิจัยชุมชนจะนําไปใชเปนเช้ือเพลิง              

ในการนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด และการระดมสมองเพ่ือกลั่นกรองหารูปแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดเพื่อ

นํามาพัฒนาจากการจัดเวทีสนทนากลุมเพื่อหาความเปนไปไดในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ                  

ของกลุม ทีมวิจัยชุมชนพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑไวในอนาคต ถาหากการผลิตเห็ด

ของชุมชนบานจอมทองประสบความสําเร็จ จะจัดเปนกลุมเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ (เห็ด) รวมกัน หากไดรับ

ความนยิม กลุมจะเพาะกอนเช้ือเห็ดไวเพือ่ขายใหกบัผูทีส่นใจประกอบอาชีพ และกลุมจะนําผลิตภณัฑ (เหด็) 

มาแปรรปูเพือ่เปนผลติภณัฑของกลุมตอไป พจิารณาความเปนไปไดในการผลติออกจาํหนายดวยการวเิคราะห

ถึงความตองการซื้อของตลาดในชุมชนแลว ทีมวิจัยคาดวาขายผลิตเพื่อกินเพ่ือใชและเหลือจะนําไปขาย                     

ในชุมชน หรือตลาดในชุมชนได ซึ่งตนทุนสินคาที่จะผลิตไมสูงและคุมคากับการลงทุนของกลุมในอนาคต 
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 5.  เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง

  ศักยภาพดานการจัดการการผลิต ผลิตภัณฑของชุมชนบานจอมทองท่ีตองการใชขี้เลื่อยมา

แปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีลดปริมาณข้ีเลื่อย ผานกระบวนการคิดพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน

และศักยภาพของชุมชน จงึไดเปนการเพาะเหน็นางรม เห็ดหอม และ กอนโอเอซสิ (ใชขีเ้ล่ือยเปนวัสดุทดแทน) 

เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาเพิ่มมูลคาใหมีประสิทธิภาพ คือ สรุปผลจากการวิเคราะหศักยภาพ

ดานการจัดการการผลิต ทีมวิจัยชุมชนบานจอมทองสามารถเพาะเห็ดเปนอาชีพ สรางรายไดเสริมใหกับ

ครอบครัวได เนื่องจากมีความพรอมท้ังวัตถุดิบ คน องคความรูที่พฒันาไปพรอมกับนักวิจัย เงินลงทุนไมสูง

มากและสามารถสรางรายไดจรงิใหกบัทมีวจิยัชมุชน ซึง่เปนศกัยภาพท่ีมคีวามพรอมดานการจัดการการผลิต

ในระดับหนึ่ง แตถาจะใหเกิดความย่ังยืนในอนาคตชุมชนควรจะรวมกันเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือและรวมกัน               

จัดจําหนาย จึงจะเขมแข็งมากกวาการเปนผูผลิตและขายคนเดียว

 6.  เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

  ทมีวจิยัชมุชนประเมินศกัยภาพดานการตลาดของผลิตภณัฑขีเ้ลือ่ย ดวยการนํามาเพาะเห็ดสรปุ

ออกมาเปนขอดีและขอเสีย โอกาสและอุปสรรคดังนี้ ขอดีของเห็ดในระบบตลาดคือ สามารถปลูกไดทั่วไป                

มีระยะเวลาการผลิตส้ันสามารถปรับปริมาณการผลิตใหเขากับตลาดไดดวยการเพาะกอนเช้ือในปริมาณท่ี

เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคการผลติท่ีมกีารลงทุนนอยสามารถเริม่ตนขนาดฟารมมากนอยไดตาม

ความเหมาะสม

  ขอเสยีของเหด็ในระบบตลาดระยะเวลาวางตลาดเห็ดมีระยะเวลาการจําหนายสัน้เพยีงแต 1 วนั

ถาเวลามากกวานั้นคุณภาพจะลดลงราคาจะเสีย เชนเห็ดบานเห็ดแกและเนา โอกาสในทางการตลาด                              

ทีน่าลงทนุ คอืรูปแบบการตลาดของเหด็ในทองถ่ินยังนิยมบรโิภคเหด็สดผูบริโภคคุนเคยกบัการบริโภคอยูแลว

ถามีแหลงผลิตสินคาอยูใกลแหลงตลาด ผูบริโภคสามารถเลือกช้ือไดเม่ือมีความตองการ อปุสรรคการกระจาย

สินคาในระบบตลาดเปนขอจํากัดที่ยังไมสามารถแกไขไดเพราะการผลิตเห็ดข้ึนกับดินฟาอากาศถาอากาศ

แปรปรวนรอนหนาวผิดปกต ิการเกดิดอกของเห็ดจะนอย ตลาดขาดแคลน ราคาแพง แตถาภูมอิากาศเอ้ืออํานวย

ใหเห็ดผลิตดอกออกมาในปริมาณที่มาก เห็ดจะลนตลาด เห็ดในระบบตลาดเปนเพียงตัวเลือกผูบริโภคจะไม

บรโิภคบอยนักในการดํารงชีวิตประจําวัน จึงกลายเปนอาหารแฟชั่นหรือแคมีความตองการชั่วคราวเทานั้น

      นอกจากน้ีอุปสรรคที่พบในงานวิจัยคือ มีชองทางการจัดจําหนายในรูปแบบของขนาดโรงเรือน

เล็ก การจดัจําหนายยงัไมทนัสมยั การขายเห็ดในตลาดยังใชรปูแบบเดิมคือ การวางกองใสตะกราใสกระจาด

วางบนใบตองหรือใสเปนถุงๆ ถาตองการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่มีปริมาณการขายจํานวนมากๆ 

เปนการขายสงทางชมุชนจะตองสามารถผลติเห็ดในปรมิาณทีล่กูคาตองการอยางเพยีงพอ ราคาของเหด็นางรม

เปนราคาที่ยังไมแนนอน อยูที่ราคาตอกิโลกรัมละ 50 -70 บาท ขึ้นอยูกับราคากลางกับความตองการของ               

ผูบรโิภค การสงเสรมิการตลาดยงัไมมถีาไมใชผูเพาะปลกูรายใหญ ลกัษณะตลาดของชุมชนเปนการจัดจาํหนาย

แบบตลาดดั้งเดิมคือเก็บผลผลิตและวางขายในตลาด ถามีปริมาณของเห็ด ขายในชุมชนถุงละ 20 ดังน้ัน               

การสงเสรมิการตลาดของเหด็ในชมุชนบานจอมทองยงัไมสามารถทาํไดอยางเปนระบบ และการสือ่สารใหผูบริโภค
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ในชุมชนรับรูวาชุมชนมีเห็ดที่ผลิตไดในชุมชน จะเปนการบอกตอเทานั้น ไมสามารถทําการสื่อสารการตลาด

อยางอื่นไดเนื่องจากมีคาใชจายจํานวนมาก ชุมชนยังไมมีเงินทุนมากพอที่จะทําและไมการสื่อสารการตลาด

เหลานั้นเปนการสื่อสารการตลาดที่ไมเหมาะสมกับเห็ดนางรมของชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาบริบทของชุมชนบานจอมทอง ผูทีอ่าศยัในชมุชนปจจบุนัสวนใหญประกอบอาชีพผลติ

หัตถกรรมพ้ืนบาน แปรรูปผลิตภัณฑจากไม ซึ่งทําใหปจจุบันปริมาณข้ีเล่ือยในชุมชน มีประมาณมากข้ึน และ

ขี้เล่ือยของชุมชนบานจอมทองมีผลกระทบตอผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน มีมอดไม และสรางความรําคาญและ

เดอืดรอนตอผูทีอ่าศัยอยูใกลเคยีง ชมุชนบานจอมทองนาํข้ีเลือ่ยมาสรางเปนทางเลือกในการใชประโยชนจาก

ขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง โดยทางทีมวิจยัและนกัวิจยัชุมชนไดจดักิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ

ของชมุชนโดยมกีระบวนการตามแนวคดิพัฒนาผลิตภัณฑใหม ไดขอสรปุการฝกอบรมพฒันาผลิตภัณฑ การนาํ

ขี้เล่ือยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด และผลิตกอนโอเอซีสจากขี้เล่ือย ซึ่งผลิตภัณฑทั้งสองอยางของ                        

ธรุกจิชมุชน มาจากความตองการของตลาดกอนการคดิผลติภณัฑทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของชมุชน (Buawfai, 1999, 

para. 5) สอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถใชขี้เลื่อยเปนวัสดุที่ใชในการผลิต เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีใน

ชมุชนแลวท่ีเปนศักยภาพดานการผลติ ยงัไมตองใชตนทุนในการผลติสูง อกีท้ังยังสอดคลองกับความตองการ

ของชมุชนดานการลดปรมิาณขีเ้ล่ือยดวยการพฒันาเปนผลติภัณฑทีเ่หมาะสมกบัชมุชน สอดคลองกบัแนวคดิ 

Autsawasirilue & Thinakoon (2011, para. 6) ที่ระบุวา สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการจัดตั้งกลุม                          

สวนทรัพยากรดานบุคคลที่มีความรู มีสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมกันซึ่งเปนปจจัยที่กําหนด

ความสําเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้น

 สวนการประเมนิศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากข้ีเล่ือย มขีอดีและโอกาสท่ีทางชุมชนเหน็

วาสามารถนาํไปใชประโยชนจากการศึกษาครัง้น้ีเพราะการเพาะเหด็ชุมชนสามารถปลกูไดทัว่ไป มรีะยะเวลา

การผลิตสั้นสามารถปรับปริมาณการผลิตได การผลิตที่มีการลงทุนนอยสามารถเริ่มตนขนาดฟารมมากนอย

ไดตามความเหมาะสมและกาํลังความสามารถของชมุชน และมโีอกาสในทางการตลาดทีน่าลงทนุ คอืผูบริโภค

นยิมบริโภคเหด็สดและมกีารบรโิภคเหด็อยูแลว ถามีแหลงผลติสินคาอยูใกลแหลงตลาดผูบรโิภคสามารถเลอืกช้ือ

ไดเมื่อมีความตองการ ราคาของเห็ดเปนราคาที่คนในชุมชนสามารถซ้ือได มีราคาไมแพง อยูที่ราคาตอ                           

กโิลกรมัละ 50 -70 บาท ซึง่ผลการดาํเนนิงานวิจยัครัง้น้ีมผีูใหความสนใจทีจ่ะนาํไปประกอบอาชพีเสรมิไดจริง

ตามความเหมาะสมของชุมชน  

 สวนกอนโอเอซีสมีกระบวนการผลิตที่ไมยุงยาก มีตนทุนการผลิตตํ่า ใชวัตถุดิบขี้เลื่อยจากชุมชนที่มี

