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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม และ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ
– เดือนเมษายน และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน ในป พ.ศ. 2559 จึงไดเปลี่ยน
กําหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิน้ สุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวานิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร
ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน
บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน
กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวมณศิกาญจ เตปา
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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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)
สถานที่ตดิ ตอ:
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร. 053-201800-4 โทรสาร. 053-201810
E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
URL: journal.feu.ac.th
URL: http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu
 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้เปนฉบับเสริม (Supplement) เนื่องจากมีผูเขียน
สนใจส ง บทความมาเพื่ อ พิ จ ารณาเผยแพร เ ป น จํ า นวนมาก ในฉบั บ ประกอบด ว ยบทความที่ น  า สนใจ
ดานการศึกษา การบริหารและการจัดการธุรกิจที่นาสนใจหลายบทความ เชน บทความเรื่อง ครูพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และบทความที่ นํ า เสนอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของประเทศไทย
รวมทั้งบทความที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบิน
ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม เปนตน
นอกจากนี้ บทความในฉบับยังประกอบดวยบทความที่นําเสนอเนื้อหาในการพัฒนาธุรกิจชุมชน
อาทิ บทความเรื่อง พัฒนาสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้
และใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
ทีก่ รุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร และขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ
และนิสติ นักศึกษา เสนอผลงานเพือ่ เผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน โดยสามารถศึกษา
คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index รวมทั้ง
สามารถติดตามอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร รวมทั้งจากระบบการจัดการ
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
จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ซึง่ บุคลากรหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของทีส่ าํ คัญก็คอื ครูพลศึกษา ซึง่ บทบาทของครูพลศึกษา
มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางเสริมสุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนตามแนวทางของการเรียนรูที่เปลี่ยนไป ซึ่งบทบาท คุณลักษณะ และหนาที่ตางๆ ของครูพลศึกษา
จะต อ งมี ก ารพั ฒ นาให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงตามบริ บ ทต า งๆ โดยทํ า หน า ที่ จ ากเป น ผู  ส อน มาเป น
ผูอ าํ นวยความสะดวก แนะแนวทาง และรวมเรียนเรือ่ งใหมๆ ไปพรอมกับผูเ รียน อยางไรก็ตามการปรับเปลีย่ น
ดังกลาวจะตองมีแนวทางการพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่แนนอนและเปนระบบ โดยตองพัฒนา
ตัวของครูพลศึกษาควบคูไ ปกับการสนับสนุนของรัฐบาลในดานนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ซึง่ การพัฒนาตนเองของครูพลศึกษานัน้ ตองอาศัยความรับผิดชอบของตนเอง และสรางเครือขายความรวมมือ
ภายในสังคมวิชาชีพ และภายนอก โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทางพลศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําใหการปรับเปลี่ยนบทบาทครูพลศึกษานั้น
มีความมั่นคงและยั่งยืนและที่สําคัญเปนการปรับเปลี่ยนที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
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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
ดังนั้นครูจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหเด็กไทยของเราอานออกเขียนได และครูเปนผูสรางพัฒนาการให
เด็กมีความรูค วามสามารถอยางมีมติ คิ รบทุกสวน โดยผานทางดานวิชาการคือการเรียนการสอนวิชาการตาง ๆ
ทางดานรางกายตองมีสุขภาพแข็งแรงดวยวิชาพลศึกษา (Khongsanoh, 2017) แตในปจจุบัน บทบาทและ
ความสําคัญของครูไดลดนอยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 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 ครูมาสอนหนังสือหรือมาอานหนังสือใหนักเรียนฟงและทําไมสอนในหองเรียนไมรูเรื่อง
แตสอนพิเศษรูเรื่อง เด็กและเยาวชนมากกวา 2 ใน 3 อยากใหครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอน และจากสถานการณ
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ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตอง
“กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่ครูไมไดสอนแตใหนักเรียน
ตองเรียนเองหรือพูดใหมวาครูตองไมสอนแตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู
ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง
(Phanich, 2012, 15) ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะเปนผูที่ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย
รวมทั้งเปนผูที่สรางสรรคภูมิปญญา และปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนผูที่มีความพรอมทั้งดาน
ความรู สติปญญา รางกายและจิตใจ แตจะเห็นไดวาครูในปจจุบันมีความรับผิดชอบตอนักเรียนนอยลง
ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการ และกระบวนการถายทอดความรูของครูยัง
ไม ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นในป จ จุ บั น ดั ง นั้ น ครู ใ นศตวรรษที่ 21 จํ า เป น จะต อ ง
มีการปรับกระบวนการรูปแบบการสอน ครูตองเปนผูออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
วิชาพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาไดครบทุกองคประกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา นอกจากจะเปนการเรียนการสอน
เพือ่ ใหนกั เรียนมีรา งกายแข็งแรงแลว ยังมีวธิ กี ารสอนและการจัดกิจกรรมทีส่ ามารถทําใหนกั เรียนมีพฒ
ั นาการ
ในดานอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Dusitkul, 2012) ปจจุบันการสอน
พลศึกษายังมีปญหาอยูหลายประการ เชน ขาดครูที่มีวุฒิทางดานพลศึกษา สวนใหญการสอนพลศึกษา
ทําการสอนโดยครูประจําชั้นซึ่งไมมีวุฒิทางพลศึกษาโดยตรง ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน
และอุปกรณการสอนพลศึกษาไมไดมาตรฐาน ครูผูสอนมีประสบการณสอนและการวัดและประเมินผลนอย
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมตรงจุด ขาดความรู และทักษะในการสรางสื่อ (Puttajam, 2015) สิ่งเหลานี้
ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน นอกจากนี้ครูพลศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามแนวทางการเรียนรูที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 เพราะความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
ไดพัฒนาขึ้นมากจนเปนเหตุใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
ทางดานสุขภาพของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหครูพลศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบเรื่องนี้
โดยตรงในโรงเรียน จําเปนตองมีการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสอน การจัดการเรียนรูต า งๆ ใหสอดคลอง
กับบริบทของการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ คุณลักษณะของครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีคณ
ุ ลักษณะอยางไร
รวมทัง้ มีบทบาทและหนาทีส่ าํ คัญอยางไรทีท่ าํ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูต ามจุดมุง หมายทีต่ อ งการพัฒนาตลอดจน
ครูพลศึกษาควรมีทักษะสําคัญในการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยางไรที่จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา
ตองมีการพัฒนาเพือ่ ใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง ทัง้ นีแ้ นวคิดเรือ่ ง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21" ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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ที่สามารถสรุปทักษะสําคัญที่เด็กและเยาวชนควรมีไดวา 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)
และความคิดสรางสรรค (Creativity) รวมถึงทักษะชีวติ และอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (Phanich, 2012)
สําหรับครูเปนบุคคลที่สังคมใหความสําคัญและยกยองบุคคลสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู
เปนบุคคลที่สงเสริมและสรางสรรคการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ ทั้งนี้คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยู
กับคุณภาพของครู ในตารางนี้ จึงขอเสนอลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปเปนตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1
ลักษะของครูในยุคศตวรรษที่ 21
¦¼ Ä¥»«ª¦¦¬¸É 21o °¤¸¨´¬³ E-Teacher
Methayaprapas (2015)
1. Experience ¤¸¦³µ¦rÄµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
ÂÄ®¤n
2. Extended ¤¸´¬³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. Expended ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦nµ¥°ªµ¤¦¼o
°¼n´Á¦¸¥nµºÉ°ÁÃÃ¨¥¸Åo°¥nµ¤¸
¦³··£µ¡
4. Exploration ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Áµ³®µ Â¨³
´Á¨º°ÁºÊ°®µªµ¤¦¼o¸É´¤´¥ Á®¤µ³¤Â¨³
Á}¦³Ã¥rn°¼oÁ¦¸¥nµµºÉ°ÁÃÃ¨¥¸
5. Evaluation Á}´¦³Á¤·¸É¸ ¤¸ªµ¤¥»·¦¦¤
6. End-User Á}¼o¸ÉÄoÁÃÃ¨¥¸ °¥nµ»o¤nµ
Â¨³ÄoÅo°¥nµ®¨µ®¨µ¥
7. Enabler µ¤µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸¦oµÁ¦¸¥
8. Engagement o°¦nª¤¤º°Â¨³Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o
nµºÉ°ÁÃÃ¨¥¸¡´µÁ}Á¦º° nµ¥
ªµ¤¦nª¤¤º°
9. Efficient and Effective µ¤µ¦ÄoºÉ°ÁÃÃ¨¥¸
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨

´¬³¸ÉµÎ ÁÈ Îµ®¦´ ¦¼ Å¥Ä°µ (C-Teacher)
Laohajaratseang (2013)
1. Content ¦¼o°¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³ÄÁ¦ºÉ°¸É°Á}
°¥nµ¸
2. Computer (ICT) Integration ¦¼o°¤¸´¬³Äµ¦Äo
ÁÃÃ¨¥¸Á oµ¤µnª¥Äµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°
3. Constructionist ¦¼¼o°o°Á oµÄÂª· Ä®o¼oÁ¦¸¥
µ¤µ¦¦oµ°rªµ¤¦¼o ¹ÊÁ°Åoµ£µ¥Ä´ª °
¼oÁ¦¸¥Á°
4. Connectivity ¦¼o°µ¤µ¦´·¦¦¤Ä®oÁºÉ°¤Ã¥
¦³®ªnµ´Åo
5. Collaboration ¦¼¤¸µÄµ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
Ä¨´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
6. Communication ¦¼o°¤¸´¬³µ¦ºÉ°µ¦¸É¸
7. Creativity ¦¼o°°°Â¦oµ¦¦r·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
´£µ¡Âª¨o°¤ Ä®oÁ°ºÊ°n°µ¦Á¦¸¥¦¼ooª¥Á°
°¼oÁ¦¸¥
8. Caring ¦¼o°¤¸¤»·µ·n°´Á¦¸¥ o°Â°°¹
ªµ¤¦´ ªµ¤®nªÄ¥°¥nµ¦·Än°´Á¦¸¥
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จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหคุณลักษณะของครูโดยทั่วไปในยุคศตวรรษที่ 21 ไดวาตองมี
ความสามารถในดานการจัดการความรู ทั้งทักษะการสอนทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะสาขาที่ตนเอง
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆ สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางบทเรียนใหม และตอยอดเปนนวัตกรรมได มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะของการเปนผูนําและผูตามที่ดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
และกระตือรือรน มีความศรัทธาในวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่หลากหลายนาสนใจ
ตามความตองการของผูเรียนและทีส่ ําคัญมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน
และสรางบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการทําหนาที่ของครู
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ไมใชเปนภาระหนาที่เฉพาะของใครหรือหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งเทานั้นแตเปนเรื่องที่สังคมตองใหความตระหนักและชวยกันหาทางออก โดยปญหาทางการศึกษา
ที่สําคัญก็คือ ปญหาดานครู (In-Prasert, 2013) ซึ่งจากผลสํารวจความคิดเห็นของครู (Jitrodjanarak, 2013)
เกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคของการทําหนาที่ครู พบวา 1) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน เพราะการทํา
หนาทีอ่ นื่ นอกเหนือจากการสอน จะทําใหครูมเี วลาเตรียมการสอนและมีสมาธิในการสอนนอยลง แตโรงเรียน
ในประเทศไทยสวนใหญใหครูผูสอนปฏิบัติหนาที่อื่น เชน พัสดุ ธุรการ ฯลฯ จนทําใหประสิทธิภาพการสอน
ลดลง 2) จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ กําหนดอัตรากําลังที่ไมเหมาะสมใชอัตราสวนของจํานวน
นักเรียนตอจํานวนครูเปนเกณฑ โดยไมคํานึงถึงจํานวนหองเรียน สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพ
การสอนของครู 3) ขาดทักษะทางดานไอซีที ซึ่งครูจํานวนมากยังขาดทักษะดานนี้ จึงทําใหการรับรูขอมูล
หรือมีแหลงคนควาขอมูลนอยกวานักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนที่มีแคหนังสือหรือตําราอาจตอบสนอง
การรับรูและความตองการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดไมเต็มที่ 4) ครูรุนใหมขาดความเชี่ยวชาญ
ในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ความเอาใจใสตอเด็กลดลง ขาดประสบการณ
ขณะที่ครูรุนเกาไมปรับตัว ใหเขากับลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนไป ไมปรับวิธีการสอน ไมใชเทคโนโลยีใหมๆ
เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ 5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มากกวาปกติสงผล
ใหเด็กเรียนมากขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติที่ไมเปนที่นาพอใจ ทําใหครูแกปญหาโดยยังคงยึดวิธีการสอน
แบบเดิม พยายามสอนเนื้อหาใหมากขึ้น ใชเวลาสอนมากขึ้น เพื่อหวังใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น ทําใหเด็ก
ตองใชเวลาเรียนในหองเรียนมาก ซึ่งจะเห็นไดจากผลการสํารวจของ UNESCO (Phanich, 2013) ที่เด็กไทย
ใชเวลาเรียนในหองเรียนเฉลี่ยมากกวาประเทศเพื่อนบาน และ 6) ครูขาดอิสระในการจัดการ เพราะครูยังคง
ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ซึง่ นโยบายเหลานัน้ ไมไดถกู ตองและดีเสมอไป 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) การพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที
เพราะการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูจะชวยเพิ่มชองทางการเรียนที่หลากหลาย รวมทั้ง
ยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย 3) การเพิ่มฝายธุรการ จะชวยใหครูมีเวลาในการเอาใจใส
ตองานวิชาการ หรือนักเรียนมากขึ้น 4) มีการปรับเลื่อนวิทยฐานะ โดยประเมินจากผลผลิตและผลลัพธ
จากกระบวนการเรียนการสอน คือ นักเรียน ควบคูก บั ผลงานทางวิชาการ ซึง่ จะสงผลตอขวัญและกําลังใจของ
ครูผูสอนเปนอยางดี 5) ลดชั่วโมงการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนคนควาในสิ่งที่
นักเรียนสนใจ และพัฒนาทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 (Jitrodjanarak, 2013)
นอกจากนี้ วิจารณ พานิช ไดกลาวไววา การสอนของครูในปจจุบันพบวา ครูยังถายทอดความรู
แบบสอนวิชา สงผลใหเด็กมีคุณสมบัติที่นากลัวที่สุด คือ ขาดภาวะผูนํา เด็กจะมีทักษะความเปนผูนําไดก็ตอ
เมือ่ มีความมัน่ ใจในตัวเอง มีความคิดเปนของตัวเอง วิธกี ารเรียนรูข องเด็กในยุคใหมจงึ ตองเรียนโดยลงมือทํา
ฝกใหปฏิบัติจริงและมีการแลกเปลี่ยนกับผูอื่น แตไมควรปลอยใหเด็กเรียนเอง ครูตองออกแบบการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สามารถประเมินลูกศิษยแตละคนไดวามีพื้นความรูเพียงใดเพื่อ
ออกแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน และประเมินความกาวหนาของเด็กแตละกลุม
จากขอความดังกลาวทําใหเห็นวา การสอนของครูในปจจุบันยังเปนการสอนแบบดั้งเดิม คือ
เปนการถายทอดวิชาในหองเรียน สงผลใหเด็กขาดภาวะผูนํา เพราะเด็กไมมีความคิดเปนของตนเอง และ
ปจจุบัน มีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 แตยังไมมีคูมือประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครู
ใหพรอมตอการเรียนการสอนสมัยใหม ครูจํานวนมากจึงเหมือนถูกปลอยอยูอยางโดดเดี่ยวทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก (Sinlarat, 2013) จากที่ไดกลาวมาขางตนนํามาเชื่อมโยงกับ
การสอนของครูพลศึกษาในปจจุบัน พบวา ยังเปนการสอนในเรื่องของศาสตรความรูทางพลศึกษาแบบเดิมๆ
มีการสอนทักษะปฏิบัติแบบดั้งเดิม และซํ้าซาก ไมทันสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุค ทําใหเด็ก
เกิดความเบื่อหนาย เปนการสอนที่ครูผูสอนถายทอดวิชาความรูและทักษะเพียงทางเดียวในหองเรียน
ทําใหเด็กไมมสี ว นรวมในการเรียนมากพอ สงผลใหเด็กขาดภาวะผูน าํ เพราะเด็กไมมคี วามคิดเปน ของตนเอง
และปจจุบันมีการนําแนวคิดการพัฒนาทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 มาใชบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในแตละวิชาเปนจํานวนมาก แตยั งไมมีแนวทางในการนํามาพัฒนาทักษะครูทางพลศึกษาให พรอม
ตอการเรียนการสอนสมัยใหม
ในบทความนี้ ผูเ ขียนขอเสนอแนวทางการสงเสริมการทําหนาทีข่ องครูพลศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
ควรประยุกตทักษะตามแนวคิดของไพฑูรย สินลารัตน ที่ประกอบดวยทักษะ 7 ดาน ไดแก 1) ทักษะในการ
ตั้งคําถาม เพื่อชวยใหศิษยกําหนดรูเปาหมายและคิดไดดวยตนเอง 2) ทักษะที่สอนใหเด็กหาความรู
ไดดวยตัวเองและดวยการลงมือปฏิบัติ 3) ทักษะในการคัดเลือกความรู ตามสภาพแวดลอมจริง 4) ทักษะ
ในการสรางความรู ใชเกณฑการทดสอบและตรวจสอบความถูกตองอยางไร เพื่อทําใหศิษยเกิดความเขาใจ
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อยางชัดแจง 5) ทักษะใหศิษยคิดเปนหรือตกผลึกทางความคิด 6) ทักษะในการประยุกตใช และ
7) ทักษะในการประเมินผล ซึ่งครูยุคใหมจําเปนตองมีทักษะทั้ง 7 ดานในการเปนผูอํานวยความรูใหเด็ก
แทนที่จะเปนผูถายทอดความรูเหมือนกอน (Sinlarat, 2013) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั ของ Nirantranon,
W. & Niruntranon, S. (2007) ที่พบวา คุณภาพของบัณฑิตครูพลศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
มโนทั ศ น หลั ก การ และทฤษฎี ท างพลศึ ก ษาอย า งลึ ก ซึ้ ง และถู ก ต อ ง มี เ ทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลาย
สามารถบูรณาการการสอนพลศึกษาเขากับวิชาอื่นๆ มีทักษะในกีฬาไทย และกีฬาสากล มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพพลศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความพิการ สามารถ
สื่อสารไดเปนอยางดี อยางนอย 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนพลศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองและบรรลุตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
บทบาทของพลศึกษาและครูพลศึกษาในปจจุบัน
ในปจจุบนั พลศึกษาเปนศาสตรวชิ าการศึกษาแขนงหนึง่ ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหผเู รียนเกิดการพัฒนา
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาครบทุกองคประกอบ การเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกจากจะสอน
ใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรงแลว ยังมีวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีพัฒนาการในดานอื่นๆ
เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Pianchob, 2005) วิชาพลศึกษาเปนการศึกษา
เรียนรูที่ชวยสงเสริมความมีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ที่ดีของคนเราถือไดวาเปน
ศาสตรทางสังคมทีส่ าํ คัญ สามารถนํามาสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม บุคคลไดเปนอยางดี
ในปจจุบันพลศึกษาไดเขามามีบทบาทในหลายๆ ดานมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้จะขอกลาวถึงบทบาทของ
พลศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
1. บทบาทพลศึ ก ษาด า นการศึ ก ษา วิ ช าพลศึ ก ษาถื อ เป น วิ ช าที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาผู  เ รี ย น
ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรู และการพัฒนา ความรู เจตคติ
และทักษะปฏิบัติผานกิจกรรมทางพลศึกษา การออกกําลังกาย และการเลนกีฬา
2. บทบาทพลศึกษาดานสุขภาพ สุขภาพหรือภาวะที่เปนสุข คือความปรารถนาสูงสุดที่ทุกคนอยาก
จะมี แตการที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้นไมไดขึ้นอยูกับเพียงความอยากเทานั้นแตสุขภาพยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ
อีกหลายปจจัย ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม อยางเชน พฤติกรมทางสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภค
และการออกกําลังกาย ถือเปนพฤติกรรมทีส่ ง ผลตอสุขภาพโดยตรง ทุกคนจึงควรใหความสําคัญกับพฤติกรรม
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
เลนกีฬาโดยใชพลศึกษาเปนสือ่ กลาง นอกจากนีใ้ นศตวรรษที่ 21 พลศึกษายังเขามามีสว นในการสงเสริมกีฬา
ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ ตํ า บลและหมู  บ  า น ตามความต อ งการของท อ งถิ่ น โดยเฉพาะคนในชนบท
โดยดึ ง ประชาชนเข า มามี ส  ว นร ว มในการส ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ให ป ระชาชนหั น มาออกกํ า ลั ง กาย ทั้ ง นี้ ยั ง
มีการกระตุน ใหทกุ องคกร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมการออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ เชน จัดใหมวี นั กีฬา
เพือ่ ใหประชาชนในประเทศ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยการหันมาออกกําลังกาย เพือ่ ใหรา งกายแข็งแรง
4. บทบาทพลศึ ก ษาด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พลศึ ก ษามี บ ทบาทในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกรมพลศึกษาไดทําการอนุรักษ และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทางกีฬาไทยอยางตอเนื่อง
โดยรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นในการสงเสริมกีฬาพื้นบานดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรกีฬา
พื้นบานเพื่อเปนการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นทําใหกิจกรรมเหลานี้ไมสูญหายไปจากประเทศ
(Sittisak, 2017)
บทบาทของครูพลศึกษากับการประยุกตคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูพลศึกษา
ควรทําหนาที่เปนผูสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาตนเองในดานความรู เจตคติ และทักษะใหได
เต็มศักยภาพ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูต ลอดชีวติ เพราะดวยทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว
และลํ้าสมัย ผูคนในยุคใหมจึงตองเรียนรูสิ่งใหม ดังนั้นครูพลศึกษาตองปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี และ
คอยแนะนําแนวทางการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน นําคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ใหเกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน และสิง่ สําคัญ ครูพลศึกษาควรมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะวิชาชีพทีส่ าํ คัญตามแนวคิด
ของ Pianchob (2005, 198) คือ เปนผูม คี วามรูท งั้ ในดานวิชาการพลศึกษาทัว่ ไป วิชาชีพครูและวิชาพลศึกษา
มีความศรัทธาในวิชาพลศึกษาอยางแทจริง มีความรูสึกในการรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
กระตือรือรน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพสมบูรณ มีคุณธรรม มีจิตใจโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผและมีนํ้าใจ
นักกีฬา และเปนผูที่รักเด็ก มีอารมณสนุกสนานราเริง ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ควรมีอยูในตัวของครูพลศึกษา
ทุกคน
ดังนั้น บทบาทของครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเปลี่ยนบทบาทใหมจากเคยเปนผูสอน หรือ
ผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มาเปนผูแนะแนวทาง (Guide/Coach) และเปน
ผูรวมเรียน/ผูรวมศึกษา (Co-Learning/Co-Investigator) โดยนําคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน
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แนวทางการจัดการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
การจัดการการเรียนรูท างพลศึกษา เปนการศึกษาแขนงหนึง่ ทีใ่ ชกจิ กรรมทางกาย เชน การออกกําลังกาย
กีฬา กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
ไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนอยางดี และอยูรวมกับสังคมได
อยางมีความสุข ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูพ ลศึกษาศตวรรษที่ 21 คือ การนําเอาความรูว ชิ าทีเ่ กีย่ วกับ
การเรียนการสอนในสวนของแขนงวิชาพลศึกษาที่สัมพันธกัน นํามาผสมผสานใหเขากัน สอดคลองกลมกลืน
แลวนํามาจัดการเรียนรูภ ายใตหวั ขอเดียวกัน โดยเนนองครวมของเนือ้ หาทีเ่ รียนรูท งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
สรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยครูเปนผูกําหนด นําเอาประสบการณจากภาคปฏิบัติมาใช
เปนหลักการศึกษาของภาคทฤษฎีเพื่อรองรับซึ่งกันและกัน การวางแผนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
การจัดการเรียนรูท สี่ รางกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุง ใหไดประโยชนสงู สุดจากการเรียนรูท าง
พลศึกษา การเชื่อมโยงศาสตรตางๆ ภายใตหัวขอเดียวกัน มีความเขาใจ ไดรับความรู ชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูท ลี่ กึ ซึง้ ในลักษณะแบบองครวม ชวยใหผเู รียนแสวงหาความรูท มี่ รี อบตัว เปนแนวทางชวยใหไดทาํ งาน
รวมกันระหวางผูเ รียน ประสานงานกันอยางมีความสุขสงเสริมสนับสนุนใหไดคดิ วิธกี ารและเทคนิคใหมๆ ผาน
การใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนองคความรูใหมที่สาํ คัญ และมีประโยชนตอการเรียนรู
ทางพลศึกษาตอไป (Niruntranon, W. & Niruntranon, S., 2007)ผลของกิจกรรมเหลานี้เมื่อนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของพลศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลดังนี้ คือพัฒนาการเจริญเติบโตทางดานรางกายใน
ระบบตางในรางกาย ไดแก ระบบกลามเนือ้ ทําใหมขี นาดโตขึน้ มีความแข็งแรงมากขึน้ ระบบไหลเวียนโลหิต
ทําใหลดการสะสมของกรดแลคติก ระบบเสนโลหิต ทําใหเสนโลหิตมีความยืดหยุนตัวดี ระบบหัวใจ
ทําใหหัวใจมีขนาดโตขึ้น มีความแข็งแรงมาก ทําใหความดันโลหิตปกติ ระบบหายใจ ทําใหปอดแข็งแรง
อัตราการหายใจตํ่าลง ระบบประสาทกับกลามเนื้อ ทําใหเกิดทักษะ (Skill) และระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถายใหมกี ารทํางานอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาทางดานจิตใจ คือ การเสริมสรางความมีนาํ้ ใจนักกีฬา
เชน ความอดทน ความเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา พัฒนาการทาง
ดานอารมณ คือ การเสริมสรางสมาธิ การควบคุมอารมณ ความสดชื่นสนุกสนาน ฯลฯ พัฒนาการทาง
ดานสังคม คือ การเสริมสรางการทํางานรวมกัน (Team Work) การเปนผูน าํ ผูต ามทีด่ ี การปรับตัวเขากับสังคม
และพัฒนาการดานสติปญ
 ญา คือ การเสริมสรางความคิดริเริม่ สรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญ
 หาเฉพาะหนา
และฝกไหวพริบ เปนตน (Sittisak, 2017)
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปแนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
แนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
ÂªµÄµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼oµ¡¨«¹¬µ
1. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¡¨«¹¬µÃ¥Äo·¦¦¤
µµ¥ ¸É¤¸µ¦Á¨ºÉ°Å®ªnªnµÇ °¦nµµ¥
Á}ºÉ°Äµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
2. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¡¨«¹¬µ¸É ÎµÁ°µªµ¤¦¼o
Â ª·µnµÇ ¤µ¼¦µµ¦¦nª¤´ª·µ¡¨«¹¬µ
Ã¥Áo°r¦ª¤ °ÁºÊ°®µ¸ÉÁ¦¸¥¦¼o´Ê£µ§¬¸
Â¨³£µ·´· ¦oµ°rªµ¤¦¼oÄ®¤n
3. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤´Îµµ¦³®ªnµ¼oÁ¦¸¥
´¼oÁ¦¸¥ Â¨³¼oÁ¦¸¥´¦¼Á¡ºÉ°nÁ¦·¤µ¦·
ª·¸µ¦ ®¨´µ¦ Â¨³Á·Ä®¤nÇ µ¡¨«¹¬µ
4. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¡¨«¹¬µnµµ¦Äo
ÁÃÃ¨¥¸Á oµ¤µnª¥Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¡´µ
Á}°rªµ¤¦¼oÄ®¤n

¡´µ´¬³µ¦Á¦¸ ¥¦¼o Â¨³ª´¦¦¤ (3R Â¨³ 4C)
1. ¡´µ´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oµoµµ¦°nµ µ¦Á ¸¥
µ¦·Îµªµ·«µ¦r µ¦·ª·Á¦µ³®r
Â¨³ªµ¤·¦oµ¦¦r
2. ¡´µ´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³ª´¦¦¤ µoµ
µ¦°nµ µ¦Á ¸¥ µ¦·Îµªµ·«µ¦r
µ¦·ª·Á¦µ³®r µ¦¦nª¤¤º° Â¨³ªµ¤·¦oµ¦¦r
3. ¡´µ´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³ª´¦¦¤
µoµµ¦Îµµ¦nª¤´ µ¦Á}¼oÎµ¼oµ¤¸É¸
µ¦¦´´ªÁ oµ´´¤ µ¦·ª·Á¦µ³®r Â¨³
ªµ¤·¦oµ¦¦r
4. ¡´µµ¦´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³ª´¦¦¤ µoµ
ªµ¤·¦·Á¦·É¤¦oµ¦¦r µ¦´·Ä µ¦Âo{®µ
Á¡µ³®oµ Â¨³µ¦ºÉ°µ¦

แนวทางการสงเสริมครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
ครู พ ลศึ ก ษานับ ว า เป น หัว ใจสํา คัญ ของวิช าพลศึก ษา โครงการและกิ จ กรรมทางพลศึก ษาจะ
ประสบความสําเร็จ และนักเรียนจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการของครูพลศึกษา ดังนั้นในการเรียนการสอนพลศึกษาจึงตองการครูพลศึกษา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน แตจากการเปลีย่ นแปลงของสถานการณโลกในปจจุบนั ทําใหครูผสู อนพลศึกษา
มีปญ
 หาในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21ซึง่ มีสาเหตุ และปจจัยหลาย ๆ อยางดวยกัน
เชน ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ ขาดทักษะทางดาน
ไอซีที ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีม่ ากกวาปกติสง ผลใหเด็กเรียนมากขึน้ และครูขาดอิสระในการจัดการซึง่ สิง่ ตาง ๆ เหลานีเ้ ปนปจจัย
ที่สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพการสอนของครูพลศึกษาลดนอยลง ดังนั้นแนวทางการสงเสริมครูพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ควรประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้
1. ดานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาในประเทศไทยตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาวการณโลก ไมเพียงเฉพาะ
ครูพลศึกษาเทานั้นแตตองการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีการกําหนด
นโยบายเพือ่ เปนกรอบในการพัฒนาครูพลศึกษาใหตรงจุด เพือ่ สนองตอบตอปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ใหทวั่ ถึง
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ทุกพื้นที่ มีการกําหนดมาตรฐานอาชีพครู โดยเฉพาะความรูความสามารถดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู มีการพัฒนาระบบการผลิตครูที่ทันตอเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก การใหความรู และปรับแนวคิด
ของครูใหเขาใจวิธกี ารเรียนรูใ นยุคสมัยใหม โดยเนนทีผ่ เู รียนเปนศูนยกลาง สามารถสรางความรูไ ดดว ยตนเอง
จากการสืบคน การลงมือปฏิบตั ิ มีอสิ ระในการเรียนรู โดยมีครูคอยชีแ้ นะในลักษณะของผูใ หคาํ ปรึกษา พัฒนา
ตนเองในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ไอซีที) ไปปรับใชกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
เขาถึงขอมูลไดงายขึ้น ความรูไดแบบไมมีขีดจํากัดเฉพาะในหองเรียน สงเสริมใหครูพลศึกษาไดศึกษาและ
เรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่น สรางระบบ Coaching โดยใหครูที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูฝกปฏิบัติใหกับครูที่ยังขาดความชํานาญ การผสมผสาน
กระบวนการวัดผลเขากับกระบวนการสอน และการสงเสริมใหครูทาํ วิจยั ควบคูไ ปกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเปนแนวทางการแกไขหรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
2. ดานการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา
“ครูพลศึกษา” เปนบุคคลสําคัญยิ่งตอภารกิจในการพัฒนาดานสุขภาพใหกับเยาวชนของชาติ
โดยนอกจากครูพลศึกษาจะตองมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูแลว ยังตองเปนผูที่มีความรูในเนื้อหาที่จะ
ถายทอดสูผ ูเรียน และครูพลศึกษาตองจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวย ดังนั้นครูพลศึกษาจึงตองเรียนรูที่จะปรับตัว
และพัฒนาตนเองอยูเ สมอ ซึง่ สิง่ ทีค่ รูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองพัฒนาตนเอง คือ ครูพลศึกษาตอง
มีทักษะในการตั้งคําถาม การตั้งคําถามเปนการกระตุนความสนใจอยากรูของผูเรียน นักเรียนจะไดฝกคิด
และคนหาคําตอบดวยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)
ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) ที่สอนใหเด็กหาความรูดวยตัวเองจากการลงมือ
ปฏิบัติทักษะในการคัดเลือกความรู ที่สอนใหผูเรียนสามารถจําแนกแยกแยะแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและ
ไมนาเชื่อถือ อยางมีวิจารณญาณเพื่อกลั่นกรองขอมูลความรูกอนนําขอมูลใช ทักษะในการประเมินผล
ตามสภาพจริง ทักษะการสอนคิด ทักษะการบูรณาการการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ความรูหลายแขนงไวดวยกันไดทักษะในการประเมินผล เนื่องจากนักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล
เพราะฉะนั้น ครูจึงตองออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู เรียนรูสิ่งใหมๆ ขอมูลขาวสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความรูมีอยูมากมายรอบตัวใหแสวงหา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา เปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับนักเรียน ครูตองเปนทั้งผูถายทอดวิชาความรูและ
ผูใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดทุกเรื่อง มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตอนักเรียนอยางกัลยาณมิตรและ ยึดหลัก
แหงความพอเพียง เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน
3. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีการสงเสริมการพัฒนาตนเองในเรื่องของการนําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยควรมีการจัดการเรียนรูแบบใหม แสวงหาความรู มีความสามารถ
ในการถายทอดความรูของตนสูนักเรียนโดยผานสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสาะหา และ
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คัดเลือกเนื้อหาความรูที่ทันสมัย เหมาะสมและเปนประโยชนตอผูเรียนผานทางสื่อเทคโนโลยี เปนผูที่ใช
เทคโนโลยีอยางคุมคา และใชไดอยางหลากหลาย สามารถใชเทคโนโลยีสรางบทเรียนได และที่สําคัญ
ครูพลศึกษาจะตองรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานสื่อเทคโนโลยีจนสามารถพัฒนาเปนเครือขาย
ความรวมมือ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น (Ruengrong,
Brayat, Wanlicha & Wilawan, 2014)
ดังนัน้ การพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองมีการกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจน มีระบบสนับสนุน
การอบรมพัฒนา และการจัดการเรียนการสอน แตอยางไรก็ตาม ไมเพียงแตการสนับสนุนจากภายนอกเทานัน้
ตัวครูพลศึกษาเองจะตองพัฒนาตนเองไปสูค รูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดวย ตองปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งตองมีทักษะและความสามารถรอบดานที่ตั้งอยูบนศีลธรรม และความอดทนเพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถสรางองคความรูจากการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งตองสรางผูเรียน
ใหมีทักษะชีวิต และการทํางานตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป และสิ่งที่จําเปนของครูพลศึกษาอีกดาน
ทีข่ าดไมได คือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
ทําใหครูพลศึกษาตองพัฒนาทักษะและบทบาทของตนใหสามารถจัดการเรียนรูทางพลศึกษาใหสอดคลอง
กับผูเรียนในศตวรรษ 21 และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังปรากฏในภาพที่ 1
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สรุป
การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองปรับเปลี่ยนบทบาท
ของครูพลศึกษา จากเปนผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูแนะแนวทาง และเปนผูรวมเรียน/
ผูรวมศึกษา นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาครูพลศึกษา และการเรียนการสอน
ตองปรับแกใหถูกจุด และครอบคลุม แนวทางการพัฒนาครูตองทําควบคูกันไปทั้งดานโยบายที่มาสนับสนุน
และการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา ซึง่ ตองอาศัยความรับผิดชอบของตนเอง และความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งยังตองตระหนักในความสําคัญของบทบาทพลศึกษาที่เขามาชวยสงเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
การนําไอซีทเี ขามาชวยครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ หมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการปรับบทบาท
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกของครูพลศึกษาเอง
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทย
ซึ่งกลาวไดวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามาเพื่อเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย
1.2 ลานคนตอปในขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยใน
ป พ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท และ 96,930 ลานบาทตามลําดับ และมีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนือ่ งตามจํานวนนักทองเทีย่ วตางชาติทเี่ ดินทางเขามาในประเทศไทยอีกทัง้ สอดคลองกับกระแส
การทองเที่ยวที่ผูคนหันมาใหความสนใจกับการใสใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น จึงนับวาเปนโอกาสที่ดี
ของประเทศไทยดวยจุดแข็งทีเ่ ปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน อาทิเชน ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล
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
ปจจุบนั การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพหรือทองเทีย่ วเชิงอายุวฒ
ั นะ (Wellness Tourism) เปนการทองเทีย่ ว
ที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการรักษาดูแลสุขภาพ จึงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นตามจํานวน
นักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางเขามาสูป ระเทศไทย ซึง่ จุดแข็งทีส่ าํ คัญของประเทศไทยอันนับวาเปนปจจัยขอไดเปรียบ
อยางมากคือ ทรัพยากรการทองเที่ยวตามธรรมชาติ อาหารไทย สมุนไพร การแพทยแผนไทย กีฬาทองถิ่น
ศาสนา ตลอดจนความเปนมิตรตอนักทองเที่ยว จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามา
เพื่อเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 1.2 ลานคนตอปในขณะที่ Kasikorn Research Center (2012)
ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยในปพ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท
และ 96,930 ลานบาทตามลําดับรวมถึงชื่อเสียงดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในระดับสากล
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ
ไทยในยุคที่มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของกลุมประเทศอาเซียนที่ตางใหความสําคัญและการพัฒนารูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย ที่มุงเนนนโยบายการเปนศูนย
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวอิสลาม ประเทศสิงคโปรที่มุงเนนการดําเนินนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวเจาะกลุมตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยขั้นสูง (Kasikorn Research Center, 2012)
กลาวไดวาตางดําเนินการตามนโยบายเพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยแหงภูมิภาคเอเชีย
(Medical Hub of Asia)
ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหขีดความสามารถทางการแขงขันจากขอมูลตางๆ ของคูแขงและตําแหนงใน
การแขงขันของประเทศไทย (Competitors and Thailand’s Position Analysis) โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
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ประเทศทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practice Study) ซึง่ พบวา ประเทศสิงคโปรเปนคูแ ขงทีส่ าํ คัญของประเทศไทย
และมีความไดเปรียบในการแขงขันทางการทองเทีย่ วในหลายๆ ดาน จากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ในดานสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณการแพทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย และการดําเนินนโยบายและกลไกเชิงรุกทีช่ ดั เจนจากการจัดตัง้ คณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อสงเสริมบริการสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศสิงคโปร ไปสูก ารเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยแหงภูมภิ าคเอเชีย แมประเทศสิงคโปร
จะมีคูแขงที่สําคัญและมีความไดเปรียบในการแขงขันหลายๆ ดาน แตประเทศไทยก็ยังคงเปนประเทศที่เปน
จุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชียอยู
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตามมาตรฐานการบริการดานการทองเทีย่ ววาดวยเรือ่ ง การจัดบริการในสถานประกอบการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพของ Department of Tourism (2014, 2) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพคือ กิจกรรม
ทางการทองเทีย่ วทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยไดรบั การบริการเชิงสุขภาพ (Wellness Services)
อันหมายถึง การใหบริการที่สงผลใหเกิดความผาสุก (Wellness) อาทิเชน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด หรือประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมถึงโปรแกรมการลดนํ้าหนัก
การฝกโยคะ ไทเกก และการทําสมาธิ เปนตน นอกจากนี้การทองเที่ยวทางการแพทยเปนกิจกรรม
การทองเทีย่ วทีม่ คี วามเกีย่ วของกับการใหบริการเชิงสุขภาพเพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วมีสขุ ภาพทัง้ รางกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณนั่นเอง (Wellness Services) โดยอาศัยผูใหบริการ (Wellness Manual Therapist)
หรือพนักงานผูใหบริการโดยตรง อาทิเชน การนวดแผนไทย การนวดเทา การนวดนํ้ามัน การนวดกดจุด
การขัดตัว การหอตัว และการพอกโคลน เปนตน
สอดคลองกับการใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดย Sonthiruk (2010, 3) วาเปน
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ หรือการทองเทีย่ วเพือ่ อายุวฒ
ั นะ หรือ Wellness Tourism เปนการเดินทางทองเทีย่ ว
เพือ่ หลีกหนีออกจากสิง่ ทีท่ าํ ใหเกิดความทุกขจากการใชชวี ติ ประจําวันไปสูส ถานทีท่ สี่ งบสบายอันเปนจุดหมาย
ปลายทางในการ “ปรับสภาพ” หาความ “ลงตัว” ใหการดํารงอยูข องชีวติ ซึง่ จะเปนประสบการณการทองเทีย่ ว
ที่นักทองเที่ยวไดรับผานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นซึ่งจุดหมายปลายทาง
(Wellness Destination) นั้นเปนปจจัยที่สําคัญ โดยสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงจะตองทําการพัฒนาให
สามารถรองรับตอความตองการของนักทองเที่ยว ตอบสนองตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวยหรือ
นั ก ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพกลุ  ม นี้ มั ก มี ก ารปฏิ บั ติ ฝ  ก ฝนกิ จ กรรมเหล า นี้ อ ยู  ใ นชี วิ ต ปกติ ที่ บ  า น อาทิ เ ช น
การรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ รวมไปถึงการใชเวลาแตละวันในการฝกทําสมาธิ การนวดผอนคลายบําบัด
โดยนักวิชาการมีความเห็นที่ตรงกันวา นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญจะอยูในชวงอายุประมาณ 40-55 ป และ
เปนเพศหญิง