อยูแลว ทําใหตนทุนประมาณการที่ 3 บาท และทีมนักวิจัยชุมชนสามารถขายไดในราคา 8 บาท ไดกําไร กอน

ละ 5 บาท แตกอนโอเอซีสตามทองตลาดมีราคาขายกอนละ 15 บาท เปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสนใจ

และราคาไมแพง แตเนื่องจากเปนผลิตภัณฑทดแทนและเปนผลิตภัณฑที่ยังไมเปนที่นิยม ยังไมเกิดเปน                  

รายไดเสริมของชุมชน แตสามารถนํามาใชประโยชนภายในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมหรืองานในชุมชนได 

ก็จะสามารถชวยลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมของชุมชนได
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สรุป
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการระหวางนักวิชาการรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาข้ีเลื่อยในชุมชน                

โดยเนนการปฎิบัติการแบบมีสวนรวม คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑที่มาจากขี้เลื่อย ซึ่งชุมชนบานจอมทอง                      

อําเภอหางดง จังหวัดเชียใหม ไดผลิตภัณฑ คือ กอนเชื้อเห็ดนางรม และกอนโอเอซีส ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทาง

ชุมชนมีความเห็นวาเหมาะสมกับบริบทชุมชนและทรัพยากร (วัตถุดิบ) ที่มีอยูในชุมชนและสามารถสราง                    

รายไดใหกับกลุมชุมชนได แตเนื่องจากการวิจัยยังไมไดเกิดการสรางกลุมเพ่ือความยั่งยืน จึงจําเปนตอง                      

ใหนักวิชาการการเกษตรเขามารวมพัฒนา และเพื่อความยั่งยืนของการดําเนินงานการจัดการกลุ ม                                     

ที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  การจัดการกลุมและพัฒนากลุม    

ในระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบรหิารและอนุกรรมการกลุม ภายใตการสนบัสนุนของหนวยงานทีเ่กีย่วของ

References
Autsawasirilue, S. & Thinakoon, K. (2011). Developing customer to be able about productive and 

 productive. Retrieved June 3, 2017, from: http://www.bacc.in.th/. 

Biomass fuels.(2013). Retrieved December 1, 2017, fromhttp://www.sahacogen.com/energy/

 product4/content-20.

Buawfai, T. (1999). Business community-concept in community development. Retrieved June 3, 

 2017, fromhttp://www.hu.ac.th/academic/article/Mk/Business%20community.html/.

Criteria for control of business activities that are harmful to health. (2008). Retrieved December 1, 

 2017, from http://env.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/env/ewt_dl_link.php?nid=340.

Factor of production. (2013). Retrieved June, 3, 2017, from ttp://www.trueplookpanya.com/new/ 

 asktrueplookpanya/questiondetail/1096. 

Government in Office Bann Wean. (2012). Data of Bann Wean. Retrieved August, 2017, 

 fromhttp://www.baanwan.go.th/.

Kamsrichan, W. (2011). Power Knowledge of research PAR: Participatory action research. Bangkok:

 Office of Community Based Health Care Research and Development.

Noise Pollution & Vibration Part. (2017). Law about noise pollution and vibration. Retrieved August 

 4, 2017, from www.pcd.go.th/count/airdl.cfm?FileName=Noise_law.pdf. 

Principles of marketing. (1999). Retrieved June 3, 2017, from http://nanosoft.co.th/maktip01.htm. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 179

พัฒนาสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการทองเที่ยว พัฒนาสวนประสมทางการตลาด                    

และแนวทางแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษา

การมีสวนรวมกับชมุชนบานแมแมะ เคร่ืองมือทีใ่ชเกบ็ขอมลูโดยวธิกีารสังเกตการณ การจัดเวทีประชุมสมัมนา

เพือ่แลกเปลีย่นความรูและความคดิเหน็ กลุมตวัอยาง จาํนวน 50 คอื ผูนาํชมุชน 1 คน กรรมการหมูบาน 5 คน 

สนทนากลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการพํานักระยะยาวบานแมแมะ จํานวน 30 คน และผูบริหาร

เทศบาลตําบลแมนะ 5 คน และนักทองเที่ยว 9 คน เก็บขอมูลโดยใชการสนทนากลุม

 ผลการศึกษาทราบวาศักยภาพแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนมีความพรอมทางดานธรรมชาติ                                

ที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่หลงเหลือไวอยางสมบูรณเกิดจากความรวมมือชวยเหลือกัน                    

ในการอนุรักษปาของคนในชุมชน การศึกษาสวนประสมทางการตลาดทําใหมีเกิดการพัฒนารวมกันระหวาง

นักวิจัยและชุมชน เพ่ือใหนักทองเที่ยวพํานักระยะยาวเพิ่มมากขึ้น อันจะทําใหมีรายไดมากขึ้น สําหรับ                          

การเสนอแนวทางแกไขปญหาทีพ่าํนกัระยะยาวบานแมแมะดานศกัยภาพโดยการปรับปรุงบานพกัใหมหีองน้ํา

ในบานสามารถรองรับนักทองเท่ียวได กิจกรรมนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบภูมิปญญาชาวบาน 

กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ กิจกรรมชมปาใบเมื่ยงและการสาธิตวิธีการเก็บใบเมื่ยง 

และกิจกรรมเยีย่มชมหมูบานชาวเขาเผาปะลอง การจดัแผนพบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ การจดัทาํเวบ็เพจ
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เผยแพรขอมูลขาวสารทัง้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาองักฤษเบือ้งตน การจัดอบรมการประกอบ

ธุรกิจบริการ และการทําบัญชีใหกับตัวแทนคนในชุมชนบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

คําสําคัญ
 สวนประสมการตลาดทองเที่ยว   การทองเที่ยวพํานักระยะยาว    บานแมแมะ

Abstract
 This research aims to study tourism tourism. Development of marketing mix and solutions 

for long-stay business Ban Maemae Chiang Dao District, Chiangmai Province by participating in 

Mae Mai community. Tools used to collect data by observation. Organizing seminars to exchange 

knowledge and opinions. The samples were 50 community leaders, 5 village councilors, 30 people 

involved in long-term residence, 5 people in Mae Na district and 9 people touristsas a group                       

meeting.

 The result of the study is that the potential of tourism in the community is well equipped 

with natural resources. Completely natural scenery is created by the cooperation in forest                               

conservation of people in the community. The marketing mix has led to a common development 

among researchers in the community. To increase the long-term tourists. It will make more income. 

To propose a solution to the problem of long-term residence Maemae.Byimproving the house to 

have a bathroom in the house can accommodate tourists, able to accommodate tourists.                                 

Traditional Thai massage and herbal steam bathTrekking along the natural trail. Jungle trekking 

and demonstration of how to collect leaves. Visit the hill tribe villages. Thai and English brochures 

Web page publishing both Thai and English. Basic English Training on service business. And                

training in accounting.To the representatives of the Maemae community, Chiang Dao District,                  

Chiangmai Province.

Keywords
 Tourism Marketing Mix,  Longstay Tourism,  Maemae Village

บทนํา
 หมูบานขนาดเล็กในหุบเขาหางไกลความเจริญ จากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศเหนือ

ประมาณ 100 กิโลเมตร เสนทางเชียงใหม–ฝาง ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง อยูหมูที่ 11 บานแมแมะ 

ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีประชากรประมาณ 500 คน 70 กวาครอบครัว                       
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เปนคนพื้นเมือง และ เกือบ 30 ครอบครัวเปนชนเผามูเซอ พื้นที่รายลอมไปดวยหุบเขานอยใหญเรียกกันวา 

“ดอยหลวงเชยีงดาว” ธรรมชาติและปาไมทีย่งัอุดมสมบรูณ มนีกนอยใหญพนัธุแปลกตาจํานวนมากท่ียงัมีให

เห็นอยูที่นี่ เพราะมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งในการตอตานผูที่ตัดไมทําลายปาและยังมีภูมิปญญาชาวบานสราง

เตาอบตัวโดยนําพืชสมุนไพรหลายชนิดมาตมเพื่อเอากลิ่นไอของสมุนไพร ใชอบรางกายใหสดชื่นปลอดโปรง 

ที่บานแมแมะมีนํ้าตกหลายแหง ใชเปนเสนทางสํารวจความอุดมสมบูรณของปาในเขตชุมชน ลําธารของ

หมูบานยงัเปนแหลงของทรายสีขาวนวลทีน่ยิมเรยีกกนัวาทรายคาํ สามารถนาํมาใชกอสรางบานเรือนชาวบาน 

 ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนแมแมะ                      

โดยพอหลวงวงค แกวใจมา ผูใหญบานบานแมแมะ จัดทําโครงการสรางบานพักใหกับนักทองเท่ียวเม่ือ                         

ป พ.ศ. 2548 จํานวน 6 หลัง และเตาอบ 1 หลัง ตรงริมธารและไหลเขา สรางดวยวัสดุธรรมชาติเรียกวา                            

“บานไมไผ” โดยใชงบประมาณของกองทุนหมูบานขนาดกลาง (SML) งบประมาณ 250,000 บาท                               

เปนการประกอบธุรกิจโดยคนในชุมชนที่มีผูใหญบานเปนผูนํา ตอมาเมื่อเวลาผานไป 3 ป จนถึงป พ.ศ. 2551 

บานที่สรางไดผุพังไปตามกาลเวลา ทางผูใหญบานบานแมแมะจึงไดทําโครงการของบประมาณมาใหม

ประมาณ 100,000 บาท เพ่ือสรางทีพ่กัดวยไมทีม่อียูในชมุชม โดยฝมอืคนในชุมชนบานแมแมะ บานมลีกัษณะ

เปนไมแบบธรรมชาติจํานวน 4 หลังใหญและบานขนาดเล็กใชอบตัวสมุนไพร 2 หลังริมลําธาร และบานหนึ่ง

หลังสรางเปนบานตนไม ตลอดระยะเวลาในการดาํเนนิธุรกิจท่ีพาํนักระยะยาวของชมุชนบานแมแมะ ประมาณ 

4 ป ลูกคาที่เขามาใชบริการก็จะเปนลูกคากลุมเดิมหรือเปนลูกคากลุมใหมที่ไดรับคําแนะนํามาจากลูกคา                 

ที่เคยเขามาใชที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ แตก็ไมไดมีปริมาณที่มากนัก สวนใหญจะมาทองเที่ยวในชวง       

ฤดูหนาวและเปนลูกคากลุมตางชาติ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศแถบยุโรปที่รักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                         

และการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม สาํหรับลกูคาทีเ่ปนกลุมคนไทยมปีรมิาณนอยมากหรอืบางปไมมลีกูคาคนไทย   

เขามาใชบริการ 

 จากการสัมภาษณวงค แกวใจมาผูใหญบานบานแมแมะ (Kaewma, Personal communication, 

2101) ทําใหทราบวาธุรกิจการทองเที่ยวพํานักระยะยาวของชุมชนประสบปญหาขาดทุนมาตลอดระยะเวลา

การดําเนินงานและการทองเที่ยวพํานักระยะยะยาวของชุมชนบานแมแมะยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว

มากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเขามาพัฒนาสวนประสมทางการตลาดคือ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว

พํานักระยะยาวของบานแมแมะ อันจะทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ชวยลดการขาดทุนจากการดําเนินงาน                   

หรืออาจมีกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับการนําเสนอแนวทางแกไขปญหาของธุรกิจท่ีพํานักระยะยาว                       

บานแมแมะ รวมถึงการคนหาปญหาในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข พัฒนา ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ไดอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว                     

จังหวัดเชียงใหม ใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพือ่เพิม่ศักยภาพการทองเทีย่วของธุรกิจท่ีพาํนัก

ระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วาเปนอยางไร

 3. เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การทองเที่ยวพํานักระยะยาว

  Jittangwantana (1999,60) ไดกลาววา รูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 

Interest Tourism) มีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว อยูประมาณรอยละ 20 การทองเที่ยวพํานัก

ระยะยาวนับวาเปนรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิวัฒนาการจากความตองการ

ของนกัทองเทีย่วทีม่พีืน้ฐานของการดํารงชวีติรวมทัง้ความตองการทีไ่มเหมอืนกนั แตมจีดุมุงหมายทีค่ลายกนั

คือ การพักผอนหยอนใจ

  Un-Prasert (2013, 75) ไดกลาววา ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิอากาศที่อบอุน

คนไทยมีความเปนมิตรสูง นักทองเที่ยวท่ีมาอยูจะสามารถปรับตัวไดงาย เชียงใหมเปนท่ีที่เหมาะสําหรับ                           

นักทองเท่ียวสูงอายุมากกวาที่อื่นในประเทศไทยเน่ืองจากคาครองชีพถูก สามารถจับจายซ้ือของในราคา                        

ที่คนเชียงใหมทั่วไปซื้อ

 Tongsong (2010, 66) ไดกลาววา จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย

เราสามารถจําแนกตามอายุไดเราจะเห็นในปพ.ศ.2544 จะมีนักทองเที่ยวผูสูงอายุอายุตั้งแต 45 ป ขึ้นไปถึง 

54 จะมีสูงถึงรอยละ18.8 และอีกกลุมอายุ 55 ป ถึง 64 ปมีถึงรอยละ 10.5 กลุมอายุ 64 ปขึ้นไป มีถึงรอยละ 

4.5 ซึ่งรวมแลวมีประมาณท้ังหมดรอยละ 35 ซึ่งเปนสถิติที่คอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึนประกอบ                     

กบัจาํนวนผูสงูอายมุแีนวโนมทีจ่ะสงูขึน้ในอนาคตโดยในป พ.ศ. 2563 จะมจีาํนวนถงึ 7 ลานคนอยางไรกต็าม

นักทองเที่ยวผูสูงอายุบางรายก็ขอ VISA O-A (VISA พิเศษที่มีระยะเวลานานถึง 1 ป) จะพบวากลุมเชื้อชาติ              

ทีเ่ขามามากเปนอนัดบัหน่ึงคอื กลุมยโุรปเขามาถงึรอยละ 42 จากนักทองเทีย่วท้ังหมดรองลงมาเปนชาวเอเซีย

ชาวญ่ีปุนรอยละ 31 ชาวอเมริกาเหนือรอยละ 17 ชาวสแกนดิเนเวียน รอยละ10 คอนขางที่จะลดหลั่นกัน                      

ลงมาจากผลสํารวจน้ีทาํใหคาดการณอนาคตไดวาจํานวนนักทองเท่ียวจะเขามาใน ประเทศไทยคอนขางมาก                          

ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยวพํานักแบบระยะยาวสามารถตอบสนองความตองการนี้ได 

 2. สวนประสมทางการตลาด

  Samerjai (2004, 52-55) ไดกลาววาสวนประสมการตลาดบริการหมายถึง ตวัแปรทางการตลาด

ที่ควบคุมได ใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมายประกอบดวย1)ผลิตภัณฑ                     
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(Product) หมายถึงสิง่ทีน่าํเสนอเพ่ือตอบสนองความจาํเปนหรือความตองการของตลาดใหไดรบัความพงึพอใจ

จากความหมายน้ี “ผลิตภัณฑ” จึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสินคา (Goods) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวตน                     

จับตองไดเชน นํ้ามันระเหย ตัวยาสมุนไพร ยารักษาโรค เปนตน บริการ (Service) เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน                 

จบัตองไมไดเชน สปาการตดัผม การชมคอนเสริต เปนตน ในขณะที ่Serirat  (1998, 54-55) ไดอธิบายวา ผลิตภัณฑ 

(Product) หมายถงึ สนิคาหรอืบรกิารท่ีเสนอขายโดยธุรกจิ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ

ลกูคาใหเกิดความพงึพอใจ ประกอบดวยสิง่ท่ีสมัผัสไดและสมัผัสไมได เชน ส ีราคา คณุภาพ ตราสนิคา บริการ

และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่  บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอ

ขายอาจจะมีตัวตนหรอืไมมตีัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือ

บุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให

ผลิตภัณฑสามารถขายได นอกจากนี้ Samerjai (2004, 52-55) ยังไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด คือ 

2) ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาดโดยใชเงินเปนสื่อกลางในปจจุบัน

ราคาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารงานการตลาดอยางมากซ่ึงผูบริหารการตลาดจะตองกําหนด

กลยุทธดานราคาใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ เพือ่ใหผลติภณัฑมรีะดับราคาท่ีเปน

ทีน่าพอใจขององคกรคือ สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรและเหมาะสมกับระดับความสามารถ

หรือกําลังซื้อของผูบริโภคในตลาดไดเปนอยางดี 3) ชองทางการจดัจําหนาย (Place) เปนการกระจายสินคา

ได 2 ชองทางดงันี ้ชองทางการจําหนายทางตรง (Direct Channel) คอืการทีผู่ผลติจัดจําหนายสนิคาหรอืบริการ

ไปยงัผูบรโิภคผูซือ้สนิคาหรือบรกิารหรือผูใชสนิคาทางอุตสาหกรรมโดยตรงโดยไมผานคนกลางทางการตลาด

และชองทางการจําหนายทางออม (Indirect Channel) คือการท่ีผูผลิตจะอาศัยคนกลางทางการตลาดหรือ

ตวัแทนทาํการจดัจําหนายสินคาหรือบริการไปยงัผูบริโภคหรอืผูใชสนิคาทางอตุสาหกรรมอกีตอหน่ึง จะคํานึง

ถงึความเหมาะสมดานคาใชจายและการประหยดัเวลา 4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion)  หมายถงึเครือ่งมอื

การติดตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารจูงใจตลาดสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

กลยุทธการสงเสริมการตลาดประกอบดวยคือการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย

การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงซึง่องคกรใชเพ่ือแจงขาวสารเกีย่วกบัผลติภัณฑและบรกิารขององคกร

ซึ่งตองอาศัยกระบวนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและผู ซื้อเพื่อจูงใจใหเกิดทัศนคติที่ดีและ                                 

เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา 5) บุคลากร (People) หมายถึงบุคลากรภายในองคกรที่ใหบริการและ                          

อํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา โดยบุคลากรที่ใหบริการตองมีบุคลิกภาพดี มีความรูมีความสะอาด

เรียบรอยสุภาพและมีมารยาทไดรับการอบรมการใหบริการ รวมถึงการติดตอสื่อสารที่ดีและมีความสามารถ

ในการสือ่สารโดยภาษาองักฤษ 6) กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถงึข้ันตอนตางๆ  ของการใหบริการ

ตั้งแตการเสนอการบริการจนจบส้ินการใหบริการดวยวิธีการจัดการท่ีดีและมีระยะเวลาในการใหบริการ                          

ที่เหมาะสม
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วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมโดยชุมชนบานแมแมะ                              

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 50 คนดังนี้ สัมภาษณผูนําชุมชน จํานวน 1 คน  กรรมการหมูบาน 

จํานวน 5 คน เก็บขอมูลโดยจัดรูปแบบการประชุมกลุมสมาชิกในหมูบาน จํานวน 30 คน เก็บขอมูล                             

โดยสัมภาษณผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลแมนะ จํานวน 5 คน โดยขอมูลที่สอบถาม

ไดแก ขอมูลยุทธศาสตรการบริหารงานที่ชวยพัฒนาสงเสริมกิจกรรมของชุมชน ขอมูลดานศักยภาพ                                

การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย และนักทองเที่ยวพํานักระยะยาวที่เดินทางเขาไปทองเที่ยว จํานวน 9 คน 

สัมภาษณแบบสนทนากลุม โดยนําขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหดวยวิธีการสังเคราะหเนื้อหาและสรุปผล

ผลการวิจัย
 การศกึษาศกัยภาพการทองเทีย่วของธรุกิจท่ีพาํนักระยะบานแมแมะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม 

โดยการทํา SWOT (การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ) รวมกับชุมชนเพื่อสํารวจศักยภาพของพื้นที่ที่เปน

เอกลักษณของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะเพื่อประเมินศักยภาพกอนการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ผลการศึกษาศักยภาพการท องเ ท่ียวของธุรกิจพํานักระยะยาวบ านแม แมะ                                  

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

       1.1 จดุแขง็ของชมุชน (1) ดานทีพ่กั  มกีารสรางเปนหลงัมหีองนํา้ในตวัทาํจากไมไผกวางขวาง

สามารถรองรับนกัทองเท่ียวเปนกลุมไดเปนจาํนวนมาก กจิกรรมมีบรกิารนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบ

ภูมิปญญาชาวบาน กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ มีกิจกรรมชมปาเม่ียงและสาธิต                       

วิธีเก็บ กิจกรรมเยี่ยมชมหมูบานชาวเขาปะหลอง อัตราคาบริการสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ                                       

ชาวตางชาติมีราคาที่ไมแพง และยังมีมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ สวนเดินปาดูนก ไปบานชาวเขา โดยราคา                  

จะคดิตามระยะทางและจํานวนคน สถานทีอ่ดุมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ และสามารถรองรับนักทองเทีย่วได

อยางพอเพยีง  (2) ดานสงเสริมการตลาดธรุกจิทีพ่าํนกัระยะยาวบานแมแมะไดมกีารจัดทาํปายบอกทางตัง้แต