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

25

ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพนัน้ สามารถแบงไดตามจุดมุง หมายและวัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรม
การทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยวนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้
(E-sichaikun, 2014, 170-173)
1. การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
เพือ่ พักผอนหยอนใจ เยีย่ มชมสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีม่ คี วามสวยงามตามแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพือ่ การเรียนรูว ถิ ชี วี ติ โดยจัดสรรเวลาสวนหนึง่ จากการทองเทีย่ วมาทํากิจกรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพทัง้ ในสถานที่
พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพไดมาตรฐาน อาทิเชน การอาบนํ้าแร/
นํ้าพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด และวารีบําบัด เปนตน โดยจุดประสงค
หลักของการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบําบัด
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสังสรรคทาง
สังคมเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพทีด่ กี บั ผูอ นื่ ในระหวางการทองเทีย่ ว โดยการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองนัน้ สามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมนํ้าหนักตัว การนิยมเลือก
รับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ สมุนไพรทีม่ ปี ระโยชนตอ สุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการฝกปฏิบตั สิ มาธิ
ตลอดจนการใชยารักษาโรคจากสมุนไพร
2. การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเที่ยว
เพือ่ พักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึง่ มาทํากิจกรรมเพือ่ การบําบัดรักษาโรคหรือฟน ฟูสขุ ภาพตางๆ อาทิ
เชน การตรวจรางกาย การทําทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเพื่อการรักษา การผาตัดเสริม
ความงาม หรือการแปลงเพศ เปนตน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือบางครั้ง
เรียกวา การทองเที่ยวเชิงแพทย (Medical Tourism) กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะประกอบ
ดวยกิจกรรมการทองเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ การทองเที่ยวสุขภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับสมดุล
ของอาหาร การเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจใหเกิดความรูสึกผอนคลาย ขจัด
ความเครียด และปรับความสมดุลใหแกรางกาย
สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยและความตองการดานการตลาด
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกลุมธุรกิจอื่นๆ มากมาย
โดยเฉพาะในการทองเที่ยวรูปแบบเฉพาะกลุมประเภทอื่นๆ อาทิเชน การทองเที่ยวเชิงทําอาหาร (Culinary
Tourism) การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ทั้งนี้
เนือ่ งมาจากนักทองเทีย่ วเชิงสุขภาพทีเ่ ดินทางทองเทีย่ วทัง้ ในประเทศหรือระหวางประเทศมักจะมีวตั ถุประสงค
รองของการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเภทอื่นได จากขอมูลของ Global
Wellness Economy Monitor (Global Wellness Institute, 2017, 17-18) พบวา มูลคาของการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของโลกในปพ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับโครงสรางประชากรคนสูงวัยที่มีมากขึ้น
ประกอบกับการเกิดโรคจากการทํางาน ความเครียดจากรูปแบบการดํารงชีวิต ซึ่งลวนแตปจจัยสงผลใหผูคน
หันมาใสใจดานการรักษาสุขภาพเชิงปองกันมากขึ้น รวมทั้งประชากรในประเทศกําลังพัฒนามีฐานะดีขึ้น
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ทําใหเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) นั้นมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยพบวามีขนาดประมาณ
3.4 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ อันมีธุรกิจที่เกี่ยวของที่ประกอบดวย สปา นํ้าพุรอน ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง อาทิเชน ธุรกิจสงเสริมความงามและ
การชะลอวัย (Beauty & Anti-Aging) รวมถึงการออกกําลังกายเพือ่ ดูแลรักษารางกาย (Fitness & Mind-Body)
เปนตน
จากการวิเคราะหสถานการณความตองการดานการตลาด (Market and Demand Analysis) ของ
ธุรกิจบริการสุขภาพโดยรวมพบวามีแนวโนมความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นตามลักษณะอายุเฉลี่ยของประชากร
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
ดานสุขภาพของโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกๆ ป อีกทั้งความตองการของชาวตางชาติที่เดินทางเขามารับ
บริการทางสุขภาพนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีผูปวยชาวตางชาติเขามารับบริการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนือ่ ง และมีจาํ นวนผูเ ขามารับบริการสูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ จากสถิตชิ าวตางชาติทเี่ ขามารับบริการ
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 รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัย
ต า งๆแทนการรั ก ษาพยาบาลที่ มี ค  า ใช จ  า ยสู ง กว า เป น ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลให ผู  ป ระกอบการด า นสุ ข ภาพ
ขยายการบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมตัง้ แตการสงเสริมสุขภาพทัง้ รางกายและจิตใจใหแข็งแรงเพือ่ ปองกัน
โรคภัยตางๆ การบําบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพหลังการรักษา รวมไปถึงบริการเสริม
ความงามอื่นๆเพื่อเสริมสรางความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งนับวาเปนโอกาสในการสรางเครือขาย
ทางธุรกิจและการแขงขันในมิติของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยกิจกรรมดานสุขภาพ
ดังกลาวนั้นมีทั้งการบริการดานการแพทยที่โรงพยาบาล และสถานพยาบาลตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพ
ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม ตลอดจนการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง และบริการดานแพทยทางเลือก
ตางๆ ทีโ่ รงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานบริการทีเ่ กีย่ วของกับแพทยทางเลือกตางๆ อาทิเชน การแพทย
แผนไทย การนวดแผนไทย และสปา
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยสวนหนึ่งมาจากการนําภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ทีเ่ ปนแบบดัง้ เดิมมาเปนสวนหนึง่ ในการบริการทางสุขภาพ หรือรูปแบบการแพทยไทย ทีม่ กี ารใชสมุนไพรไทย
การนวดเพื่อบําบัดรักษามาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ เพื่อใหเปนสินคาทางการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ฤาษีดดั ตน การฟน ฟูจติ ใจ และรางกาย ควบคูไ ปกับการดูแลสุขภาพองครวม ตลอดจนการลางพิษ
และการดูแลอาหารการกินตามธาตุเจาเรือน หรือการบริการเชิงสุขภาพอื่นๆ ของประเทศไทย นั้นมี
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ความหลากหลายและมีความโดดเดน เปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกปจจัย
ที่กลาวมานั้นสงผลใหการบริการทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีบริบทเฉพาะตัว ตอบสนอง
ตอความตองการของนักทองเที่ยวในทุกระดับนับตั้งแตผูใชบริการระดับคุณภาพ ที่มีกําลังซื้อสูง (High-End)
จนถึงผูใชบริการในระดับทั่วไป ซึ่งจะรวมเอากิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเหลานี้เขาไวในโปรแกรม
การนําเที่ยว หรืออาจเปนการบริการเสริมของที่พัก อาทิเชน สปา รีสอรทเพื่อสุขภาพตางๆ เปนตน
โดยในขณะที่การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแลสุขภาพเปนหลักนั้นยังไมนิยมแพรหลาย
ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะผนวกกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วด า นอื่ น เข า ด ว ยกั น แต มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพไปด ว ย อาทิ
ทัวรแพทยแผนไทย ทัวรอาหารสมุนไพรและทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน และ
อาบนํ้าแร ทัวรฝกสมาธิปฏิบัติธรรม เปนตน
สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวของที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อาทิเชน ธุรกิจ
สปา นับเปนธุรกิจที่ใหบริการเชิงสุขภาพที่เปนหลักสําคัญของประเทศไทย โดยธุรกิจสปาไทยนั้นเปนบริการ
เชิ ง สุ ข ภาพอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วโดยมี อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง ทั้ ง ในประเทศ และ
ตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากสามารถตอบสนองตอความตองการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี ประกอบดวยลักษณะของพฤติกรรมคนในปจจุบันที่ใหความใสใจในสุขภาพมากขึ้น
ประกอบกับเอกลักษณของสปาไทย การมีอธั ยาศัยไมตรี และการบริการที่เอาใจใสของพนักงานผูใหบริการ
สงผลใหธุรกิจสปาของประเทศไทยนั้นเปนที่นิยมจากทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ เปนแหลงสรางรายไดที่
สําคัญของประเทศ และสงผลตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน สมุนไพรไทย การทองเที่ยวที่ให
บริการในประเทศไทย
จากขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบวาในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ไดรับรองมาตรฐานแลว 1,609 แหง (โดยคิดเปน สปา 509 แหง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แหง
และนวดเพือ่ เสริมสวย 30 แหง ซึง่ อยูใ นกรุงเทพมหานครจํานวน 344 แหง และกระจายตัวอยในภูมภิ าคตางๆ
อีก 1,265 แหง สปาจัดเปนบริการเชิงสุขภาพในระดับคุณภาพสูง (High-End) ทีม่ ชี อื่ เสียง และสรางมูลคาเพิม่
สูงได โดยลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตนเอง และนิยมเขารับบริการในรูปของสปาที่ตั้งขึ้น
เพื่อใหการดูแลสุขภาพเปนหลักโดยมีที่พัก และมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร (Destination Spa) และการ
เขารับบริการในระยะเวลาสั้นๆ ที่มีทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทางเขาถึงได (Day Spa) ที่ตั้งอยูในโรงแรม
หรือในแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง ซึง่ ปจจุบนั นีม้ หี ลายแหงทีต่ ดิ อันดับโลก และไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติอยางตอเนื่อง อาทิเชน โรงแรมเดอะสยาม กรุงเทพฯ เดอะซีเครท การเดน ที่โรงแรมลานนา
สมุย และเดอะพาวิลเลียน ทีภ่ เู ก็ต โดยไดรบั การกลาวถึงจากเว็บไซต Trip Advisor วาเปนโรงแรมทีเ่ ปนทีน่ ยิ ม
ของนักทองเที่ยวโดยโรงแรมเดอะสยาม ถือเปนแหงเดียวของประเทศไทยที่ติดอันดับของสปาในโรงแรมใน
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
ให บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพที่ โ ดดเด น ของประเทศไทย ถื อ เป น ภู มิ ป  ญ ญาไทยโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั ก ษา
อาการปวดเมื่อย และสรางความรูสึกผอนคลาย โดยการนวดเพื่อผอนคลายนับเปนรูปแบบการนวดที่ไดรับ
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ความนิยมในกลุมผูใชบริการที่เปนนักทองเที่ยว โดยพบวาในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ของประเทศไทยนั้น
มีสถานบริการนวดแผนไทยอยูเกือบทุกที่ และจํานวนผูประกอบการดานการแพทยแผนไทยนั้นมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตปพ.ศ. 2553 พบวามีจํานวน 49,864 ราย ในปพ.ศ. 2556 ที่ผานมาเพิ่มจํานวน
เปน 58,681 ราย (คิดเปนการเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 17.7) การแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือกอีกทางเลือก
สํ า หรั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของประเทศไทย พบว า มี ผู  ป ระกอบการการแพทย แ ผนทางเลื อ กอยู 
จํานวน 4,810 ราย และเพิ่มเปน 7,739 ราย ในปพ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้นรอยละ60.9) (Department of Health
Service Support, 2016, 36) ปจจุบันนี้กระแสการตอบรับในการใชการรักษาแบบแพทยแผนทางเลือก
นับวาไดรับความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ
เมือ่ พิจารณาจากสวนแบงตลาดของผูใ หบริการการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในภูมภิ าคพบวา มีประเทศ
ผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร
ประเทศอินเดีย ประเทศฟลปิ ปนส และประเทศมาเลเซียตามลําดับ โดยพบวาประเทศไทยมีสว นแบงการตลาด
สูงถึงรอยละ 38 รองลงมาไดแก ประเทศสิงคโปรที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 33 โดยขอมูลดังกลาวสะทอน
ใหเห็นถึงการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในภูมภิ าคเอเชียทีก่ ระจุกตัวอยูท ปี่ ระเทศไทยและประเทศสิงคโปรเปนสําคัญ
โดยทัง้ สองประเทศมีสว นแบงการตลาดรวมกันสูงกวารอยละ 70 ของมูลคาการตลาดทัง้ หมดในภูมภิ าคเอเชีย
(KanThawongwan, Aun-Thong & Kaosa-ard,SALES
2016, 16-17) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดของประเทศผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่สําคัญในเอเชีย
ที่มา: KanThawongwan et al., 2016, 17

ดวยปจจัยขอไดเปรียบอื่นๆของประเทศไทยยังคงเปนโอกาสที่สําคัญทางการแขงขันอาทิเชน
การเปนประเทศที่มีความโดดเดนดานอาหารที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก เปนอันดับที่ 1 ของตลาดทองเที่ยว
เพื่อสุขภาพทั่วโลกจากการจัดสถิติอันดับประเทศไทยจากนิตยสาร เว็บไซต และหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
จะมีการจัดอันดับประเทศตางๆ ทั่วโลกในดานตางๆ ซึ่งประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนอันดับตนๆ
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
การจัดอันดับประเทศไทยโดยหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
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ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพระหวางประเทศไทย
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยนัน้ มีความไดเปรียบในการบริการดานสุขภาพ เพราะเปนประเทศหนึง่ ทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ในดานการใหบริการทางสุขภาพจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวยปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนอันสงผลให
การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของไทยขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง จากข อ มู ล ใน The Travel & Tourism
Competitiveness Report (World Economic Forum (2015, 15-17) มีการจัดอันดับใหกับประเทศใน
กลุมสมาชิกอาเซียนที่มีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและทองเที่ยวโดยเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส
ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมารตามลําดับ โดยมีคา คะแนนของแตดชั นี
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องคประกอบตางๆ กลาวไดวา จากการจัดอันดับและคะแนนขีดความสามารถทางการแขงขันดานความพรอม
ของทรัพยากรการทองเทีย่ วจะพบวาการจัดอันดับดานความพรอมของทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ 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
´¸°r ¦³°
(³ÂÁÈ¤ =7 »´¸)

·Ã¦r

¤µÁ¨Á¸¥

Å¥

°·Ã¸Á¸¥

¢· ¨·· r

1. £µ¡Âª¨o°¤µ»¦·

6.13

5.60

4.78

4.48

4.54

2. ªµ¤¤´É¨°£´¥

6.40

5.79

3.75

5.16

3.87

3. » £µ¡Â¨³°µ¤´¥

5.44

5.18

4.87

4.24

4.79

4. ¦´¡¥µ¦¤»¬¥rÂ¨³¨µÂ¦µ

5.49

4.98

4.98

4.70

4.59

5. ªµ¤¡¦o°¤µoµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«

5.98

4.52

4.43

3.37

3.71

5.59

4.71

4.95

5.61

5.26

7. µ¦Ád¦´µµµ·

5.52

3.85

3.70

3.55

4.05

8. µ¦Â n ´oµ¦µµ

3.82

5.76

5.06

6.11

5.28

9. ªµ¤¥´É¥º °·ÉÂª¨o°¤

4.31

3.42

3.46

3.11

3.41

10. Ã¦¦o µ ¡ºÊ  µo µ µ¦ n  µ

5.26

4.46

4.57

3.81

2.77

6.44

4.50

3.41

3.27

3.02

Â¨³µ¦ºÉ°µ¦
6. µ¦Ä®o  ªµ¤Î µ ´  ´  µ¦Á·  µÂ¨³
n°Á¸É¥ª °£µ¦´

°µµ«
11. Ã¦¦oµ¡ºÊµoµµ¦ nµ
Â¨³µÊÎµ

¸É¤µ: World Economic Forum, 2015, 15-17
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันดานบริการสุขภาพ (Competitive Advantage)
Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Åo Á¦¸ ¥Äµ¦Â n  ´o µ¦·µ¦» £µ¡
(Competitive Advantage) ¦³®ªn µ¦³Á«Å¥´n µ¦³Á«
ªµ¤Åo Á¦¸ ¥µµ¦Â n  ´
Å¥
·Ã¦r
°·Á¸¥
(Competitive Advantage)
µ¦Ä®o¦·µ¦Â¨³µ¦¤¸Å¤¦¸·

¤µÁ¨Á¸¥

xxxxx
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21 Â®n

25 Â®n

13 Â®n

xx

xxx

x

xx

xxx

xx

x

x

xxx

xxx

x

xx

(Service/Hospitality)
·É´»oµÁÃÃÃ¨¥¸µ¦Á«
(Hi-Tech Hardware)
»£µ¡¼oÄ®o¦·µ¦
(HR Quality)
¤µ¦µ»£µ¡ °µ¡¥µµ¨
(JCI)
µ¦n¤°¦·µ¦oª¥ªµ¤ÁÈ¤Ä
(Fire Amative Move)
¡´¤·¦Á·¨¥»r
(Strategy Partner)
µ¦Á oµ¹µ¦¦´¦·µ¦/ n°µµ¦¨µ)
(Accessibility/Market Channel)

¸É¤µ: Tourism Authority of Thailand, 2016, 36
จากตารางแสดงคะแนนและความสามารถในการแขงขันดานบริการสุขภาพ กลาวไดวา ประเทศไทย
นั้นยังคงมีโอกาสในการพัฒนาและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันที่ดีขึ้นได จากตารางอาจจะตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนได ดังนี้
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1. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับสิงคโปร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การแขงขันดานราคา และ
โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยวตามลําดับ
2. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับมาเลเซีย ไดแก โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ การใหความสําคัญกับการเดินทางและการทองเที่ยวของภาครัฐ โครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทางอากาศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมตามลําดับ
3. จุดออนของไทย ไดแก ความมัน่ คงปลอดภัย (ตํา่ ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน) และโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานการขนสงทางบกและทางนํ้า (ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียน) ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่
เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว การเปดรับนานาชาติ พบวาประเทศไทยยังคงเปนรองประเทศสิงคโปรและ
ประเทศมาเลเซียดานสุขภาพและอนามัย ยังเปนรองประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ ทรัพยากร
มนุษยและตลาดแรงงานมี คะแนนเทากั บมาเลเซีย แตเปนรองประเทศสิงคโปรดานความพรอมทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ยังเปนรองประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย การใหความสําคัญ
กับการเดินทางและการทองเที่ยวเปนรองจากประเทศสิงคโปร ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส
ตามลําดับการแขงขันดานราคา ยังเปนรองประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
นอกจากป จ จั ย ที่ ป ระเทศไทยมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง อยู  แ ล ว นั้ น ยั ง จะต อ งรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความโดดเดนที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการบริการ
การทองเที่ยวที่ดีที่สุดอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในบางดานที่เปนจุดเดนอยูแลว เชน
ด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละตลาดแรงงานควบคู  กั น ไป ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร า งความสามารถในการแข ง ขั น
ดานการเดินทางและทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
ดานทีเ่ ปนรองประเทศอืน่ ๆ อาทิเชน โครงสรางพืน้ ฐานดานการขนสงทางอากาศใหทดั เทียมกับประเทศสิงคโปร
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางนํ้า รวมถึงสรางจุดแข็งใหมๆ เชน พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจใหโดดเดนมากยิ่งขึ้น
จากตารางที่ 3 พบวา ประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางการแขงขันทีโ่ ดดเดนคือมีความพรอมในบริการ
ดานการแพทยและบริการดานการทองเที่ยวรองรับผูใชบริการ อาทิเชน ความพรอมของบุคลากรการแพทย
ทีม่ คี วามสามารถเชีย่ วชาญโรคเฉพาะทาง ทีส่ ถานพยาบาลมีการใหบริการเปนมาตรฐาน และการดูแลเอาใจใส
ผูปวย โดยประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระหวางประเทศ (Joint Commission
International: JCI) มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 51 แหง และมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย
มี บุ ค ลากรทางการแพทย ที่ มี คุ ณ ภาพใกล เ คี ย งกั บ ประเทศสิ ง คโปร แ ต ค  า ใช จ  า ยตํ่ า กว า ใกล เ คี ย งกั บ
ประเทศอินเดีย ในขณะที่ความสะดวกในการเขาถึงบริการหรือชองทางการตลาดและการสรางพันธมิตรและ
หุนสวนทั้งในเชิงธุรกิจและระดับประเทศยังคงอยูในระดับพอใช
จากการพิจารณาความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบกลุมประเทศในอาเซียน พบวาสิ่งที่
ประเทศไทยควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งไดแก ดานความมั่นคงปลอดภัยของนักทองเที่ยวเนื่องจากเปน
ดานที่มีคะแนนตํ่าสุด และการใหความสนใจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การพัฒนาทาง
ดานโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางบกและทางนํ้าตามลําดับ
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สรุป
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเปนรูปแบบการทองเที่ยวหนึ่งที่สอดคลองกับความตองการของผูคน
ในปจจุบันสืบเนื่องมาจากหลายๆ ปจจัย ทั้งจากสภาวะความเครียดจากการทํางานและสภาวะสังคมเมือง
อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยตางๆ สงผลใหการบริการดานสุขภาพในประเทศไทยตั้งแตการสงเสริม
สุขภาพทัง้ ทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการรักษาพยาบาล บําบัดรักษาอาการเจ็บปวยจึงเติบโตขึน้ อยางตอเนือ่ ง
สอดคลองกับสัดสวนนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางเขามาเพือ่ ใชบริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ เปนลําดับ แสดงถึงความสําคัญ
ในมิติของเศรษฐกิจ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในระหว า งกลุ  ม ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ ง พบว า หลายประเทศต า งผลั ก ดั น และส ง เสริ ม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรที่มีความโดดเดนทางศักยภาพการแขงขัน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการเดินทางเขาถึงของนักทองเที่ยว มีความมั่นคง
และปลอดภัย เนนกลุมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพที่มีกําลังซื้อสูง และประเทศมาเลเซียที่มุงเนนกลุม
ผู  ใ ช บ ริ ก ารชาวมุ ส ลิ ม และมี ป  จ จั ย ส ง เสริ ม ด า นการใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามทั น สมั ย
ซึ่งประเทศไทยนั้นนับวามีศักยภาพทางการแขงขันที่ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งระดับมาตรฐานการรักษา
พยาบาล แพทยเฉพาะทาง การบริการสปาทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับโลก ตลอดจนขอไดเปรียบของแหลงทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม แตมีขอเสียเปรียบทางดานโครงสรางพื้นที่ฐาน และ
ความมั่นคงปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่มีอยูในระดับตํ่าซึ่งควรไดรับการผลักดันจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น
จากสถานการณและศักยภาพการแขงขันของประเทศดังกลาวขางตน จะพบวาการทองเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพของประเทศไทยนั้ น แม มี จุ ด อ อ นในหลากหลายด า น อาทิ เ ช น ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย
ระบบการขนสงทางบกและทางนํา้ ดานความสุขอนามัย ดานทรัพยากรมนุษย แตนบั วาเปนจุดออนทีม่ โี อกาส
ในการพัฒนาไดโดยการสงเสริมและผลักดันจากภาครัฐ ประกอบกับยังคงมีโอกาสในการขยายตลาดและ
พัฒนาอยางตอเนือ่ งทัง้ จากปจจัยไดเปรียบทางการแขงขันในศักยภาพของประเทศไทยจากการนําองคความรู
มาประยุกตใชเชิงนโยบายดานการสรางมาตรฐานในการใหบริการดานสุขภาพ โดยมีมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูประกอบการที่ยังไมมีความพรอมเขาสูกระบวนการเพื่อยกระดับมาตรฐาน อีกทั้งมีการกําหนด
หลักเกณฑดานราคา และมาตรฐานการใหบริการเพื่อลดการแขงขันระหวางผูประกอบการจนมีผลตอ
การรักษามาตรฐานการใหบริการและราคาการบริการซึ่งยากตอการควบคุม และอาจจะเปนชองทางใน
การเกิดบริการแฝงทีไ่ มพงึ ประสงคทอี่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ เพือ่ สรางภาพลักษณทดี่ ใี นอาชีพการนวดแผนไทย
สรางแจงจูงใจใหมีคนเขาสูอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปญหาการขาดแคลนบุคลากร พรอมทั้งมีการศึกษา
ประเมินศักยภาพของแรงงาน ควบคูไปการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึง
การสงเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในรูปแบบตางๆ ทีส่ ามารถสราง
มูลคา อาทิเชน การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเดนแบบผสมผสานในระดับจังหวัดและภูมิภาค
อยางเชือ่ มโยง ตลอดจนการนําไปตอยอดศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาตลาดการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อั น เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต
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.
*Corresponding Author
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการบูรณาการระหวางแนวคิดกิจการเพื่อสังคม และแนวคิดการทองเที่ยว
โดยชุมชนเพื่อกําหนดปจจัยความสําเร็จในการสรางความยั่งยืนทางธุรกิจของการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย โดยดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวามีแนวคิดที่สามารถนํามา
บูรณาการกันไดในทางปฏิบัติไดแก ไดแก 1) แนวคิดปจจัยแหงความสําเร็จของการทองเที่ยวโดยชุมชนและ
กิจการเพื่อสังคม 2) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคการ และ 3) แนวคิดความยั่งยืนทางธุรกิจ จากการจําแนก
และแบงกลุมขอมูล (Thematic Analysis) พบวาปจจัยแหงความสําเร็จของการทองเที่ยวโดยชุมชนกิจการเพื่อสังคมที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน จําแนกเปน 6 ปจจัย ไดแก 1) การมุงการประกอบการ
2) การมีสว นรวมในการบริหารจัดการและการเปนเจาของธุรกิจของภาคีการทองเทีย่ ว 3) การรวมมือ พันธมิตร
และเครือขาย 4) การพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเทีย่ ว 5) การเปนของแทและความมีอตั ลักษณ 6) การเปนผูน าํ
ทัง้ นีใ้ นการวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากปจจัยความสําเร็จดังกลาวขางตนประกอบดวยประเด็น
วิวฒ
ั นาการ (Evolutionary) เหตุผลเชิงอันตวิทยา (Teleological) วงจรชีวติ (Life Cycle) การเมือง (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.
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
- CapacitiesDevelopment
- Ongoing monitoring andevaluation
- 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
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

Figure 1: The theoretical concept of CBT-SE business sustainability

Business Sustainability
- Social
- Environment
- Economic

Actual impact on TBL
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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

40

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

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.
Acknowledgement: This paper is supported by Royal Golden Jubilee PHD/0107/2558
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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
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การเปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาภาษาอั ง กฤษในระดั บ ประถมศึ ก ษาระหว า ง
ประเทศญี่ปุนและประเทศไทยในภาพรวมของประวัติศาสตรนโยบายและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในชัน้ เรียน ประวัตคิ วามเปนมาของการศึกษาภาษาอังกฤษในทัง้ สองประเทศนัน้ แรกสุดไดมกี ารเชือ่ มโยงกับ
การลาอาณานิคมในชวงศตวรรษที่ 1800-1899 แลวคอยๆ ผูกโยงเขากับยุคโลกาภิวัตนที่บังคับใหทั้งสอง
ประเทศบรรจุภาษาอังกฤษเปนสวนหนึง่ ของระบบการศึกษา ในระดับนโยบายญีป่ นุ คาดหวังวาผูเ รียนจะมีสว น
รวมในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางกระตือรือรน มีทัศนคติเชิงบวกและเขาใจภาษาและวัฒนธรรมทั้ง
ของประเทศญีป่ นุ และประเทศอืน่ ๆ ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีจดุ มุง หมายใหผเู รียนมีทศั นคติทดี่ ตี อ การใชภาษา
โดยกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมถึง 4 ดานคือ ดานการสื่อสาร ดานวัฒนธรรม ดานการเชื่อมตอสัมพันธ และ
ดานชุมชนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศญีป่ นุ มีระบบการสอนแบบทีม ซึง่ ประกอบดวยครูประจําชัน้
ชาวญี่ปุนและครูเจาของภาษาหรือผูชวยครูสอนภาษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาตางประเทศ
ซึ่งเนนดานการฟงและการพูดสําหรับนักเรียนระดับประถม 5 และ 6 ขณะที่ในประเทศไทยมีการจัดการเรียน
การสอนภาษาที่ เ น น เด็ ก นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง และการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถูกจัดใหเปนระดับชั้นที่เหมาะสําหรับการเริ่มเรียนรูภาษา คอยๆ มุงเนนไปที่
ทักษะการฟงและการพูดตลอดจนครบถึง 4 ทักษะ การศึกษาภาษาอังกฤษของทั้งสองประเทศมีบางอยาง
ที่เหมือนกันและมีประเด็นที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบริบททางสังคม ในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศกําลัง
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
The beginning

Japan
Meiji Era

Thailand
Reign of King Rama III

Social context VS
English education

Colonization
English booms VS Nationalism
Globalization (e.g., Olympic)

Colonization
From royal family to citizens
Globalization (e.g., AEC)

Context of study

EFL

EFL

Contents of learning

Foreign language activitiesfrom grade 5
(1 lesson/week)

English subject from grade 1
(1 hour/week)

Objectives

To actively and positively participate in
communication and understand the
language and culture

To have positive attitude, understand
culture, use language properly, and
can convey Thainess to the world

Method/Approach

Team Teaching (JTE and ALT)

Child-Centered and CLT

Learners

Approx. 30/class
well participate and group work

Approx. 50/class
very enthusiastic to speak

Materials

Hi, Friends! book 1-2
Digital materials, worksheets

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.
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บทคัดยอ
ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของประเทศจีน และมีนักทองเที่ยวชาวจีนเขา
มาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ระบบการชําระเงินออนไลนของจีนจึงเริ่มเติบโตขึ้นในประเทศไทย Alipay
เปนระบบการชําระเงินออนไลนผา นฝายทีส่ ามทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในประเทศจีนและก็เปนระบบการชําระเงิน
ออนไลนที่มีความปลอดภัย ความรวดเร็วและความสะดวกสบายจึงไดรับความนิยมและการยอมรับจาก
ประชาชนเปนอยางดี คนที่นิยมใชระบบการชําระเงินออนไลนของ Alipay ไมเพียงแตเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวจีนเทานัน้ แตยงั รวมถึงคนไทยทีต่ ดิ ตอกับนักทองเทีย่ วชาวจีน ในบทความนีไ้ ดนาเสนอการศึกษาเกีย่ วกับ
Alipay ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม บทความนี้แบงการนําเสนอออกเปน 3 ประเด็น
โดยประเด็นแรก เปนการเสนอขอมูลโดยยอ (Profile) และอธิบายการพัฒนาและสภาพแวดลอมทางการตลาด
ของระบบการชําระเงินของ Alipay ประเด็นที่สองเปนการวิเคราะหสถานการณใช Alipay ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในประเทศไทย นอกจากนีบ้ ทความนีย้ งั บงชัดปญหาและขอจํากัดของการใช 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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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สํารวจระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัย
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก 685 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วิเคราะหขอมูล
โดยใช ส ถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึ ก ษาพบว า
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของการนําสงงบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจอยูในระดับมาก (x̅ = 3.58) สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
พบวา การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสมีความซับซอนมากกวาระบบเดิม และจากผลการการวิจัย
ดังกลาวทําใหไดแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน
ใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย
การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาที่ของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหา
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกสยังคงมีความจําเปน
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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
สารสนเทศในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสหรือที่เรียกวา e-Government ประเทศไทยไดนําเอาเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด
แก ป ระชาชนผู  รั บ บริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น ยกระดั บ ความโปร ง ใสและสร า งความเชื่ อ มั่ น ในภาพรวมของ
การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแนวโนมในปจจุบันพบวาพฤติกรรมของคนในประเทศไทยมีการใชและ
พึ่งพาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ (Rattanaphan, 2016, 146)
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (The Department of Business Development) กระทรวงพาณิชยเปน
หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเริ่มทําหนาที่
ตั้งแตสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจไปจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ และไดนําเอาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมาสนับสนุน
การใหบริการอิเล็กทรอนิกสแกภาคประชาชนในหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การใหบริการรับรองสําเนา
เอกสารสํ า คั ญ นิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Certificate) การให บ ริ ก ารสํ า หรั บ ผู  ทํ า บั ญ ชี ใ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Account) รวมถึงการใหบริการที่กําลังอยูในความสนใจลาสุดคือ การรับ-สงงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 10 กําหนดใหนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของไทยใหยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่งบการเงินไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญและนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงกิจการรวมคามีหนาที่ยื่น
งบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวยเชนกัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่
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16 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเริ่มนํานวัตกรรมการใหบริการรับ-สงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing มาสนับสนุนการรับงบการเงินจากนิติบุคคลเปนครั้งแรกในประเทศไทย
ซึง่ กอนหนานัน้ งบการเงินแบบเดิมจะถูกนําสงในรูปแบบกระดาษ ซึง่ ทําใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาตองรับภาระ
ในการจั ด เก็ บ เอกสารเป น จํ า นวนมากด ว ยระบบภาพและทํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล ใหม โ ดยเจ า หน า ที่ ข อง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งใชเวลาไมตํ่ากวา 5-6 เดือน อีกทั้งยังเกิดความไมทันสมัยของขอมูลในงบการเงิน
ในการนําเอาขอมูลเหลานี้ไปใชเพื่อการตัดสินใจ (Department of Business Development, 2015b)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความรวดเร็ ว ประหยั ด ทั น ต อ เวลาในแง ข องการรวบรวมข อ มู ล การสื่ อ สารข อ มู ล
การแบ ง ป น ข อ มู ล ความโปรงใสและเชื่อถือได การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
จึงเขามาชวยในการแกปญ
 หาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและนําเสนอขอมูล ทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ (Laonamtha, 2016, 18) สําหรับประเทศไทยนับเปนประเทศที่ 22 ของโลกและเปนประเทศที่ 2
ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
ซึง่ เปนภาษาคอมพิวเตอรทใี่ ชในการแลกเปลีย่ นขอมูลรายงานทางธุรกิจในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)
ในบริบทของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาอยางประเทศไทยถือวาเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจในการนําเอาเทคโนโลยี
XBRL มาชวยในการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินของนิติบุคคล ถือเปนการจัดเก็บและเผยแพร
ขอมูลทางการบัญชีทพี่ รอมสําหรับนําไปใชในการกําหนดนโยบายภาครัฐ ตลอดจนเปนประโยชนตอ ผูใ ชขอ มูล
ทุกกลุมที่ตองใชขอมูล งบการเงินที่นําสงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนั้นในการนําสงสงงบการเงิน
ยังตองสงเอกสารที่เกี่ยวของกับ แบบนําสงงบการเงิน (สบช.3) รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปที่ไดรับอนุมัติงบการเงินแลวและรายงานประจําป
(Department of Business Development, 2015b) ทั้งนี้แตกตางกันตามประเภทธุรกิจที่ไดจดทะเบียน
จัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการนําสงงบการเงินของผูประกอบการ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จึ ง ได ร  ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร 9 หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประกอบด ว ย
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และบริษทั บิชเิ นส ออนไลน จํากัด
(มหาชน) ในการปรั บ ใช แ ละให บ ริ ก ารนวั ต กรรมรั บ ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส DBD e-Filing
โดยมีเปาหมายและการทํางานรวมกัน 3 ดานหลัก คือ ดานการเชื่อมโยงขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ดานการจัดทํารายการรหัสทางบัญชี (Taxonomy) และดานความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส (Sangkomkamhang, 2015, 30) หากระบบ
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสสาํ เร็จตามเปาหมายทีต่ งั้ ไวจะทําใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยปรับจากระดับตํ่า (Aiemsaart& Wanrapee, 2013, 349) ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได
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ถึงแมวาการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จะชวยแกไขปญหาการนําสง
งบการเงินดวยรูปแบบกระดาษแบบเดิม แตการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใหบริการ
รับ-สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสก็อาจไมงายนัก เพราะเปนสิ่งใหมที่ผูที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ตองศึกษา
ปรั บ ตั ว และเตรี ย มความพร อ มในทุ ก ด า นเพื่ อ รองรั บ นวั ต กรรมนี้ ข อ มู ล จากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า
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 ซึ่งหากเทียบกับนิติบุคคลที่มีหนาที่ตองยื่น
งบการเงินในรอบปนี้ประมาณ 613,509 ราย คิดเปนเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น (Chatbut, 2016) การบังคับ
ใชกับทุกนิติบุคคลพรอมกันทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2560 อาจจะทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปรับใช
ระบบการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทอนิกส DBD e-Filing ขึ้นได จากการศึกษาของผูวิจัยพบวางานวิจัย
ในอดีตจํานวนมากไดระบุถึงปจจัยที่ทําใหรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมประสบความสําเร็จ คือ ความพรอม
ดานโครงสรางทางเทคโนโลยี การใหความรูที่ถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ การขาดความชวยเหลือ
จากเจาหนาทีภ่ าครัฐในการตอบปญหาทีเ่ กีย่ วของกับระบบบริการจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Chatbut, 2016,
105-107; Chearuprom & Khongsawatkiat, 2013, 298; Kojittawanij & Phadoongsitthi, 2010, 35-36;
Polwattanakul & Runglertkrengkrai, 2007, 2-3)
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยเหตุผล
สําคัญคือ กลุมตัวอยางนี้ถูกกําหนดใหเปนกลุมอาสาสมัครเปาหมายในโครงการนํารองสําหรับยื่นงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing กอนจะมีการบังคับใชทั้งหมดกับนิติบุคคลผูที่มีหนาที่นําสงงบการเงิน
โครงการนํารองนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับพันธมิตรตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนมา
โดยมีเปาหมายในกลุมของ SET100 กอนจะขยายไปยังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เหลือ
ดังนัน้ กลุม ตัวอยางนีส้ ว นหนึง่ จะเปนกลุม บริษทั ทีเ่ คยมีประสบการณในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง งานวิจัย เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะทําใหทราบถึง
แนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบ วิธกี ารหรือรูปแบบการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการนําสงงบการเงินทั้งหมดในอนาคต อีกทั้งยังสามารถ
นําผลทีไ่ ดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางสําหรับแนะนําใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยงานภาครัฐอืน่
ที่เกี่ยวของไดทราบถึงระดับความพึงพอใจ รวมถึงปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการสํารวจ
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จากผูใชระบบ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทย
ตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
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ทบทวนวรรณกรรม
Department of Business Development – Electronic Filing (DBD e-Filing) หมายถึง การประยุกต
ใชเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล (XBRL Technology) สําหรั บการรับ-สงงบการเงินทางอิเล็ กทรอนิ กส
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่เปนไปตามหลักความทั่วถึง เทาเทียม ทันทีทันใด โปรงใสและเปนธรรมาภิบาล
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยที่เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลรายงานทางธุรกิจ นิยมใชกับรายงาน
ทางการเงินผานการติดรหัสแถบ (Barcode) ของรหัสรายการทางบัญชีที่สื่อคอมพิวเตอรสามารถอานได
ซึ่งตองตรงกับอภิธานศัพท (Taxonomy) ที่ถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกันแตแตกตางกันไปตาม
ประเภทธุ ร กิ จ และทํ า ให ร ายงานทางการเงิ น ที่ นํ า เสนอมี ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพของข อ มู ล ที่ ค รบถ ว น
(Laonamtha, 2016, 9)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558 และประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปบัญชี พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 (Department of Business Development, 2016) ไดกําหนดสาระสําคัญ
เกี่ ย วกั บ การนํ า ส ง งบการเงิ น ไว ว  า ให ผู  มีห น า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ.2543
ซึ่งประกอบไปดวยหางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแตประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคาและ
หอการคาจะตองปดบัญชีและยืน่ งบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยใหจดั ทําบัญชีใหตรงตอความเปนจริง
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อยางถูกตองและการยื่นงบการเงินและรายงาน
การสอบบัญชีทางอิเล็กทรอนิกสตามแบบนําสงงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ซึ่งในการยื่นงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing นั้น ใหดําเนินการจดทะเบียนและขอมีรหัสผูใชงานและรหัสผานแทน
การลงลายมือชื่อในงบการเงิน รายงานประจําป งบแสดงฐานะการเงินบัญชีกําไรขาดทุน สําเนารายงาน
การประชุมผูถ อื หุน แบบ ส.บช.3 ซึง่ ในประกาศดังกลาวยังระบุอกี วาในกรณีทผี่ มู หี นาทีจ่ ดั ทําบัญชียงั ไมพรอม
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ใหยื่นดวยตนเองหรือนําสงทางไปรษณียภายในระยะเวลา
ที่กําหนดและยื่นงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกสอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะ
ตามกฎหมาย จึงจะถือไดวาปฏิบัติไดถูกตองตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจทั้งสองฉบับ
ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ของการนํ า ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระกอบไปด ว ย 3 ขั้ น ตอนดั ง นี้
(Department of Business Development, 2016)
1. ขั้นตอนที่ 1 การขอรหัสผูใชงานและรหัสผาน ผูมีหนาที่นําสงงบการเงินที่ประสงคจะนําสง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ดวยเทคโนโลยี XBRL จะตองกรอกแบบคําขอและลงทะเบียน
ผานเว็บไซต http://www.dbd.go.th ตอเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพื่อขออนุมัติรหัสผูใชงานและ
รหัสผานในการเขาใชงานระบบครั้งแรก แบบคําขอนี้จะตองลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล
แบบคําขอนี้ทําไดสองวิธีคือ ดาวนโหลดแบบคําขอจากหนาเว็บไซตและกรอกขอมูลเองกอนยื่นตอเจาหนาที่
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือกรอกขอมูลผานหนาเว็ปไซตเลยก็ได
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2. ขั้นตอนที่ 2 การนําสงงบการเงินพรอมบัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับรูปแบบงบการเงินที่สามารถ
นําสงงบการเงินได ประกอบไปดวย 4 รูปแบบ ดังนี้
2.1 รูปแบบ e-Form ผูใ ชสามารถบันทึกขอมูลไดโดยตรงผานหนาเว็ปไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา พรอมแนบไฟล (PDF: Portable Document Format) ตามที่ถูกกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลรหัสรายการบัญชี (Taxonomy) กอนอนุมัติการนําสง
งบการเงิน
2.2 รูปแบบ XBRL in Excel เปนรูปแบบที่ผูใชจะตองดาวนโหลดตนแบบงบการเงิน
(Excel Template) จากหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและเลือกตนแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจ
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 ซึง่ ในแตละรูปแบบนัน้ ประกอบ
ไปดวย 3 ขัน้ ตอนยอยคือ การเตรียมขอมูล การนําสงขอมูลและการตรวจสอบผล สวนบัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน นัน้
จะเปนขัน้ ตอนทีท่ าํ หลังจากกรอกขอมูลงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว บัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน จะ
กรอกขอมูลผาน Web Form บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตอง
ของผลรวมจํานวนหุนและจํานวนผูถือหุนในรูปแบบ PDF ใหโดยอัตโนมัติ
3. ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานะการนําสง มีการรองรับการตรวจสอบดูประวัติการนําสง
ยอนหลังไดสําหรับงบการเงินที่นําสงผานทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ทั้งสองรูปแบบและบัญชีรายชื่อ
ผูถือหุน ในขั้นตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดอีกดวยวางบการเงินที่นําสงไดรับการอนุมตั ิหรือไม

วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรและ
กลุมตัวอยาง โดยประชากร คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากฐานขอมูลรายชือ่
บริ ษั ท จดทะเบี ย นจากเว็ บ ไซต ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (SET) http://www.set.or.th
จํานวนทั้งหมด 685 บริษัท ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Stock Exchange of Thailand,
2015) ซึ่ ง เป น ช ว งเวลาก อ นกฎหมายมี ผ ลบั ง คั บ ใช โดยได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ที่ ส มบู ร ณ แ ละ
ใชในการประมวลผล จากบริษัทจํานวน 114 บริษัท ซึ่งจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนจากการศึกษา
ในชวงเวลาดังกลาว ในจํานวนทั้งหมดนี้มีเพียง 52 บริษัทเทานั้น ที่ไดนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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DBD e-Filing โดยสมัครใจ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย การศึ ก ษานี้ ใ ช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา โดยเก็ บ ข อ มู ล จาก
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 1) สอบถามเกีย่ วกับ
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถามและขอมูลทัว่ ไปของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) สอบถามถึงระดับความพึงพอใจตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing แบบสอบถาม
เปนมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ และสวนที่ 3) เปนการแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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
จากนัน้ วิเคราะหคา คะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลีย่ ดังนี้
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
ผลจากการสํ า รวจถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารนํ า ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปผลการศึกษาไดดงั นี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.10) มีอายุมากกวา 40 ป (รอยละ 64.90)
สถานภาพสมรส (รอยละ 62.30) มีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายบัญชี/หัวหนาแผนกบัญชี (รอยละ 79.82)
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 47.40) มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนตํา่ กวา 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) มีจาํ นวนครัง้ ทีเ่ ขารับการอบรมดานวิชาชีพ 1-2 ครัง้ /ป (รอยละ 43.90) และผูต อบแบบสอบถาม
มีประสบการณในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพียง 52 บริษัท (รอยละ 45.60)
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2. ระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจ
ตารางที่ 1
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ªµ¤¡¹¡°Ä °¼oÄo ¦·µ¦Îµn µ¦Á·
µ°·Á¨È¦°·r DBD e-Filing Ã¥¤´¦Ä
1. ¦³ DBD e-Filing °°ÂÅoÁ®¤µ³¤ ¤¸ ´Ê°¸É¤¸¦³··£µ¡
Â¨³¤¸¢{r´Äµ¦o®µ¸É¸ o®µ o°¤¼¨¸ÉÎµÁ}Åonµ¥Â¨³³ª¦ªÁ¦Èª
2. ¦³ DBD e-Filing ¤¸µ¦°°¸É¸ ¡¦o°¤Äoµ ¼oÄoµ¤µ¦Á oµÄoµ
ÅoÄÁª¨µ¸Éo°µ¦
3. ¦³ DBD e-Filing ¼°°Â¤µÁ¡ºÉ°Ä®o¼oÄoÁ¦¸¥¦¼oÅonµ¥ ÁºÊ°®µ¤¸
ªµ¤°¨o°´ ª¥µ¤ µ¤µ¦·´·µ¤Îµ¸ÊÂÄÂn¨³ ´Ê°Åonµ¥
Ã¥Å¤n¤¸{®µ· ´
4. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦¼Âµ¦ÎµÁ° o°¤¼¨¸ÉÁ®¤µ³¤ µ¤µ¦Á oµÄ
Åonµ¥ °¨o°´·É¸É¼oÄoo°µ¦Â¨³ºÉ°µ¦ o°¤¼¨Åonµ¥
5. o°¤¼¨µ¦³ e-Filing Á} o°¤¼¨¸É´¤´¥ Â¤n¥Îµ ¼o°µ¤
ªµ¤o°µ¦ °¼oÄo
6. o°¤¼¨µ¦³ DBD e-Filing ÎµÁ°Åo°¥nµ¼o° ¦¼ÂÁ®¤µ³¤
´¤´¥Â¨³Á}¦³Ã¥r
7. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦³µ¦¦´¬µªµ¤¨°£´¥¸É¸Â¨³
¤¸¦³ªµ¦Äµ¦j°´ªµ¤Á}nª´ª °¼oÄoÅoÁ}°¥nµ¸
8. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦³´»nª¥Á®¨º°Â¨³¡¦o°¤°°n°Îµ
°¼oÄoÅoÁ}°¥nµ¸
9. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦³¦·µ¦ o°¤¼¨Â¨³¡¦o°¤ÂoÅ {®µnµÇ µ
¦³°¥nµÁ¡¸¥¡° µ¤µ¦¦oµªµ¤¤´ÉÄÄ®o´¼oÄoµÅoÁ}°¥nµ¸
10. Áoµ®oµ¸É °¦¤¡´µ»¦·µ¦oµ¡¦o°¤Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°°¥nµÁÈ¤Ä
Äµ¦¦·µ¦
11. ªµ¤¡¹¡°ÄÄ¦³ DBD e-Filing Ã¥£µ¡¦ª¤
12. ªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦Äoµ¦³ DBD e-Filing
13. ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³³Îµnµ¦Á·nµµ¦³ DBD e-Filing n°Å
n µÁ¨¸É¥Ã¥¦ª¤



S.D

ªµ¤®¤µ¥

3.60

0.72

¤µ

3.62

0.80

¤µ

3.56

0.85

¤µ

3.52

0.83

¤µ

3.71

0.90

¤µ

3.71

0.96

¤µ

3.63

0.89

¤µ

3.58

0.85

¤µ

3.48

0.70

¤µ

3.65

0.91

¤µ

3.52
3.46
3.56
3.58

0.73
0.80
0.83

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
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จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
โดยสมัครใจมีความเห็นเกี่ยวกับระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและ
มีฟงกชันในการคนหาที่ดี คนหาขอมูลที่จําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็วอยูในระดับมาก (x̅ = 3.60)
ระบบ DBD e-Filing มีการตอบสนองทีด่ ี พรอมใชงาน ผูใ ชสามารถเขาใชงานไดในเวลาทีต่ อ งการอยูใ นระดับมาก
(x̅ = 3.62) ระบบ DBD e-Filing ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูใชเรียนรูไดงาย เนื้อหามีความสอดคลองกัน
สวยงาม สามารถปฏิบตั ติ ามคําชีแ้ จงในแตละขัน้ ตอนไดงา ยโดยไมมปี ญ
 หาติดขัดอยูใ นระดับมาก (x̅ = 3.56)
ระบบ DBD e-Filing มี รู ป แบบการนํ า เสนอข อ มู ล ที่ เ หมาะสม สามารถเข า ใจได ง  า ย สอดคล อ งกั บ
สิ่งที่ผูใชตองการและสื่อสารขอมูลไดงายอยูในระดับมาก (x̅ = 3.52) ขอมูลจากระบบ e-Filing เปนขอมูล
ที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตามความตองการของผูใชอยูในระดับมาก (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) เจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอม
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 ทีเ่ กีย่ วของกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing วากรมพัฒนา
ธุรกิจการคาตองเรงประชาสัมพันธใหทราบถึงวิธีการในการกรอกขอมูล ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ควรเลื่อนการบังคับใหนิติบุคคลทั้งหมดที่จะตองยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
ออกไปอีกซักระยะเพื่อเปนการปรับตัว เนื่องจากนวัตกรรมนี้ตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจและ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอยางมาก นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามยังแนะนําใหกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจัดเตรียมความพรอมในทุกดานที่เกี่ยวของกับระบบ 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
สวนใหญมคี ณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทีต่ อ งพัฒนาความรูท างดานวิชาชีพ
อย า งต อ เนื่ อ งและนอกจากจะมี ค วามรู  ด  า นบั ญ ชี แ ล ว ยั ง พบอี ก ว า ผู  บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในระดับเพียงพอ และยาวนานที่จะประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับ
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
ระดับของความพึงพอใจการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวาโดยรวมอยูใ นระดับมาก โดยระดับของความพึงพอใจ
ใน 5 เรื่องแรก คือ 1) ขอมูลที่ไดจากระบบ DBD e-Filing เปนขอมูลที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตาม
ความตองการของผูใช นําเสนอไดอยางถูกตอง รูปแบบเหมาะสม ทันสมัยและเปนประโยชน 2) เจาหนาที่
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอมใหความชวยเหลืออยางเต็มใจในการบริการ 3) ระบบ DBD e-Filing
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีกระบวนการในการปองกันความเปนสวนตัวของผูใชไดเปนอยางดี
4) ระบบ DBD e-Filing มีการตอบสนองที่ดี พรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานไดในเวลาที่ตองการ และ
5) ระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและมีฟงกชั่นในการคนหาที่ดี
คนหาขอมูลที่จําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ผลการศึกษาระดับของความพึงพอใจของการนําสง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing สอดคลองกับงานวิจัยของ Chatbut (2016, 104-107)
ที่ ร ะบุ ว  า การนํ า ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส DBD e-Filing ของนิ ติ บุ ค คลที่ มี ห น า ที่ ต  อ งนํ า ส ง
ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติที่ดีตอการใชระบบ และรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการนําสงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing อยูในระดับมากเชนกัน

สรุป
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วสามารถสรุ ป ได ว  า แนวทางในการพั ฒ นาการนํ า ส ง งบการเงิ น ของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จะต อ งใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ แก ป  ญ หาระบบหยุ ด ชะงั ก และล ม บ อ ย
ตองสนับสนุนใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสง
มีความปลอดภัย การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาที่ของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับ
คอยตอบปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล
1. ผลของการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับมาก
อาจเนื่องจากวากลุมผูตอบแบบสอบถามนี้อยูในโครงการนํารองซึ่งมีความพรอมและสมัครใจในการเขารวม
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โครงการแตแรกอยูแลว การศึกษาครั้งตอไปควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุมอื่นเพื่อขยายขอบเขต
ของการศึกษาใหกวางขึ้นเพื่อเปรียบเทียบยืนยันผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้
2. เมือ่ ถึงกําหนดเวลาทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการคาบังคับใหนติ บิ คุ คลนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing ทั้งหมดในป พ.ศ. 2560 ควรจะศึกษาเพิ่มเติมถึงปญหาและอุปสรรคอื่นของการนําสง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
3. กรมพัฒนาธุรกิจการคาตองเตรียมความพรอมในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม
อบรมสัมมนาเพื่อใหความรูแกผูใชระบบและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึงเตรียมพัฒนาฝกอบรมเจาหนาที่
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพือ่ รองรับการตอบคําถามและใหความชวยเหลือในกรณีทผี่ ใู ชงานประสบปญหา
จากการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
ประโยชนของงานวิจัย
จากผลการวิจยั ดังกลาวสามารถสรุปไดวา แนวทางในการพัฒนาการนําสงงบการเงินของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน
ใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย
การจัดอบรมสัมมนาใหความรูแ ละจัดกําลังเจาหนาทีข่ องหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหาทีเ่ กิดขึน้
เกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโนโลยีเอกซบีอารแอล
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูโดยสาร
ที่ มี ต  อ การบริ ก ารภาคพื้ น ดิ น และการบริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น ราคาประหยั ด คุ ณ ภาพสู ง
3 สายการบิน ไดแก นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ผูโดยสารชาวไทย
ที่เดินทางภายในที่ใชและเคยใชบริการสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในทาอากาศยานเชียงใหม
จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโ ดยสาร
ดวยเครือ่ งมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA)
ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคาดหวังในระดับมากที่สุด
ดวยคาเฉลี่ย 4.50 และมีระดับความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.00 และ
เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสาร
พบวาคะแนนเฉลี่ยอยูใน Quadrant II ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหบริการสายการบินมีการจัดการที่ดีแลว
ตามความพึงพอใจของผูโดยสารและควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว
* งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม งบประมาณแผนดิน
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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
อุตสาหกรรมการบินถือเปนภาคเศรษฐกิจทีม่ คี วามสําคัญและสรางรายไดเปนอันดับตนของประเทศ
โดยเฉพาะรายไดจากภาคธุรกิจการบินโดยตรงที่มาจากสายการบิน สนามบิน และบริการภาคพื้นดิน
ซึ่งมีมูลคามากถึง 64,000 ลานบาท รวมถึงรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จํานวน 44,000 ลานบาท
จึงทําใหเกิดการขยายสวนแบงทางการตลาดของสายการบิน โดยเฉพาะในกลุม ของสายการบินราคาประหยัด
คุ ณ ภาพสู ง ที่ มี จํ า นวนเที่ ย วบิ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ธุ ร กิ จ สายการบิ น ส ว นใหญ ใ นกลุ  ม นี้ จึ ง เน น ทํ า การตลาด
ที่แขงขันดานราคา ตั๋วโดยสารที่มีราคาถูก โปรโมชั่นที่มีใหเลือกหลากหลาย และเสนทางการบินใหมๆ
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู  โ ดยสาร (Boeing, 2012) ซึ่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ถื อ เป น
เมืองทองเที่ยวอันดับตนของประเทศ ที่นักทองเที่ยวสวนใหญทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรูจัก และปรารถนา
ทีจ่ ะมาเยือน สําหรับในป พ.ศ. 2558 ทีผ่ า นมาทาอากาศยานเชียงใหม มีจาํ นวนผูใ ชบริการสายการบินระหวาง
ประเทศและในประเทศสูงถึง 8,365,851 คน (Airports of Thailand PLC., 2015)
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จากพฤติกรรม ความตองการรับบริการ และการแขงขันที่รุนแรงในตลาดสายการบินราคาประหยัด
คุณภาพสูงดังกลาว พบวา ราคาไมใชปจ จัยสําคัญอันดับตนในการเลือกใชบริการของสายการบินโดยเฉพาะ
ในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง และการรับรูคุณภาพการบริการของผูใชจะผันแปรไปตาม
ความตองการของผูใช ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของ Millett (1954) ที่กลาวถึงความพึงพอใจตอการใชบริการ
เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑที่เห็นหรือเขาใจ กับความคาดหวัง
ของผูใ ชบริการ เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการใหมปี ระสิทธิภาพ และสนองตอความคาดหวัง
ของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิผล
จึงเปนเหตุผลสําคัญในการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผูโ ดยสารทีร่ บั การบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
ดวยเครือ่ งมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA)
ที่ถูกนํามาใชเพื่อแสดงเห็นถึงสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญและประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน
ทีใ่ หบริการ ทีช่ ว ยใหผปู ระกอบการหรือผูบ ริหารเขาใจและประเมินผลการบริการของธุรกิจไดดขี นึ้ และสามารถ
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ (Wade & Eagles, 2003) ซึ่งเทคนิค IPA นี้
จะนํามาใชในการวิเคราะหผลของความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอการบริการวามีความสัมพันธกัน
ในลักษณะใด ในรูปแบบกราฟ เพื่อใหผลการวิจัยมีความชัดเจนสามารถนําไปใชในการแกปญหาและ
พัฒนา และเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบิน
ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของ
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดของ Millett (1954) เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการเปนผลมา
จากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑหรือบริการที่เห็นหรือเขาใจกับความคาดหวัง
ของผูใช บริการในดานการบริการภาคพื้นดินและดานการบริการบนเครื่องบิน โดยวัดจากการใหบริการ
ที่เทาเทียมกัน การใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ และการใหบริการที่มีความกาวหนา มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย และเพื่อใหเห็นภาพรวม
ในแตละดานใหชัดเจนขึ้น จึงเลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA)
ของ Martilla & James (1977) เพื่อเปนแนวทางในการประเมินความสําคัญและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง
ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่ง IPA มีขอไดเปรียบในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ
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การประเมินผลการยอมรับและความพึงพอใจของลูกคา และเปนที่ยอมรับวาเปนเครื่องมือการประเมิน
ทีม่ ตี น ทุนตํา่ เขาใจงายรวมถึงการใหขอ มูลในเชิงลึก นอกจากนีก้ ารนําเสนอผลการประเมิน IPA อยูใ นรูปแบบ
ของกราฟสองมิติ ที่มาจากมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําใหสามารถแปลผลขอมูลที่เขาใจงาย
และทําใหสามารถนําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธ การตัดสินใจดานการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจไดดียิ่งขึ้น (Martilla & James, 1977)
จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
¼oÃ¥µ¦¸ÉÄo ¦·µ¦µ¥µ¦·¦µµ¦³®¥´»£µ¡¼£µ¥Ä¦³Á« n µ°µµ«¥µÁ¸¥Ä®¤n

ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤¡¹¡°Än °µ¦¦·µ¦¸É
Åo ¦´µµ¥µ¦·
o µµ¦¦·µ¦£µ¡ºÊ ·
1. ªµ¤³ªµ¥Äµ¦°´ÌªÁ¦ºÉ°·
2. µ¦Åo¦´µ¦¦·µ¦¸É¸µ¡´µ£µ¡ºÊ·
3. ªµ¤³ª¦ªÁ¦ÈªÄµ¦ÁÈ°·
4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¸É¥ª·
5. ¦³°·Á°¦rÁÈ °µ¥µ¦·°°
Åo¸¤¸ o°¤¼¨¸É¨³Á°¸¥¦oª
6. µ¦´µ¦n¤°´¤£µ¦³¤¸ªµ¤¦ªÁ¦Èª
Å¤n¼®µ¥
7. µ¦°´ÌªÃ¥µ¦nµÂ°¡¡¨·Á´Éµ¤º°º°
8. ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦°°¡´µÄ
µ¦´µ¦{®µ

ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤¡¹¡°Än °µ¦¦·µ¦
¸ÉÅo ¦´µµ¥µ¦·
o µµ¦¦·µ¦Á¦ºÉ °·
1. ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÁ¦ºÉ°·¤¸¡¦o°¤
2. ªµ¤»£µ¡Á¦¸¥¦o°¥Äµ¦¦·µ¦ °¡´µ
o°¦´Á¦ºÉ°
3. µ¦Ä®o¦·µ¦°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤Á¸É¥ª·
4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¸É¥ª·
5. ªµ¤¨°£´¥ °Á¸É¥ª·
6. ¸É´É·Á¦ºÉ°·ªoµ ªµ ´Éµ¥
Å¤nÂ°°´
7. ªµ¤³°µ °®o°ÊÎµÁ¦ºÉ°·
8. ªµ¤Á}¤º°°µ¸¡Äµ¦ÂoÅ {®µ °
¡´µo°¦´Á¦ºÉ°·

Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤Îµ´Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ (Importance Performance Analysis : IPA)
¨µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦³´ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤¡¹¡°Ä °¼oÃ¥µ¦¸É¤¸n°µ¦¦·µ¦ °µ¥µ¦·
¦µµ¦³®¥´»¼£µ¡£µ¥Ä¦³Á« nµ°µµ«¥µÁ¸¥Ä®¤n

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูโดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศที่ใชและ
เคยใชบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 3
สายการบิน คือ นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล โดยวิธกี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
มีการเกณฑการคัดเลือก คือ เปนสายการบินที่ใชกลยุทธการดําเนินธุรกิจดานการบินดวยการลดคาใชจาย
และจัดอยูในกลุมสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศที่ยังคงใหสิทธิ์แกผูโดยสารอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ในการโหลดสัมภาระลงใตทองเครื่องบินไดฟรีอยางนอย 15 กิโลกรัม เลือกที่นั่งฟรี และ
ยังมีของวางและนํ้าดื่มในปริมาณที่จํากัดใหบริการบนเที่ยวบิน
เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากจํานวนประชากร
จํานวน 6,451,856 คน โดยกําหนดจากจํานวนผูใชบริการสายการบินในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2558 (Airports of Thailand PLC., 2015)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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
สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับขอเสนอแนะอืน่ ๆ ซึง่ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายเปดเกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพการบริการของสายการบินภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยดําเนินการโดยการทบทวน
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจนไดนิยามของตัวแปรที่จะศึกษา รางแบบสอบถามใหมีความสอดคลอง
กับนิยามของตัวแปรและวัตถุประสงคการวิจัย และสงรางแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.6 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามวัตถุประสงคและ
ตรงตามเนือ้ หา ซึง่ ถือวาขอคําถามนัน้ ใชได ในการนําไปสรางแบบสอบถาม (Rovinelli & Hambleton, 1977)
จากนัน้ นําไปทดลองเก็บขอมูลกับผูโ ดยสารสายการบิน จํานวน 30 ชุด และคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-Coefficient) คาสัมประสิทธิ์
อั ล ฟ า ครอนบั ค ของแบบสอบถามความคาดหวั ง เท า กั บ 0.971 และความพึ ง พอใจ เท า กั บ 0.969
ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได (Cronbach, 1990) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามนี้ไปใชในการวิจัยตอไป
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3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
และสมบูรณของขอมูล จากนัน้ จัดเรียงลําดับและลงรหัส เพือ่ จําแนกประเภทขอมูลและนําขอมูลทีไ่ ดไปบันทึก
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสวนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูโดยสาร
สวนที่ 2 คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายความคาดหวังและ
ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน สวนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน ดวยเครื่องมือในการวิเคราะหความสําคัญ
และผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA) เพื่อใหธุรกิจสามารถนําผลไปใช
ในการดําเนินงานและใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานเรื่องใดกอนหลัง โดยผลการศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจ จะมี 4 Quadrants คือ Quadrants I หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวัง
อยูในระดับสูงแตความพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับตํ่า Quadrants II หมายถึงระดับความสําคัญ
ของความคาดหวังอยูในระดับสูงและคะแนนความพึงพอใจตอการบริการสูง Quadrants III หมายถึงระดับ
ความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับตํ่า และความพึงพอใจตอการบริการก็ตํ่า และ Quadrants IV
หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับตํ่า แตความพึงพอใจตอการบริการสูง (Martilla &
James, 1977)

ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการของสายการบิน:
กรณีศกึ ษาสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 400 คน มีดงั นี้
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 และมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อติดตอ
เรื่องธุรกิจ รอยละ 36.00
2. ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโ ดยสารทีร่ บั การบริการของสายการบิน
ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม โดยแบงการบริการออกเปนสองสวน
คือการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบิน โดยภาพรวมทั้ง 3 สายการบินพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคาดหวังในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในระดับมาก และเมื่อแยกปจจัยยอย
ในการบริการภาคพืน้ ดินพบวา กลุม ตัวอยางมีความคาดหวังในระดับมากทีส่ ดุ ทุกปจจัย และมีความพึงพอใจ
อยูใ นระดับมากทุกปจจัยเชนเดียวกัน ในขณะทีป่ จ จัยยอยในดานการบริการบนเครือ่ งบิน พบวา กลุม ตัวอยาง
มีความคาดหวังในระดับมากที่สุดทุกปจจัยและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกปจจัย ยกเวนดาน
ความปลอดภัยของเที่ยวบินซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหมในภาพรวม
µ¦¦·µ¦¸ÉÅo ¦´
µµ¥µ¦·

µ¦¦·µ¦£µ¡ºÊ·
µ¦¦·µ¦Á¦ºÉ°·
£µ¡¦ª¤

ªµ¤µ®ª´
n ª
n µÁ¨¸É¥
Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(X )
(SD)
4.49
4.51
4.50

0.49
0.49
0.49

¦³´

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

ªµ¤¡¹¡°Ä
n ª
n µÁ¨¸É¥
Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(X )
(SD)
4.01
3.99
4.00

0.64
0.68
0.66

¦³´

¤µ
¤µ
¤µ

ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบริการภาคพืน้ ดินในภาพรวม
µ¦¦·µ¦¸ÉÅo ¦´µµ¥µ¦·
(o µµ¦¦·µ¦£µ¡ºÊ ·)

ªµ¤µ®ª´
¦³´
n µÁ¨¸É¥ n ª
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
n ª
¦³´
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

1. ªµ¤³ªµ¥Äµ¦°´ÌªÁ¦ºÉ°·

4.45

0.49

¤µ¸É»

4.12

0.43

¤µ

2. µ¦Åo¦´µ¦¦·µ¦¸É¸µ¡´µ
£µ¡ºÊ·
3. ªµ¤³ª¦ªÁ¦ÈªÄµ¦ÁÈ°·

4.43

0.49

¤µ¸É»

4.16

0.50

¤µ

4.54

0.49

¤µ¸É»

4.09

0.50

¤µ

4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¦ºÉ°·

4.49

0.50

¤µ¸É»

4.00

0.68

¤µ

5. ¦³°·Á°¦rÁÈ °µ¥µ¦·°°
Åo¸¤¸ o°¤¼¨¸É¨³Á°¸¥¦oª
6. µ¦´µ¦n¤°´¤£µ¦³¤¸ªµ¤¦ªÁ¦Èª
Å¤n¼®µ¥
7. µ¦°´ÌªÃ¥µ¦nµÂ°¡¡¨·Á´Éµ¤º°º°

4.49

0.50

¤µ¸É»

3.99

0.75

¤µ

4.52

0.50

¤µ¸É»

3.90

0.77

¤µ

4.52

0.50

¤µ¸É»

4.03

0.75

¤µ

8. ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦°°¡´µÄµ¦
´µ¦{®µ

4.50

0.50

¤µ¸É»

3.86

0.77

¤µ
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ตารางที่ 3
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบริการบนเครื่องบิน
ในภาพรวม

µ¦¦·µ¦¸ÉÅo ¦´µµ¥µ¦·
(o µµ¦¦·µ¦Á¦ºÉ °·)

ªµ¤µ®ª´
¦³´
n µÁ¨¸É¥ n ª
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
n ª
¦³´
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

1. ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÁ¦ºÉ°·¤¸¡¦o°¤

4.54

0.49

¤µ¸É»

4.06

0.82

¤µ

2. ªµ¤»£µ¡Á¦¸¥¦o°¥Äµ¦¦·µ¦ °
¡´µo°¦´Á¦ºÉ°·
3. µ¦Ä®o¦·µ¦°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
Á¸É¥ª·
4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¸É¥ª·

4.47

0.49

¤µ¸É»

4.18

0.80

¤µ

4.52

0.49

¤µ¸É»

3.67

0.57

¤µ

4.54

0.49

¤µ¸É»

4.19

0.72

¤µ

5. ªµ¤¨°£´¥ °Á¸É¥ª·

4.49

0.50

¤µ¸É»

4.23

0.74

¤µ¸É»

6. ¸É´ÉÁ¦ºÉ°·ªoµ ªµ ´Éµ¥
Å¤nÂ°°´
7. ªµ¤³°µ °®o°ÊÎµÁ¦ºÉ°·

4.51

0.50

¤µ¸É»

3.85

0.57

¤µ

4.48

0.50

¤µ¸É»

3.81

0.58

¤µ

8. ªµ¤Á}¤º°°µ¸¡Äµ¦ÂoÅ {®µ °
¡´µo°¦´Á¦ºÉ°·

4.56

0.49

¤µ¸É»

3.98

0.71

¤µ

3. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโ ดยสารทีร่ บั การบริการของสาย
การบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ทัง้ 3 สายการบิน ดวยเครือ่ งมือ
ในการวิ เ คราะห ค วามสํ า คั ญ และผลการดํ า เนิ น งาน (Importance Performance Analysis: IPA)
ไดผลการวิจัย ดังนี้
3.1. ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบวา คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ
ตอการบริการทีไ่ ดรบั จากสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงอยูใ นระดับสูงซึง่ ตกอยูใ น Quadrant II หมายถึง
ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี
ทั้งดานการบริการภาคพื้นดิน และดานการบริการบนเครื่องบิน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ
สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินและดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA
3.2. ผลการเปรียบเทียบดานการบริการภาคพื้นดินในภาพรวม พบวา ดานการบริการ
ภาคพืน้ ดิน มีคะแนนเฉลีย่ ของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ นระดับสูง ซึง่ ตกอยูใ น Quadrant II หมายถึง
ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี
โดยกลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการภาคพื้นดินทุกประเด็นสูงกวาระดับ
ความพึงพอใจ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ
สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินในภาพรวม ดวย IPA
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3.3. ผลการเปรียบเทียบดานการบริการบนเครือ่ งบินในภาพรวม พบวา ดานการบริการบน
เครื่องบิน มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูในระดับสูง ซึ่งตกอยูใน Quadrant II
หมายถึง ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการ
ไดเปนอยางดี ทั้งนี้กลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเครื่องบินทุกประเด็น
สูงกวาระดับความพึงพอใจ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ
สายการบินคุณภาพสูงดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ จากที่ผลการวิจัยพบวา
ผูโดยสารที่เดินทางกับทั้ง 3 สายการบิน มีระดับความคาดหวังมากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายปจจัย
ดานภาคพื้นดิน พบวาสวนใหญมีความคาดหวังความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน และดานการบริการ
บนเครื่ อ งบิ น มี ค าดหวั ง ความเป น มื อ อาชี พ ในการแก ไ ขป ญ หาของพนั ก งานต อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น
ในขณะที่ความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปจจัยดานภาคพื้นดิน พบวาสวนใหญ
มี ค วามพึ ง พอใจจากการได รั บ การบริ ก ารที่ ดี จ ากพนั ก งานภาคพื้ น ดิ น และด า นบริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น
พบวา ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของเทีย่ วบิน ซึง่ เมือ่ นํามาเปรียบเทียบโดยใชเครือ่ งมือในการวิเคราะห
ความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA) แลวปรากฏวาอยูใน Quadrant II โดยดานภาคพื้นดินมีคะแนน
เฉลีย่ ของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ นระดับสูง และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานภาคพืน้ ดิน
ทุกประเด็นสูงกวาระดับความพึงพอใจ สวนดานการบริการบนเครื่องบินมีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง
และความพึงพอใจอยูในระดับสูง และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเครื่องบิน
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ทุ ก ประเด็ น สู ง กว า ระดั บ ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง หมายถึ ง ทุ ก ป จ จั ย เป น สิ่ ง ที่ ผู  โ ดยสารให ค วามสํ า คั ญ
และสายการบินสามารถตอบสนองไดเปนอยางดี สอดคลองกับ Kankaew (2012) ศึกษาเรือ่ งความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน: กรณีศึกษาสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
ในประเทศไทย โดยการนําเทคนิค IPA มาวิเคราะห พบวาสายการบินกรุงเทพทุกปจจัยของความคาดหวัง
และความพึงพอใจอยูใน Quadrant II ในทุกปจจัย สามารถตีความไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับทุกปจจัยยอยในการบริการของภาคพื้นบินและสายการบินสามารถใหบริการไดดี และยังสอดคลองกับ
Jussapalo (2011) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑการทองเที่ยว
ของจั ง หวั ด สงขลา พบว า การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ
ของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑ การทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาแตละดานดวยเทคนิค IPA คะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูใน Quadrant II แสดงวา มีความสมดุลระหวาง
คาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วกั บ ความสามารถของผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารท อ งเที่ ย วในการสร า งความพึ ง พอใจ
ใหเกิดขึน้ ซึง่ ขอคนพบจากการวิจยั ในครัง้ นีส้ อดคลองกับ Lovelock & Wright (2002) ทีไ่ ดระบุถงึ ความคาดหวัง
ของลูกคาเกิดขึ้นจากชื่อเสียง 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
ที่ ไ ด รั บ จากการบริ ก าร เกิ ด เป น ภาพรวมของงานบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง สามารถสร า งให เ กิ ด ขึ้ น โดย
1) การเปนมืออาชีพและมีทกั ษะของผูใ หบริการ 2) ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ ชบริการ ลูกคาจะเกิดความรูส กึ
ไดจากการที่ผูใหบริการสนใจที่จะแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยทาทีที่เปนมิตรและชวยแกไขปญหาไดทันที
3) การทีส่ ามารถเขาพบไดงา ยและมีความยืดหยุน ในการใหบริการ ลูกคาจะตัดสินใจจากสถานทีต่ งั้ สํานักงาน
และเวลาที่ใหบริการของพนักงานและระบบการบริการที่จัดเตรียมเพื่ออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มที่
4) ความไววางใจ และความเชื่อถือได ลูกคาสามารถรับรูได จากเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผูใหบริการ
ปฏิบัติไดตามที่ไดตกลงกันไว 5) การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ เมื่อใดก็ตามที่เหตุการณนั้น
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณที่ผิดไปจากปกติและผูใหบริการนั้นสามารถที่จะแกไข
สถานการณนั้นๆ ไดในทันทวงที สามารถกอบกูสถานการณใหกลับสูสภาพปกติดวยวิธีการที่เหมาะสม และ
6) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ลูกคาจะเชื่อในชื่อเสียงของผูใหบริการจากการที่ผูใหบริการภายในขอบเขต
ของหน า ที่ ท างการบริ ก าร โดยเฉพาะในการสร า งความประทั บ ใจแก ลู ก ค า /ผู  โ ดยสารเป น สิ่ ง สํ า คั ญ
ซึ่ง Treesuwan (2006) & Tansiri (2016) ไดระบุลําดับความสําคัญเรื่องการสรางความพึงพอใจและ
ความประทับใจ ไดแก 1) การใชกิริยาวาจาที่สุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส/ไมแสวงหาผลประโยชน/กระตือรือรน
2) มี ก ารให บ ริ ก ารที่ ถู ก ต อ งและรวดเร็ ว 3) มี ก ารให บ ริ ก ารเป น กั น เอง 4) มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ/
มีความรูในการใหบริการ/บริการดวยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/สถานที่ ที่ใชตอนรับตองเหมาะสมและ
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อํานวยความสะดวกไดเปนอยางดี ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารมีความคาดหวังบริการที่จะไดรบั จาก
สายการบินทุกๆ สายการบินในระดับที่มากที่สุด เนื่องจากปจจุบันมีสายการบินตนทุนตํ่าหลายสายการบิน
ที่ใหบริการ ทําใหลูกคาหรือผูโดยสารมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น สายการบินจึงมีการแขงขันกันมากขึ้น
ในการแยงชิงสวนแบงการตลาดและการนําเสนอการบริการที่สมบูรณแบบ จึงนําไปสูการพัฒนาการบริการ
ในหลายๆ ดานสงผลใหผูโดยสารมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุดจากทุกๆ สายการบิน
ในสวนของการนํามาเปรียบเทียบโดยใชเครือ่ งมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน
(IPA) นั้น ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Chen & Chang (2005) ซึ่งไดทําการศึกษา
คุณภาพของกระบวนการใหบริการสายการบินในไตหวันที่พบวา การบริการภาคพื้นดินกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงานภาคพื้นดินและพนักงานรับจองตั๋วโดยสาร
ความมีประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานภาคพืน้ ดินและพนักงานรับจองตัว๋ โดยสารความสะดวกสบาย
ในออกตั๋วโดยสารและการเช็คอินและสายการบินก็ใหบริการไดดซี ึ่งประเด็นที่ผูโดยสารใหความสําคัญอยูใน
Quadrant II ทุกประเด็นสําหรับประเด็นที่ผูโดยสารเห็นวาสําคัญและสายการบินยังบริการไดไมดีพอ
ซึ่ ง ตกอยู  ใ น Quadrant I และสายการบิ น ควรปรั บ ปรุ ง ได แ ก ค วามสามารถของพนั ก งานภาคพื้ น ดิ น
ในการจัดการกับปญหาในสถานการณที่ไมคาดคิด การจัดการกับสัมภาระของผูโดยสาร การจัดการขอรอง
เรียนของผูโ ดยสารของพนักงานภาคพืน้ ดินและตารางบินทีเ่ อือ้ ตอการเลือกเดินทางและผลการวิจยั ของ David
& Robin (2003) ที่ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูโดยสารตอการบริการของสายการบินโดยใช
กรณีศึกษาที่เกาะฮองกงซึ่งพบวาผูโดยสารใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือความตรงตอเวลาของเทีย่ วบินและลําดับทีส่ ามคือ ความกระตือรือรน ทัศนคติของพนักงานในการชวยเหลือ
และแกไขปญหาใหกับผูโดยสารรวมถึง Pipatchaisiri (2012) ไดศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย พบวาโดยการลดราคาบัตรโดยสาร
เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกใชบริการมากทีส่ ดุ ดานการสงมอบบริการโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยปจจัย
ความตรงต อ เวลาในการออกเดิ น ทางและถึ ง ที่ ห มายเป น สิ่ ง ที่ ก ลุ  ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด
ดานพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ
บนเครื่องบินเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด Kittichai & Chaiyan (2007) ไดศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการบินตนทุนตํ่าและสายการบินไทย พบวาสายการบินไทย
ผูโดยสารมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัย และราคาคาโดยสารมากที่สุด รวมถึง Vittavat (2006)
ไดทําวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทย พบวา เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการสํารองที่นั่งผานเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ต
มี ค วามสะดวกและไม ซั บ ซ อ น รองลงมาคื อ ป จ จั ย ด า นบุ ค คลหรื อ พนั ก งาน ที่ เ กี่ ย วกั บ อั ธ ยาศั ย และ
ความเปนมิตรของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
ของอุปกรณที่ใหบริการบนเครื่องบิน สอดคลองกับ Feng & Jeng (2005) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธ
ในการพัฒนาการบริการของสายการบิน UNI AIR โดยใชเทคนิค IPA พบวาสําหรับการบริการที่ผูโดยสาร
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ไดรับและรูสึกพึงพอใจไดแก การสํารองที่นั่ง การบริการภาคพื้นดิน การบริการบนเครื่องบิน การสงมอบ
สัมภาระ การตอบสนองตอขอรองเรียนและความปลอดภัย ทั้งนี้ จะเห็นไดวาผลการวิจัยที่ปรากฏจากหลายๆ
ประเทศ ผูโดยสารในแตละประเทศมีความคาดหวังและความพึงพอใจ รวมถึงการใหระดับความสําคัญ
ของแตประเด็นการบริการที่แตกตางกันออกไปซึ่งขึ้นอยูกับความแตกตางดานความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม
สภาพแวดลอมของแตละประเทศหรือปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จากผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญซงึ่ เปนผูใ ชบริการมีอายุอยูใ นชวง 21-30 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปนเจาของธุรกิจ ระดับรายไดอยูที่ 20,001-30,000 บาท และมีวัตถุประสงค ในการมา
เชียงใหมเพื่อติดตอเรื่องธุรกิจ จากขอคนพบที่ไดแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของกลุมผูใชบริการสายการบิน
ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นและเริ่มเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน ที่มีแนวโนมการเดินทางที่สูงขึ้นและเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่า เนนเรื่องจํานวนเที่ยวบินมากและครอบคลุมไปยังหลายพื้นที่และหลายประเทศ
แตในปจจุบันจะเห็นไดวามีบริษัทสายการบินตนทุนตํ่าเปดตัวขึ้นหลายสายการบิน จึงทําใหการใชบริการ
ไมไดจําเพาะเจาะจงไปยังสายการบินใดสายการบินหนึ่ง ซึ่งทําใหผูใชบริการเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพ
และการบริการของแตละสายการบินมากขึ้น ทั้งในการดานคุณภาพการบิน คุณภาพการบริการ ดานราคา
ดานความสะดวกสบาย และอื่นๆ เพื่อใหไดสายการบินที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด แตถึงอยางไรก็ตามปจจัย
สําคัญที่สุดในการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า คือราคาตั๋วโดยสาร สอดคลองกับ Kotler (2000) ที่กลาววา
นักการตลาดและฝายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของพยายามสรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิม่
(Value Added) การสรางคุณคาเพิ่มจากการผลิต การตลาด รวมทั้งการทํางานรวมฝายตางๆ โดยยึดหลัก
การสรางคุณภาพรวม (Total Quality) คุณคาจากความแตกตางทางการขันแขง (Competitive Differentiation)
คุณคาที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคาและตนทุนของลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา

สรุป
ผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ใหความสําคัญ
กับความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด และความความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสายการบินก็สามารถ
ตอบสนองผูโ ดยสารไดเปนอยางดี ดังนัน้ สายการบินควรรักษาระดับการบริการและการปฏิบตั งิ านในภาคพืน้ ดิน
และการบริการบนเครื่องที่ดีตอไป และใหมากยิ่งขึ้นไปใหเกินความคาดหวังของผูโดยสาร โดยการวิเคราะห
พฤติกรรมของลูกคาหรือผูใ ชบริการแลวนัน้ สายการบินเองจําเปนตองใหความสําคัญกับ “ความเปนมืออาชีพ
ในการใหบริการ” โดยตองใหความสําคัญกับการบริการทีด่ ที จี่ ะชวยใหกจิ การประสบความสําเร็จอยางตอเนือ่ ง
ประกอบกับสถานการณทางการตลาดที่มีการแขงขันกันสูงขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วจากสภาวะทางสังคมและสภาพแวดลอมดังทีก่ ลาวมาแลวนัน้ ผูป ระกอบการ
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงซึ่งมีอยูหลายสายการบินในปจจุบัน จําเปนจะตองศึกษาวิเคราะห
และพัฒนากลยุทธการตลาดของธุรกิจตนเองอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อผลกําไรและความอยูรอด
ของกิจการในอนาคต โดยจําเปนตองพัฒนาปจจัยทุกดานไปพรอมๆ กัน ทัง้ ในสวนของการบริการภาคพืน้ ดิน
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บริการบนเครื่อง ดานกระบวนการบริการ การอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ การพัฒนาบุคลากร
การฝกอบรม และสรางความเปนมืออาชีพเนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวถือเปนตัวแทนที่เปนภาพพจน
ของสายการบินประกอบกับการสรางสรรคสงิ่ ใหมๆ ความแปลกแตกตาง เพือ่ สรางแรงจูงใจแกผมู าใชบริการ
แตอยางไรก็ตามสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีท่ งั้ ผูใ หบริการและผูร บั บริการทัง้ 2 ฝาย ตองพึงตระหนักคือ บทบาททีถ่ กู ตอง
เหมาะสมของตนเองเพื่อใหเกิดสภาวะความสมดุลระหวางความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ความอยูรอดของธุรกิจการบิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรใชแนวทางการวิจยั ในครัง้ นีเ้ พือ่ ทําการศึกษาในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัง้ ผูใ ชบริการภายในประเทศและ
ผูที่เดินทางไปตางประเทศ
2. ควรทํ า การศึ ก ษากลุ  ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ชาวต า งชาติ ซึ่ ง ใช บ ริ ก ารสายการบิ น ราคาประหยั ด
คุณภาพสูงภายในประเทศ เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการของลูกคาไดครอบคลุมทุกกลุม
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาและเพื่อศึกษาแนวทางสําหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้
และตําบลวังดินอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน เจาหนาที่การเงิน
และบุคลากรที่ทําหนาที่ทางการเงินของโรงเรียน ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คนเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง รวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจยั พบวา 1) ดานสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา แสดงให
เห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานครบทั้ง 7 ดาน
ไดแก 1.1) ดานการวางแผนงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ พรอมจัดประชุมชี้แจงแผน
งบประมาณใหแกบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของ 1.2) ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต ไดมกี ารคํานวนตนทุนของโครงการ
ตางๆ ในกระบวนการดําเนินงาน 1.3) ดานการจัดระบบการจัดซือ้ จัดจางโรงเรียนไดดาํ เนินขัน้ ตอนตามระเบียบ
พัสดุ พ.ศ. 2535 1.4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน
เพือ่ บริหารงานบัญชี 1.5) ดานการบริหารสินทรัพย โรงเรียนไดตรวจสอบความตองการสินทรัพย มีการควบคุม
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: hades-5000@hotmail.com
**อาจารยที่ปรึกษา (อาจารย ดร. ประจําหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑตามระบบ 1.6) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานจะมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานเปนวาระใหกบั หนวยงานตนสังกัดรับทราบ และ 1.7) ดานการตรวจสอบภายในโรงเรียนได
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบภายในพรอมทั้งใหรับการตรวจสอบภายในจากหนวยงานตนสังกัด
เพื่อแสดงถึงการบริหารงบประมาณที่โปรงใส 2) การศึกษาสภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบ
มุง เนนผลงาน แสดงใหเห็นถึงปญหางบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการบุคลากรดานการเงินภายใน
โรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีการบริหารงบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม
อีกทั้งยังบกพรองในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต ขาดความชํานาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ
ขาดการเชื่อมโยงของขั้นตอนในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียน 3) ขอเสนอแนะและแนวทาง
ในการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน ตองเชือ่ มโยงการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานทัง้ 7 ดาน
เขาดวยกันเพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ อาจตองจํากัดจํานวนโครงการใหเหลือเฉพาะ
โครงการสําคัญซึง่ จะชวยใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการสงเสริมเด็กนักเรียนใหสามารถ
นําวิชาความรูไปปฏิบัติเพื่อหารายไดโดยครูจะชวยสงเสริมหรือจัดตั้งเปนชมรม และการบริหารงบประมาณ
ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ผูอํานวยการ เจาหนาที่การเงิน และบุคลกรที่ทําหนาที่ดานการเงินจะตองมี
การสือ่ สารกับบุคลากรอืน่ ภายในโรงเรียน เพือ่ ชวยออกแบบวิธกี ารบริหารงบประมาณใหไปในทิศทางเดียวกัน

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
การปฏิรปู การศึกษาในปจจุบนั ไดกาํ หนดใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทําหนาทีส่ ง เสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ในเรือ่ งของการบริหารจัดการดานงบประมาณทีเ่ นนใหความสําคัญกับระบบการจัดซือ้ จัดจาง ปรับระบบการบัญชี
และการเงินใหเปนแบบพึงรับพึงจาย มีการเชื่อมโยงการคํานวณความคุมคาของระบบงบประมาณเทียบ
กับผลผลิต มีการรายงานผลทางการเงินและผลการดําเนินงานเพือ่ แสดงถึงความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งกําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และการตรวจสอบภายในตองเปนไป
ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานได (Office of the Basic Education
Commission,2004, 5)
ผลจากการปฏิรปู การศึกษาดังกลาว กอใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารลงสูเ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐพรอมกัน 5 ดาน คือ 1)
แผนปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารภาครัฐ 2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการพัสดุ
3) แผนการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ 5) แผนการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ ทัง้ นีใ้ นสวนของการปรับเปลีย่ นระบบงบประมาณและการพัสดุนนั้
กําหนดใหผูมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตองมีบทบาทในการรับผิดชอบตั้งแตขั้นตอน
การวางแผน การบริหารงบประมาณ และการรายงานผล โดยมุง เนนผลสําเร็จของงาน ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดกําหนดวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance – Based Budgeting: PBB)
(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดประสงคในการจัดทําแผนงบประมาณที่มุงเนนผลลัพธ 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) การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 6)การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
(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 หรือในบางปบางโรงเรียนในพื้นที่
หางไกลไมไดรับเงินงบประมาณ (Pornsakkul, 2007, 274) บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการบริหาร
งานดานการเงิน ทําใหการบริหารเงินไมมีประสิทธิภาพ (Muangkung, 2015, 78) และเจาหนาที่การเงินไมมี
ความชํานาญในการจัดทําระบบบัญชีรายรับ-รายจาย รวมไปถึงระบบการจัดซื้อจัดจางที่ไมมีประสิทธิภาพ
(Suphasorn, 2011, 38) กระทั่งในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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) การสงเสริมและการสนับสนุนจากทองถิ่นมีคอนขางนอย 2) การจัดสรรงบประมาณใหแก
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีคอนขางจํากัด 3) ขาดแคลนบุคลากรที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
และ 4) การลงทุนทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เมือ่ เทียบกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ (Office of the Basic Education Commission, 2004, 2)
จากสภาพปญหาที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุง เนนผลงานเพือ่ ใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้
และตําบลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยเปนขอมูลใหผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของนําไปใชในการวางแผนเพือ่ พัฒนา
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา
2. เพือ่ ศึกษาปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา
3. เพื่อหาแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา

102

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

ทบทวนวรรณกรรม
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2553 กําหนดใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ในการปกครองดูแลบํารุงรักษาและ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียนตลอดทั้งใหมี
ระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว
โปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบมุงเนนผลงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน (Suksodkiew, 2013) ดังนั้น การบริหารงาน
งบประมาณควรยึดหลักการและแนวคิดตอไปนี้
1. ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางการศึกษาของผูเ รียนในการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจา ยรายบุคคลสําหรับผูเ รียนใหแกโรงเรียนของรัฐ
และเอกชนอยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน
2. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดยให
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีความเปนอิสระในการตัดสินใจมีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน
3. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณใหแก
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอยางทั่วถึง
4. มุง พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
5. มุง เสริมสรางการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสนิ จากทุกสวน
ของสังคมมาใชเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนระบบการบริหารที่กระจายอํานาจการบริหาร
งบประมาณสูโรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงาน สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย รวมถึงมีการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบภายใตหลักธรรมมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดผลงาน
เพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานไปสูความสําเร็จไดนั้น โรงเรียนจําเปนตองพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน
ประกอบดวย (Ministryof Education, 2005)
1. การวางแผนงบประมาณ การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากความเหมาะสมและความสําคัญของโครงการที่อยูในความรับผิดชอบ โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม
เพื่อกําหนดโครงสราง วิสัยทัศน ตัวชี้วัด และผลผลิต ที่สนองยุทธศาสตรของโรงเรียน และความตองการ
ของทองถิ่น มีการจัดกรอบงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมไปถึงใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
เขามามีสวนรวม เพื่อใหการวางแผนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
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2. การคํานวณตนทุนผลผลิต คือ การดําเนินงานในการคิดคํานวณคาใชจายที่เปนตนทุนของ
แผนงาน/โครงการทีต่ อ งการดําเนินการ ตนทุนตอหนวยการผลิตจึงเปนตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลผลิตทั้งทางตรงและ
ทางออม โรงเรียนควรจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหและบันทึกผลความคุมคาของตนทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสิ่งของหรือบริการที่มี
คุณภาพ ตรงกับความตองการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม วางแผนการจัดซื้อจัดจางและการเก็บ
รักษาหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตองจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง นอกจากนีก้ ารบริหารทีเ่ ปนไปตามระเบียบ ยังแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของการบริหารงบประมาณ
4. การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ เปนการดําเนินการเพือ่ ควบคุมงบประมาณ
ควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การจัดการระบบ
การเงินของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดไดนั้น จะตองมีการวางแผนการใชจายเงิน
กํากับการใชจายใหเปนไปตามระบบรวมถึงวิเคราะหความคุมคาของการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. การบริหารสินทรัพย เปนการดําเนินงานจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยภายในโรงเรียน
ใหเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการวางแผนกําหนดความตองการพัศดุ ครุภัณฑ และสินทรัพยตางๆ ภายใน
โรงเรียน การบริหารสินทรัพยนั้นจะตองเปนระบบและตองเปนไปตามระเบียบพัสดุ
6. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปนการรายงานเพือ่ นําเสนอขอมูลทางการเงิน
โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของโครงการตางๆ ภายในโรงเรียนการรายงานทางการเงิน
และผลการดําเนินงานถือเปนเครือ่ งมือสําคัญในการแสดงผลสรุปการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพราะ
จะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานในแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน
และเพื่อแสดงความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายเงิน รวมถึงการแสดงถึงการ
ใชจายเงินตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
7. การตรวจสอบภายใน เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงการบริหารดานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะหและ
ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยมีหนวยงานตนสังกัด
กํากับดูแล ใหคาํ ปรึกษาอยางเทีย่ งธรรม เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนใหดขี นึ้ รวมถึงชวยใหโรงเรียน
บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสําหรับ
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ
เจาะลึกตามขั้นตอนดังนี้
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1. ผูใหขอมูลไดแก ผูอ ํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้และตําบลวังดิน จํานวน 10 คน
และเจาหนาที่การเงินและบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงิน จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน
ปการศึกษา 2559
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ ที่มีลักษณะแบบกึ่งมีโครงสราง คําถามในการ
สัมภาษณนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นคําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยสรางเปนคําถามใหครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยและเนื้อหาของคําถามเปนลักษณะของคําถาม
ปลายเปด แนวคําถามเจาะจงประเด็นของการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน และตัวอยางกรณีศกึ ษา
แนวทางการนําไปปรับใช มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของคําถามโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ตรวจสอบข อ คํ า ถามในการสั ม ภาษณ ใ ห ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ค วามถู ก ต อ งเหมาะสม
ตามโครงสราง และภาษาที่ใชเหมาะกับการใชในการเก็บขอมูลในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร เพือ่ ใชเปนขอมูล
ในการสร า งแบบสั ม ภาษณ และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ โดยในการสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย
ทําการจดบันทึกระหวางการสัมภาษณและบันทึกเทป แยกเปนคําถามเพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ
สภาพปญหาจากการบริหารและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ
4. การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั นําขอมูลทีไ่ ดจากการถอดเทปและการบันทึกการสัมภาษณมาวิเคราะห
และทําความเขาใจในภาพรวม พรอมพิจารณาประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุง เนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน สภาพปญหาจากการบริหารและขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา จากนั้นผูวิจัยไดทําการสรุป
ขอมูลและจัดหมวดหมู นําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา
1) ดานการวางแผนงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหกับ
คณะครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ทราบ พร อ มทั้ ง มี ก ารบั น ทึ ก การใช ง บประมาณตามแผนโครงการ
ทุกปงบประมาณ โดยทางโรงเรียนจะนําแผนโครงการทั้งหมดเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อรับทราบ 2) ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต
ตนทุนการผลิตของโรงเรียนมาจากงบประมาณที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรใหหรือจากเงินและทรัพยสิน
ที่ไดรับบริจาคจากหนวยงานอื่นๆ หรือจากผูปกครองของนักเรียน ซึ่งงบประมาณดังกลาวจะนํามาจัดสรร
ตามโครงการตางๆ ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดทํารายงานแผนโครงการตางๆ เพื่อรับทราบความกาวหนาและ
การบรรลุวัตถุประสงคของการคํานวณตนทุนผลผลิต 3) ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางโรงเรียนมีการ
จัดทําเอกสารการจัดซือ้ จัดจางอยางเปนระบบและเปนปจจุบนั สามารถตรวจสอบได มีการแตงตัง้ คณะกรรมการ
ภายในโรงเรียนเพื่อทํางานดานการจัดซื้อจัดจาง และมีการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัดเปนประจํา
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4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินเพื่อจัดทํา
บัญชี รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด จัดทําเอกสารทุกรายการเปนปจจุบนั และสามารถ
ตรวจสอบได พรอมทั้งนําเสนอผูอํานวยการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบทุกวาระ นอกจากนี้
มีการควบคุมและตรวจสอบการฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นภายในโรงเรียน 5) ดานการบริหาร
สินทรัพยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบที่กําหนดไว มีการวางแผนสํารวจความตองการในการจัดซื้อจัดจาง
โดยมีการดําเนินการจัดหา บํารุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภณ
ั ฑ แตงตัง้ คณะกรรมการในการรับผิดชอบ
และรายงานการบริหารสินทรัพยตา งๆ ภายในโรงเรียนเมือ่ สิน้ ปงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
6) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการรายงานผลเปนประจําทุกสิน้ ปงบประมาณ
ซึ่ ง เป น ไปตามกระบวนการและมี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล การเงิ น ของโรงเรี ย นและรายงานให กั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบ
สามารถตรวจสอบได และ 7) ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
สวนปญหาในการบริหารงานพบวา 1) การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยง
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ
ไมครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร
งบประมาณดังกลาวไปใช 2) งบประมาณทีไ่ ดในแตละปไมเทากัน หรืองบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนิน
โครงการตางๆ หรือหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหไมสามารถเริม่ ดําเนินงานไดตามแผนที่
วางไว สงผลใหการดําเนินโครงการไมสําเร็จหรือไมมีประสิทธิภาพ 3) บุคลากรที่ทํางานดานการเงินภายใน
โรงเรียนสวนใหญไมไดจบการศึกษาดานการเงินโดยตรง ขาดความรูค วามเขาใจในระเบียบและวิธกี ารบริหาร
งบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหการวางแผนงบประมาณซึ่งเปนขั้นตอนแรกและขั้นตอนสําคัญของ
การบริหารงบประมาณเกิดความคลุมเครือ และบางโรงเรียนผูบ ริหารตองทําหนาทีใ่ นการบริหารดานงบประมาณเอง
อีกทัง้ เจาหนาทีก่ ารเงินขาดความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณทีถ่ กู ตองเหมาะสม 4) บุคลากร
ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต โดยใหเหตุผลวาตนทุนการผลิตที่เปนสินทรัพย
อืน่ ทีไ่ มใชตวั เงินไมสามารถนํามาคํานวณมูลคา และบางปไดรบั สินทรัพยทไี่ มใชตัวเงินจากหนวยงานภายใน
สังกัดหรือหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมากทําใหเกิดความสับสนและเกิดความลาชา 5) มีความลาชาใน
กระบวนการการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนโดยเฉพาะในขั้นตอนการเสนอราคาสินคา อีกทั้งเจาหนาที่ขาด
ความชํานาญในการจัดทําระบบ E – GP (Electronic Governance Procurement) หรือศูนยกลางจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและ 6) ครูและเจาหนาที่การเงินโดยสวนใหญจะเปนครูผูสอน และ
ในการปฏิบตั ดิ า นการเงิน มีเอกสาร/หลักฐานทีจ่ าํ เปนตองดําเนินงานเปนจํานวนมาก ในขณะทีม่ เี วลาในการจัดทํา
เอกสารนอย ทําใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
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สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ พบวา 1) ตองเชือ่ มโยงการบริหารงบประมาณ
แบบมุง เนนผลงานทัง้ 7 ดานเขาดวยกัน โดยเริม่ จากการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับขนาดของโครงการ
มีการคํานวณตนทุนและผลผลิตที่เพียงพอตอการดําเนินโครงการ จัดทําระบบการจัดซื้อจัดจางโดยเนนที่
ความคุมคาของปจจัยการผลิตเปนสําคัญ มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อติดตามการดําเนินการสรุป
และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบ มีการบริหารสินทรัพยเพื่อใหโครงการที่แลวเสร็จมีอายุ
การใชงานนานมากขึ้นและมีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ในการบริหาร
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ทางโรงเรียนจะตองแบงงบประมาณสวนหนึ่งหรือ
ทัง้ หมดไวสาํ หรับโครงการทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ กอน ทัง้ นีใ้ นการดําเนินโครงการ ผูอ าํ นวยการรวมถึงบุคลากรภายใน
โรงเรียนอาจจะตองลงแรงในการกอสรางเพือ่ ประหยัดตนทุนในการวาจางผูร บั เหมา 3) สงเสริมใหเด็กนักเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถนําวิชาความรูไปหารายเสริม ซึ่งจะตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริม
หรือชวยจัดตั้งเปนชมรม และ 4) การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิต
ที่ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผูบริหาร เจาหนาที่การเงิน และบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงิน
จะตองมีการสื่อสาร และออกแบบวิธีการบริหารใหเปนที่เขาใจตรงกัน และอาจจะตองนําเสนอวิธีการ
ใหบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนทราบดวย

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยคนพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา
ดานการวางแผนงบประมาณ แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการจัดโครงสรางการบริหาร
งบประมาณ โดยผูบ ริหารจะจัดประชุมเพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดของงบประมาณ พรอมจัดทําแผนกลยุทธเพือ่ นําไป
ใชในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคลองกับแนวปฏิบตั ใิ นการวางแผนงบประมาณของ 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
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่ใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธ
ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง โรงเรียนไดดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 มีระบบ
ขั้นตอนดานการจัดซื้อจัดจาง และวิธีการจายเงินใหแกผูขาย/ผูจางตามระเบียบ มีระบบการจัดซื้อจัดจาง
ตามขั้นตอนมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บางโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการ
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ดานการจัดซือ้ จัดจางทีม่ คี วามรับผิดชอบ เพือ่ ตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง สอดคลองกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2005, 38 - 41) ระบุไว นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Prombut (2008, 89) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และพบวา โรงเรียนมีการบริหาร
การจัดซือ้ จัดจาง เปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับขัน้ ตอน
ที่มีความโปรงใสและตรวจสอบยอนหลังได
ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน
เพื่อจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่ ําหนดโดยสถานศึกษามีเอกสารทางการบัญชี
ประเภทตางๆ และมีการลงบัญชีอยางถูกตองเปนปจจุบนั ตรวจสอบได มีกระบวนการบันทึกควบคุมการเบิกจาย
เงินงบประมาณและมีหลักฐาน/เอกสารอางอิงทีใ่ ชในการอนุมตั กิ ารลงรายการทางบัญชี ซึง่ เปนไปตามระเบียบ
ของกรมสามัญศึกษา (Department of General Education, 2001, 26) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของSunonnam (2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานในโรงเรียนดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณอยูในระดับมาก อันเนื่องมาจากผูบริหาร
และเจาหนาที่การเงิน มีการบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน และมีกระบวนการในการตรวจสอบยอนหลัง
ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนมีการรายงานผล
เปนประจําตามวาระ เชน รายงานประจําวันรายงานประจําเดือน รายงานประจําภาคเรียน หรือรายงานประจํา
ปการศึกษาตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียน กรมสามัญศึกษา (Department of
General Education, 2001, 28) ที่กําหนดใหผูบริหารใหการสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานใหมกี ารรายงานการใชงบประมาณในสถานศึกษา กําหนดวัตถุประสงคของแผนงาน และมีการวิเคราะห
ความคุมคาของแผนงานโดยละเอียด อีกทั้ง ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Sunonnam (2011)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนดานการรายงาน
ทางการเงินและผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนกําหนดใหมีการบันทึกรายจาย
ของโรงเรียน และจัดทําเปนรูปเลมรายงานพรอมเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานการบริหารสินทรัพย โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบ และมีการวางแผนสํารวจความตองการ
ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการจัดหา บํารุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบ และรายงานผลดานการบริหารสินทรัพยแก ผูอํานวยการซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยผู  อํ า นวยการให ค วามสํ า คั ญ ต อ การสนั บ สนุ น งานบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ข องโรงเรี ย น
ก อ ให เ กิ ด การใช ท รั พ ย สิ น อย า งคุ  ม ค า ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวทางการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ใ นโรงเรี ย นของ
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กรมสามัญศึกษา (Department of General Education,2001 cited in Sangkla, 2005, 33)
ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ทั้งนี้
โรงเรียนไดจัดทํา กระบวนการการตรวจสอบภายในที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากฝายบริหารงานของ
โรงเรียน สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา (Department of General Education, 2001 cited in Sangkla,2005, 37)
นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sangkla (2005, 81 – 83) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับสภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุ  ง เน น ผลงานของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 โดยผลการศึ ก ษา
พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานในโรงเรียนดานการตรวจสอบภายในอยูใ นระดับมาก
โดยไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป
2. สภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ป ญ หาของการบริ ห ารงบประมาณในโรงเรีย นประถมศึก ษาโดยทั่ว ไปจะเป น ป ญ หาด า น
งบประมาณที่ไดรับมาไมเพียงพอ หรือการจัดสรรงบประมาณมีความลาชา บุคลากรที่ทํางานดานการเงิน
ภายในโรงเรียน สวนใหญขาดความรูค วามเขาใจในระเบียบและวิธกี ารบริหารงบประมาณทีถ่ กู ตองเหมาะสม
นอกจากนี้ยังประสบปญหาในดานการคํานวณตนทุนผลผลิต อีกทั้งมีความลาชาในกระบวนการการจัดซื้อ
จัดจาง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเสนอราคาสินคา เพราะเจาหนาที่ขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ
E – GP (Electronic Governance Procurement) หรือ ศูนยกลางจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ซึง่ สภาพปญหาดังกลาวเปนปญหาทีม่ กี ารระบุไวในงานวิจยั หลายชิน้ ทีผ่ า นมา อาทิ งานวิจยั ของ Prombut (2008)
Muangkung (2015) Sunonnam (2011) & Muangkung (2015) ซึ่งตางพบวา งบประมาณไมเพียงพอตอ
การบริหารและบุคลากรขาดความรูค วามเขาใจในการบริหารงานดานการเงิน ทัง้ นีใ้ นการศึกษาสภาพปญหา
การบริหารงบประมาณ ผูวิจัยพบวา การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยงกันในแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ
ไมครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปใช
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ
จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี และจากขอมูลการสัมภาษณของผูบ ริหารและเจาหนาทีก่ ารเงิน
สามารถนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบการเชือ่ มโยงการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานทัง้ 7 ดานเขาดวยกัน
โดยเริ่มจาก
3.1 การวางแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการที่ตองการดําเนินการ
จากนั้นจึงคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการเพื่อกําหนดตนทุนหรือลดตนทุนการผลิตในระหวางดําเนินการ
แลวจึงเขาสูก ระบวนการจัดซือ้ จัดจางโดยมีหลักการคือ เลือกซือ้ วัสดุอปุ กรณหรือวาจางบุคลากรทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ
ในราคาที่ตํ่าที่สุดที่เปนไปไดแตมีประสิทธิภาพที่คุมคาในระดับหนึ่ง ในการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณนัน้ จะตองมีการบันทึกบัญชีใหเปนปจบุ นั ทัง้ นีก้ ารบันทึกบัญชีไมเพียงแตเพือ่ ใหไดรายงานทางการเงิน
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แตยังหมายถึงการตรวจสอบและควบคุมรายจายไมใหเกินกวาที่ไดจัดสรรงบประมาณไว ตอมาในขั้นตอน
การรายการทางการเงินและผลการดําเนินงานสามารถใชหลักฐานทางการเงินจากการบันทึกบัญชีเพื่อเปน
การรายงานทางการเงินได ทัง้ นีจ้ ะตองรายงานผลการดําเนินงานพรอมทัง้ ระบุถงึ ปญหาและอุปสรรคระหวาง
การดําเนินการ และระบุวิธีการแกไขปญหา พรอมผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหา เพื่อเปนกรณีศึกษาและ
แนวทางในการดําเนินโครงการครั้งตอๆ ไป ในการบริหารสินทรัพยจะตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาสภาพของ
โครงการ โดยจะตองคํานวณรายจายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบํารุงรักษาเขาไปในขั้นตอนการคํานวณตนทุน
ผลผลิต และดานการตรวจสอบภายในควรใหคณะกรรมการจากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ/หรือคณะ
กรรมการจากการแตงตัง้ ภายในโรงเรียน ทําหนาทีต่ รวจสอบตัง้ แตขนั้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดทาย เพือ่ ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการทํางาน รวมถึงแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินงานของผูอ าํ นวยการและบุคลากร
ทางการเงินภายในโรงเรียนซึ่งแนวทางในการบริหารงบประมาณดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุง เนนผลงาน ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเปนผูก าํ หนดการปฎิบตั ติ งั้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2543
(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแผนงบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธของภาครัฐ
ในการพัฒนาระบบการรายงานผลดานการบริหารงบประมาณ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจสูหนวยงานระดับลาง
3.2 การบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อดําเนินโครงการภายในโรงเรียนนั้น จะตอง
คํานึงถึงความสําคัญโครงการทีต่ อ งการดําเนินการกอน โดยอาจจะตองพักหรือหยุดการดําเนินโครงการอืน่ ๆ ไว
โดยในแตละปอาจจะสําเร็จเพียงหนึ่งหรือสองโครงการ และเพื่อเปนการลดตนทุนในการดําเนินงาน
ผูอ าํ นวยการรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน หรือผูป กครองของเด็กนักเรียนอาจจะตองรวมมือกันในการดําเนินงาน
ดังตัวอยางกรณีศึกษาจากโรงเรียนในตําบลวังดิน ที่สรางอาคารสถานที่ในกิจกกรมหรือโครงการที่สามารถ
ทําไดเองแทนการวาจางบุคลากรภายนอก เชน การจัดสถานทีง่ านกีฬาสีของโรงเรียน งานซอมแซมบํารุงรักษา
อาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนใหมตอ เติมอาคารหรือซอมแซมสวนทีเ่ สียหาย รวมถึงซอมแซมอุปกรณการเรียน
อื่นอยางโตะและเกาอี้ นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนะวิธีการลดตนทุนของโรงเรียนโดยนําวัสดุเหลือใชภายใน
โรงเรียนมาสรางโครงการ เชน รื้อไมจากอาคารเกาที่ไมใชแลวมาทําเปนเวทีการแสดงของเด็กนักเรียน
การสรางอาคารอเนกประสงคเพือ่ ลดตนทุนการกอสรางอาคารหลายหลัง (สรางโรงอาหารโดยมีเวทีการแสดงดวย
จัดซื้อชั้นหนังสือไปไวในแตละหองเรียนเพื่อเปนมุมหองสมุด) เปนตน ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา การปฏิบัติดังกลาว
นอกจากจะเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแลวยังสอดคลองกับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย
3.3 ผูอาํ นวยการโรงเรียนสงเสริมเด็กนักเรียนใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถนําวิชา
ความรูเพื่อหารายเสริม ซึ่งตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริมหรือชวยจัดตั้งเปนชมรม ดังกรณีศึกษาจาก
โรงเรียนในตําบลลี้ ที่แนะนําวา ในการสอนวิชาเกษตร ครูผูสอนจะใหเด็กนักเรียนเรียนรูการทําการเกษตร
โดยวิธีการปฏิบัติจริง โดยพืชผักที่ไดจากการเกษตรสามารถนําไปขายเพื่อสรางรายได หรือใหคนครัวภายใน
โรงเรียนนําไปประกอบอาหารใหเด็กนักเรียนได การใหเด็กนักเรียนเปนพอคาหรือแมคาเมื่อมีการจัดงาน
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โรงเรียน โดยบุคลากรภายในโรงเรียนและผูปกครองจะชวยสนับสนุนและใหความชวยเหลือ นอกจากนี้
ยังสงเสริมใหเด็กนักเรียนรูจักการทําการกุศล เชน ชวยเก็บขยะภายในชุมชน การชวยดําเนินงานงานวัดหรือ
งานตางๆ ภายในชุมชน หรือแมแตการฝกงานภายในสถานพยาบาลและสถานีอนามัย ซึ่งวิธีการดังกลาว ยัง
แสดงใหเห็นถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงบประมาณโรงเรียน ที่ผสมผสาน
หลักการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานอีกกรณีหนึ่ง
3.4 เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหไมมีงบประมาณเพียงพอในการจาง
บุคลากรดานการเงินโดยตรงทําใหการปฏิบตั งิ านในดานการเงินอาจจะไมถกู ตองตามหลักการ อยางไรก็ตาม
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิตที่ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง
ผูอํานวยการในโรงเรียนของตําบลวังดินจึงมีวิธีการใหผูอํานวยการ เจาหนาที่การเงิน และบุคลกรที่ทําหนาที่
ดานการเงิน จะตองมีการสือ่ สารและออกแบบวิธกี ารบริหารงบประมาณใหเปนทีเ่ ขาใจตรงกันและอาจจะตอง
นําเสนอวิธีการใหบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนทราบดวยซึ่งจะเนนหลักใหทราบถึงโครงการที่โรงเรียนตอง
การดําเนินงาน งบประมาณที่ไดมาสําหรับโครงการและวิธีการลดตนทุนในระหวางการดําเนินโครงการ
ทัง้ นีโ้ ครงการนัน้ จะตองมีความสําคัญทีจ่ ะสามารถเพิม่ การผลิตผลงานทางวิชาการ และ/หรือดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ/หรือดานกิจกรรมอื่นๆ ใหกับโรงเรียนได

สรุป
จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีการนําเอา
รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาปรับใชในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนครบ
ทัง้ 7 ดาน โดยมีการประยุกตใชใหสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรทีม่ อี ยูภ ายในโรงเรียน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามระบบดังกลาวและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตอตนสังกัดได อยางไรก็ตามจะเห็นได
วายังมีปญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุสวนใหญพบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
งานทีถ่ กู ตอง อีกทัง้ ยังขาดความชํานาญเนือ่ งจากไมไดปฏิบตั งิ านดานการเงินภายในโรงเรียนโดยตรง บุคลากร
ไมไดรับการอบรมที่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดบุคลากรทางดานการเงินที่จะสามารถปฏิบัติงานและสอนงานให
กับบุคลากรคนอื่นๆ ได โดยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้ การฝกและปฏิบัติควรมี
การเชื่อมโยงขั้นตอนของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง 7 ดานเขาดวยกัน และสามารถที่จะ
เลือกปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งกอนได ผูบริหารและเจาหนาที่การเงินจะตองพยายามหาวิธีการลด
ตนทุนผลผลิต เพือ่ การบริหารงบประมาณทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในบางปการศึกษา
ผูบ ริหารจําเปนจะตองละทิง้ การดําเนินโครงการบางโครงการเพือ่ ทีน่ าํ เงินงบประมาณมาใชในโครงการทีส่ าํ คัญ
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 เพียงหนึ่งหรือสองโครงการ เพราะการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไปใหกับโครงการ
ที่มากเกินความจําเปน ทําใหประสิทธิภาพของโครงการ เหลานี้ลดนอยลงหรือไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การดําเนินโครงการที่มากเกินไปยังเปนการเพิ่มงานใหกับบุคลากรภายในโรงเรียนและบกพรอง
หนาที่การสอนของบุคลากรในที่สุด
1.3 ผูบริหารจะตองใหการอบรมบุคลากรในดานการบริหารงบประมาณ และควรจัดประชุม
เตรียมการหรือชีแ้ จงแผนการวางแผนงบประมาณ และแนวทางการดําเนินงานใหกบั บุคลากรภายในโรงเรียน
ทุกคนรับทราบ เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารการเงินภายในโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.4 การกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ควรมีรูปแบบที่ไมซับซอน
มีความโปรงใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายเพื่อใหเกิดความสอดคลอง และบุคลากรสามารถนํานโยบายไปปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารงบประมาณของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและแนวทาง
ในการแกไขปญหารูปแบบอื่น ๆ
2.2 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพและรู ป แบบการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ  ง เน น ผลงาน
ของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อทราบปญหาและแนวทางการแกไข
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บทคัดยอ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรเี ขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานเทคโนโลยีดา นคน และดานวัฒนธรรม
กลุม ตัวอยางในการวิจยั ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 จํานวน 336 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบวา (1) การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
(2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีอทิ ธิพลสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: Tarinee2004@outlook.co.th
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานเทคโนโลยีและดานคนในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 0.1ดังสมการ Ytot = .977 + .545 X1 +.705 X2 +.719 X3 +.495 X4

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 X1 +.705 X2 +.719 X3
+.495 X4