เสนทางถนนเชียงใหม-แมริม ตรงหมูบานจอมคีรี อําเภอเชียงดาว และทางแยกจากถนนสายหลักไปทางขวา

มือประมาณ 9 กิโลเมตรก็จะถึงหมูบาน และทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะไดมีการติดตอไป

ยงัธรุกจินาํเทีย่วในอําเภอเมอืงเชียงใหมเพือ่ประชาสมัพนัธกจิกรรมการทองเท่ียวของทางหมูบาน (3) ดานคน 

(พนักงาน) หัวหนาผูดูและธุรกิจพํานักระยะยาว (ปาผงและลุงสุข) มีความรูภูมปิญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพร

เปนอยางดีและสามารถนาํสมุนไพรมาตมเพ่ือใชในการอบตวัสมุนไพรใหกบันักทองเท่ียว พนักงานหรือคนใน

ทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะไดไปเรียนการนวดที่ถูกวิธีจากครูหมอนวดตางหมูบาน                        

ความเปนมิตรเอื้อเฟ อ ยิ้มงายและนิสัยตอนรับขับสู ของคนในธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ                                       

(4) ดานกระบวนการบริการทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ มีวิธีการใหบริการนักทองเที่ยว               

แบบธรรมดา  เลียนแบบธรรมชาติในเร่ืองท่ีพกัและอาหารท่ีสามารถหาวัตถดุบิไดในทองถ่ินมาประกอบอาหาร 

(5) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพธรรมชาติ  เสียงน้ําในลําธาร และเสียงนกรองนานาชนิดตาง                                      
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สงเสียงรองกลอมผูที่มาเยือน อุปกรณภายในบานพักก็เนนอุปกรณจากธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม                  

เชน อางลางหนาทําจากกะละมังสังกะสี โคมไฟจากไมไผที่นอนนุน  มุงผาฝายปลอยชาย

  1.2 จดุออน (1) ดานบรกิารบานพักสีทีใ่ชทาบานพัก ทางชมุชนใชสชีมพแูละสีฟาซ่ึงใหขดัแยง

กับธรรมชาติ  (2) ดานราคาราคาที่พักต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวของที่อื่นโปรแกรม                           

การทองเทีย่วไมมรีาคากําหนดท่ีชดัเจนเชน การเดินปาดนูกและการไปเยีย่มชมหมูบานชาวเขา (3) ดานสถานที่

เน่ืองจากบานทีส่รางนัน้อยูรมิลําธาร ทางเดินลาดชนัทาํใหเวลานักทองเท่ียวเดินไปท่ีบานพักคอนขางลาํบาก

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวตางชาติและการเขาถึงสถานที่ยากลําบากเพราะเสนทางการเดินทาง                  

ยังไมมีความพรอมเปนดินลูกรัง ในชวงฤดูฝนจะทําใหยากลําบากในการเดินทาง (4) ดานสงเสริม                            

การตลาดธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ยังขาดการสงเสริมการทองเท่ียวโดยผานเว็บไซตที่ใหขอมูล                  

การทองเที่ยวยังขาดการทําแผนพับใหขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5) ดานคน (พนักงาน) 

หัวหนาผูดูแลและคนงาน ยังขาดความรูและทักษะภาษาอังกฤษและยังขาดการทําบัญชีรายรับรายจาย                     

ของธุรกิจี่พํานักระยะยาวที่ชัดเจน (6) ดานกระบวนการบริการ ยังขาดพนักงานประจําท่ีคอยรับโทรศัพท                     

เวลาที่ลูกคาติดตอเขามา ถาหากบานหัวหนาผูดูแลไมมีคนอยูบาน (7) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ                   

ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องทํานํ้าอุน ตูเย็นแอร และฮีทเตอรทําความอุน

  1.3 โอกาส (1) ดานการเมืองและกฎหมายการไดรับการสนับสนุนโครงการการทองเที่ยว                 

จากภาครฐับาลภาครฐับาลใหเงินสนบัสนนุกองทนุหมูบาน SML แกบานแมแมะในการสรางทีพ่าํนักระยะยาว    

เมื่อป พ.ศ. 2548 (2) ดานสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนซึ่งจะกอให

เกิดการใชชวีติแบบผูเกษยีณอายเุพ่ิมมากขึน้และผูเกษียณอายุเหลาน้ีเปนผูทีม่รีายไดคงทีจ่งึตองการแสวงหา

ที่อยูซึ่งไมแพงเกินรายไดของตนเอง การทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะจึงเปนทางเลือกหนึ่ง และ                  

กาํลงัไดรบัความนยิมจากชาวตางชาตเิปนจาํนวนมาก ธรรมชาตทิีด่แีละยงัอดุมสมบรูณของปาในหมูบานแมแมะ

รปูแบบการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษธรรมชาตทิาํใหนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยชาวตางชาตมิโีอกาสเขามาทองเทีย่ว

ที่หมูบานแมแมะ (3) ดานเศรษฐกิจ  นักทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนนักทองเที่ยวมีกําลังซื้อ

  1.4  อุปสรรค (1) ดานการเมืองและกฎหมายความไมเสถียรภาพทางดานการเมืองภายใน

ประเทศสงผลถึงความมั่นใจในการเดินทางมาทองเที่ยวของชาวตางชาติ ขาดหนวยงานที่เขามาชวยเหลือ

สนับสนุนทางดานการประชาสัมพันธ  ขาดการสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธจากหนวยงานที่

เกีย่วของ (2) ดานสงัคมและวัฒนธรรม ความเจริญทีเ่ขามาในหมูบานโดยนักทองเทีย่วอาจสงผลถงึวฒันธรรม

ความเปนอยูของชาวบานแมแมะ (3) ดานระบบสาธรณูปโภค ถนนทางเขาหมูบางบางชวงเปนดินลูกรังและ

สองขางทางมีลักษณะเปนเหวลึกอาจเกิดอันตรายขณะเดินทางสําหรับนักทองเท่ียวท่ีไมชํานาญเสนทางได

สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียงัไมด ี(4) ดานประชากรศาสตร อาจมกีารแฝงตัวเขามาของกลุมอาชญากรรม

ขามชาติและการคายาเสพติด (5) ดานคูแขงขันระหวางประเทศเพ่ือนบานเชน มาเลเซีย ฟลิปปนสและ

อินโดนีเซียซึ่งมีทรัพยากรและศักยภาพที่ใกลเคียงและสามารถแขงขันกับประเทศไทยได  (6) ดานภูมิศาสตร  

ประชาชนที่อาศัยในประเทศท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตมีคาครองชีพสูงจะเกิดความตองการในการ                 
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เดินทางไปพํานักยังตางประเทศที่คาครองชีพเหมาะสมและยังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาการทองเท่ียวภายใน

ประเทศไทย (7) ดานเทคโนโลยี เสาสัญญาณโทรศพัทเคล่ือนต้ังอยูหางไกลหมูบานทําใหเกดิปญหาการติดตอ

สื่อสารติดขัดในบางชวงเวลา

 2. ผลการศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวของ

ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

  การศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและ                       

ความตองการของนักทองเท่ียว โดยการจัดกิจกรรมสํารวจความตองการกอนและหลังการมารับบริการของ                      

นกัทองเทีย่ว จากแบบสอบถามนักทองเที่ยว 2 กลุม ไดแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักเรียนช้ันมัธยม                   

ซึ่งมีเปาหมายในการมาทองเที่ยวที่ตางกัน ทําใหไดผลจากการสอบถามความคาดหวังกอนมารับบริการและ

หลังรับบริการแตกตางกันดังนี้ 

  2.1  การบริการตองการในดานความสะอาดของท่ีพักตองการใหสีของบานพักเลียนแบบ

ธรรมชาติ ผูนําชุมชนไดเรียกฝายที่เกี่ยวของเขามาเพ่ือเปล่ียนสีของตัวบานพักใหใกลเคียงธรรมชาติใหมาก

ที่สุด 

  2.2  ราคาไดกําหนดราคาออกมา 2 แบบคือ แบบท่ีหนึ่ง นักทองเท่ียวเดินทางมาแบบกลุม 

2-12 คน มีราคาที่พักตอคนตอคืน150 บาท อาหารมื้อละ 50 บาท แบบที่สอง นักทองเที่ยวเดินทางมาแบบ

คณะมากกวา 12 คนข้ึนไป จะเสนอการคิดราคาแบบรายบุคคลหรือคิดราคาแบบเหมาจายก็ได                                             

ตามความตองการ

  2.3  สถานที่ผูดูแลธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวจัดใหมีรถรับสงนักทองเท่ียวตามความตองการ                  

ของนักทองเที่ยวและจัดเวรยามในชวงเวลากลางคืนเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

  2.4  การสงเสริมทางการตลาด จัดทําแผนพับ ใบปลิว การทําโฮมเพจ ในรูปแบบภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการสรางความรับรูและประชาสัมพันธบานพักใหนักทองเที่ยวทราบ ทั้งนี้ผูวิจัยได

ดําเนินงานภายใตงบประมาณการวิจัย

  2.5  พนักงาน คนในชุมชนยังขาดความรูในดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ดานการประกอบ

ธรุกจิบรกิารและดานการจดัทาํบญัชเีบือ้งตน ดงันัน้ผูวจิยัจงึเชญิวทิยากรมาใหความรูภายใตงบประมาณการ

วิจัย

  2.6  กระบวนการใหบริการ กลุมการทองเท่ียวพํานักระยะยาวบานแมแมะนําเสนอวาควรมี

การจัดกระบวนการใหบริการใหม โดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนขึ้น และการจัดทําแผนภาพ

โครงสรางการทํางานโดยมีการแบงหนาที่ดังนี้ ฝายติดตอใหขอมูลผูเขาพัก ฝายดูแลความสะอาด ฝายดูแล

อาหารเครื่องดื่ม ฝายบริการเสริม และฝายรักษาความปลอดภัย ภายใตการควบคุมดูแลของผูนําชุมชน และ 

  2.7  สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพปาและถนนเสนทางเขาหมูบานเปนหนาที่ของทุกคน

ในชุมชนและผูใหญบานจะตองชวยกันปกปองดูแลรักษาไว
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 จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางมาพัก 1 คืน ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553                       

นักทองเที่ยวสวนใหญตองการความอุดมสมบูรณของธรรมชาติมาเปนอันดับแรก  รองลงมาตองการเรียนรู

วัฒนธรรมชาวบาน การตอนรับที่ดี สวนผลจากการใชบริการท่ีพํานักระยะยาวบานแมแมะ นักทองเท่ียวมี

ความประทบัใจอยางมากในเรือ่งธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ ชอบการนวด และอบตวัดวยสมนุไพร ไดเรยีนรูเรือ่ง