Keywords
Transformational, Administration, Personnel Management in School

บทนํา
ประเทศไทยตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงไมใชเรื่องใหม
แตเปนเรื่องที่มักเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพียงแตในอดีต การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราที่ชา เรียบงาย
แตปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องซับซอน
สรางความสับสน บอยครัง้ อาจทําใหเกิดความรูส กึ วามีความรุนแรงเกินกวาจะควบคุมได ซึง่ เปนเหตุกอ ใหเกิด
ปญหาทั้งในเชิงโครงสราง และจิตใจ (Tonsorn, 2013, 6)
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สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสงผลกระทบโดยตรงตอการขับเคลื่อน
ประเทศ การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศนัน้ จะตองพิจารณาภายใตการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกเปน
สําคัญ (Charoenrat, 2013,8) ดวยเหตุนี้การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน
โดยเฉพาะการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษา ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง (The Office of the National Economic and Social Development Board,
2016, 2-16) ปจจุบนั การปฏิรปู การศึกษาเปนการปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษา และพัฒนาคนใหดมี คี ณ
ุ ภาพ
โดยหมวด 4 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา
ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตโดยตรง (Ministry of Education, 2017)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่พัฒนาผูเรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํา
ไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัยตามนโยบายการศึกษา (Ministry of Education, 2017, 34) เพื่อสรางและ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สถานศึกษาจะตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารคุณภาพ
ควบคูกับการปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี โดยทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ใหมากที่สุด
กระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) ไดกาํ หนดจุดเนนในเรือ่ งคุณภาพ
การศึกษา และการเรียนรูข องครูยคุ ใหม โดยการพัฒนาครูประจําการใหเปนครูยคุ ใหม ยกเครือ่ งระบบบริหาร
งานบุคคลรวมทัง้ คุณภาพการบริหารจัดการใหม สําหรับความสําเร็จหรือความลมเหลวของโรงเรียนขึน้ อยูก บั
ศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนจึงปรารถนาที่จะใหมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารโรงเรียนมี
ความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสําเร็จจนเปนหลักประกัน
ถึงความเปนผูบ ริหารทีม่ สี มรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานจนเปนทีย่ อมรับ ผูบ ริหารทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงอยางมืออาชีพจึงเปนผูท มี่ คี ณ
ุ ลักษณะโดดเดน มีวสิ ยั ทัศนกวางไกลมีความคิด
สรางสรรค สามารถชักจูงโนมนาวจิตใจผูเ กีย่ วของทุกฝายใหปฏิบตั งิ านดวยความเต็มใจ โดยเฉพาะการสือ่ สาร
และความฉลาดทางอารมณ มุง มัน่ ในการทํางานในหนาทีข่ องตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตองมีความชํานาญ
เฉพาะดาน(วิธูโร) และมนุษยสัมพันธที่ดี (นิสสยสัมปนโน) ตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีปญญา
ที่มองภาพกวางและไกล (จักขุมา) มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตรจากผูบ ริหารระดับสูงมาสูก ารปฏิบตั ใิ นการบริหาร และนําผลการดําเนินงานทีไ่ ดจากการปฏิบตั งิ าน
มาสรุปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง (Phra Methee Thummaporn & Prayoon Thammachitto, 2011,
cited in Malakul, 2015,47)ในขณะเดียวกันโครงสรางภายในองคการก็จะตองกระจายความสามารถ
ในการตัดสินใจใหกับกลุมงานตางๆ ใหมากที่สุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด และตองเปลี่ยนแปลง
องคกรเพื่อรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งเหลานี้ลวนเปนเรื่องที่ทาทายและมีอิทธิพล
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ตอความอยูรอดขององคกรในศตวรรษที่ 21 เปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28) ดวยความสําคัญ
ของการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ซึง่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เ ขต 2 ในฐานะเป น องค ก รทางการศึ ก ษาที่ ต  อ งเปลี่ ย นแปลง
ตามแนวทางการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และในฐานะเปนนิตบิ คุ คลตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาประกอบกับแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนแนวคิดที่นาสนใจ นาศึกษาคนควา
เพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนําองคความรูที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใช
กับการพัฒนา และสงผลใหโรงเรียน สามารถเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทัง้ ปญหาและขอเสนอแนะทีจ่ ะไดนาํ ไปใชเปนขอมูลในการจัดทําแผน
และนโยบายในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คล ผู  บ ริ ห ารและหน ว ยงานทางการศึ ก ษาตลอดจน
สถานศึกษาทั่วไปอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู  บ ริ ห าร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
2. เพือ่ ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลง
รูและเบอร (Rue & Byars, 2012 cited in Rotthanith, 2014, 26) กลาวไววาการจัดการคือรูปแบบ
ของงานซึ่งเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตางๆ ขององคการอันไดแก ที่ดินแรงงานและทุนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ
บารโทลและมารติน (Bartol & Martin, 1998 cited in Rotthanith, 2014, 29) กลาวไววาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการในกระบวนการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยการทําหนาที่
หลักของผูบริหารประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี (Technology)
ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture) (Bartol & Martin, 1998, 371-374)
Tongprasit (2014, 28) ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ การจัดการองคกร
ไววา เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในการชักจูงผูอื่นใหรวมกันทํางานดวยความเต็มใจและ
มีความกระตือรือรน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันที่ไดกําหนดไวซึ่งมีผลตอการกําหนดโครงสราง แบบแผน
วิธีการคิด และวัฒนธรรมองคการประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี
(Technology) ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture)
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LorSuwannarat, (2014, 273) กลาววาการเปลีย่ นแปลงเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไดกบั ทุกองคการในปจจุบนั
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีมากมายอาทิการปฏิรปู ระบบราชการการปรับเปลีย่ นโครงสรางองคการการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบการรวมทุนการรวมกิจการรวมทั้งการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ มาใชใน
องคการ
แนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
McCormick & Ilgen (1985, 65) กลาววา การที่คนมีความรูที่เหมาะสมกับงานมีผลตอความสําเร็จ
ขององคกร ทัง้ นีเ้ พราะการมีความรูเ ปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถกระตุน ใหบคุ คลเกิดความพยายามในการทํางาน
สามารถปฏิบตั งิ านดวยความมัน่ ใจและจริงจังดังที่ Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand
(2014, 91) ไดกาํ หนดมาตรฐานความรูก ารบริหารงานบุคคลทีแ่ สดงออกเปนพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
เพื่อใหการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาบุคลากรประสบผลสําเร็จ ใน 5 ดาน คือ 1) การสรรหาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครู
และบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับครูและบุคลากร 5) การใหคาํ ปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¼o¦·®µ¦ ;WRW 
1. Ã¦¦oµ (Structure) (X1)
2. ÁÃÃ¨¥¸ (Technology) (X2)
3.  (People) (X3)
4. ª´¦¦¤ (Culture) (X4)

µ¦¦·®µ¦µ»¨ <WRW
1. µ¦¦¦®µ»¨µ¦(Y1)
2.µ¦´»¨µ¦Ä®oÁ®¤µ³¤´®oµ¸É(Y2)
3.µ¦¡´µ¦¼Â¨³»¨µ¦ (Y3)
4.µ¦Á¦·¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´Ä(Y4)
5. µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µÂ¨³ÂoÅ {®µ (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
ตามขอบขายมาตรฐานความรูก ารบริหารงานบุคคลของ The Office of the Primary Education Service Area
(2015, 91) จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน
2) การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5) การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครู
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลในวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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 แบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ
5 อันดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five Levels Rating Scale) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ
(Likert, 1961cited in Kunnasoot, 2011,161) นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแกไขแลวไป 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 336 คนโดยเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามและรวบรวมเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ
แลวจัดระเบียบขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาทางสถิติ
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
5.1 วิ เ คราะห ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นตั ว ของผู  ต อบแบบสอบถาม ใช ค  า ความถี่
(Frequency) และอัตราสวนรอยละ (Percentage)
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5.2. วิเคราะหระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 โดยการหาค า เฉลี่ ย และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
พิจารณาขอบเขตคานํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมายของขอมูลโดยเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิด
ของเบสท (Best, 1993 cited in Kunnasoot, 2011,190)
5.3 วิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใชวธิ วี เิ คราะหการถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
»
µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¼o¦·®µ¦

1. oµÃ¦¦oµ
2. oµÁÃÃ¨¥¸
3. oµ
4.oµª´¦¦¤
¦ª¤

(ത)
4.60
4.52
4.48
4.48
4.52

S.D.

¦³´

0.49
0.50
0.50
0.50
0.50

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ
¤µ¸É»

Ê É
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.58,
SD.= 0.49) ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(  = 4.56, SD. = 0.50) ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบกับดานการใหคําปรึกษา
และแก ไ ขป ญ หาการทํ า งานให แ ก ค รู และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา (  = 4.51, S.D.= 0.50) และ
ดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน (  = 4.47, S.D.= 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
µ¦¦·®µ¦µ»¨
1. µ¦¦¦®µ»¨µ¦¸É¤¸¦³··£µ¡Á oµ¤µ·´·µ
2. µ¦´»¨µ¦Ä®oÁ®¤µ³¤´®oµ¸É ¸É¦´·°
3. µ¦¡´µ¦¼Â¨³»¨µ¦ Äµ«¹¬µÄ®oµ¤µ¦
·´·®oµ¸ÉÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
4. µ¦Á¦·¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´ÄÎµ®¦´¦¼Â¨³»¨µ¦
Äµ«¹¬µ
5. µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µÂ¨³ÂoÅ {®µµ¦Îµµ Ä®oÂn¦¼
Â¨³»¨µ¦Äµ«¹¬µ
¦ª¤

(ത)
4.47

S.D.

¦³´

0.50

¤µ

4.51
4.56

0.50
0.50

¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.58

0.49

¤µ¸É»

4.51

0.50

¤µ¸É»

4.53

0.50

¤µ¸É»

3.โดยภาพรวมการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู  บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงานบุ ค คล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01
ตามสมการ Ytot = .977+.545X1+.705X2+.719X3+.495X4
ตารางที่ 3
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวมกับการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม
X1Ã¦¦oµ
X1 Ã¦¦oµ
1
X2 ÁÃÃ¨¥¸
.631**
X3 
.574**
X4 ª´¦¦¤
.473*
Xtot
.849**
Ytot
.545**
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

X2ÁÃÃ¨¥¸
1
.678**
.480*
.885**
.705**

X3

1
.491*
.867**
.719**

X4 ª´¦¦¤

1
.649*
.495*

Xtot

1
.757**

Ytot

1
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีความคิดเห็นตอผลการวิจัยในประเด็นที่สําคัญๆ ดังนี้
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานโครงสรางดานเทคโนโลยี
ดานคน และดานวัฒนธรรม ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 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
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบกับ ดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางาน
ใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงานทั้งนี้
อาจเปนเพราะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน ทักษะ
ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การสื่อสาร และดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ สอดคลองกับ
แมคคอรมคิ และอิลเจน (McCormick & Ilgen, 65) และยังสอดคลองกับ Khejornnan (2014, 49) ทีก่ ลาววา
กลยุทธการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร ยอมตองมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร
ทั้ ง นี้ ก ารที่ ผ ลการวิ จั ย พบว า การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพในระดับมากทีส่ ดุ อาจเปนเพราะวา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
จัดใหมกี ารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไวในแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ในทุกปการศึกษา โดยกําหนด
ใหบุคลากรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน เพื่อให
ทุกคนในหนวยงาน มีสมรรถภาพในการทํางานสูงขึน้ สามารถปฏิบตั หิ นาทีท่ อี่ ยูใ นความรับผิดชอบไดดยี งิ่ ขึน้
และมีความคิดทีจ่ ะปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ผูบ ริหารจึงกําหนดขอบเขตทิศทางและความจําเปนของการพัฒนา
บุคลากร วางแผนการพัฒนา เลือกสรรกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
จุดเนนพิเศษในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพป.ชบ. 2) ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ มีการกํากับและติดตามการทํางาน
โดยทีมนิเทศเต็มพิกัด ทําใหผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดบุคคลใหปฏิบัติงาน พิจารณาใชคนให
ทํ า งานได ต รงตามความรู  ความสามารถ สอดคล อ งกั บ SaiPinta (2014, 22) ได ศึ ก ษาการบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงกั บ งานพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษา
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อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ ผูบริหารมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร และใหบุคลากร
มี ส  ว นร ว มในการวางแผนปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นและได บ ริ ห ารงานบุ ค คลในรู ป ของคณะกรรมการ
การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไดแตงตั้งบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยยึดระบบคุณธรรม
3. การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายภาพรวมไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
.01 โดยดานที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ไดแก ดานเทคโนโลยีและดานคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Unmak
(2013) ทีพ่ บวาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารโดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทุกดาน เมือ่ พิจารณารายดาน
ดานเทคโนโลยีและดานคนมีความสัมพันธกบั การบริหารงานบุคคลในระดับสูงทีเ่ ปนเชนนี้ เนือ่ งจากผูบ ริหาร
มีการจัดหา สงเสริมใหบคุ ลากรใชเทคโนโลยีใหมๆ และปรับปรุงทัศนคติ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรที่แตกตางกัน เปนไปตามความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคคล เปนผลรวมกันจากการปฏิสัมพันธของบุคลากร เชน ทักษะ ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
การสือ่ สาร และขวัญกําลังใจ เปนตน (Tongprasit, 2014) ซึง่ ยังสอดคลองกับ Malai (2017) ทีพ่ บวาภาวะผูน าํ
การเปลี่ ย นแปลงของผู  บ ริ ห ารส ง ผลต อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรอาจารย ที่ ดี ส ว นแมคคอร มิ ค และ
อิลเจน (McCormic & Ilgen, 1985) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากร สามารถทําไดโดย
การฝกอบรม และ โครงสรางภายในองคการ จําเปนตองกระจายความสามารถในการตัดสินใจใหกบั กลุม งานตางๆ
ใหมากที่สุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด (Samuntriporn, 2017,3) และตองเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในองคการเพื่อรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยีที่ทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอด
ขององคการเปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28) และการฝกอบรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองยังสงผล
ตอการพัฒนาบุคลากรที่ดี (Kittikan janasophon, 2014, 59) ซึ่งจากการศึกษาของ Damrongrakthanya
(2017) พบว า ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี เ สมอเพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดานใดก็ตาม
ยอมจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอื่นๆ ขององคการดวยเสมอ (Malakul, 2015)

สรุป
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ สวนการบริหาร
งานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เชนกัน
สําหรับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวม
สงผลตอการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ.01 โดยดานทีม่ อี ทิ ธิพล
สูงที่สุด ไดแก ดานเทคโนโลยีและดานคน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรตระหนักในดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน ใหมากกวานี้ดวย เพื่อใหการบริหาร
เกิดประโยชนสูงสุดเนื่องจากผลการวิจัยพบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลสงผลตอการบริหาร
sงานบุคคล โดยเฉพาะดานคนและเทคโนโลยี
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ
และเพื่ อ วิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง และสร า งกระบวนการการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครองประชากรที่ ใ ช
ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 คน
ในปการศึกษา 2558 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการวิเคราะหขอ มูลแบบสรางขอสรุป แบบจําแนกชนิดขอมูล
โดยการวิเคราะหแบบไมใชทฤษฏี ซึ่งอาศัยขอมูลจากผูใหสัมภาษณโดยตรงผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับโรงเรียนใน 4 ดาน ดังนี้ ดานการ
มีสว นรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวา ผูป กครองมีสว นรวมอยูใ นระดับมาก โดยผูป กครองใหความรวมมือ
และมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี ดานการติดตอสื่อสาร
* เรียบเรียงจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน:การวิเคราะห ความคาดหวัง
และการสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูปกครอง
**ผูเขียนหลัก
อีเมล: m_vegita@gmail.com
***อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน)
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พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองคอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ของนั ก เรี ย นกั บ คุ ณ ครู ป ระจํ า ชั้ น อย า งสมํ่ า เสมอ ด า นการมี ส  ว นร ว มที่ บ  า น
พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองมีการใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียน
หลังจากกลับไปที่บานแลวเปนอยางดีและดานการรวมเปนคณะกรรมการ พบวาผูปกครองมีสวนรวม
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูปกครองสวนมากประกอบธุรกิจสวนตัว จึงไมสามารถสละเวลาเพื่อ
เขารวมเปนคณะกรรมการของโรงเรียนไดสวนการวิเคราะหความคาดหวังพบวา ผูปกครองตองการให
ทางโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครองอยางชัดเจน เพื่อจะไดนําไปวางแผนใน
การจัดสรรเวลาการเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น และกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองนั้น
ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและชี้แจงกับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูปกครอง
ที่จะตองดําเนินการในการเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อผูปกครองนักเรียนจะไดมี
การวางแผนลวงหนา และทางโรงเรียนควรใชชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีความชัดเจน
เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง 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
และเล็งเห็นวาการมีสวนรวมของผูปกครองเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กนั้นสําคัญเพียงใด เพราะผูปกครอง
มีความใกลชิดกับเด็กมากที่สุด ดั่งที่ Thaywintaraphug (2004) เสนอแนวคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยวา
การประสบความสําเร็จในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นจําเปนจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะ
จากพอแม เด็ก ผูป กครอง ครูหรือผูด แู ล เพราะการเจริญเติบโตของเด็กวัยนีเ้ ปนเรือ่ งละเอียดออน ตองเอาใจใส
ดูแลเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อการพัฒนาของเด็กนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางใกลชิดดวยสอดคลองกับผูปกครองเปนผูเลือกสถานศึกษาใหบุตรหลานของตน โดยเปนผูเลี้ยงดู
อบรม และมุง หวังใหบตุ รหลานเติบโตเปนผูใ หญทดี่ ใี นอนาคต เพือ่ ทีจ่ ะไดใชชวี ติ และเติบโตขึน้ มาอยูใ นสังคม
ไดอยางสงบสุข ผูปกครองจึงเปนบุคคลสําคัญในการสนับสนุนการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ โรงเรียน
จึงควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อใหผูปกครองมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสามารถชวยเหลือ ทบทวน และแนะนําเด็กนักเรียน
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จากผลคะแนนเฉลีย่ ของ GAT/PAT ในทุกรายวิชาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหมสงู กวาคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนรัฐบาล ทําใหในปจจุบันผูปกครองเลือกที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน
มีแนวโนมสูงขึน้ อางอิงขอมูลจากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ) ซึง่ ไดเสนอผลคะแนน GAT/PAT
ในงานประชุมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหมประจําป พ.ศ. 2558 เนื่องจากผูปกครองคาดหวังใหบุตรหลาน
ของตนมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี เพื่อเตรียมความพรอมในการที่จะเขารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนประถมที่มีชื่อเสียง สอดคลองกับการสัมภาษณ Boonprasert (Personnel Communication,
December 14, 2015) ผู  จั ด การโรงเรี ย นอนุ บ าลดรุ ณ นิ มิ ต หนึ่ ง ในโรงเรี ย นเอกชนที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
จังหวัดเชียงใหม กลาววาในปจจุบันผูปกครองนักเรียนมีความสนใจในการเลือกสถานศึกษามากขึ้น และ
คาดหวังในการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของบุตรหลานซึง่ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนัน้
เปดโอกาสใหผปู กครองมีสว นรวมคอนขางมาก มีการสือ่ สาร แลกเปลีย่ นขอมูลระหวางผูป กครอง และครูเปนประจํา
โดยให ค วามเห็ น ว า อาจเป น เพราะผู  ป กครองส ว นใหญ มี อ ายุ น  อ ย มี ค วามกล า คิ ด กล า แสดงออก
และอยากมีสวนรวมกับกิจกรรมของบุตรหลานมากกวาในอดีต โดยพบวานักเรียนทีม่ ีผลการเรียนดีสวนใหญ
จะเปนนักเรียนที่ผูปกครองใหความสนใจ รวมถึงมีปฏิสัมพันธกับโรงเรียน สวนเรื่องอุปสรรคหรือปญหา
ของการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนั้น ผูจัดการใหสัมภาษณวา มีผูปกครองบางสวน
ที่มีสวนรวมกับทางโรงเรียนไมครบทุกดาน ซึ่งทางโรงเรียนขาดการเก็บสถิติเหลานั้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมระหวางผูปกครองและโรงเรียนโดยเนนไปทางดานที่ผูปกครอง
ยังใหความรวมมือไดไมเต็มที่
ดังนัน้ ผูว จิ ยั มีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ
ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง
เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
2. เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง และสร า งกระบวนการการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครองนั ก เรี ย น
โรงเรียนอนุบาลดรุณมิมิต
นิยามศัพทเฉพาะ
การมีสว นรวมของผูป กครอง หมายถึง การใหความรวมมือกับโรงเรียน 4 ดาน คือ ดานการมีสว นรวม
และสนับสนุนการเรียนรู ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีสวนรวมที่บานและดานการรวมเปนคณะกรรมการ
ดานการมีสว นรวมและสนับสนุนการเรียนรู หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตางๆ ทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ เชน
การเปนวิทยากร การเขาชมการแสดงผลงานของนักเรียน การรวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เปนตน
ดานการติดตอสือ่ สาร หมายถึง การแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางผูป กครองและครู เชน การสงจดหมาย
โทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
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ดานการมีสวนรวมที่บาน หมายถึง การสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเมื่ออยูที่บานใหสอดคลอง
กับการพัฒนานักเรียนของทางโรงเรียน เชนการทําการบาน ตอบสมุดสื่อสัมพันธระหวางผูปกครองกับครู
การสงเสริมการทํากิจกรรมพิเศษนอกหองเรียน เปนตน
ดานการรวมเปนคณะกรรมการ หมายถึง การอาสาเปนหนึ่งในคณะกรรมการกิจกรรมของโรงเรียน
เชน การเปนคณะกรรมกิจกรรมกีฬาสี การเปนกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน เปนตน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด การมี ส  ว นร ว ม Muttamaytha (1981, 33 – 34) ให ค วามหมายการมี ส  ว นร ว ม คื อ
การที่ประชาชนใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โดยการแสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน
โดยใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน รวมทั้งเปนกรรมการ หรือเปนวิทยากรในการเรียน
การสอน และสนับสนุนชวยเหลือประชาสัมพันธโรงเรียน นอกจากนี้ในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียน ไดแก
การบริการดานสุขภาพ การฝกอบรมอาชีพ การสงเสริมอาชีพ กิจกรรมเพื่อการอานออกเขียนได กิจกรรม
นันทนาการ การรับบริการหองสมุด การบริการขาวสารความรู การสงเสริมประชาธิปไตย และการใชอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ Noppakun (1977, 103-105)
ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนในระดับรูปธรรม หมายถึง การที่ชาวบานไดใชแรงงาน
เวลา วัสดุ ในการพัฒนาชุมชน สวนในระดับนามธรรมนั้น การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของการชี้นํา
ตนเอง มโนภาพแหงคน ความเปนอิสระในการกําหนดชีวิตและความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม
Ngernkhum (2000, 31-33) กลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองไวดังนี้ (1) มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา (2) มีสวนรวมในการกําหนดโครงสราง ตลอดจนการจัดระบบการเรียน
การสอนสําหรับเด็กและ (3) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นปละใหความเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ
นอกจากนี้ Department of Curriculum and Instruction Development (2001, 15-16) ไดกลาวถึง
บทบาทการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองที่มีตอโรงเรียนในตางประเทศผลงานวิจัยดานครอบครัว พบวา
ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนมีผลอยางสูงตอการเรียนรูของเด็ก ชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี
ดานจิตใจ สังคม ในประเทศนิวซีแลนดพบวา ภูมิหลังของครอบครัวมีความสัมพันธแนนแฟนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนนิวซีแลนด ไดพยายามเสริมสรางบทบาทของครอบครัวที่มีตอกระบวนการเรียนรู
ของเด็ ก ด ว ยการให ห น ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาร ว มกั น พั ฒ นาเชื่ อ มโยงนโยบายและ
โครงการเขาดวยกัน ประเทศอังกฤษและเวลสไดใชวิธีการอันหลากหลายเพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
รวมถึงการมีกฎหมายบังคับใหทางโรงเรียนจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวางบานและโรงเรียน
โดยปรึกษาหารือผูป กครองกอน ขอตกลงนีร้ ะบุความรับผิดชอบรวมกันและบทบาทของผูป กครองอีกรูปแบบหนึง่
คือ การใหผูปกครองและเด็กเรียนรูดวยกัน เพื่อพัฒนาความรู ของผูปกครองไปพรอม ๆ กับใหผูปกครอง
เขาใจถึงวิธีการเรียนของลูก เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท
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ของครอบครัวที่มีผลตอคุณภาพการเรียนรูของเด็ก และหนึ่งในเปาหมาย 8 ประการของการปฏิรูปการศึกษา
คือ การสรางความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน โดยเนนวาความรวมมือนัน้ จะตองถึงระดับความรับผิดชอบ
รวมกัน
ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดระบุถึงบทบาท
ของพอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัยวาการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ผูสอนและ
พอแมหรือผูป กครองตองสือ่ สารกันตลอดเวลา เพือ่ ความเขาใจตรงกันและพรอมรวมมือกันในการจัดการศึกษา
ใหกับเด็ก ดังนั้น พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นขอบกําหนดแผนการเรียนรู
ของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก
2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาเด็กตามศักยภาพ
3. เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู
4. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน
5. อบรมเลีย้ งดู เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูแ ละพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
6. ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
7. เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีคุณธรรมนําไปสู
การพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู
8. มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
Daychakup (1999) ไดกลาวถึงบทบาทของพอแมและผูปกครองเด็กปฐมวัยวาควรเปนดังนี้
1. การใหความรวมมือกับครูในดานตาง ๆ เชน เขารวมประชุมเกีย่ วกับปญหาและการเรียนของเด็ก
การเตรียมตัวเด็กกอนเขาสถานศึกษา ยินดีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
2. รูจักผอนสั้นผอนยาวตอเด็กอยางเหมาะสม
3. มีความเห็นใจครูในเรื่องการดูแลเด็กซึ่งบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดขึ้นกับเด็ก
4. ศึกษาธรรมชาติและความตองการของเด็ก
Jeevarat (2012) ไดทําการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นอนุ บ าลพั ง งา ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จังหวัดพังงา โดยใช 6 กลยุทธการติดตอสือ่ สารระหวางบานกับโรงเรียน กลยุทธการอาสาสมัครเพือ่ การศึกษา
กลยุทธการเรียนรูที่บาน กลยุทธการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน และกลยุทธการรวมมือ
กับชุมชน พบวาผูปกครองมีสวนรวนในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นกวากอนพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
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Wonghong (2011) ไดทําการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 พบวาการมีสวนรวม
ของผูปกครองมีความแตกตางกัน โดยมีปจจัยดังนี้ (1) เมื่อแบงเปน 4 ดาน ผูปกครองใหความรวมมือ
ในดานการเลีย้ งดู ดานการเรียนรูท บี่ า น ดานการใหความรวมมือกับชุมชน และดานการสือ่ สาร มีลาํ ดับคาเฉลีย่
การใหความรวมมือจากมากไปหานอย (2) ผูปกครองที่ในแตละระดับชั้นใหความรวมมือตางกันโดย
ไมมีนยั สําคัญทางสถิติ หรือระดับชั้นไมมีผลกระทบตอความรวมมือ (3) อาชีพของผูปกครองไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ หรืออาชีพของผูปกครองไมมีผลกระทบตอความรวมมือ และ (4) ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ตอการใหความรวมมือของผูปกครองอยางมีนัยยะทางสถิติ

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ผูวิจัยดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรสําหรับการแจกแบบสอบถาม ไดแก ผูป กครองนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 ถึง 3 โรงเรียน
อนุบาลดรุณนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2558 จํานวน 200 คน
2. กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณ ไดแก ผูปกครองโรงเรียนดรุณมิต จํานวน 20 คน
โดยสุมเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครองที่ใชเวลาหลังเลิกงานอยูในบริเวณโรงเรียนชวงเวลาระหวาง
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) ดานการมีสวนรวมที่บาน และ (4) ดานการรวมเปนคณะกรรมการ และ
ตอนที่ 3 ปญหาในการมีสวนรวมของผูปกครองตอทางโรงเรียน เปนแบบคําถามปลายเปด ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญจํานวน 3 คน และนําไปทดลองใชกบั โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ วิทยา
โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ และโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหมรวมจํานวน 60 คนมีคาความเชื่อมั่นโดยรวม
เทากับ 0.922 (2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 20 คน เพื่อสอบถาม
ถึงปญหาและขอเสนอแนะ เพื่อนํามาวิเคราะหและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล จํานวน 200 คน ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
คืนจํานวนทัง้ สิน้ 158 ชุด คิดเปนรอยละ 79.00 สวนการสัมภาษณ ผูว จิ ยั ไดสมั ภาษณผปู กครอง จํานวน 20 คน
โดยใชการจดบันทึกและการบันทึกเทป
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
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โดยใชความถี่ รอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ตอนที่ 2 การมีสว นรวมของผูป กครอง
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยใหความหมาย ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
หมายถึง มีสวนรวมมาก
ระดับ 4
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
ตอนที่ 3 ปญหาในการมีสวนรวม เปนคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ในสวน
ของแบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย คือวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลที่ไดรับจาก
การสัมภาษณผูปกครองนักเรียน

ผลการวิจัย
1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
ผลการวิจัย สรุปไดวาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนจากตารางที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาล
ดรุณนิมิตจํานวน 4 ดาน ดังนี้ ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยู
ในระดับมาก โดยผูปกครองใหความรวมมือและมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียน
ในโรงเรียนเปนอยางดี ดานการติดตอสื่อสาร พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครอง
คอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนกับคุณครูประจําชั้น
อยางสมํ่าเสมอ ดานการมีสวนรวมที่บาน พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครอง
มีการใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียนหลังจากกลับไปที่บานแลวเปนอยางดีและดานการรวมเปน
คณะกรรมการ พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูปกครองสวนมากประกอบ
ธุรกิจสวนตัว จึงไมสามารถสละเวลาเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการของโรงเรียนได
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ตารางที่ 1
การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
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2. วิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง และสร า งกระบวนการการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครอง
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
จากการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 20 คน พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
โดยผูว จิ ยั ไดนาํ มาวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสว นรวมของผูป กครองโรงเรียนอนุบาล
ดรุณนิมติ พบวา ผูป กครองนักเรียนตองการใหทางโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมรวมกับผูป กครอง
อยางชัดเจน เพื่อจะไดนําไปวางแผนในการจัดสรรเวลาการเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํา
ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนมาสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครองดังนี้
1. ทางโรงเรี ย นควรมี ก ารประชุ ม และชี้ แ จงกั บ ผู  ป กครองนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ บทบาทและ
หนาทีข่ องผูป กครองทีจ่ ะตองดําเนินการในการเขามามีสว นรวมจัดกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ เพือ่ ผูป กครอง
นักเรียนจะไดมีการวางแผนลวงหนา
2. ทางโรงเรียนควรใชชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีความชัดเจน เพื่อให
ผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง
3. ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนําประจําหอง เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางผูปกครองดวยกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจจึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก
ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละสูงที่สุดคือขอ ผูปกครองใหความรวมมือและมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมรวมกับ
คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี และขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือขอเปนวิทยากรพิเศษ
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ใหความรูแกเด็กในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน สอดคลองกับ Wonghong, (2011) ที่กลาววาผูปกครองจะ
ใหความรวมดานการเลี้ยงดูมากที่สุด
ประเด็นที่สอง การติดตอสื่อสาร พบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละ
คือขอพบปะครูประจําชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กแสดง
ใหเห็นถึง ผูปกครองคอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนกับ
คุณครูประจําชั้นอยางสมํ่าเสมอ ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือขอมีสวนรวมจัดทําเอกสาร ขาวสาร
ของโรงเรียน คาดวาเปนกิจกรรมที่ซับซอน และมีลําดับขั้นตอนมาก
ประเด็นทีส่ าม ดานการมีสว นรวมทีบ่ า น พบวา ผูป กครองมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับมากซึ่งไดคาเฉลี่ยรอยละสูงสุดในการรวมมือทั้ง 4 ดาน โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละมากที่สุดคือ
ขอฝกใหเด็กรักการดื่มนม และจัดหานมใหเด็กดื่มเปนประจําทุกวัน ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือ
ขอสงเสริมใหเด็กศึกษาหาความรูและพัฒนาตัวเอง ในชวงวันหยุดหรือภาคเรียนฤดูรอน
ประเด็นที่สี่ การรวมเปนคณะกรรมการพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งนับเปน
ดานที่มีคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดใน 4 ดานโดยขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละมากที่สุดคือ ขอรวมเปนคณะกรรมการ
ชมรมสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือ ขอรวมเปนคณะกรรม
ผูปกครองในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน
ในสวนของการอภิปรายขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ทําใหทราบปจจัยที่ผูปกครองบางสวน
ไมสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงไดรับขอเสนอแนะในการออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง
กับความคาดหวังของผูปกครองซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง
โดยปจจัยหลักทีท่ ําใหผปู กครองไมสามารถมามีสวนรวมในกิจกรรมไดคอื การขาดการติดตามขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียนของผูปกครอง หรือทราบแตรายละเอียดของกิจกรรมไมครบถวนตามที่ผูปกครองคาดหวัง
สงผลใหความตองการในการมีสวนรวมในกิจกรรมลดลง ทําใหผูปกครองมีความคาดหวังในการพัฒนาการ
รูปแบบ และวิธีการสื่อสารระหวางโรงเรียนและผูปกครองเริ่มจากการแจงกําหนดการและบทบาทหนาที่
ของผูปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน รวมถึงเพิ่มความถี่ในการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง
ทั้งทางตรง คือการใชสมุดสื่อสัมพันธ หรือจดหมายชี้แจง และทางออมโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลน
ของกลุมผูปกครองผานผูปกครองแกนนําในแตละหอง และระดับชั้นซึ่งสอดคลองกับ Jeevarat (2012)
ทีไ่ ดทาํ การวิจยั การพัฒนากิจกรรมการมีสว นรวมของผูป กครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงาซึง่ ใชกลยุทธดา นการสือ่ สาร พบวาผูป กครอง
มีสวนรวนในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

สรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต พบวา
โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
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อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรวมเปนคณะกรรมการ ผูปกครองนักเรียน
มี ส  ว นร ว มกั บ โรงเรี ย นอนุ บ าลดรุ ณ นิ มิ ต อยู  ใ นระดั บ ปานกลางเพี ย งด า นเดี ย ว คื อ ด า นการร ว มเป น
คณะกรรมการสอดคลองกับการสัมภาษณซึ่งการขอความรวมมือเปนคณะกรรมการ ตองใหผูปกครอง
สละเวลาจํ า นวนมาก และมี ขั้ น ตอนที่ ซั บ ซ อ น ผู  ป กครองจึ ง ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในด า นนี้ เ ท า ที่ ค วร
ผนวกกับในบางความรวมมือมีการแจงกําหนดการ หรือแจงรายละเอียดไมเพียงพอทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการสรางกระบวนการ เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมมากขึ้นผานการสรางกระบวนการที่สอดคลองกับ
ความคาดหวังของผูป กครอง โดยเฉพาะดานการสือ่ สาร และการแจงขาวสารตามความตองการของผูป กครอง
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและชี้แจงกับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและ
หนาทีข่ องผูป กครองทีจ่ ะตองดําเนินการในการเขามามีสว นรวมจัดกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ เพือ่ ผูป กครอง
นักเรียนจะไดมีการวางแผนลวงหนา
1.2 ทางโรงเรี ย นควรใช ช  อ งทางการสื่ อ สารที่ มี ค วามหลากหลายและมี ค วามชั ด เจน
เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง
1.3 ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนําประจําหอง เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางผูปกครองดวยกัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
เพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็กนักเรียนวาสามารถเติบโตและกาวเขาสูในระดับประถมศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพไดหรือไม
2.2 ควรเลือกเก็บขอมูลโดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือกลุมนักเรียนที่มีพัฒนาการดี
และกลุมนักเรียนที่มีพัฒนาการชา เพื่อใหเห็นความสัมพันธของการรวมมือของผูปกครองกับโรงเรียน
อยางชัดเจน

References
Daychakup, Y. (1999). Early childhood parenting. Chiang Mai: Early Childhood Education Program,
Faculty of Education, ChiangMaiRajabhat University. [in Thai]
Department of Curriculum and Instruction Development.(2001). Parents’ role in school. Bangkok:
Division of research.Department of Curriculum and Instruction Development. [in Thai]
Jeevarat.V. (2012).The activity development for parents involvement in the first grade teaching of
AnubanPhang-nga School, Phang-nga Primary Education Service Area. Thesis, Master of
Kasetsart Education University. [in Thai]

136

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

Muttamaytha. S. (1981). Relationship between school and community. Bangkok: Odean Store.
[in Thai]
Ngernkhum, J. (2000). Parental involvement in pre-primary education management of schools
sttached to The Office of Chiang Khong District Primary Education, Chiang Rai Province.
Master of Education Thesis Chiang Mai University. [in Thai]
Noppakun, U. (1977). A study of community development and informal education no.1. Bangkok:
Preecha Printing. [in Thai]
Srisaard, B. (1999). Statistical methods for research. (2nd ed.). Bangkok: Suviriyasarn
Thaywintaraphug, K. (2004). Social welfare research. Bangkok: Printing Office of Chulalongkorn
University. [in Thai]
Wonghong, M. (2011). Parents’ participation in early childhood education management of
Anubanrayong School under The Office of Rayong Primary Educational Service Area 1.
Thesis, Master of Education Program Burapa University. [in Thai]

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

137

การศึกษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดน
กรณีศึกษาผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก


ดรุชา รัตนดํารงอักษร1* , ชํานาญ เงินดี2
Darucha Rattanadumrongaksorn1* , Chamnan Ngerndee2
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100
Faculty of Business Administration, The Far Eastern University
120 Mahidol Road, Muang District, Chiang Mai Province 50100
1

บริษัท ดีดับบลิวซี บิซีเนส กรุป จํากัด
เลขที่ 54 ถนนวัวลาย ซอย 2 ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
DWC Business Group Co., LTD.
54 Wouylai Road, Soi 2, Haiya Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province 50100
2

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของวิจยั นี้ เพือ่ ศึกษาทักษะทางการเงินของผูป ระกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก โดยการศึกษานี้ประยุกตใชทฤษฎีธุรกรรมการคาระหวางประเทศและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ
ทางการเงินเพื่อยืนยันแนวคิดทักษะทางการเงินที่มีผลตอการคาชายแดนไทยโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกจากผูใ หขอ มูลสําคัญการคาชายแดนไทยพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
จํานวน 46 ราย ไดแก ผูประกอบการการคาชายแดนดานสงออก ผูประกอบการการคาชายแดนดานนําเขา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยรวมทั้งดานศุลกากร ผลการศึกษาพบวา
ทักษะทางการเงินเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินการคาชายแดนไทย ประกอบดวยความรูและ
ความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน
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โดยที่ทักษะดังกลาวนี้ยังไดรับอิทธิพลจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน และลักษณะเฉพาะ
ของผูป ระกอบการ นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการคาชายแดนยังสามารถพัฒนาตัวเองดวยการศึกษาปจจัยดังกลาว
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 า ชายแดนไทยกั บ กลุ  ม ประเทศเพื่ อ นบ า นได แ ก ประเทศสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชามีประเด็นสําคัญ
ในการพัฒนาการคาชายแดนของไทยทีส่ าํ คัญ คือ การมีทกั ษะทางการเงิน หรือ ความรูท างการเงิน (Financial
Literacy) ที่เกี่ยวกับการคาชายแดนไทยซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับผูประกอบการการคาชายแดน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบาน โดยผูว จิ ยั ไดประยุกตจากกรอบแนวคิดทักษะทางการเงินขององคกร
กํากับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Services Authority: FSA) ซึ่งกลาววาปจจัยที่จะสงผลตอทักษะ
ทางการเงิ น ของบุ ค คลประกอบด ว ย 3 ป จ จัย คื อ 1) ความรู ค วามเข า ใจทางการเงิน 2) ทั ก ษะและ
ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ 3) ทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน (Atkinson & Meessy, 2012)
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รวมทั้ ง การประยุ ก ต จ ากแนวคิ ด ขององค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หรื อ
The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD โดยทีผ่ ปู ระกอบการคาชายแดน
สามารถนําปจจัยทั้ง 3 ปจจัย ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับมาตรฐาน
นวัตกรรม ความสามารถและความตองการของผูป ระกอบการคาชายแดน ซึง่ ผูว จิ ยั ไดนาํ ขอมูลผลการสํารวจ
ทักษะทางการเงินของไทยป 2556 (Bank of Thailand, 2013a) มาเปนฐานขอมูลประกอบการทําวิจัย
โดยที่ผลการสํารวจพบวา คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินคิดเปนรอยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม
22 คะแนน สถานการณการคาชายแดนของไทยกับกลุม ประเทศเพือ่ นบานทีป่ ระกอบดวย ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชานั้น มีสถานการณการคาชายแดนที่เกิดขึ้นระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน สําหรับป พ.ศ. 2559
(Department of Foreign Trade, 2016) มีการเติบโตและความสําคัญเพิ่มขึ้นทุกปโดยในป พ.ศ. 2559
มีมลู คาการคารวม 1,013,389.20 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.71 แบงเปนมูลคาการสงออก 605,445.38 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 และมูลคาการนําเขา 407,943.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.21 ทําใหไทยไดดุลการคา
197,501.56ลานบาท โดยที่ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเปนตลาดสําคัญดวยมูลคาการคาชายแดนกับ
ประเทศไทยสูงสุด รองลงมา ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
และราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลําดับซึง่ ภาพรวมของการคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบาน แสดงใหเห็น
รูปแบบการคาชายแดนที่หลากหลาย (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยมีระบบการชําระเงิน
การคาชายแดนเปนเครื่องมือ เมื่อผูขายไดสงสินคาไปแลว จะไดรับเงินจากผูซื้อ ในทางตรงขาม เมื่อผูซื้อ
จายเงินใหผขู ายแลว ก็จะไดรบั สินคา โดยผูว จิ ยั ไดทบทวนวรรณกรรมของ U. S. Department of Commerce,
International Trade Administration (2012) และ Bank of Thailand (2013b) พบวาระบบการชําระเงิน
การคาชายแดนประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่ผานระบบของ
ธนาคารพาณิชย 2) ระบบการชําระเงินที่ไมผานระบบของธนาคารพาณิชยโดยที่แตละประเทศมีสกุลเงิน
ของตัวเองแตกตางกันไป
จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการชายแดน
ที่สงผลตอการคาชายแดนไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่ (Special Economic Zone
Development Committee, 2015) ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดารวมทั้งดานปาดังเบซาร
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาทักษะทางการเงินของผูป ระกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ตามที่ Bank of Thailand (2013a) กลาววา ทักษะ
ทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึงความรูความเขาใจความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ และ พฤติกรรม
ทีส่ ามารถจัดหาขอมูลเกีย่ วกับทางการเงินจนสามารถแสดงออกเปนพฤติกรรมทางการเงิน โดยทีว่ วิ ฒ
ั นาการ
ของแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินนั้น จะมี FSA ไดศึกษาเพื่อวัดระดับของทักษะทางการเงิน (Financial
Literacy) (Kempsom, Collard & Moore, 2005) โดยทีป่ จ จัยทักษะทางการเงินทีบ่ ง บอกวามีทกั ษะทางการเงิน
ตามแนวคิ ด ของ FSA ประกอบด ว ย 3 ป จ จั ย คื อ ความรู  ค วามเข า ใจทางด า นการเงิ น ทั ก ษะหรื อ
ความชํานาญ ความเชีย่ วชาญทางดานการเงิน และทัศนคติและความเชือ่ มัน่ ทางดานการเงิน จะไดรบั อิทธิพล
จากประสบการณ แ ละสภาพแวดล อ ม รวมทั้ ง ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ เ ป น ความเป น ตั ว ตนของแต ล ะบุ ค คล
จึงจะสามารถวัดไดจากพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนีว้ วิ ฒ
ั นาการของแนวคิดเกีย่ วกับทักษะทางการเงินยัง
มี Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2004) เปนผูกําหนดคํานิยาม
ใหเปนสากลและกําหนดแนวทางในการประเมินผล โดยมีโครงสรางการวัดทักษะทางการเงิน คะแนนเต็ม
เทากับ 22 คะแนน นอกจากนี้ เกณฑการประเมินผลการวัดทักษะทางการเงิน จะตองมีความสัมพันธกับ
โครงสรางการวัดทักษะทางการเงินของ OECD ซึ่งจะสัมพันธกับ FSA
2. การคาชายแดน (International Trade) ประเทศไทยมีชายแดนอยูต ดิ กับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาทําให
เกิดการคาชายแดนกับประเทศเพือ่ นบาน รวมทัง้ การคาผานแดนสูป ระเทศทีส่ าม โดยที่ World Bank (2007)
ไดกลาววา การคาชายแดน (Border Trade) หมายถึง การแลกเปลีย่ นสินคาและบริการขามพรมแดนประเทศ
หนึ่งไปยังประเทศหนึ่งที่มีระยะทางมากกวา 30 กิโลเมตร ซึ่งเปนรูปแบบการคาหลากหลายโดยผาน
จุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชัว่ คราว และจุดผอนปรนรวมทัง้ การคาผานแดนดวย ซึง่ การคาชายแดนจะมีกจิ กรรม
ที่ทําการซื้อขาย โดยใชเงินเปนสื่อกลางไดแก การสงสินคาออก (Export) และ การนําเขาสินคา (Import)
โดยมีรูปแบบการคาชายแดนแตกตางกัน (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยระบบการชําระเงิน
การคาชายแดน (Wongwitayapanich, Rojprasertkul & Soysoadsri, 2011; International Trade
Administration, 2012) ประกอบดวย ระบบการชําระเงินทีผ่ า นระบบธนาคารพาณิชย (Formal Bank System)
เปนระบบการชําระเงินการคาชายแดนทีต่ อ งมีธนาคารพาณิชยเปนตัวกลาง และตองปฏิบตั ภิ ายใตกฎระเบียบ
ประเพณีปฏิบัติของสภาหอการคาระหวางประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) (Abeka,
Abeka&Omondi, 2012) และระบบการชําระเงินที่ไมผานระบบธนาคารพาณิชย (Informal Bank System)
เปนระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่เปนการปฏิบัติตามความสะดวกของคูคาชายแดน (Aranyaprathet
Customs House, 2010) แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบาน มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ โดยเปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2557– พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
สวนประเทศอื่นๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)
¨Îµ´
1

¦³Á«
¦³Á«®¡´¦´
¤µÁ¨Á¸¥
2
µµ¦¦´Â®n®£µ¡
Á¤¸¥¤µ¦r
3
µµ¦¦´¦³µ·Å¥
¦³µ¨µª
4
¦µ°µµ´¦´¤¡¼µ
¦ª¤
¸É¤µ: Department of Foreign Trade, 2016

2557
508,163.37

2558
486,254.76

2559
501,419.87

215,709.35

217,964.64

187,964.53

151,464.57

176,980.58

202,906.79

115,012.39
990,349.68

125,078.16
1,006,278.14

121,098.01
1,013,389.20

สินคาสงออกและนําเขาทีม่ ปี ริมาณมาก ผูว จิ ยั สามารถสรุปรายละเอียดของสินคาสงออกและนําเขา
ทีม่ ปี ริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพืน้ ทีช่ ายแดนไดดงั นี้ 1) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะสงออกยางพารา
และ นําเขาสินคาที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจะสงออกสินคา
ทีเ่ ปนเครือ่ งดืม่ ทีไ่ มมแี อลกอฮอล และ นําเขาสินคาทีเ่ ปนกาซธรรมชาติ 3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะสงออกสินคาทีเ่ ปนรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และนําเขาสินคาทีเ่ ปนเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ (พลังงานไฟฟา)
และ 4) ราชอาณาจักรกัมพูชาจะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนผัก
และของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ. 2559
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สําหรับป พ.ศ. 2559 สถานการณการคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบาน (Department of Foreign
Trade, 2016) แสดงใหเห็นวาสถานการณการคาชายแดนของไทยกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 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 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.65 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มูลคาการคาชายแดน
187,964.53 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.76 และราชอาณาจักรกัมพูชา มูลคา 121,098.01 ลานบาท ลดลง
รอยละ 3.18 แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของแนวโนม
การคาชายแดนจากมูลคาการคาชายแดนในภาพรวมวา การคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบานมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
โดยเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2557-2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกป
สวนประเทศอื่น ๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)
¨Îµ´
1
2
3
4
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¸É¤µ:Department of Foreign Trade, 2016

2557
508,163.37
215,709.35
151,464.57
115,012.39
990,349.68

2558
486,254.76
217,964.64
176,980.58
125,078.16
1,006,278.14

2559
501,419.87
187,964.53
202,906.79
121,098.01
1,013,389.20

สินคาสงออกและนําเขาที่มีปริมาณมาก ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของสินคาสงออกและ
นําเขาที่มีปริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพื้นที่ชายแดนไดดังนี้ 1) ประเทศมาเลเซีย จะสงออกยางพารา
และ นําเขาสินคาที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) ประเทศเมียนมาจะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนกาซธรรมชาติ 3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะสงออกสินคาทีเ่ ปนรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และ นําเขาสินคาทีเ่ ปนเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ (พลังงานไฟฟา)
และ 4) ประเทศกัมพูชา จะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนผักและ
ของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ. 2559
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3. เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ประเทศไทยไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ไว 6 พื้นที่
โดยอยูใน 5 จังหวัด ดังนี้ (Sitthilert, 2015)
3.1. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าํ เภอคลองใหญ มีดา นบานหาดเล็กเปนจุดผาน
แดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง
3.2. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าํ เภอแมสอด พบพระ และแมระมาด มีดา นแมสอด
เปนจุดผานแดนเชือ่ มตอเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารซงึ่ มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี
3.3. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองมุกดาหาร หวานใหญ และ
ดอนตาล มีดานมุกดาหารเปนจุดผานแดนเชื่อมตอแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
3.4. เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก ว ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อํ า เภออรั ญ ประเทศ และวั ฒ นานคร
มีดานอรัญประเทศเปนจุดผานแดนเชื่อมตอจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง คือ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต และบริเวณเมืองศรีโสภณ
3.5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าํ เภอสะเดา ซึง่ ในเขตนีจ้ ะจะมีจดุ ผานแดน 2 แหง
ไดแก ดานสะเดาและดานปาดังเบซาร เชือ่ มตอรัฐเคดาหและรัฐเปอรรสิ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ตามลําดับ
4. ระบบการเงินระหวางประเทศในปจจุบนั มีววิ ฒ
ั นาการมาจากการกําหนดอัตราแลกเปลีย่ น
โดยกํ า หนดค า เสมอภาคไว กั บ ทองคํ า และเงิ น สกุ ล ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า ต อ มาในป พ.ศ. 2521
ไดกําหนดคาเสมอภาคไวกับเงินตราหลายสกุลและไดเริ่มใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบกําหนดประจําวัน
จนประทั่ง พ.ศ. 2524 ไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนผานทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนโดยพิจารณา
จากอุปสงค-อุปทานของเงินตราตางประเทศตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนํามาใชจนถึงปจจุบัน
(Leenabanchong, 2015) ในขณะที่ Bank of Thailand. (2013b) ระบุวาระบบการชําระเงินการคาชายแดน
ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1)ระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่ผานระบบของธนาคารพาณิชย
2) ระบบการชําระเงินทีไ่ มผา นระบบของธนาคารพาณิชยโดยทีแ่ ตละประเทศมีสกุลเงินของตัวเองแตกตางกันไป
ไดแก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ใชเงินสกุลริงกิตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใชเงินสกุลจาต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชเงินสกุลกีบ และราชอาณาจักรกัมพูชาใชเงินสกุลเรียล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
þĆēčýâĕĆöŋĠĈē
čăĕāĠĊ÷ĈňĐĄúĕèâĕĆğèėü

åĊĕĄĆĜňĠĈēåĊĕĄğãňĕĢé
úĕèâĕĆğèėü

ĈĔâČöēğêāĕēãĐè
ÿĜňþĆēâĐýâĕĆâĕĆåňĕëĕąĠ÷ü

úĔâČē ĠĈēåĊĕĄğëĘħąĊëĕî
úĕèâĕĆğèėü

åĊĕĄğëĚħĐĄĔħüĠĈē
úĔċüåøėúĕèâĕĆğèėü

ĆĜþĠýýāćøėâĆĆĄ
แผนภูมิที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: Kempsom, Collard & Moore, 2005

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคคลที่ใหขอมูลผานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) จํานวน 46 ราย การเลือกกลุม ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ทีม่ ลี กั ษณะการสุม ตัวอยาง
ผูใ หขอ มูลสําคัญตามการแบงโครงสรางของกลุม ตัวอยางผูใ หขอ มูลสําคัญ โดยมีการจัดสรรโควตาของตัวอยาง
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 จะเกี่ยวของกับความรูและความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทางการเงิน รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ และทัศนคติทางการเงิน และ 4) อืน่ ๆ ไดแก ลักษณะนิสยั เฉพาะของผูป ระกอบการ
รวมทั้งประสบการณและสภาพแวดลอม นอกจากนี้แบบสัมภาษณจะถูกตรวจสอบคุณภาพแบบสามเสา
ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ 1) ดานขอมูล 2) แหลงขอมูลบุคคล และ 3) วิธีการรวบรวมขอมูล
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3. การรวบรวมข อ มู ล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดวยวิธีการใชแบบสัมภาษณจาก
ผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่
(Department of Foreign Trade, 2016) ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดา รวมทั้งอําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา โดยมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมความพรอม ดําเนินการสัมภาษณ และปดการสัมภาษณ
4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทักษะ
ทางการเงินตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ผูวิจัยนําเสนอไวสรุปผลการวิเคราะห และตีความขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ตองเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยตนเองดวยเทคนิคการเฝาดู (Watching) การตรวจสอบ (Checking)
และการสอบถามพูดคุย (Asking) และไดผลลัพธออกมาเปนขอมูลเชิงเนื้อหา (Context) ที่ตองตีความดวย
การบรรยายหรือการพรรณนาการสรางแบบแผนความสัมพันธเพือ่ การอธิบาย และการสรางขอสรุปเชิงทฤษฎี

ผลการวิจัย
1. ขอมูลของกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ที่อยูในพื้นที่การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พืน้ ที่ จํานวน 46 ราย แบงเปนธนาคารพาณิชยเอกชน 10 ราย ธนาคารพาณิชย
รัฐวิสาหกิจ 10 ราย ผูคาชายแดนสงออก 10 ราย ผูคาชายแดนนําเขา 10 ราย และ ดานศุลกากร 6 ราย
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 3
แสดงจํานวนผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ
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2. ผลการวิจยั เกีย่ วกับการคาชายแดน ซึง่ ผลการวิจยั นัน้ สามารถสรุปรายละเอียดไดดงั ตอไปนี้
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 สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว นิ ย มสิ น ค า ไทยไมค อ ยปฏิบัติ ต าม
กฎระเบียบการคาอิงเงินสกุลบาท การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นจะเขาใจงายกวา
2.3.4 ราชอาณาจักรกัมพูชานิยมสินคาไทย ไมคอยปฏิบัติตามกฎระเบียบการคา
อิงสกุลเงินเรียล
3. ทักษะทางการเงินขอผูประกอบการการคาชายแดน
จากเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 5 กลุม รวม 46 ทาน พบวา
ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เกิดจากปจจัย
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตจากรูปแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom, Collard & Moore (2005)
มาเปนกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
3.1. ประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน จะทําใหผูประกอบการมีความรูและ
ความเขาใจทางการเงินที่ตางกันโดยผูประกอบการเดิมที่ทําธุรกิจในพื้นที่มากอน มักจะไดความรูและ
ความเขาใจทางการเงินที่เกิดขึ้นพรอมกับการทํางานจริง สําหรับผูประกอบการรายใหมมักจะไดความรูและ
ความเขาใจทางการเงินในรูปแบบความรูใหมที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ
3.2. ผูประกอบการที่นําประสบการณและสิ่งแวดลอมทางการเงินมาใชควบคูกับความรูและ
ความเขาใจทางการเงินจะเกิดเปนทักษะและความเชีย่ วชาญทางการเงินสวนใหญจะเปนกลุม ผูป ระกอบการ
ที่มีการฝกฝนตัวเองอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนความชํานาญ
3.3. ลักษณะเฉพาะของผูประกอบการจะเกี่ยวของกับลักษณะขององคกร และการบริหาร
จัดการทีแ่ ตกตางกันออกไปของแตละองคกร เมือ่ นํามาผสานเขากับประสบการณและสิง่ แวดลอมทางการเงิน
จะเกิดเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน
และการคาขายดวยเงินสดนอกจากนี้ยังเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชย
ที่มีการบริการที่หลากหลายใหเลือกใช
3.4. ผูประกอบการดั้งเดิมที่มีประสบการณมานานมักจะยึดติดกับระบบการเงินแบบเดิมอยู
แตโดยมากผูประกอบการกลุมนี้จะมีสิ่งแวดลอมทางการเงินที่เอื้ออํานวยตอการคาชายแดน ในขณะที่
ผูป ระกอบการรายใหมทยี่ งั มีประสบการณนอ ยจะพยายามเรียนรูต อ การเปลีย่ นแปลงสิง่ ใหม ๆ และนํามาสราง
ความไดเปรียบใหกับกิจการของตน เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อหาองคประกอบสําคัญดังแสดงในแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom,
Collard & Moore (2005) สามารถกลาวไดวา ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนของไทย
จะเกิดไดจากการมีความรูและความเขาใจทางการเงิน ซึ่งไดแกความรูและความเขาใจทางการเงินของ
ผูประกอบการรายเดิมและความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูของผูประกอบการใหม สวนองคประกอบ
ดานทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน เปนทักษะและความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการฝกฝนตัวเอง
อยางตอเนือ่ งจนเกิดความชํานาญ ในขณะทีอ่ งคประกอบดานความเชือ่ มัน่ และทัศนคติทางการเงินของผูป ระกอบการ
จะเปนความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน และ
การคาขายดวยเงินสด นอกจากนี้ยังรวมถึงความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชยที่
มีการบริการใหเลือกใชหลากหลายแมวา จะตองเสียคาธรรมเนียมจะแพงกวาระบบเดิม ซึง่ องคประกอบเหลานี้
จะมีความสัมพันธกบั ประสบการณและสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเงินการคาชายแดนของผูป ระกอบการ
จากการศึกษาวิจยั พบวา ผูป ระกอบการดัง้ เดิมทีม่ ปี ระสบการณมานานจะมีสภาพแวดลอมทางการเงิน
ที่เอื้ออํานวยตอการคาชายแดน แตก็ยังยึดติดกับระบบเดิมอยู สวนผูประกอบการรายใหมยังมีประสบการณ
นอยและตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมมาก มักจะกระตือรือรนที่จะเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ยังพบวา ลักษณะเฉพาะของผูป ระกอบการการคาชายแดนซึง่ เกีย่ วของกับลักษณะขององคกร
และการบริหารจัดการทีแ่ ตกตางกันออกไปของแตละองคกรจะทําใหเกิดความแตกตางดานความเชือ่ มัน่ และ
ทัศนคติทางการเงินดวยโดยทีป่ จ จัยดังกลาวจะสงผลรวมตอการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของผูป ระกอบการ
แตละราย
สําหรับผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคาชายแดนนั้น แนวโนมการคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน
มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป โดยเฉพาะสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บข อ มู ล
การคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน ป พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2559 จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปมากกวา
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการคาชายแดน
จะมีสนิ คาทีท่ าํ การคาแตกตางกันไปตามลักษณะของการคาแตละประเทศ ทัง้ สินคาทีเ่ กีย่ วกับดานการสงออก
และสินคาที่เกี่ยวกับดานการนําเขา รวมทั้งระบบการชําระเงิน ก็อิงสกุลเงินบาทเปนหลัก ยกเวนมา
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียทีอ่ งิ สกุลเงินริงกิต นอกจากนีล้ กั ษณะของคูค า ชายแดน ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
ปฏิ บั ติ ภ ายใต ก ฎระเบี ย บการค า ชายแดน และกฎหมายระหว า งประเทศ แต ป ระเทศสาธารณรั ฐ
แหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไมเครงครัด
ในการนํากฎระเบียบดังกลาวมาใชเทาที่ควร ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งผลการวิจัย
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
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมทั้งรูปแบบ
ของพฤติกรรมของผูประกอบการการคาชายแดนมีปจจัยจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน
ของผู  ป ระกอบการแต ล ะราย นอกจากนี้ ค วามเชื่ อ มั่ น และทั ศ นคติ มี ป  จ จั ย มาจากประสบการณ แ ละ
สภาพแวดลอมทางการเงินของผูป ระกอบการแตละรายดวยเชนกัน ผูป ระกอบการทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีม่ านานอาจจะ
ไดเปรียบจากการทํางานเกี่ยวกับการคาชายแดนมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งทําใหเกิดเปนทักษะทางการเงินขึ้นเอง
แตผูประกอบการรายใหมก็อาจจะสรางทักษะทางการเงินนี้ขึ้นมาแขงขัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยเฉพาะ
ของผูป ระกอบการเองรวมกับแนวคิดทีด่ ี โดยจากการสัมภาษณผวู จิ ยั พบวาผูป ระกอบการรายใหมมกั จะสราง
ทักษะทางการเงินใหแกตนเองโดยอาศัยการเรียนรูและฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ จากผลการวิจัยดังกลาวทําให
ผูประกอบการการคาชายแดนหรือหนวยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูประกอบการการคาชายแดนไดใชเปน
แนวทางในเสริมสรางทักษะทางการเงินแกผูประกอบการการคาชายแดน สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ควรศึกษาเกีย่ วกับทักษะทางการเงินของผูป ระกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2
เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาเปรียบเทียบกันวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร ตลอดจนการศึกษาหาวิธเี พิม่ พูนทักษะ
ทางการเงินใหแกผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหลานี้ ในอนาคต
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ปญหาและความตองการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ: กรณีศึกษาจากผูประกอบอาชีพขับรถสองแถว
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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.
*Corresponding Author
E-mail: krits119@hotmail.com
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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 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูประกอบอาชีพขับรถสองแถวในจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งวัตถุประสงคการวิจัยที่นําเสนอในบทความนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของคนขับรถสองแถวในจังหวัดเขียงใหม ขอมูลไดจากการสังเกต สัมภาษณ และแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนขับรถสองแถวในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 114 คน นอกจากนีผ้ เู ขียนไดสมั ภาษณนกั ทองเทีย่ วชาวตางชาติทใี่ ชบริการรถสองแถว จํานวน 10 คน
ผลการศึกษาพบวา คนขับรถสองแถวสวนใหญไมพึงพอใจกับทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษของตัวเอง
โดยปญหาการฟงเกิดจากสําเนียงผูพ ดู ขอจํากัดดานคําศัพท ความเร็วในการพูดและขาดความรูด า นไวยากรณ
ปญหาดานการพูดเกิดจากขอจํากัดดานคําศัพท การออกเสียงภาษาอังกฤษไมสามารถออกเสียงได
อยางถูกตองและขาดความรูดานไวยากรณและกลุมเปาหมายคิดวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ของตนไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ สวนผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการรถสอง
แถว พบวา ปญหาการสือ่ สารภาษาอังกฤษของคนขับรถสองแถวเกิดจากคนขับรถไมสามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารได ไมเขาใจภาษาอังกฤษและการออกเสียงไมถกู ตอง ผูเ ขียนไดนาํ ขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาไป
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

Output

Problems and needs of
Songthaew drivers

English communication
problems and needs of
Songthaew drivers
analysis results

Suggestions from
experts

Figure 1:

Outcome

ESP materials (A
Learning Package)

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)
1st

2nd

3rd

4th

48.2 %

33.3 %

9.7 %

8.8 %

(Less than 10p)

(More than 30p)

(21-30p)

44.7 %

44.7 %

10.5 %

0

(English)

(Both English and Other
Foreign Languages)

(Other Foreign
Languages)

92.1 %

7.9 %

0

0

(No)

(Yes)

39.5 %

37.7 %

22.8 %

0

(a Well-informed
Person)

(Books&Textbooks)
(Books
& Textbooks)

(Others)

-Level of Listening English
Competency

41.2 %

30.7 %

16.7 %

11.4 %

(Fair)

(Poor)

(Moderate)

(Others)

-Level of Speaking English
Competency

50.0 %

21.9 %

18.4 %

9.7 %

(Fair)

(Poor)

(Moderate)

(Others)

-Sufficiency of English
Used in Career

68.5 %

31.6 %

0

0

(Insufficient)

(Sufficient)

Topics
-Number of Foreigners per
Day
-Languages of Foreigners

-Additional English Learning

-English Learning Sources

(11-20p)

¶

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.
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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
-Giving directions
-Apologizing, Refusing customers

3.30
3.15
3.02

1.09
1.08
1.24

Moderate
Moderate
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.

164

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

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
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑจากขีเ้ ลือ่ ยสรางรายไดเสริมและลดปริมาณของ
เสียรวมทัง้ ศึกษาบริบทและสถานการณขเี้ ลือ่ ยในชุมชนและเพือ่ ประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตและ
การตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยซึ่งทําการศึกษาในชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม และกลุมตัวอยางเปนสมาชิกภายในชุมชนที่ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมกลุม มีเครื่องมือ
ในการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอ มูลตามขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ไดแก การระดมสมองและสนทนา
กลุม โดยเนนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมภายในกลุม
จากการศึ ก ษาพบว า ขี้ เ ลื่ อ ยในชุ ม ชนสามารถทํ า ก อ นเชื้ อ เห็ ด และก อ นโอเอซี ส (ใช ขี้ เ ลื่ อ ย
เป น วั ส ดุ ท ดแทน) โดยผ า นกระบวนการอบรมให ค วามรู  พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารวิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน ผลิตภัณฑไดมคี วามสอดคลองกับบริบทของชุมชนเนือ่ งจากชุมชนมีขเี้ ลือ่ ยเพียงพอ
ทีใ่ ชในการผลิต ผลิตภัณฑทงั้ สองอยางสามารถชวยลดปริมาณขีเ้ ลือ่ ยและสรางรายไดเสริมใหกลุม ของชุมชน
และจากการทดสอบการตลาดเป น การจั ด จํ า หน า ยแบบดั้ ง เดิ ม คื อ เก็ บ ผลผลิ ต และวางจํ า หน า ย
ในตลาดของชุมชน กลุมชุมชนมีแนวคิดพัฒนาใหมีหนวยงานของทองถิ่นเขามาสนับสนุนและชวยดูแล
เพื่อใหเกิดกลุมที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน
*ผูเขียนหลัก
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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 มีประชากรทั้งหมด 689 คน
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) หมูบานจอมทอง
เปนชุมชนหนึ่งที่มีผูประกอบการดานอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเกี่ยวกับไมจํานวน 10 ราย มีขี้เลื่อย
โดยประมาณการ 500 กิโลกรัมตอวัน สวนใหญผูประกอบการจะใหกลุมเกษตรอินทรียนําไปทําปุย 20%
ขาย 20% ยังคงเหลือขี้เลื่อยอีก 60% ที่ไมไดกําจัด (Buakaw, Personal communication, June 23, 2014)
กล า วว า ทางหน ว ยงานท อ งถิ่ น จะไม รั บ ขยะประเภทขี้ เ ลื่ อ ยไปกํ า จั ด ให เ นื่ อ งจากเป น ของเสี ย ที่ เ กิ ด
จากการประกอบการทํ า ธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ผู  ป ระกอบการต อ งกํ า จั ด เองด ว ยการเผา แต เ นื่ อ งจากป จ จุ บั น
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มีกฎหมายหามไมใหกําจัดขยะดวยการเผา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากฝาฝนจะมี
โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แลวแตกรณีความผิด (Noise Pollution
& Vibration Part, 2017, para. 4) ทําใหผปู ระกอบการไมมวี ธิ ใี นการกําจัดขีเ้ ลือ่ ยใหลดลงในสถานประกอบการ
ได ตอมาไดมีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารยธีรารัตน
รัตนวิสุทธิ์อมร ทําโครงการ “กลาใหมใฝรู” ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมกับกลุมเกษตรอินทรีย
ตําบลบานแหวน และวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียหมอดินตําบลบานแหวน โดยโครงงานชื่อรวมพล
คนหัวขี้เลื่อย ลักษณะโครงงานไดนําขี้เลื่อยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ เพื่อลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนและ
เปนการสรางรายไดเสริมใหกลุมชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนนําเอาขี้เลื่อยมาแปรรูปเปน
กระถางตนไมทสี่ ามารถยอยสลายได และไมเปนภัยตอสิง่ แวดลอม นายธวัช บัวขาว สมาชิกกลุม เกษตรอินทรีย
ทีไ่ ดเขารวมฝกอบรมดังกลาว จึงรวมกลุม กับคนในชุมชนบานจอมทอง หมู 10 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 คน นําเอากระถางขี้เลื่อยมาผลิตเพื่อเปนรายไดเสริม
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณกลุมชุมชนบานจอมทอง การผลิตภัณฑกระถางจากขี้เลื่อย ยังเปน
ผลิตภัณฑทยี่ งั ตองไดรบั การพัฒนาในเรือ่ งของรูปแบบผลิตภัณฑ การผลิตและการตลาด ซึง่ กระบวนการผลิต
กระถางขี้เลื่อยมีความยุงยาก ตองใชเวลาในการผลิตนาน กระถางขี้เลื่อยยังไมเปนที่รูจักและยังไมสามารถ
สรางรายไดใหกบั ชุมชนอยางแทจริง ชุมชนบานจอมทองจึงมีแนวคิดและมีความตองการทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ
จากขี้เลื่อยในรูปแบบอื่นๆ ที่เปนทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง
และชุมชนบานจอมทองสามารถทําได จนทําใหเกิดความตองการของคนในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงแลวยัง
สงผลชวยใหชุมชนสามารถลดปริมาณขี้เลื่อยและสรางรายไดเสริมใหชุมชนอีกดวย ซึ่งจะทําใหคนในชุมชน
เห็นถึงความเปนไปไดและมาเขารวมเปนสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้น (Buakaw, Personal communication, June
23, 2014)
จากการรวมกลุม เพือ่ ผลิตกระถางจากขีเ้ ลือ่ ย มีอปุ สรรคดานการผลิตทีล่ า ชา ไมไดรายไดตามทีช่ มุ ชน
ตองการ อีกทั้งไมไดลดปริมาณของขี้เลื่อยในชุมชนตามที่ชุมชนตองการ ทางชุมชนบานจอมทองจึงมี
ความตองการที่การพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย เพื่อเปน
แนวทางในการชวยลดปริมาณขี้เลื่อยที่เปนปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน และเปนการพัฒนาอาชีพและสราง
รายไดเสริมใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังตองศึกษาและวิเคราะหศักยภาพกลุมในดานตางๆ เชน ศักยภาพของ
การรวมกลุม ศักยภาพดานการผลิต และศักยภาพดานการตลาด รวมถึงองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เพือ่ หาทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการใชประโยชนจากขีเ้ ลือ่ ย
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของชุมชน จนเปนทางเลือกทีช่ ว ยลดปริมาณขีเ้ ลือ่ ยในชุมชนและสามารถสรางรายไดให
กับชุมชนอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีวิทยากรมาใหความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การหาความรูที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม การประเมินศักยภาพทางดานการผลิตของกลุม (แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร เงินทุน สถานที่)
การประเมินศักยภาพทางการตลาด คนหาขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรค และทําการตลาดโดยกําหนด
กลุมเปาหมาย ทําการทดสอบเพื่อเปนขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทําการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและความยั่งยืนในชุมชน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยสรางรายไดเสริมและลดปริมาณของเสียของบานจอมทอง
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง
3. ศึ ก ษาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากขี้ เ ลื่ อ ย เพื่ อ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ร า งรายได เ สริ ม ให กั บ
ชุมชนบานจอมทอง
4. เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง
5. เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

ทบทวนวรรณกรรม
1. บริบทชุมชนของบานจอมทอง ตําบลบานแหวน มีประชากร ทัง้ หมด 689 คน แยกเปนประชากร
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) ซึ่งการประกอบธุรกิจเปน
ธุรกิจชุมชนซึ่งหมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบดวย กิจกรรมทางการผลิตกิจกรรม
ทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อและการบริโภคของชุมชน” (Buawfai, 1999, para. 1) จากความหมาย
ของธุรกิจชุมชนขางตนจะเห็นไดวา ชุมชนซึง่ เปนรากฐานของชนบทไทยจะเขมแข็งไดนนั้ ชุมชนจะตองยืนหยัด
ดวยลําแขงของชุมชนเองโดยอาศัยความรวมมือหรือการมีสว นรวมของคนในชุมชนในอันทีจ่ ะพัฒนากลุม ธุรกิจ
ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหมีความเจริญเติบโตซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนที่อยูใน
ภาคชนบทใหมชี วี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ตอไปดังนัน้ ขัน้ ตอนการดําเนินงานของกลุม ธุรกิจชุมชนทีจ่ ะนําไปสูก าร
ประสบความสําเร็จไดนั้นควรมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1.1 คนหาความตองการของตลาดธุรกิจชุมชนจะตองทราบถึงความตองการสินคาและ
บริการของตลาดความไดเปรียบทางดานการผลิตหรือการแขงขันเพราะชุมชนแตละพืน้ ทีม่ คี วามไดเปรียบทาง
ดานทรัพยากรที่แตกตางกันและจะนําทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูมาผลิตสินคาอะไรซึ่งแนวคิดสวนผสม
ทางการตลาด ดาน ผลิตภัณฑ (Product) คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนด
ตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสม จะตองพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายตองการอะไรแตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทํา
สินคาใหขายไดมีคือการสรางสินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งที่ลูกคา
สามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและมีคุณสมบัติพิเศษรูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย
กลุมลูกคาที่เปาหมายตองเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (Niche Market) สงผลใหธุรกิจชุมชนคิดพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม (New Products) ในทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑทไี่ มเคยมีในตลาดเรียกวานวัตกรรม
(Innovation) ผลิตภัณฑทปี่ รับปรุงใหม (Product Improvement) และผลิตภัณฑที่ผูผ ลิตทําขึ้นมาลักษณะ
เหมือนผลิตภัณฑของคูแขงขันที่มีจําหนายในตลาดแลว (Me-too Products) ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑใหม
นาจะเกิดจากความตองการเปนผูบุกเบิก (Pioneer) ในตลาดของธุรกิจความตองการปรับปรุงสินคาให
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สอดคลองกับความตองการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและความตองการมีสนิ คาจําหนายครอบคลุมทุกชนิด
เพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงขันได (Principles of marketing, 1999, para. 2)
1.2 เลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมธุรกิจชุมชนตองทราบวาผูที่จะลงมือผลิตมีใครบางและ
ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตมีใครบางจึงควรใหผูท่ีมีความสามารถนี้เปนผูลงมือผลิต ใหคําแนะนําในการผลิต
ใหมกี ารระดมสมองของคนเหลานี้ และยังสามารถพึง่ พาผูท เี่ กีย่ วของกับการผลิต เชนหนวยงานราชการ สถาบัน
วิชาการตางๆ นอกจากนีใ้ นการผลิตทีเ่ หมาะสมของธุรกิจจะตองคํานึงถึง อันประกอบดวยทีด่ นิ (Land) แรงงาน
(Labor) ทุนที่ใชในการดําเนินงาน (Capital) และผูประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร
ปญหานี้จะเรียกวาปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่วาผลิตอยางไร (How) รวมถึงธุรกิจขุมขนจะตองคํานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และบริหารจัดการการผลิตโดยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชน วัตถุดิบเครื่องจักร
การจัดการแรงงานเงินทุนใหเปนผลผลิต Outputs (สินคาและบริการ) ที่มีประสิทธิภาพ และมูลคาเพิ่ม
(Value Added) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรที่ใช มีตนทุนการผลิตตํ่ามีการ
จัดสงทีร่ วดเร็วทันตามความตองการของลูกคาสินมีความปลอดภัย พนักงานมีขวัญและกําลังใจดีซงึ่ มีผลตอ
คุณภาพสินคาและบริการ การผลิตตองไมมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม (Factor of production, 2013, para. 2)
1.3 ใครคือกลุมเปาหมายธุรกิจชุมชน จําเปนตองทราบวาควรขายสินคาใหกับใครและลูกคา
จะซือ้ สินคาของเราไดอยางไร ซึง่ ลูกคาอาจแบงเปน ลูกคาทองถิน่ และลูกคานอกทองถิน่ ธุรกิจชุมชนจะจัดการ
หาวิธีการขายสินคาและการกระจายสินคาซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place) คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆ แหงวิธีการขายหรือการ
กระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธกี ระจายสินคานัน้ ไมใชขายใหมากสถานทีท่ สี่ ดุ จะดีเสมอ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาสินคาคืออะไร กลุมเปาหมายคือใครและผลิตเพื่อใคร (For whom)
1.4 กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน แบงเปน กลุมที่ไมเปนทางการ (Informal
Group) คือ ไมมกี ารจดทะเบียนตามกรอบกฎหมายใดๆ มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน แตไมสามารถทํา
นิตกิ รรมในนามของกลุม ได ขอเสียของการตัง้ กลุม แบบนีค้ อื ไมสามารถระดมเงินทุนได และขอดี คือการบริหาร
งานภายในกลุมมีความคลองตัวเนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุมและกลุมที่เปนทางการ (Formal
Group) คือกลุมที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไมวาจะเปนในรูปของสหกรณ หรือบริษัท จํากัดขอเสียของ
การจัดตัง้ กลุม คือ การบริหารงานมีความซับซอนมากขึน้ และมีความลาชาสําหรับขอดี คือ การระดมทุนสามารถ
ทําไดรวดเร็ว
2. ปจจัยที่กําหนดความสําเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้นมีดังตอไปนี้ (Autsawasirilue &
Thinakoon, 2011, para. 6)
2.1 ความเขาใจของสมาชิก 1) สมาชิกจะตองเขาใจในความแตกตาง ขอบเขตและขอจํากัดของ
กลุมที่จัดตั้งขึ้น 2) ความตองการและเปาหมายของธุรกิจชุมชนซึ่งบางชุมชนอาจทําการผลิตแคพออยูพอกิน
รูปแบบของกลุมอาจเปนเพียงกลุมเพื่อการผลิต เชนกลุมทํานา หรือกลุมเลี้ยงสัตว บางชุมชนอาจมีเปาหมาย
คือกําไรเพือ่ นํากําไร มายกระดับชีวติ ความเปนอยูของสมาชิกใหดขี นึ้ 3) เงินทุนเพราะเงินทุนเปนปจจัยหนึง่ ที่
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กําหนดความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดังนั้นการดําเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กไปใหญ คอยๆ
สะสมเงินทุนจากชุมชนเพือ่ สรางความแข็งแกรงใหเกิดกับธุรกิจการรวมทุนทีละเล็กละนอย อาจชาเกินไปชุมชน
อาจสามารถระดมทุนในรูปของสหกรณหรือบริษัทก็ได 4) ทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคคลประเหลานี้จะตองมี
ความรูความสามารถทั้งดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยาการใหมๆ ทั้งนี้จะตองเปนคนที่รักงานของชุมชน
ชอบงานทาทาย มีความเสียสละไมหวังผลตอบแทนมากเกินไป 5) การมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่สําคัญ
ทีส่ ดุ ในการจัดตัง้ ธุรกิจชุมชนถาสมาชิกไมรว มมือธุรกิจชุมชนก็เกิดขึน้ ไมได โดยทีส่ มาชิกควรมีสว นรวม 4 สวน
คือรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ
2.2 ธุรกิจชุมชนเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายไดชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ของชาวบานหากกลุมชาวบานเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศโดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุง เนนสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน
แบบพึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนชาวบาน
หรือกลุมเกษตรกรเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุงเนนสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน
2.3 การจัดการหรือการนําไปใชประโยชนจากของเสีย (ขีเ้ ลือ่ ย) การจัดการของเสีย มีหลักเกณฑ
ในการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท การเลื่อย การซอย การขัด การไส
การเจาะ การขุดรอง การทําคิว้ หรือการตัดไมดว ยเครือ่ งจักรมีหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําจัด ของเสีย (ขีเ้ ลือ่ ย)
ใหมกี ารทําความสะอาด เก็บรวบรวมเศษไม ขีเ้ ลือ่ ย หรือเศษวัสดุทเี่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการ ทิง้ ลงภาชนะ
รองรับมูลฝอย เปนประจําทุกวันหลังเลิกงานหรือทุกครั้งที่พบวาเศษไม ขี้เลื่อย หรือ เศษวัสดุอื่นใด มีปริมาณ
มากเกินสมควร (Criteria for control of business activities that are harmful to health, 2008, para.
3) นอกเหนือจากการจัดการของเสีย (ขี้เลื่อย) ยังสามารถนําขี้เลื่อยไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ในรูปแบบอื่นไดเชน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) จัดเปนประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิงที่ทําจากไม
ซึ่งโดยทั่วไปจะผลิตจากขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุจากการผลิตไมแปรรูป หรือเศษไมที่เหลือใชจากโรงงานผลิต
เฟอรนิเจอร และยังรวมถึงไมจากการโคนตนไมที่ไมจําเปนหรือยืนตนตาย การตัดแตงกิ่งไม เปนตน เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ด มีการผลิตในหลากหลายรูปแบบและยังมีคุณภาพสินคาที่หลากหลายขึ้นอยูกับการนําไปใช
ทั้งที่เปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาการใหความรอนกับที่อยูอาศัยและการใชงานประเภทอื่นๆ เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ด มีความหนาแนนสูงมากจากกระบวนการผลิต และจากกระบวนการใหความรอนสูงทําใหมี
ความชืน้ ตํา่ (ตํ่ากวา 10%) ซึ่งชวยใหเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพการเผาไหม
ที่สูงมาก (Biomass fuels, 2013, para. 1)
3. กรอบแนวความงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย
ของชุมชนบานจอมทอง ทําการศึกษาบริบทและสถานการณที่เกิดจากผลกระทบของขี้เลื่อยในชุมชน
บานจอมทอง ศึกษาศักยภาพชุมชนและนําความรูจากภายนอกเชน งานวิจัย ความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ
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นํามาใชในการระดมความคิดแสวงหาผลิตภัณฑ และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขีเ้ ลือ่ ย โดยกําหนด
เกณฑในการหาทางเลือกเพือ่ ใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบานจอมทอง จนเกิดเปนผลิตภัณฑหรือแนวทาง
ในการเลือกใชประโยชนของชุมชน และนําความรูทางวิชาการดานการบริหารจัดการการผลิต การตลาด
มาเพิ่มเติมความรูใหกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน ชุมชนไดประโยชนจากการเรียนรูในกระบวนการตางๆ
เกิดเปนผลิตภัณฑของชุมชนใหมและเปนทางเลือกอาชีพใหมของคนในชุมชนบานจอมทอง เกิดวิธีใหมใน
การสรางมูลคาจากขี้เลื่อยในชุมชนและชุมชนเกิดศักยภาพในการจัดการตนเองอยางเปนระบบ
ïøĉïìßčößîĒúąÿëćîÖćøèŤ×ĚĊ
đúČęĂ÷ĔîßčößîïšćîÝĂöìĂÜ