วฒันธรรมการประกอบอาหารการดาํเนนิชวีติ แตทีไ่มประทับใจเร่ืองการเดนิทางเสนทางท่ีมถีนนขรุขระฝนตก

ตลอดการเดินทาง และไมมีสัญญาณโทรศัพทและการสัมภาษณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในชวง

เดอืนพฤศจิกายน  2553 เดินทางมาเขาคายพักแรม 3 คนื 4 วนั ไดแสดงความคดิเหน็กอนเขารบับริการทีธ่รุกจิ

ทีพ่าํนกัระยะยาวบานแมแมะวามคีวามคาดหวังในเรือ่งความสะดวกสบายของท่ีพกัและความสะอาดมาเปน

อันดับแรก รองลงมาอาหารเครื่องดื่ม  ความปลอดภัย และตองการเรียนรูวัฒนธรรมชาวบาน พื้นที่สําหรับทํา

กจิกรรมของทางสถาบนัทีเ่พียงพอ  สวนผลจากการเขารับบริการท่ีธรุกิจทีพ่าํนักระยะยาวบานแมแมะแลวน้ัน 

นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมาเขาคายพักแรม ไดรบัประสบการณแปลกใหม  ไดใกลชดิธรรมชาติ ไดเรียนรูเร่ือง

วัฒนธรรมของชนเผาและไดทํากิจกรรมรวมกัน แตที่ไมประทับใจ คือเร่ืองการเดินทางเสนทางไกล                             

สภาพอากาศหนาวเย็นมาก และไมมีสัญญาณโทรศัพท

 3. แนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม

       แนวทางการแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานศักยภาพโดยไดนําขอมูล

จากการสํารวจพบปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษของคนในชุมชน มีแนวทางการแกปญหาโดยทํากิจกรรม

อบรมทางดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยวิทยากร คือ อาจารยพัทริเชีย  วิสเซอร  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพของบุคคลในธุรกิจชุมชน                                  

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน คือ พอหลวงวงค แกวใจมา และคนในชุมชนที่มี

ความคิดเห็นและแสดงความตองการใหมกีารจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 คือ มี

คนในชุมชนใหความสนใจที่เขามาทํากิจกรรมเสริมความรูทางดานภาษาอังกฤษ จํานวน 18 คน  และการทํา

กิจกรรมครั้งที่ 2 ก็มีจํานวน ชาวบานในชุมชนเหลือเพียง 9 คน สวนชาวบานที่ไมเขามารวมในการจัดกิจกรรม

เหตุผลเพราะในชมุชนมสีมาชกิเขารวมงานฌาปนกิจศพคนในหมูบานท่ีเสยีชวีติในตางจังหวัด อกีทัง้ บางราย

ติดงานที่ตองไปเก็บชา แตก็มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมทํากิจกรรมทั้งสิ้น 9 คน รวมผูเขา

รวมในการทํากิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 18 คน ทางผูวิจัยไดมีการแจกซีดีการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษขั้นตน

ใหกับผูรวมกิจกรรมดวย ผลจากการทํากิจกรรมนั้น ไดรับความสนใจจากผูรวมทํากิจกรรม อาจารยพัทริเซีย 

วซิเซอร ดาํเนนิการวัดผลจากผูอบรมดวยวธิกีารใหผูเขารวมอบรมจบัคูสนทนา โดยมอีาจารยพทัริเซยี วซิเซอร 

เปนผูประเมนิและสามารถสรุปไดวาผูเขารวมอบรมภาษาองักฤษและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองตนได 

เชน การทักทาย และการแนะนําตัวเองได  

 จากการสํารวจพบปญหาการขาดทักษะในการประกอบธุรกิจ มีแนวทางแกปญหาโดยทํากิจกรรม

การฝกอบรมดานการเปนผูประกอบการโดยวิทยากร คือ อาจารยสุธีรา พฤกษากร คณะบริหารธุรกิจ                             
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มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน เพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพทางดานความคดิในการทําธรุกิจของชุมชน สามารถ

เรียนรูถึงการประกอบธุรกิจใหตรงตามความตองการของลูกคา มีผูเขารวมทํากิจกรรมครั้งนี้จํานวน 18 คน                 

ทํากิจกรรมคือ Royal Cake โดยใหผูเขารวมทํากิจกรรมแบงกลุม 3 กลุมกลุมละ 6 คน ในการทํากิจกรรม                      

ขัน้ตอนแรกวทิยากรใหโจทยกบัชาวบานโดยใหประดิษฐขนมเคกเพียง 1 ชิน้โดยจะขายใหกบัคนท่ีรวยท่ีสดุในโลก 

ขายใหดารา ขายใหเพือ่นขางบาน เพียง 1 คนเทานัน้ วทิยากรแจกกระดาษสตีางๆ 5 แผนกรรไกร 1 ดาม และ           

แบงเงินใหชาวบานไวซือ้อปุกรณเพ่ิมเชนกระดาษสีตางๆ และกรรไกร กลุมละ 50 บาท จากนัน้ใหเวลา 20 นาที

ในการประดิษฐ  ทั้ง 3 กลุม สามารถซื้ออุปกรณเพิ่มได ขั้นตอนที่สอง ใหชาวบานทั้ง 3 กลุมสงตัวแทนออกมา

นําเสนอขายกลุมท่ี 1 กับ 2 เสนอขายใหกับคนที่รวยที่สุด แตตั้งราคาไมสูงเทาไหร กลุมท่ี 3 เสนอขาย                        

เพ่ือนขางบาน เพราะเหตุผลขนมเคกไมสวยไมถนัดงานฝมือ ตั้งราคาถูกมาก ขั้นตอนท่ีสามวิทยากรก็กลาว

สรปุวาการทีเ่ราประดิษฐขนมเคกกเ็หมือนการลงทนุทาํกจิการยิง่ลงทุนมากเทาไหรกต็องการผลตอบแทนมาก

เทานั้น สิ้นคามีคณุภาพสามารถตั้งราคาสูงได การทําธุรกิจตองเลือกวาเราจะขายใหใครกําลังซื้อของลูกคามี

ประมาณเทาไหร เราตองศกึษากลุมลกูคากอนการลงทนุ   สรุปการทาํธรุกจิการทองเทีย่วพาํนกัระยะยาวบาน

แมแมะชาวบานตองใหบรกิารดวยใจ มคีณุภาพและเอาใจใสลกูคาทกุคน และทาํการต้ังราคาทีเ่หมาะสมและ

ลูกคาสามารถจายได

 จากการสาํรวจพบปญหาทางดานการขาดทักษะในการทําบัญชีแนวทางแกปญหาโดยการจัดกจิกรรม

ฝกอบรมจัดทําบัญชีเบื้องตนโดยอาจารยวิรัชดา  อาศนะ และอาจารยนํ้าฝน  เจนสมบูรณ  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนการสงเสริมใหผูที่รับผิดชอบทางดานการเงินของธุรกิจชุมชนการทองเท่ียว

พํานักระยะยาวบานแมแมะมองเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชี จากการท่ีเขาไปพูดคุยกับผูรับผิดชอบ

ดานการเงนิวา การทาํบญัชขีองทางธรุกจิชมุชนเปนการทาํบญัชอียางงาย และการทาํบญัชีมปีระโยชนในการ

ชวยควบคุมคาใชจาย ทราบถงึผลการดาํเนินงานวาไดกาํไรหรอืขาดทนุ และทีส่าํคัญคือสามารถเปนหลกัฐาน

ที่ชวยในการชี้แจงรายไดของธุรกิจใหกับชุมชนได 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลของการศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวของธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม ในเรือ่งการพฒันาศกัยภาพของธรุกจิ (SWOT) มจีดุแข็งคอื การบรกิารบานพกัทีท่าํจากไมไผ

วัสดุจากธรรมชาติทําใหดึงดูดใจนักทองเที่ยว สภาพพื้นที่ที่อยูในหุบเขารายลอมไปดวยตนไมใหญนอยและ

ธรรมชาติ สงผลตอการทองเที่ยวพํานักระยะยาวทําใหนักทองเที่ยวอยูยาวนานข้ึน สําหรบจุดออน คือขาด

ความรูดานภาษา การประกอบการ และการจัดทําบัญชี แนวทางการแกปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษ        

ทางชมุชนบานแมแมะไดจดัทาํแผนภาพคาํศพัทภาษาองักฤษอยางงายเพ่ือใชสือ่สารกบัลูกคาตางชาต ิสวนทกัษะ

ดานการประกอบการ เปนหัวใจของการใหบริการ บริการดี สรางความประทับใจ ที่พักสะอาด มิตรไมตรีที่ดี

ของคนในชมุชน สวนการทาํบัญชี มกีารคดัเลือกจากคนในชมุชนบานแมแมะ แบงเปนผูจดัทํารายรบั-รายจาย 

ผูถือเงินและผูตรวจสอบความถูกตอง สวนโอกาส คือการทองเที่ยวพํานักระยะยาวกําลังเปนท่ีนิยมของ              
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นักทองเที่ยวแถบยุโรปและตะวันตก  อุปสรรค คือ ดานการเดินทางที่เกิดขึ้นสงผลกระทบระยะทางที่หางไกล 

ถกูปรบัใหกลายเปนขอดีในเร่ืองของการผจญภัยกอนเขาไปพักในหมูบานแมแมะ  ซึง่ผลวิจยัดังกลาวสอดคลอง

กับหลักทฤษฏีของ Serirat (1998) องคประกอบของความสําเร็จของการตลาดบริการประกอบดวย                                 

สวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix) ผูวจิัยไดนาํผลทีไ่ดจากการวเิคราะหศกัยภาพของธรุกจิเบือ้งตน

แลวถายทอดขอมลูพรอมท้ังหาแนวทางพัฒนาสวนประสมทางการตลาดรวมกันกบัทางชุมชนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ                                   

การทองเที่ยวบานแมแมะแบบมีสวนรวมกับทางชุมชน และใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว                            

ตามกรอบการพฒันาสวนประสมทางการตลาดกลยุทธ 7Ps ซึง่สอดคลองกับหลักทฤษฎีของ Samerjai (2004) 

ที่สนับสนุนในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการใหมีความพรอมในดานบริการ                         

การตั้งราคา สถานที่และการสงเสริมทางการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายขึ้น

สรุป
 1. การวิเคราะหศักยภาพการทองเท่ียวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว     

จังหวัดเชียงใหม พบวาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวบานแมแมะโดยชุมชนมีศักยภาพและมีความพรอม                 

ทางดานความเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยังคงมีหลงเหลือไวอยางสมบูรณ               

จากความรวมมือกันในการชวยเหลือกันในการอนุรักษปาของคนในชุมชน 

 2. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญของพ้ืนที่บานแมแมะคือ บานพักที่ทําจากไมไผ

ธรรมชาติ มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพรเปนอยางดีและสามารถนําสมุนไพรมาตมเพื่อใชใน                           

การอบตัวสมุนไพรใหกับนักทองเที่ยว พนักงานหรือคนในทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะ                       

ไดไปเรยีนการนวดทีถ่กูวธิจีากครูหมอนวด ความเปนมติรเอือ้เฟอยิม้งายและนสิยัตอนรบัขบัสูของคนในธรุกจิ

ที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานกระบวนการบริการทางการทองเท่ียวพํานักระยะยาวมีวิธีการใหบริการ                                 

นักทองเที่ยวแบบธรรมดาเลียนแบบธรรมชาติสามารถหาวัตถุดิบไดในทองถิ่นมาประกอบอาหาร                                  

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพธรรมชาติ ทางชุมชนเนนความเรียบงายการอยูรายลอมดวยธรรมชาติ

 3. แนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ  อําเภอเชียงดาว                                   

จังหวัดเชียงใหม มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะเพื่อแกไขปญหาดานความรูความสามารถของคนในชุมฃน                            

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จัดอบรมภาษา                        

ตางประเทศ จัดอบรมการทําบัญชี และการใหความรูดานการประกอบการ 

 ขอเสนอแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน

 1. ควรนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปศึกษาหาเสนทางการทองเท่ียวของชุมชนเพ่ิมเติม เพื่อใหเกิด                          

การปรับปรุงและพัฒนาใหเปนเสนทางการทองเที่ยวหลักของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมอยางแทจริง

 2. ควรนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการการทองเท่ียวใหกับชุมชนของอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหมใหสามารถบริการนักทองเที่ยวไดดีขึ้น
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน                  

โดยใชทักษะการคิดเปนฐาน กลุมเปาหมายในการพัฒนาคร้ังนี้คือ ครูโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 9 คน         

และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 84 คน ครูโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 14 คน                                

และนักเรียนโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 137 คน ครูโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 6 คน                  

และนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จาํนวน 46 คน รวมจาํนวนครูทั้งหมด 29 คน และรวมจํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 267 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบบันทึกการสัมภาษณ                            

แบบบันทึกการดําเนินงาน แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลการพัฒนาผูเรียน ครอบคลุมเนื้อหา                           

การใชทักษะการคิดเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา จากการเขาไปสงเสริมใหโรงเรียนใชกระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานน้ัน ครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และสื่อการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานไดอยางเหมาะสม เพ่ือพัฒนาทักษะ                               
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ที่จําเปนสําหรับนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนเพื่อเปนทักษะพ้ืนฐานใหนักเรียนนําไป                      

ตอยอดความรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป

คําสําคัญ
 กิจกรรมทักษะการคิดเปนฐาน   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Abstract
 This research aims to develop the instructional process of teachers by using thinking-based 

skills. The target group included 9 teachers and 84 students of Chumchonbarndong School,                       

14 teachers and 137 students of Saithongratutis School, 6 teachers and 46 students of Chumchon 

Ban Bae Sab School. The total number of teachers is 29 and total number of students is 267.                       

The research instruments included a group discussion form, Interview form, report form, lesson 

plan and evaluation form covering contents of thinking-based learning skills. The research found 

that encouraged school to use the instructional process by using thinking-based skill; teachers 

have developed techniques for organizing instructional and instructional media and using                              

appropriate thinking skills to develop the skills needed for students in each group. As well as being 

a basic skill for students are required to continue to gain knowledge at a higher level.

Keywords
 Thinking - Based Learning Skill, Instructional Process

บทนํา
 ผลจากการดําเนนิโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทองถิน่โดยมีสถาบนัอุดมศกึษา

เปนพี่เลี้ยงของเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน: โรงเรียนบานวังลุง ตําบลหางดง อําเภอฮอด                         

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2559  ซึ่งเปนโครงการนํารองท่ีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดกําหนดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพครูดานการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห สงัเคราะห จากการดําเนินงาน

โครงการพบวา ครูมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ                

และสามารถจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูทีเ่นนการคิดวเิคราะหไดในระดบัด ีทัง้นีเ้นือ่งมาจากกิจกรรมท่ีกาํหนด

ทําใหครูที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจและแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนครู  ทําใหเกิดความเขาใจ                    

เกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห  ตลอดจนไดฝกปฏิบัติการจัดทํา                            

แผนการจดัการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การนําเสนอแผนการเรียนรูซึ่งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น                    

รวมทั้งมีการวิพากษและใหขอเสนอแนะโดยทีมวิทยากร สงผลใหครูมีความมั่นใจและสามารถจัดการเรียนรู
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ที่เนนการคิดวิเคราะหได โดยบูรณาการผานสาระความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่สอน เพื่อพัฒนาทักษะ                    

การคิดวิเคราะหของนักเรียน  สําหรับผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห สังเคราะหพบวา นักเรียนมีคะแนนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มมากข้ึน                              

ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูที่เปดโอกาส                

ใหนักเรียนไดฝกการคิดเพื่อหาคําตอบโดยใชสถานการณ เน้ือหาสาระ เร่ืองราว เหตุการณที่นาสนใจ                            

และมีการกระตุนใหมีความอยากรูอยากเห็น อยากคนหาคําตอบ โดยนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม               

การเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุมยอย (Teachasoraphat et al., 2015, 48-50) 

 จากผลการดําเนินงานในโครงการนํารองดงักลาว มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนไดพจิารณาแลวเหน็วา

เกดิประโยชนตอบคุลากรครูและนกัเรยีนเปนอยางยิง่ จงึเหน็วาควรนาํองคความรูทีไ่ดรบัไปพัฒนาครใูนพืน้ที่

กลุมเปาหมายท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจึงไดมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ                       

การจัดการศึกษาของบุคลากรครูและนักการศึกษา/นักบริหารการศึกษาในพื้นที่อําเภอใกลเคียง เพื่อกําหนด

กลุมเปาหมายและไดขอสรุปจากงานวิจัยของ Mungthamdee (2013) ซึ่งไดทําการวจิัย เรื่อง ปจจัยที่สงผล

ตอสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง                         

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 5 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานบอแกว                           

โรงเรียนบานแมขะปู โรงเรียนบานแมโต โรงเรียนบานแมยางหา และ โรงเรียนบานแมตะละ ซึ่งกลาววา                     

นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา การอาน พูด เขียนภาษาไทยไมคลอง ความสามารถในการคิดวิเคราะห

อยูในระดับตํ่า และยังสอดรับกับผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ป พ.ศ. 2556 จากเอกสารบทสรุปสําหรับ

ผูบริหารของ The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public                                 

Organization) (2013) ผลปรากฏวาตัวบงชี้ทุกบงชี้มีระดับคุณภาพดีขึ้น ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิ                      

ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรอนจึงเห็นวาโรงเรียน                  

ในพ้ืนทีอ่าํเภอสะเมิงนาจะเปนพืน้ทีเ่ปาหมายสําหรับการพัฒนาศกัยภาพคร ู จงึไดประสานงานไปยังโรงเรียน 

3 โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและซักซอมความเขาใจกับคณะครู เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา       

การศึกษา โดยมีโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการประกอบดวย โรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอทุศิ 

และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ  ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน ครูผูสอน ตลอดจนชุมชน และ              

ผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อจะไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหผูเรียน                  

มผีลสัมฤทธิท์างการเรียน บรรลเุปาหมายท่ีตัง้ไว และสามารถนําความรู ประสบการณทีไ่ดรบัไปปรับประยุกต

ใชในชีวิตประจําวันได จึงไดกําหนดประเด็นหลักท่ีตองการพัฒนาในครั้งน้ีคือ การพัฒนารูปแบบการจัด                 

การเรียนการสอนท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห สงัเคราะหของนกัเรยีน โดยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเก่ียวกบั

การจดัการเรยีนรูทีบ่รูณาการทกัษะการคดิใหแกครูผูสอนผานการจัดกจิกรรมการเรียนรูในแตกลุมสาระการเรยีนรู 
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วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐาน

ทบทวนวรรณกรรม
 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เปนทักษะท่ีจําเปนและใชมากในชีวิตประจําวัน รวมทั้งเปนพื้นฐานใน                   

การคดิขัน้สงูขึน้ หากทกัษะการคิดขัน้พ้ืนฐาน ไมดพีอ กจ็ะเปนอปุสรรคตอการคดิข้ันสูง สวนทกัษะการคดิข้ันสูง 

และลักษณะการคิดตาง ๆ ก็มีความจําเปนตอการคิดที่ซับซอนขึ้น หากผูเรียนไดรับการพัฒนา ก็จะสามารถ

คิด ตัดสินใจและกระทําการในเรื่องที่ซับซอนและลึกซึ้งไดดี สงผลใหเกิดการพัฒนากาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น 

ครูผูสอนทั้งหลายจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาการคิดทุกประเภท  โดยยึดพื้นฐานและความตองการ

ของผูเรียนของตนเปนหลัก ทักษะใดที่ผูเรียนของตนยังออนอยู แมจะเปนทักษะขั้นพื้นฐาน ก็ควรชวยฝกฝน

พัฒนาใหแกผูเรียน  มิใชมุงแตจะพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ทั้ง ๆ ที่ผูเรียนยังขาดทักษะพ้ืนฐานที่จําเปน 

เน่ืองจากทักษะการคิดมีจํานวนมาก จึงไมสามารถที่จะกลาวถึงในท่ีนี้ไดหมด จําเปนตองเลือกท่ีสําคัญ                     

บางประการ ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงทักษะ/กระบวนการคิด 3 ประเภท คือ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค 

และการคดิอยางมีวจิารณญาณ เน่ืองจากเปนกระบวนการคิดท่ีเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

ดานคณุภาพผูเรยีน มาตรฐานท่ี 4 ซึง่กาํหนด ไวดงันี ้“มาตรฐานท่ี 4 ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห

คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน” (Office of the Education 

Council, 2004, 6)

 การบูรณาการการฝกทักษะการคิดในการจัดการเรียนรู

  การพฒันาทกัษะการคิดและความสามารถทางการคดิของผูเรยีน โดยบรูณาการเขาไปในการจดัการ

เรียนรูสาระตาง ๆ นับเปนวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาในระบบที่ครูผูสอน มีหนาที่หลัก

ในการจดัการเรยีนรูสาระตาง ๆ  ใหแกผูเรียนอยางเปนทางการ หากครูผูสอนบรูณาการสอดแทรก การพฒันา 

หรือฝกทักษะการคิดควบคูไป กับการสอนเนื้อหาสาระตางๆ ก็จะเกิดประโยชนสองตอ คือ นอกจากผูเรียนจะ

มีโอกาสฝกฝนพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้นแลว ทักษะเหลาน้ันยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน

สาระที่เรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวย ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรศึกษาเรียนรูวิธีการ

ในการบรูณาการการสอนและฝกทักษะการคดิตาง ๆ  ใหแกผูเรียนอยางเหมาะสมและเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 

(Khammani, 2006, 61-62, 72)  

 ขั้นตอนในการบูรณาการทักษะการคิดตางๆ ในการจัดการเรียนรูมีดังนี้ 

  ขัน้ที ่1 : การศกึษาทาํความเขาใจ ความหมายและกระบวนการของทกัษะการคิดตาง ๆ การทีจ่ะสอน ฝก 

หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดก็คือผูสอน ผูฝก หรือผูจัดกิจกรรม ดังกลาว                     

จะตองมีความเขาใจในสาระ หรือสิ่งที่จะสอน หากสาระที่จะสอน/ฝก คือ ทักษะ/กระบวนการคิดครูผูสอน                 

ก็จะตองมีความเขาใจวา ทักษะ/กระบวนการคิดที่จะสอน/ฝกนั้นคืออะไร ซึ่งความยากของเรื่องนี้ ก็อยูตรงที่

สาระเก่ียวกับทักษะการคิดน้ี มลีกัษณะเปนสาระท่ี ไมใช “เน้ือหา” แตเปนสาระท่ีมลีกัษณะเปน “กระบวนการ” 
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ดงันัน้ครจูงึตองเขาใจความหมายและกระบวนการหรอืข้ันตอนของการคิดลักษณะตาง ๆ  ซึง่มีอยูหลากหลาย

เสียกอน จึงจะสามารถพิจารณาตัดสินใจไดวาจะบูรณาการอะไร ลงไปตรงไหน อยางไร จึงจะเหมาะสม                     

และบรรลุผลตามตองการ 

  ขั้นท่ี 2 : การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขั้นน้ีเปนข้ันตอนปกติใน               

การวางแผนการสอน ซึ่งครูผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักสูตร และกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 

หรอืผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัใหตอบสนองตอมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสูตร ซึง่หากมีความประสงคจะบรูณาการ

ทักษะการคิดใหเห็นเดนชัด หรือเพิ่มมากข้ึนแลวก็ควรระบุทักษะการคิดที่ตองการบูรณาการเขาไปใน                            

จุดประสงคการเรียนรูดวย 

  ขัน้ท่ี 3 : การกาํหนดเนือ้หาสาระการเรยีนรู การกาํหนดเนือ้หาสาระทีจ่ะชวยใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู     

ตามจุดประสงค ที่กําหนดเปนข้ันตอนปกติของการวางแผนการสอนโดยท่ัวไป ซึ่งครูจําเปนตองทําอยูแลวแต

ในที่นี้ขอยํ้าความสําคัญใหมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรู เพื่อชวยใหครูมีความเขาใจในเนื้อหา สาระ

ที่จะสอน และสามารถเลือกหรือคัดสรรเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผูเรียนของตน มิใชเปนเพียงไปยกเนือ้หา

จากแหลงตาง ๆ  มาใชโดยยงัไมไดวเิคราะห ใหเกิดความเขาใจและขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูเรียน

และบริบทของตน 

  ขั้นที่ 4 : การกําหนดทักษะการคิดที่ควรบูรณาการ ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจาก                        

การดําเนินการวางแผนการสอนตามปกติ การพิจารณาวิเคราะหหาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการ                 

ในการสอนเน้ือหาสาระที่กําหนดและสามารถนําผู เรียนไปสูจุดหมายที่ตองการ การพิจารณาในขั้นนี้                      

ก็คือ  การตอบคําถามสําคัญวา 

   - ทักษะการคิดอะไรที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูสาระตาง ๆ ไดดี และเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด หรือ 

   - ในการเรยีนรูสาระตาง ๆ  ทีก่าํหนดเพือ่ใหผูเรียนบรรลุจดุประสงคทีก่าํหนด ผูเรียนควรใชทกัษะ

การคิดอะไรบาง 

   จะเห็นไดวาการจะตอบคําถามน้ีได  ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

ลักษณะ/ประเภทของการคิดที่มีอยูหลากหลาย ซึ่งเปนขั้นตอนที่ครูผูสอนควรดําเนินการเปนอันดับแรก

  ขั้นท่ี 5 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกระบวนการคิด เม่ือวิเคราะหไดแลววา                             

ผูเรียนจําเปนตองใชทักษะการคิดอะไร ในการเรียนรูสาระตาง ๆ ที่กําหนดครูก็ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียน                        

มีโอกาสใชทักษะการคิดนั้น ๆ ในการเรียนรู การใหผูเรียนใชทักษะการคิด หมายถึง การใหผูเรียนดําเนินการ

คิดตามกระบวนการ/ขั้นตอนของการคิดแบบนั้น ๆ ดังนั้นครูจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจวา                                   

การคดิลกัษณะตาง ๆ มกีระบวนการ/ขัน้ตอนการคดิอยางไร กจิกรรมการเรยีนรูทีบ่รูณาการทกัษะการคดิตาง ๆ 

นั้น โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 

   -  กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบนิรนัย (Deductive) กิจกรรมแบบน้ีมีลักษณะเปน                      

การสอนวิธีคิดหรือกระบวนการคิดใหผูเรียนเกิดความเขาใจกอนแลวใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดนั้น ๆ                     

ในการเรียนรูสาระที่กําหนด 
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  - กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบอุปนัย (Inductive) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะเปน                     

การชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูจากประสบการณตรงหรือประสบการณจริง ครูจดักิจกรรมใหผูเรียนดาํเนนิการคิด

ไปตามความคิดความสามารถของตนแลวใชประสบการณที่เกิดข้ึนเปนบทเรียนนําไปสูความเขาใจวา                           

การดําเนินการคิดที่เหมาะสมควรเปนเชนไร โดยครู/ผูสอนทําหนาที่กระตุนการคิด 

 ขั้นท่ี 6 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (ดานการคิด) เม่ือมีการบูรณาการทักษะการคิด                                   

ในการเรยีนรู ทกัษะการคิดทีบ่รูณาการน้ันยอมถอืเปนสวนหนึง่ของจุดประสงค การเรยีนรู ซึง่กค็วรตองมีการวดั

และประเมินผลวา ผูเรยีนบรรลจุดุประสงคนัน้เพยีงใด การเรียนรูดานการคดินัน้ แสดงผลใหเหน็ไดหลายทาง 

ดังนี้ 

  - แสดงออกทางผลของการคิด ผลของการคิดอาจเปนสาระความคิดเห็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ผล

งานช้ินงานการกระทาํหรอืการปฏิบตักิจิกรรมตาง ๆ  ทีเ่ปนผลติผลของการคิดของผูคดิผลงานทีผ่านการคิดมา

แลวยอมสะทอนความสามารถทางการคิดของผูคิดซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน แบบสอบถาม 

แบบสํารวจ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ 

  - แสดงออกทางกระบวนการคิด กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีผูคิดใชในการคิดเปนเคร่ืองบงชี้                  

ถึงทักษะการคิด หรือความชํานาญในการดําเนินการคิดของผูคิด เคร่ืองมือที่ใชในการวัดทักษะการคิด                          

จึงมุงไปที่การเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีคิดหรือกระบวนการดําเนินการคิดของผูคิด มิใชดูทีส่าระหรือผลผลิตของ

การคิดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจมีลักษณะเปนแบบทดสอบ ซึ่งครูผูสอนสามารถพัฒนาขึ้น

ใชเพื่อวัดกระบวนการคิดที่ฝกใชแกผูเรียน 

  - แสดงออกทางคุณลักษณะสวนบุคคลเปาหมายสําคัญของการพัฒนาการคิดของผูเรียนก็คือ 

การพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะนิสัยของความเปนนักคิด 

วิธีการวิจัย
  1. กลุมประชากร

  1.1 ครโูรงเรียนชมุชนบานดง จาํนวน 9 คน โรงเรียนทรายทองราษฎรอทุศิ จาํนวน 14 คน และ

โรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 6 คน  รวมทั้งสิ้น 29 คน

      1.2  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 84 คน โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 137 

คน และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 46 คน  รวมทั้งสิ้น 267 คน

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของ Khammani (2006) ประกอบดวย               

ขั้นตอนดังนี้

  2.1 ขั้นที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนา

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานของคณะครูโรงเรียนชุมชนบานดง 

โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยใช                       

แบบบันทึกการสนทนากลุม
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  2.2 ขั้นท่ี 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัด                   

การเรียนรู รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือดวยเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห

ผานกลุมสาระการเรียนรู โดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ

  2.3 ขั้นที่ 3  การวิจัย (Research) การนําแผนการจัดการเรียนรูทักษะการคิดไปทดลองใชจริง

และศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห โดยใชแบบบันทึกการดําเนินงาน 

  2.4  ขั้นที่ 4  การพัฒนา (Development) การประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ทักษะการคิดโดยใชแบบประเมินผล 

  2.5  ขั้นที่ 5 สรุปผลวิจัยและขอเสนอแนะ โดยใชแบบบันทึกการสนทนากลุม

 3.  การวิเคราะหขอมูล  

  3.1  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แบบประเมนิ ใชวธิกีารวเิคราะหดวยวิธกีารทางสถติโิดยการ

หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

  3.2  ขอมูลที่ไดจากแบบบันทึก แบบสังเกต  การสัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหดวยวิธีการจัด

หมวดหมูโดยสรุปเปนขอคนพบในประเด็นแตละดาน

ผลการวิจัย
          1. ขอมูลพื้นฐานของครูผูสอนที่เขาอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐาน

ตารางที่ 1  

แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง
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 จากตารางที่ 1 แสดงถึง ครูที่เขารวมพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะ

การคิดเปนฐานในครัง้น้ี สวนใหญเปนผูดาํรงตําแหนง ครู ค.ศ.3 มากท่ีสดุจํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 51.72 

รองลงมาไดแกดํารงตําแหนงครู ค.ศ.1 และ ค.ศ.2 จํานวนตําแหนงละ 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 และ                 

ดํารงตําแหนงอัตราจาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 

แสดงความถี่ของขอมูลพื้นฐานของครูผูสอน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบสอน

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงบุคลากรครูของโรงเรียนสวนใหญสอนมากกวา 1 กลุมสาระการเรียนรู                     

เมื่อพิจารณาแตละโรงเรียนพบวา โรงเรียนชุมชนบานดง ครูผู สอนท่ีเปนครูประจําชั้นจะสอนครบ                                        

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ยกเวนสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ และภาษาตางประเทศจะมีบุคลกรท่ีมี                              

ความชํานาญเฉพาะเปนผูรับผิดชอบในการสอนทุกชั้นเรียน สําหรับโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศจะมีการ       

กระจายภาระงานสอนตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาและโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ ครูประจําชั้นจะสอน                

ครบทุกสาระ

 2. ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะ                   

การคิดเปนฐาน

     จากการดําเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปน

ฐานผานกลุมสาระการเรียนรูตางๆ หลังจากครูผูสอนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรแลวไดนํา                  

ความรูและประสบการณที่ไดรับไปปรับประยุกตใชจริงในการเขียนแผนการสอนท่ีใชทักษะการคิดเปนฐาน

โดยมีความยืดหยุนไปตามบริบทของโรงเรียน และไดนําไปทดลองใชจริง ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 3  

ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานของ                          

ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียนบานแมสาบ
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 จากตารางท่ี 3 แสดงถึงผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดย               

ใชทักษะการคิดเปนฐานของครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานดง  โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียน              

บานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูผูสอนมีความหลากหลายในการนําความรูและ

ประสบการณทีไ่ดรับจากการอบรมฯ ในคร้ังนี ้ไปปรับประยกุตใชในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  ในแตละระดบัชัน้ 

เมื่อพิจารณาในแตละกลุมสาระการเรียนรูพบวา ครูผูสอนไดนําไปปรับประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรมากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 31.04 รองลงมาไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ                                  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวนอยางละ 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 กลุมสาระการเรียนรู                  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.35 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

จํานวน 2 คน   คิดเปนรอยละ 6.90 และกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา                                 

จํานวนอยางละ 1 คนคิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาในแตละระดับช้ัน พบวา ครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มากท่ีสุด จํานวนระดับชั้นละ 7 คน คิดเปนรอยละ 24.14 รองลงมา ไดแก                        

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 คน                            

คดิเปนรอยละ 13.79 ชัน้ประถมศกึษาปที ่4 จาํนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 10.35 ชัน้ประถมศกึษาปที ่1 จาํนวน 

2 คน คิดเปนรอยละ 6.90 และชั้นอนุบาลจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ 

 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน                       

โดยใชทักษะการคิดเปนฐาน พบวา นักเรียนมีคะแนนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มมากขึ้น                       

สวนแบบสอบถามนักเรียนและครูพบวา มีความพึงพอใจตอการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน                                  

การสอน ของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย
 ดานกระบวนการรับรู หลังจากครูเขารับการอบรมการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน                    

การสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานแลว พบวาครูมีทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ิมมากขึ้น มีเทคนิคการสอน               

ที่ใชทักษะการคิดเปนฐานในแตละกลุมสาระการเรียนรู ครูเร่ิมวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ทกัษะการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ ทีเ่ปนเชนน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการคิดของบคุคล สามารถพัฒนาได       

(Khammani, 2006) ประกอบกับกจิกรรมการฝกอบรมคร ูทีม่กีจิกรรมสาํคญั 3 กจิกรรม คอื การใหความรูพืน้ฐาน

เก่ียวกับการคิดวิเคราะห การฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหแกครูผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง 

และใหความรูเก่ียวกับรูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

เพราะการที่ครูจะสอนใหผู  เ รียนคิดไดนั้น ครูจะตองเข าใจกระบวนการคิดและคิดเปนเสียกอน                              

(Areesophonpichet, 2014) ดังนั้น ครูผูเขารับการฝกอบรมจึงไดรับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห

ของตนเอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

การคิดวิเคราะห 

 ดานการนาํไปประยกุตใช  ครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมแลวสวนใหญสามารถจดัทาํแผนการจัดการเรียนรู 

ที่เนนการคิดวิเคราะหอยูระดับคุณภาพดี แตเน่ืองจากครูบางคนอาจไมไดทําตามแผนการจัดการเรียนรู                 

ทีว่างไวอยางตอเนือ่งตลอดแผน เนือ่งจากเวลาทีก่ระชัน้ชดิและมภีารกจิอืน่ทีต่องรับผิดชอบนอกเหนืองานสอน 

และงานกิจกรรมของโรงเรียน จึงอาจสงผลใหไดผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร แตทั้งนี้ครูที่เขารับ

การฝกอบรมในครัง้นีไ้ดรบัความรูความเขาใจท่ีชดัเจนเกีย่วกบัการคดิวิเคราะหมากขึน้ ไดฝกการคดิวิเคราะห

ดวยตนเอง รวมท้ังไดแลกเปลีย่นเรียนรูกบัเพือ่นครูทีเ่ขารบัการอบรมดวยกนั ทาํใหมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกบั

รูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู ที่ เน นการคิดวิเคราะห ตลอดจนไดฝ กปฏิบัติการจัดทําแผน                                         

การจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การผลิตสื่อการสอนที่ใชทักษะการคิดเปนฐาน มีการบูรณาการผาน                                                  

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการนําเสนอแผนที่จัดทําข้ึน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน รวมทั้งมีการวิพากษวิจารณใหขอเสนอแนะแผนที่จัดทําข้ึนโดยทีมวิทยากร สงผลใหครู                                

ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี นอกจากนี้                            

จากการศึกษาขอมลูเชงิคณุภาพพบวา ครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมสวนใหญไดสะทอนผลการฝกอบรมวาไดรบัความรู 

ความเขาใจ และไดเทคนิคใหม ๆ ในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน                        

โดยใชทักษะการคิดเปนฐานที่ชัดเจนมากขึ้น ไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะหของตนเอง ไดรับความรูเกี่ยวกับ

รปูแบบหรอืข้ันตอนการจดัการเรยีนรูทีเ่นนการคิดวิเคราะห รวมท้ังไดฝกปฏิบตักิารเขียนแผนการจดัการเรยีนรู   

ที่เนนการคิดวิเคราะห สงผลใหครูผู เขารับการอบรมมีความมั่นใจวาจะสามารถจัดการเรียนรูที่เนน                                   

การคิดวิเคราะหไดและจะนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียน

สอดคลองกับ Somsak (1997) และ  Rattanathongkom (2002) พบวา การพัฒนารูปแบบการสอนคิด                     

โดยการฝกการคิดเปนกลุมยอยเปนการเปดโอกาสใหฝกคิดเปนกลุม เพราะความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน                       

ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดจนนําไปสูการพยายามคนหาขอมูลมาปรับความคิดใหม
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 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน              

โดยใชทกัษะการคิดเปนฐาน พบวา นกัเรยีนมคีะแนนและทักษะการคดิวเิคราะหหลงัเรียนเพิม่มากข้ึน ซึง่เปน

ผลมาจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสให

นกัเรยีนไดฝกการคิดเพือ่หาคําตอบ โดยใชสถานการณ เนือ้หาสาระ เรือ่งราวบทความ เหตกุารณ ปรากฏการณ

ที่นาสนใจ เพราะหัวใจสําคัญของการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดคือการใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิด 

สงผลใหนักเรียนมีความอยากรู อยากเห็นและอยากคนหาคําตอบ นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม                        

การเรียนรู ไดฝกการคิดท้ังรายบุคคลและกลุมยอย ทั้งการวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ                           

และวิเคราะหหลักการ ทําใหนักเรียนไดฝกการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพราะการอภิปรายกลุม

และการเรยีนรูรวมกันจะเปนการชวยเสรมิสรางบรรยากาศทีส่งเสริมการคดิและมผีลตอการพฒันากระบวนการคิด

ของผูเรียนอีกดวย (Pollack, 1987) นอกจากนี้กิจกรรมการนําเสนอและอภิปรายผลการคิดยังจะชวย                          

พฒันากระบวนการคดิของนกัเรยีน เพราะปฏสิมัพันธระหวางครูกบัผูเรยีนและผูเรยีนกับผูเรยีนจะทาํใหผูเรยีน

ขยายขอบเขตความคิดใหกวางและซับซอนยิ่งข้ึน (Gall & Gall cited in Dillon, 1984) ซึ่งจะสงผลให                      

นักเรียนมีการคิดวิเคราะหที่สูงขึ้น

สรุป
 ผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา จากแบบสอบถามนกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจตอการพัฒนากระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี                    

จากการสังเกตและการประเมินผลการพัฒนาผูเรียนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้เปน                            

การเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดฝกคดิวเิคราะหเปนกลุมยอยเพือ่หาคาํตอบ นกัเรียนไดเรียนรูเนือ้หาสาระตามหลกัสูตร

และไดฝกการคดิวิเคราะหควบคูไปดวย ทีเ่ปนผลเชนน้ีเน่ืองมาจากการเรียนรูโดยใชรปูแบบการจดัการเรียนรู               

ที่เนนการคิดวิเคราะห เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูและ               

สรางองคความรูดวยตนเอง กิจกรรมการเรยีนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหตามสถานการณ

เร่ืองราวหรือเหตุการณที่กําหนด นักเรียนไดเรียนรู เน้ือหาสาระตามหลักสูตรและฝกการคิดวิเคราะห                           

ควบคูไปดวย ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู สงผลใหนักเรียน                          

มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนบรรลเุปาหมายทีว่างไว ดงันัน้ผูวจิยัจงึมขีอเสนอวา หนวยงานทีร่บัผดิชอบการอบรม

พัฒนาครูควรนําเร่ืองทักษะการคิดเปนฐานมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถนําความรูดังกลาว                        

ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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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)
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานท่ีเสนอตีพมิพตองไมเคยตีพมิพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                     
      (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด

¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´àμÃÕÂÁμŒ¹©ºÑºÊíÒËÃÑº¼ÙŒà¢ÕÂ¹
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ�ÍÕÊà·ÍÃ�¹



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 209

  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 PSK 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 Organizations. 
      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)  สําหรับผูเขียนท่ีตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อส่ังจอง

วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ

จะคิดราคาตอเลมตามที่โรงพิมพเสนอมายังกองบรรณาธิการ และคาจัดสงวารสารจะคิดคาจัดสง

ทางไปรษณียแบบลงทะเบียนในราคาเลมละ 30 บาท
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  ผูเขียนรวมท่ีปรากฎช่ือในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซ่ึงไมปรากฎช่ือในบทความ (ถามี)             

รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น  รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ 

  ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ       

ตรวจแกตนฉบับ ตามท่ีเห็นสมควร พรอมน้ีขอมอบลิขสิทธิ์บทความท่ีไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย      

ฟารอสีเทอรน กรณีมกีารฟองรองเร่ืองการละเมิดลขิสทิธิเ์กีย่วกบัภาพ แผนภูม ิ ขอความสวนใดสวนหน่ึง และ/

หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว 

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