ýĆÖ÷õćóßčößîïšćîÝĂöìĂÜ
- ýĆÖ÷õćóéšćîÖćøñúĉê
- ýĆÖ÷õćóéšćîÖćøÝĆéÖćøïøĉĀćøÖúčŠö

ĂÜÙŤÙüćöøĎšõć÷îĂÖìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
- ÙüćöøĎšÝćÖĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖ
- ïìđøĊ÷îÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĒúąĂČęîė
- ÙüćöøĎšìćÜüĉßćÖćø

øĎðĒïïñúĉêõĆèæŤĀøČĂìćÜđúČĂÖ
ĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷
ĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøđúČĂÖ
ñúĉêõĆèæŤĀøČĂìćÜđúČĂÖÖćøĔßš
ðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷
- ßčöîÿćöćøëìĞćĕéšÝøĉÜ
- Ĕßš×ĊĚđúČęĂ÷đðŨîüĆÿéčĀúĆÖĔîÖćø
îĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĀøČĂóĆçîć
đðŨîñúĉêõĆèæŤ
- ĕöŠìĞćĔĀšđÖĉéñúÖøąìïêŠĂ
ÿč×õćó×ĂÜÙîĔîßčößî
- ÿøšćÜđðŨîĂćßĊóđÿøĉöĒúą
øć÷ĕéš

ĒîüìćÜĔîÖćøîĞćĕðĔßš
ðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷

ĂÜÙŤÙüćöøĎšđóĉęöđêĉöéšćîüĉßćÖćø
- éšćîÖćøñúĉê
- éšćîÖćøêúćé
- éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø

îüĆêÖøøößčößîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷
- ĕéšìćÜđúČĂÖĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤ ĀøČĂĕéš
ñúĉêõĆèæŤĔĀöŠ đðŨîìćÜđúČĂÖĂćßĊóĔĀöŠ
ĒúąÿøšćÜøć÷ĕéš
- ĕéšüĉíĊÖćøĔĀöŠĔîÖćøîĞć×ĊĚđúČęĂ÷ĕðÿøšćÜöĎúÙŠć
- đÖĉéýĆÖ÷õćóĔĀöŠ×ĂÜßčößîìĊęÿøšćÜÙüćö÷ĆęÜ÷Čî
éšü÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøêîđĂÜ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การดําเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑจากขีเ้ ลือ่ ยเพือ่ ลดปริมาณของเสียของชุมชนบานจอมทอง
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม” เพื่อหาทางเลือกในการลดปริมาณขี้เลื่อยและสรางรายได
เสริมของชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการดําเนินการวิจัย
ในระยะเวลา 12 เดือน
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ขอบเขตและวิธกี ารวิจยั เปนงานวิจยั ประยุกต เชิงคุณภาพ ซึง่ มีรปู แบบการดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การโดยชุมชนมีสว นรวม มีพนื้ ทีศ่ กึ ษาคือ ชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
เปนพื้นที่งานวิจัยครั้งนี้ มุงเนนศึกษา คนควา หาขอมูลเปนทางเลือกในการลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชน
ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกี่ยวกับไมที่มีปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนจํานวนมาก ผูวิจัย
ประกอบดวยนักวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 4 คน และสมาชิกใน
ชุมชนบานจอมทองประชากร คือ สมาชิกชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ที่ใหความสนใจเขารวมเพื่อหาแนวทางในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยหรือทําเปนผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย
จํานวนทั้งหมด 8 คนรวมหัวหนาโครงการวิจัยรวม
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเก็บรวมรวมขอมูลแบบปฐมภูมคิ อื การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บขอมูล
จากแบบการจดบันทึกการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม การสัมภาษณ เพื่อเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก ซึ่งการจัด
กิจกรรมเปนไปในแบบลักษณะของการมีสวนรวมกันและเรียนรูจากชุมชน โดยกลุมชุมชนเปนผูคิด ริเริ่ม
เรียนรูและปฎิบัติดวยตนเอง (Kamsrichan, 2011, 248) นักวิจัย ตัวแทนกลุม สมาชิกกลุมและหนวยงาน
สวนทองถิ่น เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
เกี่ ย วกั บ การตลาด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ `ศึ ก ษาขอ มู ล จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เชน พัฒ นาชุ ม ชน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต
การวิเคราะหขอ มูลผูว จิ ยั วิเคราะหขอ มูลจากการปฏิบตั โิ ดยชุมชนมีสว นรวม ตามขัน้ ตอนการดําเนินการ
วิจัยโดยประชุมวางแผนศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของศึกษาขอมูลพื้นฐานและสํารวจพื้นที่ของชุมชน
เปาหมายวางแผนและประชุมรวมกับชุมชนรูปแบบกิจกรรม จัดเวทีสนทนากลุม สรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางนักวิจัยกับชุมชนศึกษาดูงาน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหความรูดานการตลาดที่เหมาะสม
ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑที่ทํามาจากขี้เลื่อยนําผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาไปทําการทดสอบตลาดเพื่อนํา
ผลิตภัณฑมาปรับปรุงประเมินศักยภาพทางดานการผลิตรวมกับชุมชนและทําการวิเคราะหขอมูลและ
ตรวจสอบผลการวิจัยรวมกับชุมชน

ผลการวิจัย
1. การลดปริมาณของเสีย (ขี้เลื่อย) โดยวิธีการแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย
จากการที่ชุมชนเขารวมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการนําขี้เลื่อยไปใชในการเพาะเห็ด
การลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนดวยการเพาะเห็ดนั้นขั้นแรกนําขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม นํามาใชในการเพาะเห็ด
ไดประมาณ 120 กอนตอมาขั้นที่สองสามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่ทําการเก็บดอกหมดแลว จํานวน 30 กิโลกรัม
มาผสมกับขี้เลื่อยใหม อีก 70 กิโลกรัม เพื่อเพาะเห็ดรุนตอไปไดขั้นที่สาม นํากอนเห็ดที่เก็บดอกหมดแลวมา
ยุยผสมกับฟางและใสเชื้อเห็ดฟาง เพาะเลี้ยงเห็ดฟางในตะกราไดขั้นที่ 4 สามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่เก็บดอก
หมดแลวมาผสมกับฟาง นําไปกองไวใตตน ไม จะไดเห็ดฟางแบบปลูกดวยการกองบนพืน้ เมือ่ ทําการเก็บเห็ดหมด
กอนเชือ้ เห็ดทีส่ ามารถนําไปใชเปนปุย ตนไมไดตอ ไป ซึง่ เปนทางเลือกทีช่ มุ ชนจะนําไปใชประโยชน จากขี้เลื่อย
ไดจริง
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ภาพที่ 2: การลดปริมาณขี้เลื่อยดวยการเพาะเห็ด

2. การสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาผลิตภัณฑจากการนําขี้เลื่อยไปทํากอนเชื้อเห็ด สามารถสรางรายไดใหกับกลุมชุมชน
จากการทําการสดสอบผลิตภัณฑ และกิจกรรมทดสอบตลาดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรรวมกับ
กลุม ชุมชน สรุปผลการเพาะเห็ดของชุมชนสามารถขายไดในชุมชนและชุมชนใกลเคียง ขายในราคากิโลกรัมละ
50 บาท ทีมวิจัยชุมชน บันทึก การเพาะครั้งที่ 2 สามารถเก็บเห็ดโดยรวมแลวไดทั้งหมด จํานวน 6 ครั้ง
รวมปริมาณการเก็บทั้งหมดได 52 กิโลกรัม 5 ขีด ขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ไดรายไดจากการขาย
เห็ดนางรวมทั้งหมด 2,626 บาท เงินทุนและรายไดจากการทดลองเพาะเห็ด มีคาใชจายในการสรางเตานึ่ง
กอนเชื้อเห็ดและโรงเพาะเห็ด เทากับ 2,993 บาท (สิ่งกอสรางถาวรลงทุนครั้งเดียว ยกเวนโรงเรือนจะมีระยะ
เวลาใชงานไดนานขึ้นอยูกับการเลือกใชวัสดุกอสราง) วัสดุอุปกรณที่ใชเปนวัสดุเพาะกอนเชื้อเห็ดในกิจกรรม
ที่ 8 เทากับ 1,717 บาท สามารถผลิตกอนเชือ้ เห็ดได จํานวน 960 กอน (คาแรงในการทํากอนเชือ้ เห็ด ซึง่ อยูท ี่
การใสกอนเชื้อเห็ดกอนละ 0.50 สตางคตอกอน) ดังนั้นตนทุนอยูที่กอนละ 2.29 บาท ตอกอน เปนตนทุน
ในการผลิตที่คอนขางตํ่า และสามารถสรางรายไดจากการขายเห็ดไดกิโลกรัมละ 50-70 บาท แลวแต
ความตองการของตลาด และขายกอนเชือ้ เห็ด กอนละ 7-10 บาท ก็สามารถเปนการสรางรายไดใหกบั ชุมชนดวย
สวนกอนโอเอซีสมีตนทุนการผลิตตนทุนประมาณการที่ 3 บาท และทีมชุมชนสามารถขายได
ในราคา 8 บาท ไดกําไร กอนละ 5 บาท และกอนโอเอซีสตามทองตลาดมีราคาขายกอนละ 15 บาท
ปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสนใจและราคาไมแพง
3. การศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง
บริบทของชุมชนบานจอมทอง หมูบานจอมทองมีลักษณะชุมชนเมือง มีการเขามาอาศัยอยู
อยางหนาแนน เนื่องจากหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นในบริเวณหมูบานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวนมาก ขอมูลจาก
การสนทนากลุม ผูท อี่ าศัยในชุมชนปจจุบนั สวนใหญประกอบอาชีพ คาขายรับจาง ผลิตหัตถกรรมพืน้ บาน แปรรูป
ผลิตภัณฑจากไม สถานการณขี้เลื่อยในชุมชนปจจุบันมีปริมาณขี้เลื่อยในชุมชน มีประมาณ 500 กิโลกรัม
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ตอวัน จากการประมาณการขี้เลื่อยของสมาชิกทีมวิจัย ที่ทําการผลิตทั้งขี้เลื่อยละเอียดและขี้เลื่อยหยาบ
ขี้เลื่อยสวนใหญเปนขี้เลื่อยไมเนื้อออน ที่ไมผานการอบยาฆาเชื่อและแมลง สวนไมสักหรือไมที่นําไปอบ
ยาฆาเชือ่ และแมลงจะมีราคาแพง นํามาใชทาํ กรอบรูปและเฟอรนเิ จอรเทานัน้ ขีเ้ ลือ่ ยของชุมชนบานจอมทอง
มีผลกระทบตอผูผลิตเนื่องจากการผลิตสินคาจะผลิตในบานเรือนที่อยูอาศัยของผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน
มีมอดไม และขี้เลื่อยจะถูกกองทิ้งไวเปนเวลานานถาชวงที่ฝนตกขี้เลื่อยจะชื้นและเปนที่อยูอาศัยของสัตว
มีพิษอยาง ตะเข็บ แมลงปอง เปนตน อาจทําใหเกิดอันตรายกับผูอยูอาศัยในบานได
การกําจัดขี้เลื่อยไมไดมีหนวยงานไหนเขามาดูแลอยางจริงจัง ทางเทศบาลไมไดรับจัดการกับ
ขยะมูลฝอยประเภทขี้เลื่อย เพราะถือวาเปนขยะมูลฝอยที่เกิดจากการทําธุรกิจ ผูประกอบการหรือผูผลิต
ตองทําการกําจัดเอง ที่ผานมาผูผลิตจึงหาวิธีการกําจัดดวยการการเผา ผลิตปุยอินทรียจากขี้เลื่อย และ
นําขีเ้ ลือ่ ยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑกระถางจากขีเ้ ลือ่ ย แตกระบวนการผลิตทัง้ สองผลิตภัณฑใชในการผลิตนาน
และชวยใหลดปริมาณขี้เลื่อยไดเพียงประมาณ 20 % เทานั้น จึงไมสามารถลดปริมาณขี้เลื่อยไดจริง และ
ไมสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนอยางแทจริง แตชุมชนบานจอมทองยังมีตองการนําขี้เลื่อยมาสรางเปน
ทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง
4. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยเพื่อเปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดเสริมใหกับ
ชุมชนบานจอมทอง
การจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนจากวิทยากรผูม คี วามรูเ ฉพาะดานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา โดยกลุมมีสวนรวมหารือกิจกรรมที่ชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ไดขอสรุปการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ การนําขี้เลื่อยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด ซึ่งทีมวิจัยตางมี
ความคิดเห็นวาเหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง เนือ่ งจากวัตถุดบิ ทีม่ ใี นชุมชนแลว ยังไมตอ งใชตน ทุนในการผลิตสูง
จึ ง จั ด กิ จ กรรมอบรมการเพาะเห็ ด จากขี้ เ ลื่ อ ยในชุ ม ชนขึ้ น เป น โครงการอบรม การลดปริ ม าณขี้ เ ลื่ อ ย
ดวยการเพาะเห็ดถุง ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ จากการเขารวม
โครงการอบรมสิ่งที่ผูเขารวมอบรมและทีมวิจัยไดเรียนรูคือ ขี้เลื่อยที่ใชในการเพาะเห็ดตองเลือกขี้เลื่อยให
เหมาะสมและหามใชขเี้ ลือ่ ยทีเ่ ปนไมอบยาและไมสกั เพราะจะทําใหเชือ้ เห็ดไมเดินและเชือ้ เห็ดไมออกดอกเห็ด
นอกนั้นขี้เลื่อยไมเนื้อออนสามารถใชได ขี้เลื่อยที่ไมสามารถใชไดทางทีมวิจัยชุมชนจะนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในการนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด และการระดมสมองเพื่อกลั่นกรองหารูปแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดเพื่อ
นํามาพัฒนาจากการจัดเวที สนทนากลุ มเพื่อหาความเปนไปไดในการพั ฒนาและปรับปรุงผลิ ตภัณฑ
ของกลุม ทีมวิจัยชุมชนพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑไวในอนาคต ถาหากการผลิตเห็ด
ของชุมชนบานจอมทองประสบความสําเร็จ จะจัดเปนกลุมเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ (เห็ด) รวมกัน หากไดรับ
ความนิยม กลุม จะเพาะกอนเชือ้ เห็ดไวเพือ่ ขายใหกบั ผูท สี่ นใจประกอบอาชีพ และกลุม จะนําผลิตภัณฑ (เห็ด)
มาแปรรูปเพือ่ เปนผลิตภัณฑของกลุม ตอไป พิจารณาความเปนไปไดในการผลิตออกจําหนายดวยการวิเคราะห
ถึงความตองการซื้อของตลาดในชุมชนแลว ทีมวิจัยคาดวาขายผลิตเพื่อกินเพื่อใชและเหลือจะนําไปขาย
ในชุมชน หรือตลาดในชุมชนได ซึ่งตนทุนสินคาที่จะผลิตไมสูงและคุมคากับการลงทุนของกลุมในอนาคต
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5. เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง
ศักยภาพดานการจัดการการผลิต ผลิตภัณฑของชุมชนบานจอมทองที่ตองการใชขี้เลื่อยมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนที่ลดปริมาณขี้เลื่อย ผานกระบวนการคิดพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน
และศักยภาพของชุมชน จึงไดเปนการเพาะเห็นนางรม เห็ดหอม และ กอนโอเอซิส (ใชขเี้ ลือ่ ยเปนวัสดุทดแทน)
เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาเพิ่มมูลคาใหมีประสิทธิภาพ คือ สรุปผลจากการวิเคราะหศักยภาพ
ดานการจัดการการผลิต ทีมวิจัยชุมชนบานจอมทองสามารถเพาะเห็ดเปนอาชีพ สรางรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัวได เนื่องจากมีความพรอมทั้งวัตถุดิบ คน องคความรูที่พัฒนาไปพรอมกับนักวิจัย เงินลงทุนไมสูง
มากและสามารถสรางรายไดจริงใหกบั ทีมวิจยั ชุมชน ซึง่ เปนศักยภาพทีม่ คี วามพรอมดานการจัดการการผลิต
ในระดับหนึ่ง แตถาจะใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตชุมชนควรจะรวมกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือและรวมกัน
จัดจําหนาย จึงจะเขมแข็งมากกวาการเปนผูผลิตและขายคนเดียว
6. เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย
ทีมวิจยั ชุมชนประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑขเี้ ลือ่ ย ดวยการนํามาเพาะเห็ดสรุป
ออกมาเปนขอดีและขอเสีย โอกาสและอุปสรรคดังนี้ ขอดีของเห็ดในระบบตลาดคือ สามารถปลูกไดทั่วไป
มีระยะเวลาการผลิตสั้นสามารถปรับปริมาณการผลิตใหเขากับตลาดไดดวยการเพาะกอนเชื้อในปริมาณที่
เพียงพอตอความตองการของผูบ ริโภคการผลิตทีม่ กี ารลงทุนนอยสามารถเริม่ ตนขนาดฟารมมากนอยไดตาม
ความเหมาะสม
ขอเสียของเห็ดในระบบตลาดระยะเวลาวางตลาดเห็ดมีระยะเวลาการจําหนายสัน้ เพียงแต 1 วัน
ถาเวลามากกวานั้นคุณภาพจะลดลงราคาจะเสีย เชนเห็ดบานเห็ดแกและเนา โอกาสในทางการตลาด
ทีน่ า ลงทุน คือรูปแบบการตลาดของเห็ดในทองถิน่ ยังนิยมบริโภคเห็ดสดผูบ ริโภคคุน เคยกับการบริโภคอยูแ ลว
ถามีแหลงผลิตสินคาอยูใ กลแหลงตลาด ผูบ ริโภคสามารถเลือกชือ้ ไดเมือ่ มีความตองการ อุปสรรคการกระจาย
สินคาในระบบตลาดเปนขอจํากัดที่ยังไมสามารถแกไขไดเพราะการผลิตเห็ดขึ้นกับดินฟาอากาศถาอากาศ
แปรปรวนรอนหนาวผิดปกติ การเกิดดอกของเห็ดจะนอย ตลาดขาดแคลน ราคาแพง แตถา ภูมอิ ากาศเอือ้ อํานวย
ใหเห็ดผลิตดอกออกมาในปริมาณที่มาก เห็ดจะลนตลาด เห็ดในระบบตลาดเปนเพียงตัวเลือกผูบริโภคจะไม
บริโภคบอยนักในการดํารงชีวิตประจําวัน จึงกลายเปนอาหารแฟชั่นหรือแคมีความตองการชั่วคราวเทานั้น
นอกจากนี้อุปสรรคที่พบในงานวิจัยคือ มีชองทางการจัดจําหนายในรูปแบบของขนาดโรงเรือน
เล็ก การจัดจําหนายยังไมทนั สมัย การขายเห็ดในตลาดยังใชรปู แบบเดิมคือ การวางกองใสตะกราใสกระจาด
วางบนใบตองหรือใสเปนถุงๆ ถาตองการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่มีปริมาณการขายจํานวนมากๆ
เปนการขายสงทางชุมชนจะตองสามารถผลิตเห็ดในปริมาณทีล่ กู คาตองการอยางเพียงพอ ราคาของเห็ดนางรม
เปนราคาที่ยังไมแนนอน อยูที่ราคาตอกิโลกรัมละ 50 -70 บาท ขึ้นอยูกับราคากลางกับความตองการของ
ผูบ ริโภค การสงเสริมการตลาดยังไมมถี า ไมใชผเู พาะปลูกรายใหญ ลักษณะตลาดของชุมชนเปนการจัดจําหนาย
แบบตลาดดั้งเดิมคือเก็บผลผลิตและวางขายในตลาด ถามีปริมาณของเห็ด ขายในชุมชนถุงละ 20 ดังนั้น
การสงเสริมการตลาดของเห็ดในชุมชนบานจอมทองยังไมสามารถทําไดอยางเปนระบบ และการสือ่ สารใหผบู ริโภค
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ในชุมชนรับรูวาชุมชนมีเห็ดที่ผลิตไดในชุมชน จะเปนการบอกตอเทานั้น ไมสามารถทําการสื่อสารการตลาด
อยางอื่นไดเนื่องจากมีคาใชจายจํานวนมาก ชุมชนยังไมมีเงินทุนมากพอที่จะทําและไมการสื่อสารการตลาด
เหลานั้นเปนการสื่อสารการตลาดที่ไมเหมาะสมกับเห็ดนางรมของชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาบริบทของชุมชนบานจอมทอง ผูท อี่ าศัยในชุมชนปจจุบนั สวนใหญประกอบอาชีพผลิต
หัตถกรรมพื้นบาน แปรรูปผลิตภัณฑจากไม ซึ่งทําใหปจจุบันปริมาณขี้เลื่อยในชุมชน มีประมาณมากขึ้น และ
ขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทองมีผลกระทบตอผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน มีมอดไม และสรางความรําคาญและ
เดือดรอนตอผูท อี่ าศัยอยูใ กลเคียง ชุมชนบานจอมทองนําขีเ้ ลือ่ ยมาสรางเปนทางเลือกในการใชประโยชนจาก
ขีเ้ ลือ่ ยทีเ่ หมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง โดยทางทีมวิจยั และนักวิจยั ชุมชนไดจดั กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของชุมชนโดยมีกระบวนการตามแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑใหม ไดขอ สรุปการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ การนํา
ขี้เลื่อยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด และผลิตกอนโอเอซีสจากขี้เลื่อย ซึ่งผลิตภัณฑทั้งสองอยางของ
ธุรกิจชุมชน มาจากความตองการของตลาดกอนการคิดผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมกับธุรกิจของชุมชน (Buawfai, 1999,
para. 5) สอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถใชขี้เลื่อยเปนวัสดุที่ใชในการผลิต เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีใน
ชุมชนแลวทีเ่ ปนศักยภาพดานการผลิต ยังไมตอ งใชตน ทุนในการผลิตสูง อีกทัง้ ยังสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนดานการลดปริมาณขีเ้ ลือ่ ยดวยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมกับชุมชน สอดคลองกับแนวคิด
Autsawasirilue & Thinakoon (2011, para. 6) ที่ระบุวา สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการจัดตั้งกลุม
สวนทรัพยากรดานบุคคลที่มีความรู มีสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมกันซึ่งเปนปจจัยที่กําหนด
ความสําเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้น
สวนการประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขีเ้ ลือ่ ย มีขอ ดีและโอกาสทีท่ างชุมชนเห็น
วาสามารถนําไปใชประโยชนจากการศึกษาครัง้ นีเ้ พราะการเพาะเห็ดชุมชนสามารถปลูกไดทวั่ ไป มีระยะเวลา
การผลิตสั้นสามารถปรับปริมาณการผลิตได การผลิตที่มีการลงทุนนอยสามารถเริ่มตนขนาดฟารมมากนอย
ไดตามความเหมาะสมและกําลังความสามารถของชุมชน และมีโอกาสในทางการตลาดทีน่ า ลงทุน คือผูบ ริโภค
นิยมบริโภคเห็ดสดและมีการบริโภคเห็ดอยูแ ลว ถามีแหลงผลิตสินคาอยูใ กลแหลงตลาดผูบ ริโภคสามารถเลือกชือ้
ไดเมื่อมีความตองการ ราคาของเห็ดเปนราคาที่คนในชุมชนสามารถซื้อได มีราคาไมแพง อยูที่ราคาตอ
กิโลกรัมละ 50 -70 บาท ซึง่ ผลการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นีม้ ผี ใู หความสนใจทีจ่ ะนําไปประกอบอาชีพเสริมไดจริง
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
การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการระหวางนักวิชาการรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาขี้เลื่อยในชุมชน
โดยเนนการปฎิบัติการแบบมีสวนรวม คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑที่มาจากขี้เลื่อย ซึ่งชุมชนบานจอมทอง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียใหม ไดผลิตภัณฑ คือ กอนเชื้อเห็ดนางรม และกอนโอเอซีส ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทาง
ชุมชนมีความเห็นวาเหมาะสมกับบริบทชุมชนและทรัพยากร (วัตถุดิบ) ที่มีอยูในชุมชนและสามารถสราง
รายไดใหกับกลุมชุมชนได แตเนื่องจากการวิจัยยังไมไดเกิดการสรางกลุมเพื่อความยั่งยืน จึงจําเปนตอง
ให นั ก วิ ช าการการเกษตรเข า มาร ว มพั ฒ นา และเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของการดํ า เนิ น งานการจั ด การกลุ  ม
ที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การจัดการกลุมและพัฒนากลุม
ในระดับทองถิน่ ของคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการกลุม ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยว พัฒนาสวนประสมทางการตลาด
และแนวทางแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษา
การมีสว นรวมกับชุมชนบานแมแมะ เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บขอมูลโดยวิธกี ารสังเกตการณ การจัดเวทีประชุมสัมมนา
เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ ละความคิดเห็น กลุม ตัวอยาง จํานวน 50 คือ ผูน าํ ชุมชน 1 คน กรรมการหมูบ า น 5 คน
สนทนากลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการพํานักระยะยาวบานแมแมะ จํานวน 30 คน และผูบริหาร
เทศบาลตําบลแมนะ 5 คน และนักทองเที่ยว 9 คน เก็บขอมูลโดยใชการสนทนากลุม
ผลการศึกษาทราบวาศักยภาพแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนมีความพรอมทางดานธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่หลงเหลือไวอยางสมบูรณเกิดจากความรวมมือชวยเหลือกัน
ในการอนุรักษปาของคนในชุมชน การศึกษาสวนประสมทางการตลาดทําใหมีเกิดการพัฒนารวมกันระหวาง
นักวิจัยและชุมชน เพื่อใหนักทองเที่ยวพํานักระยะยาวเพิ่มมากขึ้น อันจะทําใหมีรายไดมากขึ้น สําหรับ
การเสนอแนวทางแกไขปญหาทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะดานศักยภาพโดยการปรับปรุงบานพักใหมหี อ งนํา้
ในบานสามารถรองรับนักทองเที่ยวได กิจกรรมนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบภูมิปญญาชาวบาน
กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ กิจกรรมชมปาใบเมื่ยงและการสาธิตวิธีการเก็บใบเมื่ยง
และกิจกรรมเยีย่ มชมหมูบ า นชาวเขาเผาปะลอง การจัดแผนพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดทําเว็บเพจ
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เผยแพรขอ มูลขาวสารทัง้ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาอังกฤษเบือ้ งตน 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
“ดอยหลวงเชียงดาว” ธรรมชาติและปาไมทยี่ งั อุดมสมบูรณ มีนกนอยใหญพนั ธุแ ปลกตาจํานวนมากทีย่ งั มีให
เห็นอยูที่นี่ เพราะมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งในการตอตานผูที่ตัดไมทําลายปาและยังมีภูมิปญญาชาวบานสราง
เตาอบตัวโดยนําพืชสมุนไพรหลายชนิดมาตมเพื่อเอากลิ่นไอของสมุนไพร ใชอบรางกายใหสดชื่นปลอดโปรง
ที่บานแมแมะมีนํ้าตกหลายแหง ใชเปนเสนทางสํารวจความอุดมสมบูรณของปาในเขตชุมชน ลําธารของ
หมูบ า นยังเปนแหลงของทรายสีขาวนวลทีน่ ยิ มเรียกกันวาทรายคํา สามารถนํามาใชกอ สรางบานเรือนชาวบาน
ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนแมแมะ
โดยพอหลวงวงค แกวใจมา ผูใหญบานบานแมแมะ จัดทําโครงการสรางบานพักใหกับนักทองเที่ยวเมื่อ
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 เพือ่ สรางทีพ่ กั ดวยไมทมี่ อี ยูใ นชุมชม โดยฝมอื คนในชุมชนบานแมแมะ บานมีลกั ษณะ
เปนไมแบบธรรมชาติจํานวน 4 หลังใหญและบานขนาดเล็กใชอบตัวสมุนไพร 2 หลังริมลําธาร และบานหนึ่ง
หลังสรางเปนบานตนไม ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจทีพ่ าํ นักระยะยาวของชุมชนบานแมแมะ ประมาณ
4 ป ลูกคาที่เขามาใชบริการก็จะเปนลูกคากลุมเดิมหรือเปนลูกคากลุมใหมที่ไดรับคําแนะนํามาจากลูกคา
ที่เคยเขามาใชที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ แตก็ไมไดมีปริมาณที่มากนัก สวนใหญจะมาทองเที่ยวในชวง
ฤดูหนาวและเปนลูกคากลุมตางชาติ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศแถบยุโรปที่รักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม สําหรับลูกคาทีเ่ ปนกลุม คนไทยมีปริมาณนอยมากหรือบางปไมมลี กู คาคนไทย
เขามาใชบริการ
จากการสัมภาษณวงค แกวใจมาผูใหญบานบานแมแมะ (Kaewma, Personal communication,
2101) ทําใหทราบวาธุรกิจการทองเที่ยวพํานักระยะยาวของชุมชนประสบปญหาขาดทุนมาตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานและการทองเที่ยวพํานักระยะยะยาวของชุมชนบานแมแมะยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
มากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเขามาพัฒนาสวนประสมทางการตลาดคือ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
พํานักระยะยาวของบานแมแมะ อันจะทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ชวยลดการขาดทุนจากการดําเนินงาน
หรืออาจมีกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับการนําเสนอแนวทางแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาว
บานแมแมะ รวมถึงการคนหาปญหาในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการแกไข พัฒนา ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ไดอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
2. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการทองเทีย่ วของธุรกิจทีพ่ าํ นัก
ระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วาเปนอยางไร
3. เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. การทองเที่ยวพํานักระยะยาว
Jittangwantana (1999,60) ไดกลาววา รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special
Interest Tourism) มีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว อยูประมาณรอยละ 20 การทองเที่ยวพํานัก
ระยะยาวนับวาเปนรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิวัฒนาการจากความตองการ
ของนักทองเทีย่ วทีม่ พี นื้ ฐานของการดํารงชีวติ รวมทัง้ ความตองการทีไ่ มเหมือนกัน แตมจี ดุ มุง หมายทีค่ ลายกัน
คือ การพักผอนหยอนใจ
Un-Prasert (2013, 75) ไดกลาววา ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิอากาศที่อบอุน
คนไทยมีความเปนมิตรสูง นักทองเที่ยวที่มาอยูจะสามารถปรับตัวไดงาย เชียงใหมเปนที่ที่เหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวสูงอายุมากกวาที่อื่นในประเทศไทยเนื่องจากคาครองชีพถูก สามารถจับจายซื้อของในราคา
ที่คนเชียงใหมทั่วไปซื้อ
Tongsong (2010, 66) ไดกลาววา จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
เราสามารถจําแนกตามอายุไดเราจะเห็นในปพ.ศ.2544 จะมีนักทองเที่ยวผูสูงอายุอายุตั้งแต 45 ป ขึ้นไปถึง
54 จะมีสูงถึงรอยละ18.8 และอีกกลุมอายุ 55 ป ถึง 64 ปมีถึงรอยละ 10.5 กลุมอายุ 64 ปขึ้นไป มีถึงรอยละ
4.5 ซึ่งรวมแลวมีประมาณทั้งหมดรอยละ 35 ซึ่งเปนสถิติที่คอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นประกอบ
กับจํานวนผูส งู อายุมแี นวโนมทีจ่ ะสูงขึน้ ในอนาคตโดยในป พ.ศ. 2563 จะมีจาํ นวนถึง 7 ลานคนอยางไรก็ตาม
นักทองเที่ยวผูสูงอายุบางรายก็ขอ VISA O-A (VISA พิเศษที่มีระยะเวลานานถึง 1 ป) จะพบวากลุมเชื้อชาติ
ทีเ่ ขามามากเปนอันดับหนึง่ คือ กลุม ยุโรปเขามาถึงรอยละ 42 จากนักทองเทีย่ วทัง้ หมดรองลงมาเปนชาวเอเซีย
ชาวญี่ปุนรอยละ 31 ชาวอเมริกาเหนือรอยละ 17 ชาวสแกนดิเนเวียน รอยละ10 คอนขางที่จะลดหลั่นกัน
ลงมาจากผลสํารวจนีท้ าํ ใหคาดการณอนาคตไดวา จํานวนนักทองเทีย่ วจะเขามาใน ประเทศไทยคอนขางมาก
ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยวพํานักแบบระยะยาวสามารถตอบสนองความตองการนี้ได
2. สวนประสมทางการตลาด
Samerjai (2004, 52-55) ไดกลาววาสวนประสมการตลาดบริการหมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมได ใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมายประกอบดวย1)ผลิตภัณฑ
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(Product) หมายถึงสิง่ ทีน่ าํ เสนอเพือ่ ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของตลาดใหไดรบั ความพึงพอใจ
จากความหมายนี้ “ผลิตภัณฑ” จึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสินคา (Goods) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวตน
จับตองไดเชน นํ้ามันระเหย ตัวยาสมุนไพร ยารักษาโรค เปนตน บริการ (Service) เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน
จับตองไมไดเชน สปาการตัดผม การชมคอนเสิรต เปนตน ในขณะที่ Serirat (1998, 54-55) ไดอธิบายวา ผลิตภัณฑ
(Product) หมายถึง สินคาหรือบริการทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิง่ ทีส่ มั ผัสไดและสัมผัสไมได เชน สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ
และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอ
ขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมตี ัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือ
บุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได นอกจากนี้ Samerjai (2004, 52-55) ยังไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด คือ
2) ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาดโดยใชเงินเปนสื่อกลางในปจจุบัน
ราคาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารงานการตลาดอยางมากซึ่งผูบริหารการตลาดจะตองกําหนด
กลยุทธดา นราคาใหมคี วามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตา งๆ เพือ่ ใหผลิตภัณฑมรี ะดับราคาทีเ่ ปน
ทีน่ า พอใจขององคกรคือ สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรและเหมาะสมกับระดับความสามารถ
หรือกําลังซื้อของผูบริโภคในตลาดไดเปนอยางดี 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนการกระจายสินคา
ได 2 ชองทางดังนี้ ชองทางการจําหนายทางตรง (Direct Channel) คือการทีผ่ ผู ลิตจัดจําหนายสินคาหรือบริการ
ไปยังผูบ ริโภคผูซ อื้ สินคาหรือบริการหรือผูใ ชสนิ คาทางอุตสาหกรรมโดยตรงโดยไมผา นคนกลางทางการตลาด
และชองทางการจําหนายทางออม (Indirect Channel) คือการที่ผูผลิตจะอาศัยคนกลางทางการตลาดหรือ
ตัวแทนทําการจัดจําหนายสินคาหรือบริการไปยังผูบ ริโภคหรือผูใ ชสนิ คาทางอุตสาหกรรมอีกตอหนึง่ จะคํานึง
ถึงความเหมาะสมดานคาใชจา ยและการประหยัดเวลา 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงเครือ่ งมือ
การติดตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารจูงใจตลาดสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
กลยุทธการสงเสริมการตลาดประกอบดวยคือการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย
การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงซึง่ องคกรใชเพือ่ แจงขาวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการขององคกร
ซึ่ ง ต อ งอาศั ย กระบวนการติ ด ต อ สื่ อ สารข อ มู ล ระหว า งผู  ข ายและผู  ซื้ อ เพื่ อ จู ง ใจให เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละ
เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา 5) บุคลากร (People) หมายถึงบุคลากรภายในองคกรที่ใหบริการและ
อํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา โดยบุคลากรที่ใหบริการตองมีบุคลิกภาพดี มีความรูมีความสะอาด
เรียบรอยสุภาพและมีมารยาทไดรับการอบรมการใหบริการ รวมถึงการติดตอสื่อสารที่ดีและมีความสามารถ
ในการสือ่ สารโดยภาษาอังกฤษ 6) กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึงขัน้ ตอนตางๆ ของการใหบริการ
ตั้งแตการเสนอการบริการจนจบสิ้นการใหบริการดวยวิธีการจัดการที่ดีและมีระยะเวลาในการใหบริการ
ที่เหมาะสม
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วิธีการวิจัย
วิ ธี ก ารวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปฏิ บั ติ แ บบมี ส  ว นร ว มโดยชุ ม ชนบ า นแม แ มะ
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
การศึกษาศักยภาพการทองเทีย่ วของธุรกิจทีพ่ าํ นักระยะบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
โดยการทํา SWOT (การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ) รวมกับชุมชนเพื่อสํารวจศักยภาพของพื้นที่ที่เปน
เอกลักษณของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะเพื่อประเมินศักยภาพกอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย วของธุ ร กิ จ พํ า นั ก ระยะยาวบ า นแม แ มะ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
1.1 จุดแข็งของชุมชน (1) ดานทีพ่ กั มีการสรางเปนหลังมีหอ งนํา้ ในตัวทําจากไมไผกวางขวาง
สามารถรองรับนักทองเทีย่ วเปนกลุม ไดเปนจํานวนมาก กิจกรรมมีบริการนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบ
ภูมิปญญาชาวบาน กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ มีกิจกรรมชมปาเมี่ยงและสาธิต
วิธีเก็บ กิจกรรมเยี่ยมชมหมูบานชาวเขาปะหลอง อัตราคาบริการสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติมีราคาที่ไมแพง และยังมีมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ สวนเดินปาดูนก ไปบานชาวเขา โดยราคา
จะคิดตามระยะทางและจํานวนคน สถานทีอ่ ดุ มสมบูรณไปดวยธรรมชาติ และสามารถรองรับนักทองเทีย่ วได
อยางพอเพียง (2) ดานสงเสริมการตลาดธุรกิจทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะไดมกี ารจัดทําปายบอกทางตัง้ แต
เสนทางถนนเชียงใหม-แมริม ตรงหมูบานจอมคีรี อําเภอเชียงดาว และทางแยกจากถนนสายหลักไปทางขวา
มือประมาณ 9 กิโลเมตรก็จะถึงหมูบาน และทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะไดมีการติดตอไป
ยังธุรกิจนําเทีย่ วในอําเภอเมืองเชียงใหมเพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรมการทองเทีย่ วของทางหมูบ า น (3) ดานคน
(พนักงาน) หัวหนาผูดูและธุรกิจพํานักระยะยาว (ปาผงและลุงสุข) มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพร
เปนอยางดีและสามารถนําสมุนไพรมาตมเพือ่ ใชในการอบตัวสมุนไพรใหกบั นักทองเทีย่ ว พนักงานหรือคนใน
ทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะไดไปเรียนการนวดที่ถูกวิธีจากครูหมอนวดตางหมูบาน
ความเป น มิ ต รเอื้ อ เฟ  อ ยิ้ ม ง า ยและนิ สั ย ต อ นรั บ ขั บ สู  ข องคนในธุ ร กิ จ ที่ พํ า นั ก ระยะยาวบ า นแม แ มะ
(4) ดานกระบวนการบริการทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ มีวิธีการใหบริการนักทองเที่ยว
แบบธรรมดา เลียนแบบธรรมชาติในเรือ่ งทีพ่ กั และอาหารทีส่ ามารถหาวัตถุดบิ ไดในทองถิน่ มาประกอบอาหาร
(5) ด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพธรรมชาติ เสี ย งนํ้ า ในลํ า ธาร และเสี ย งนกร อ งนานาชนิ ด ต า ง
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สงเสียงรองกลอมผูที่มาเยือน อุปกรณภายในบานพักก็เนนอุปกรณจากธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
เชน อางลางหนาทําจากกะละมังสังกะสี โคมไฟจากไมไผที่นอนนุน มุงผาฝายปลอยชาย
1.2 จุดออน (1) ดานบริการบานพักสีทใี่ ชทาบานพัก ทางชุมชนใชสชี มพูและสีฟา ซึง่ ใหขดั แยง
กับธรรมชาติ (2) ดานราคาราคาที่พักตํ่าเกินไปเมื่อเทียบกับธุรกิจที่พํานักระยะยาวของที่อื่นโปรแกรม
การทองเทีย่ วไมมรี าคากําหนดทีช่ ดั เจนเชน การเดินปาดูนกและการไปเยีย่ มชมหมูบ า นชาวเขา (3) ดานสถานที่
เนือ่ งจากบานทีส่ รางนัน้ อยูร มิ ลําธาร ทางเดินลาดชันทําใหเวลานักทองเทีย่ วเดินไปทีบ่ า นพักคอนขางลําบาก
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวตางชาติและการเขาถึงสถานที่ยากลําบากเพราะเสนทางการเดินทาง
ยั ง ไม มี ค วามพร อ มเป น ดิ น ลู ก รั ง ในช ว งฤดู ฝ นจะทํ า ให ย ากลํ า บากในการเดิ น ทาง (4) ด า นส ง เสริ ม
การตลาดธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ยังขาดการสงเสริมการทองเที่ยวโดยผานเว็บไซตที่ใหขอมูล
การทองเที่ยวยังขาดการทําแผนพับใหขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5) ดานคน (พนักงาน)
หัวหนาผูดูแลและคนงาน ยังขาดความรูและทักษะภาษาอังกฤษและยังขาดการทําบัญชีรายรับรายจาย
ของธุรกิจี่พํานักระยะยาวที่ชัดเจน (6) ดานกระบวนการบริการ ยังขาดพนักงานประจําที่คอยรับโทรศัพท
เวลาที่ลูกคาติดตอเขามา ถาหากบานหัวหนาผูดูแลไมมีคนอยูบาน (7) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องทํานํ้าอุน ตูเย็นแอร และฮีทเตอรทําความอุน
1.3 โอกาส (1) ดานการเมืองและกฎหมายการไดรับการสนับสนุนโครงการการทองเที่ยว
จากภาครัฐบาลภาครัฐบาลใหเงินสนับสนุนกองทุนหมูบ า น SML แกบา นแมแมะในการสรางทีพ่ าํ นักระยะยาว
เมื่อป พ.ศ. 2548 (2) ดานสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะกอให
เกิดการใชชวี ติ แบบผูเ กษียณอายุเพิม่ มากขึน้ และผูเ กษียณอายุเหลานีเ้ ปนผูท มี่ รี ายไดคงทีจ่ งึ ตองการแสวงหา
ที่อยูซึ่งไมแพงเกินรายไดของตนเอง การทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะจึงเปนทางเลือกหนึ่ง และ
กําลังไดรบั ความนิยมจากชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ธรรมชาติทดี่ แี ละยังอุดมสมบูรณของปาในหมูบ า นแมแมะ
รูปแบบการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษธรรมชาติทาํ ใหนกั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยชาวตางชาติมโี อกาสเขามาทองเทีย่ ว
ที่หมูบานแมแมะ (3) ดานเศรษฐกิจ นักทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนนักทองเที่ยวมีกําลังซื้อ
1.4 อุปสรรค (1) ดานการเมืองและกฎหมายความไมเสถียรภาพทางดานการเมืองภายใน
ประเทศสงผลถึงความมั่นใจในการเดินทางมาทองเที่ยวของชาวตางชาติ ขาดหนวยงานที่เขามาชวยเหลือ
สนับสนุนทางดานการประชาสัมพันธ ขาดการสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธจากหนวยงานที่
เกีย่ วของ (2) ดานสังคมและวัฒนธรรม ความเจริญทีเ่ ขามาในหมูบ า นโดยนักทองเทีย่ วอาจสงผลถึงวัฒนธรรม
ความเปนอยูของชาวบานแมแมะ (3) ดานระบบสาธรณูปโภค ถนนทางเขาหมูบางบางชวงเปนดินลูกรังและ
สองขางทางมีลักษณะเปนเหวลึกอาจเกิดอันตรายขณะเดินทางสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมชํานาญเสนทางได
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศทีย่ งั ไมดี (4) ดานประชากรศาสตร อาจมีการแฝงตัวเขามาของกลุม อาชญากรรม
ขามชาติและการคายาเสพติด (5) ดานคูแขงขันระหวางประเทศเพื่อนบานเชน มาเลเซีย ฟลิปปนสและ
อินโดนีเซียซึ่งมีทรัพยากรและศักยภาพที่ใกลเคียงและสามารถแขงขันกับประเทศไทยได (6) ดานภูมิศาสตร
ประชาชนที่อาศัยในประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตมีคาครองชีพสูงจะเกิดความตองการในการ
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เดินทางไปพํานักยังตางประเทศที่คาครองชีพเหมาะสมและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาการทองเที่ยวภายใน
ประเทศไทย (7) ดานเทคโนโลยี เสาสัญญาณโทรศัพทเคลือ่ นตัง้ อยูห า งไกลหมูบ า นทําใหเกิดปญหาการติดตอ
สื่อสารติดขัดในบางชวงเวลา
2. ผลการศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของ
ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การศึ ก ษาการพั ฒ นาส ว นประสมทางการตลาดให ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละ
ความตองการของนักทองเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมสํารวจความตองการกอนและหลังการมารับบริการของ
นักทองเทีย่ ว จากแบบสอบถามนักทองเที่ยว 2 กลุม ไดแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักเรียนชั้นมัธยม
ซึ่งมีเปาหมายในการมาทองเที่ยวที่ตางกัน ทําใหไดผลจากการสอบถามความคาดหวังกอนมารับบริการและ
หลังรับบริการแตกตางกันดังนี้
2.1 การบริการตองการในดานความสะอาดของที่พักตองการใหสีของบานพักเลียนแบบ
ธรรมชาติ ผูนําชุมชนไดเรียกฝายที่เกี่ยวของเขามาเพื่อเปลี่ยนสีของตัวบานพักใหใกลเคียงธรรมชาติใหมาก
ที่สุด
2.2 ราคาไดกําหนดราคาออกมา 2 แบบคือ แบบที่หนึ่ง นักทองเที่ยวเดินทางมาแบบกลุม
2-12 คน มีราคาที่พักตอคนตอคืน150 บาท อาหารมื้อละ 50 บาท แบบที่สอง นักทองเที่ยวเดินทางมาแบบ
คณะมากกว า 12 คนขึ้ น ไป จะเสนอการคิ ด ราคาแบบรายบุ ค คลหรื อ คิ ด ราคาแบบเหมาจ า ยก็ ไ ด
ตามความตองการ
2.3 สถานที่ผูดูแลธุรกิจที่พํานักระยะยาวจัดใหมีรถรับสงนักทองเที่ยวตามความตองการ
ของนักทองเที่ยวและจัดเวรยามในชวงเวลากลางคืนเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
2.4 การสงเสริมทางการตลาด จัดทําแผนพับ ใบปลิว การทําโฮมเพจ ในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการสรางความรับรูและประชาสัมพันธบานพักใหนักทองเที่ยวทราบ ทั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินงานภายใตงบประมาณการวิจัย
2.5 พนักงาน คนในชุมชนยังขาดความรูในดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ดานการประกอบ
ธุรกิจบริการและดานการจัดทําบัญชีเบือ้ งตน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงเชิญวิทยากรมาใหความรูภ ายใตงบประมาณการ
วิจัย
2.6 กระบวนการใหบริการ กลุมการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะนําเสนอวาควรมี
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 สวนผลจากการใชบริการที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ นักทองเที่ยวมี
ความประทับใจอยางมากในเรือ่ งธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ ชอบการนวด และอบตัวดวยสมุนไพร ไดเรียนรูเ รือ่ ง
วัฒนธรรมการประกอบอาหารการดําเนินชีวติ แตทไี่ มประทับใจเรือ่ งการเดินทางเสนทางทีม่ ถี นนขรุขระฝนตก
ตลอดการเดินทาง และไมมีสัญญาณโทรศัพทและการสัมภาษณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2553 เดินทางมาเขาคายพักแรม 3 คืน 4 วัน ไดแสดงความคิดเห็นกอนเขารับบริการทีธ่ รุ กิจ
ทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะวามีความคาดหวังในเรือ่ งความสะดวกสบายของทีพ่ กั และความสะอาดมาเปน
อันดับแรก รองลงมาอาหารเครื่องดื่ม ความปลอดภัย และตองการเรียนรูวัฒนธรรมชาวบาน พื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรมของทางสถาบันทีเ่ พียงพอ สวนผลจากการเขารับบริการทีธ่ รุ กิจทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะแลวนัน้
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาทีม่ าเขาคายพักแรม ไดรบั ประสบการณแปลกใหม ไดใกลชดิ ธรรมชาติ ไดเรียนรูเ รือ่ ง
วั ฒ นธรรมของชนเผ า และได ทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น แต ที่ ไ ม ป ระทั บ ใจ คื อ เรื่ อ งการเดิ น ทางเส น ทางไกล
สภาพอากาศหนาวเย็นมาก และไมมีสัญญาณโทรศัพท
3. แนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานศักยภาพโดยไดนําขอมูล
จากการสํารวจพบปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษของคนในชุมชน มีแนวทางการแกปญหาโดยทํากิจกรรม
อบรมทางดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยวิทยากร คือ อาจารยพัทริเชีย วิสเซอร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพของบุคคลในธุรกิจชุมชน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน คือ พอหลวงวงค แกวใจมา และคนในชุมชนที่มี
ความคิดเห็นและแสดงความตองการใหมกี ารจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 คือ มี
คนในชุมชนใหความสนใจที่เขามาทํากิจกรรมเสริมความรูทางดานภาษาอังกฤษ จํานวน 18 คน และการทํา
กิจกรรมครั้งที่ 2 ก็มีจํานวน ชาวบานในชุมชนเหลือเพียง 9 คน สวนชาวบานที่ไมเขามารวมในการจัดกิจกรรม
เหตุผลเพราะในชุมชนมีสมาชิกเขารวมงานฌาปนกิจศพคนในหมูบ า นทีเ่ สียชีวติ ในตางจังหวัด อีกทัง้ บางราย
ติดงานที่ตองไปเก็บชา แตก็มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมทํากิจกรรมทั้งสิ้น 9 คน รวมผูเขา
รวมในการทํากิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 18 คน ทางผูวิจัยไดมีการแจกซีดีการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษขั้นตน
ใหกับผูรวมกิจกรรมดวย ผลจากการทํากิจกรรมนั้น ไดรับความสนใจจากผูรวมทํากิจกรรม อาจารยพัทริเซีย
วิซเซอร ดําเนินการวัดผลจากผูอ บรมดวยวิธกี ารใหผเู ขารวมอบรมจับคูส นทนา โดยมีอาจารยพทั ริเซีย วิซเซอร
เปนผูป ระเมินและสามารถสรุปไดวา ผูเ ขารวมอบรมภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบือ้ งตนได
เชน การทักทาย และการแนะนําตัวเองได
จากการสํารวจพบปญหาการขาดทักษะในการประกอบธุรกิจ มีแนวทางแกปญหาโดยทํากิจกรรม
การฝกอบรมดานการเปนผูประกอบการโดยวิทยากร คือ อาจารยสุธีรา พฤกษากร คณะบริหารธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน เพือ่ เพิม่ ทักษะและศักยภาพทางดานความคิดในการทําธุรกิจของชุมชน สามารถ
เรียนรูถึงการประกอบธุรกิจใหตรงตามความตองการของลูกคา มีผูเขารวมทํากิจกรรมครั้งนี้จํานวน 18 คน
ทํากิจกรรมคือ Royal Cake โดยใหผูเขารวมทํากิจกรรมแบงกลุม 3 กลุมกลุมละ 6 คน ในการทํากิจกรรม
ขัน้ ตอนแรกวิทยากรใหโจทยกบั ชาวบานโดยใหประดิษฐขนมเคกเพียง 1 ชิน้ โดยจะขายใหกบั คนทีร่ วยทีส่ ดุ ในโลก
ขายใหดารา ขายใหเพือ่ นขางบาน เพียง 1 คนเทานัน้ วิทยากรแจกกระดาษสีตา งๆ 5 แผนกรรไกร 1 ดาม และ
แบงเงินใหชาวบานไวซอื้ อุปกรณเพิม่ เชนกระดาษสีตา งๆ และกรรไกร กลุม ละ 50 บาท จากนัน้ ใหเวลา 20 นาที
ในการประดิษฐ ทั้ง 3 กลุม สามารถซื้ออุปกรณเพิ่มได ขั้นตอนที่สอง ใหชาวบานทั้ง 3 กลุมสงตัวแทนออกมา
นําเสนอขายกลุมที่ 1 กับ 2 เสนอขายใหกับคนที่รวยที่สุด แตตั้งราคาไมสูงเทาไหร กลุมที่ 3 เสนอขาย
เพื่อนขางบาน เพราะเหตุผลขนมเคกไมสวยไมถนัดงานฝมือ ตั้งราคาถูกมาก ขั้นตอนที่สามวิทยากรก็กลาว
สรุปวาการทีเ่ ราประดิษฐขนมเคกก็เหมือนการลงทุนทํากิจการยิง่ ลงทุนมากเทาไหรกต็ อ งการผลตอบแทนมาก
เทานั้น สิ้นคามีคณ
ุ ภาพสามารถตั้งราคาสูงได การทําธุรกิจตองเลือกวาเราจะขายใหใครกําลังซื้อของลูกคามี
ประมาณเทาไหร เราตองศึกษากลุม ลูกคากอนการลงทุน สรุปการทําธุรกิจการทองเทีย่ วพํานักระยะยาวบาน
แมแมะชาวบานตองใหบริการดวยใจ มีคณ
ุ ภาพและเอาใจใสลกู คาทุกคน และทําการตัง้ ราคาทีเ่ หมาะสมและ
ลูกคาสามารถจายได
จากการสํารวจพบปญหาทางดานการขาดทักษะในการทําบัญชีแนวทางแกปญ
 หาโดยการจัดกิจกรรม
ฝกอบรมจัดทําบัญชีเบื้องตนโดยอาจารยวิรัชดา อาศนะ และอาจารยนํ้าฝน เจนสมบูรณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนการสงเสริมใหผูที่รับผิดชอบทางดานการเงินของธุรกิจชุมชนการทองเที่ยว
พํานักระยะยาวบานแมแมะมองเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชี จากการที่เขาไปพูดคุยกับผูรับผิดชอบ
ดานการเงินวา การทําบัญชีของทางธุรกิจชุมชนเปนการทําบัญชีอยางงาย และการทําบัญชีมปี ระโยชนในการ
ชวยควบคุมคาใชจา ย ทราบถึงผลการดําเนินงานวาไดกาํ ไรหรือขาดทุน และทีส่ าํ คัญคือสามารถเปนหลักฐาน
ที่ชวยในการชี้แจงรายไดของธุรกิจใหกับชุมชนได

อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ในเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ (SWOT) มีจดุ แข็งคือ การบริการบานพักทีท่ าํ จากไมไผ
วัสดุจากธรรมชาติทําใหดึงดูดใจนักทองเที่ยว สภาพพื้นที่ที่อยูในหุบเขารายลอมไปดวยตนไมใหญนอยและ
ธรรมชาติ สงผลตอการทองเที่ยวพํานักระยะยาวทําใหนักทองเที่ยวอยูยาวนานขึ้น สําหรบจุดออน คือขาด
ความรูดานภาษา การประกอบการ และการจัดทําบัญชี แนวทางการแกปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษ
ทางชุมชนบานแมแมะไดจดั ทําแผนภาพคําศัพทภาษาอังกฤษอยางงายเพือ่ ใชสอื่ สารกับลูกคาตางชาติ สวนทักษะ
ดานการประกอบการ เปนหัวใจของการใหบริการ บริการดี สรางความประทับใจ ที่พักสะอาด มิตรไมตรีที่ดี
ของคนในชุมชน สวนการทําบัญชี มีการคัดเลือกจากคนในชุมชนบานแมแมะ แบงเปนผูจ ดั ทํารายรับ-รายจาย
ผูถือเงินและผูตรวจสอบความถูกตอง สวนโอกาส คือการทองเที่ยวพํานักระยะยาวกําลังเปนที่นิยมของ
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นักทองเที่ยวแถบยุโรปและตะวันตก อุปสรรค คือ ดานการเดินทางที่เกิดขึ้นสงผลกระทบระยะทางที่หางไกล
ถูกปรับใหกลายเปนขอดีในเรือ่ งของการผจญภัยกอนเขาไปพักในหมูบ า นแมแมะ ซึง่ ผลวิจยั ดังกลาวสอดคลอง
กับหลักทฤษฏีของ Serirat (1998) องคประกอบของความสําเร็จของการตลาดบริการประกอบดวย
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผูว จิ ยั ไดนาํ ผลทีไ่ ดจากการวิเคราะหศกั ยภาพของธุรกิจเบือ้ งตน
แลวถายทอดขอมูลพรอมทัง้ หาแนวทางพัฒนาสวนประสมทางการตลาดรวมกันกับทางชุมชนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การทองเที่ยวบานแมแมะแบบมีสวนรวมกับทางชุมชน และใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
ตามกรอบการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดกลยุทธ 7Ps ซึง่ สอดคลองกับหลักทฤษฎีของ Samerjai (2004)
ที่สนับสนุนในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการใหมีความพรอมในดานบริการ
การตั้งราคา สถานที่และการสงเสริมทางการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายขึ้น

สรุป
1. การวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม พบวาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวบานแมแมะโดยชุมชนมีศักยภาพและมีความพรอม
ทางดานความเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยังคงมีหลงเหลือไวอยางสมบูรณ
จากความรวมมือกันในการชวยเหลือกันในการอนุรักษปาของคนในชุมชน
2. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญของพื้นที่บานแมแมะคือ บานพักที่ทําจากไมไผ
ธรรมชาติ มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพรเปนอยางดีและสามารถนําสมุนไพรมาตมเพื่อใชใน
การอบตัวสมุนไพรใหกับนักทองเที่ยว พนักงานหรือคนในทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะ
ไดไปเรียนการนวดทีถ่ กู วิธจี ากครูหมอนวด ความเปนมิตรเอือ้ เฟอ ยิม้ งายและนิสยั ตอนรับขับสูข องคนในธุรกิจ
ที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานกระบวนการบริการทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวมีวิธีการใหบริการ
นั ก ท อ งเที่ ย วแบบธรรมดาเลี ย นแบบธรรมชาติ ส ามารถหาวั ต ถุ ดิ บ ได ใ นท อ งถิ่ น มาประกอบอาหาร
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพธรรมชาติ ทางชุมชนเนนความเรียบงายการอยูรายลอมดวยธรรมชาติ
3. แนวทางการแก ไ ขป ญ หาของธุ ร กิ จ ที่ พํ า นั ก ระยะยาวบ า นแม แ มะ อํ า เภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะเพื่อแกไขปญหาดานความรูความสามารถของคนในชุมฃน
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จัดอบรมภาษา
ตางประเทศ จัดอบรมการทําบัญชี และการใหความรูดานการประกอบการ
ขอเสนอแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1. ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาใหเปนเสนทางการทองเที่ยวหลักของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมอยางแทจริง
2. ควรนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวใหกับชุมชนของอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหมใหสามารถบริการนักทองเที่ยวไดดีขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน
โดยใชทักษะการคิดเปนฐาน กลุมเปาหมายในการพัฒนาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 9 คน
และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 84 คน ครูโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 14 คน
และนักเรียนโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ จํานวน 137 คน ครูโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 6 คน
และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ จํานวน 46 คน รวมจํานวนครูทั้งหมด 29 คน และรวมจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 267 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบบันทึกการดําเนินงาน แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลการพัฒนาผูเรียน ครอบคลุมเนื้อหา
การใชทักษะการคิดเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา จากการเขาไปสงเสริมใหโรงเรียนใชกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานนั้น ครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และสื่อการสอนโดยใชทั กษะการคิดเปนฐานได อยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะ
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ที่จําเปนสําหรับนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนเพื่อเปนทักษะพื้นฐานใหนักเรียนนําไป
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
ผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เปนพี่ เลี้ ยงของเครื อขายอุ ดมศึกษาภาคเหนือตอนบน: โรงเรี ยนบานวังลุง ตําบลหางดง อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2559 ซึ่งเปนโครงการนํารองที่มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดกําหนดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพครูดานการเรียนการสอนทีส่ งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห จากการดําเนินงาน
โครงการพบวา ครูมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท เี่ นนการคิดวิเคราะหไดในระดับดี ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากกิจกรรมทีก่ าํ หนด
ทําใหครูที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู ทําใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห ตลอดจนไดฝกปฏิบัติการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การนําเสนอแผนการเรียนรูซึ่งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งมีการวิพากษและใหขอเสนอแนะโดยทีมวิทยากร สงผลใหครูมีความมั่นใจและสามารถจัดการเรียนรู
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ที่เนนการคิดวิเคราะหได โดยบูรณาการผานสาระความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่สอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหของนักเรียน สําหรับผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห สังเคราะหพบวา นักเรียนมีคะแนนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกการคิดเพื่อหาคําตอบโดยใชสถานการณ เนื้อหาสาระ เรื่องราว เหตุการณที่นาสนใจ
และมีการกระตุนใหมีความอยากรูอยากเห็น อยากคนหาคําตอบ โดยนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุมยอย (Teachasoraphat et al., 2015, 48-50)
จากผลการดําเนินงานในโครงการนํารองดังกลาว มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนไดพจิ ารณาแลวเห็นวา
เกิดประโยชนตอ บุคลากรครูและนักเรียนเปนอยางยิง่ จึงเห็นวาควรนําองคความรูท ไี่ ดรบั ไปพัฒนาครูในพืน้ ที่
กลุมเปาหมายที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจึงไดมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาของบุคลากรครูและนักการศึกษา/นักบริหารการศึกษาในพื้นที่อําเภอใกลเคียง เพื่อกําหนด
กลุมเปาหมายและไดขอสรุปจากงานวิจัยของ Mungthamdee (2013) ซึ่งไดทําการวิจัย 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 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรอนจึงเห็นวาโรงเรียน
ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอสะเมิงนาจะเปนพืน้ ทีเ่ ปาหมายสําหรับการพัฒนาศักยภาพครู จึงไดประสานงานไปยังโรงเรียน
3 โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและซักซอมความเขาใจกับคณะครู เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษา โดยมีโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการประกอบดวย โรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอทุ ศิ
และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน ครูผูสอน ตลอดจนชุมชน และ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อจะไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน บรรลุเปาหมายทีต่ งั้ ไว และสามารถนําความรู ประสบการณทไี่ ดรบั ไปปรับประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันได จึงไดกําหนดประเด็นหลักที่ตองการพัฒนาในครั้งนี้คือ การพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนทีส่ ง เสริมทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหของนักเรียน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ
การจัดการเรียนรูท บี่ รู ณาการทักษะการคิดใหแกครูผสู อนผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ นแตกลุม สาระการเรียนรู
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วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐาน

ทบทวนวรรณกรรม
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เปนทักษะที่จําเปนและใชมากในชีวิตประจําวัน รวมทั้งเปนพื้นฐานใน
การคิดขัน้ สูงขึน้ หากทักษะการคิดขัน้ พืน้ ฐาน ไมดพี อ ก็จะเปนอุปสรรคตอการคิดขัน้ สูง สวนทักษะการคิดขัน้ สูง
และลักษณะการคิดตาง ๆ ก็มีความจําเปนตอการคิดที่ซับซอนขึ้น หากผูเรียนไดรับการพัฒนา ก็จะสามารถ
คิด ตัดสินใจและกระทําการในเรื่องที่ซับซอนและลึกซึ้งไดดี สงผลใหเกิดการพัฒนากาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น
ครูผูสอนทั้งหลายจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาการคิดทุกประเภท โดยยึดพื้นฐานและความตองการ
ของผูเรียนของตนเปนหลัก ทักษะใดที่ผูเรียนของตนยังออนอยู แมจะเปนทักษะขั้นพื้นฐาน ก็ควรชวยฝกฝน
พัฒนาใหแกผูเรียน มิใชมุงแตจะพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทั้ง ๆ ที่ผูเรียนยังขาดทักษะพื้นฐานที่จําเปน
เนื่องจากทักษะการคิดมีจํานวนมาก จึงไมสามารถที่จะกลาวถึงในที่นี้ไดหมด จําเปนตองเลือกที่สําคัญ
บางประการ ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงทักษะ/กระบวนการคิด 3 ประเภท คือ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค
และการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ เนือ่ งจากเปนกระบวนการคิดทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ดานคุณภาพผูเ รียน มาตรฐานที่ 4 ซึง่ กําหนด ไวดงั นี้ “มาตรฐานที่ 4 ผูเ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน” (Office of the Education
Council, 2004, 6)
การบูรณาการการฝกทักษะการคิดในการจัดการเรียนรู
การพัฒนาทักษะการคิดและความสามารถทางการคิดของผูเ รียน โดยบูรณาการเขาไปในการจัดการ
เรียนรูสาระตาง ๆ นับเปนวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาในระบบที่ครูผูสอน มีหนาที่หลัก
ในการจัดการเรียนรูส าระตาง ๆ ใหแกผเู รียนอยางเปนทางการ หากครูผสู อนบูรณาการสอดแทรก การพัฒนา
หรือฝกทักษะการคิดควบคูไป กับการสอนเนื้อหาสาระตางๆ ก็จะเกิดประโยชนสองตอ คือ นอกจากผูเรียนจะ
มีโอกาสฝกฝนพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้นแลว ทักษะเหลานั้นยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน
สาระที่เรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวย ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรศึกษาเรียนรูวิธีการ
ในการบูรณาการการสอนและฝกทักษะการคิดตาง ๆ ใหแกผเู รียนอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(Khammani, 2006, 61-62, 72)
ขั้นตอนในการบูรณาการทักษะการคิดตางๆ ในการจัดการเรียนรูมีดังนี้
ขัน้ ที่ 1 : การศึกษาทําความเขาใจ ความหมายและกระบวนการของทักษะการคิดตาง ๆ การทีจ่ ะสอน ฝก
หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดก็คือผูสอน ผูฝก หรือผูจัดกิจกรรม ดังกลาว
จะตองมีความเขาใจในสาระ หรือสิ่งที่จะสอน หากสาระที่จะสอน/ฝก คือ ทักษะ/กระบวนการคิดครูผูสอน
ก็จะตองมีความเขาใจวา ทักษะ/กระบวนการคิดที่จะสอน/ฝกนั้นคืออะไร ซึ่งความยากของเรื่องนี้ ก็อยูตรงที่
สาระเกีย่ วกับทักษะการคิดนี้ มีลกั ษณะเปนสาระที่ ไมใช “เนือ้ หา” แตเปนสาระทีม่ ลี กั ษณะเปน “กระบวนการ”
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ดังนัน้ ครูจงึ ตองเขาใจความหมายและกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการคิดลักษณะตาง ๆ ซึง่ มีอยูห ลากหลาย
เสียกอน จึงจะสามารถพิจารณาตัดสินใจไดวาจะบูรณาการอะไร ลงไปตรงไหน อยางไร จึงจะเหมาะสม
และบรรลุผลตามตองการ
ขั้นที่ 2 : การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขั้นนี้เปนขั้นตอนปกติใน
การวางแผนการสอน ซึ่งครูผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักสูตร และกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
หรือผลการเรียนรูท คี่ าดหวังใหตอบสนองตอมาตรฐานการเรียนรูข องหลักสูตร ซึง่ หากมีความประสงคจะบูรณาการ
ทักษะการคิดใหเห็นเดนชัด หรือเพิ่มมากขึ้นแลวก็ควรระบุทักษะการคิดที่ตองการบูรณาการเขาไปใน
จุดประสงคการเรียนรูดวย
ขัน้ ที่ 3 : การกําหนดเนือ้ หาสาระการเรียนรู การกําหนดเนือ้ หาสาระทีจ่ ะชวยใหผเู รียนเกิดการเรียนรู
ตามจุดประสงค ที่กําหนดเปนขั้นตอนปกติของการวางแผนการสอนโดยทั่วไป ซึ่งครูจําเปนตองทําอยูแลวแต
ในที่นี้ขอยํ้าความสําคัญใหมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรู เพื่อชวยใหครูมีความเขาใจในเนื้อหา สาระ
ที่จะสอน และสามารถเลือกหรือคัดสรรเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผูเรียนของตน มิใชเปนเพียงไปยกเนือ้ หา
จากแหลงตาง ๆ มาใชโดยยังไมไดวเิ คราะห ใหเกิดความเขาใจและขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูเ รียน
และบริบทของตน
ขั้นที่ 4 : การกําหนดทักษะการคิดที่ควรบูรณาการ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก
การดําเนินการวางแผนการสอนตามปกติ การพิจารณาวิเคราะหหาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการ
ในการสอนเนื้อหาสาระที่กําหนดและสามารถนําผูเรียนไปสูจุดหมายที่ตองการ การพิจารณาในขั้นนี้
ก็คือ การตอบคําถามสําคัญวา
- ทักษะการคิดอะไรที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูสาระตาง ๆ ไดดี และเกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด หรือ
- ในการเรียนรูส าระตาง ๆ ทีก่ าํ หนดเพือ่ ใหผเู รียนบรรลุจดุ ประสงคทกี่ าํ หนด ผูเ รียนควรใชทกั ษะ
การคิดอะไรบาง
จะเห็นไดวา การจะตอบคําถามนี้ได ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะ/ประเภทของการคิดที่มีอยูหลากหลาย ซึ่งเปนขั้นตอนที่ครูผูสอนควรดําเนินการเปนอันดับแรก
ขั้นที่ 5 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกระบวนการคิด เมื่อวิเคราะหไดแลววา
ผูเรียนจําเปนตองใชทักษะการคิดอะไร ในการเรียนรูสาระตาง ๆ ที่กําหนดครูก็ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียน
มีโอกาสใชทักษะการคิดนั้น ๆ ในการเรียนรู การใหผูเรียนใชทักษะการคิด หมายถึง การใหผูเรียนดําเนินการ
คิ ด ตามกระบวนการ/ขั้ น ตอนของการคิ ด แบบนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ครู จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู  ค วามเข า ใจว า
การคิดลักษณะตาง ๆ มีกระบวนการ/ขัน้ ตอนการคิดอยางไร กิจกรรมการเรียนรูท บี่ รูณาการทักษะการคิดตาง ๆ
นั้น โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ
- กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบนิรนัย (Deductive) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะเปน
การสอนวิธีคิดหรือกระบวนการคิดใหผูเรียนเกิดความเขาใจกอนแลวใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดนั้น ๆ
ในการเรียนรูสาระที่กําหนด
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- กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบอุปนัย (Inductive) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะเปน
การชวยใหผเู รียนเกิดการเรียนรูจ ากประสบการณตรงหรือประสบการณจริง ครูจดั กิจกรรมใหผเู รียนดําเนินการคิด
ไปตามความคิดความสามารถของตนแลวใชประสบการณที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนนําไปสูความเขาใจวา
การดําเนินการคิดที่เหมาะสมควรเปนเชนไร โดยครู/ผูสอนทําหนาที่กระตุนการคิด
ขั้นที่ 6 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู (ดานการคิด) เมื่อมีการบูรณาการทักษะการคิด
ในการเรียนรู ทักษะการคิดทีบ่ รู ณาการนัน้ ยอมถือเปนสวนหนึง่ ของจุดประสงค การเรียนรู ซึง่ ก็ควรตองมีการวัด
และประเมินผลวา ผูเ รียนบรรลุจดุ ประสงคนนั้ เพียงใด การเรียนรูด า นการคิดนัน้ แสดงผลใหเห็นไดหลายทาง
ดังนี้
- แสดงออกทางผลของการคิด ผลของการคิดอาจเปนสาระความคิดเห็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ผล
งานชิน้ งานการกระทําหรือการปฏิบตั กิ จิ กรรมตาง ๆ ทีเ่ ปนผลิตผลของการคิดของผูค ดิ ผลงานทีผ่ า นการคิดมา
แลวยอมสะทอนความสามารถทางการคิดของผูคิดซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน แบบสอบถาม
แบบสํารวจ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ
- แสดงออกทางกระบวนการคิด กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผูคิดใชในการคิดเปนเครื่องบงชี้
ถึงทักษะการคิด หรือความชํานาญในการดําเนินการคิดของผูคิด เครื่องมือที่ใชในการวัดทักษะการคิด
จึงมุงไปที่การเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีคิดหรือกระบวนการดําเนินการคิดของผูคิด มิใชดูที่สาระหรือผลผลิตของ
การคิดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจมีลักษณะเปนแบบทดสอบ ซึ่งครูผูสอนสามารถพัฒนาขึ้น
ใชเพื่อวัดกระบวนการคิดที่ฝกใชแกผูเรียน
- แสดงออกทางคุณลักษณะสวนบุคคลเปาหมายสําคัญของการพัฒนาการคิดของผูเรียนก็คือ
การพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะนิสัยของความเปนนักคิด

วิธีการวิจัย
1. กลุมประชากร
1.1 ครูโรงเรียนชุมชนบานดง จํานวน 9 คน โรงเรียนทรายทองราษฎรอทุ ศิ จํานวน 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. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของ Khammani (2006) ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานของคณะครูโรงเรียนชุมชนบานดง
โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบบันทึกการสนทนากลุม
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2.2 ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
การเรียนรู รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือดวยเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ผานกลุมสาระการเรียนรู โดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ
2.3 ขั้นที่ 3 การวิจัย (Research) การนําแผนการจัดการเรียนรูทักษะการคิดไปทดลองใชจริง
และศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห
สังเคราะห โดยใชแบบบันทึกการดําเนินงาน
2.4 ขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development) การประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
ทักษะการคิดโดยใชแบบประเมินผล
2.5 ขั้นที่ 5 สรุปผลวิจัยและขอเสนอแนะ โดยใชแบบบันทึกการสนทนากลุม
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 ขอมูลทีไ่ ดจากแบบสอบถาม แบบประเมิน ใชวธิ กี ารวิเคราะหดว ยวิธกี ารทางสถิตโิ ดยการ
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
3.2 ขอมูลที่ไดจากแบบบันทึก แบบสังเกต การสัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหดวยวิธีการจัด
หมวดหมูโดยสรุปเปนขอคนพบในประเด็นแตละดาน

ผลการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานของครูผูสอนที่เขาอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐาน
ตารางที่ 1
แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง
ÎµÂ®n 

Îµª¦¼ o ¼ ° (¦o °¥¨³)
Ã¦Á¦¸ ¥»¤o µ Ã¦Á¦¸ ¥¦µ¥°¦µ¬¦r °»«· Ã¦Á¦¸ ¥»¤o µÂ¤n µ

- °´¦µoµ

-

-

- ¦¼ .«.1

-

- ¦¼ .«.2

-

- ¦¼ .«.3

9
(31.03)
9
(31.03)

4 
(13.79)
5
(17.24)
5
(17.24)
14
(48.28)

¦ª¤

4 
(13.79)
1 
(3.45)
-

¦ª¤

4 
(13.79)
5
(17.24)
5
(17.24)
1 
15 
(3.45)
(51.72)
6
(20.69)  
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จากตารางที่ 1 แสดงถึง ครูที่เขารวมพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะ
การคิดเปนฐานในครัง้ นี้ สวนใหญเปนผูด าํ รงตําแหนง ครู ค.ศ.3 มากทีส่ ดุ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 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
Ã¦Á¦¸ ¥»¤o µ

ªµ¤¸É / Ã¦Á¦¸¥
Ã¦Á¦¸ ¥¦µ¥°¦µ¬¦r °»«·

Ã¦Á¦¸ ¥»¤o µÂ¤n µ

- £µ¬µÅ¥

7

3

6

- ·«µ¦r

7

2

6

- ´¤«¹¬µ²

7

6

6

- ª·¥µ«µ¦r

7

1

6

- » «¹¬µÂ¨³¡¨«¹¬µ

7

6

6

- «·¨«¹¬µ

7

2

6

- µ¦µ°µ¸¡²

1

9

6

- £µ¬µnµ¦³Á«

1

3

6

¨»n¤µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o

จากตารางที่ 2 แสดงถึงบุคลากรครูของโรงเรียนสวนใหญสอนมากกวา 1 กลุมสาระการเรียนรู
เมื่ อ พิ จ ารณาแต ล ะโรงเรี ย นพบว า โรงเรี ย นชุ ม ชนบ า นดง ครู ผู  ส อนที่ เ ป น ครู ป ระจํ า ชั้ น จะสอนครบ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ยกเวนสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ และภาษาตางประเทศจะมีบุคลกรที่มี
ความชํานาญเฉพาะเปนผูรับผิดชอบในการสอนทุกชั้นเรียน สําหรับโรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศจะมีการ
กระจายภาระงานสอนตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาและโรงเรียนชุมชนบานแมสาบ ครูประจําชั้นจะสอน
ครบทุกสาระ
2. ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะ
การคิดเปนฐาน
จากการดําเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปน
ฐานผานกลุมสาระการเรียนรูตางๆ หลังจากครูผูสอนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรแลวไดนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปปรับประยุกตใชจริงในการเขียนแผนการสอนที่ใชทักษะการคิดเปนฐาน
โดยมีความยืดหยุนไปตามบริบทของโรงเรียน และไดนําไปทดลองใชจริง ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 3
ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานของ
ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียนบานแมสาบ
Ã¦Á¦¸ ¥ /
¦¼ o ¼°
Ã¦Á¦¸ ¥
»¤o µ
1. µª¨·¸¥r
´°¤¦¡«r

Âµ¦
Á¦¸¸ ¥¦¼o
Á¦ºÉ° Â¤n¸
(ª¦¦¸)
Îµªª 1 Â

¨»n¤µ¦³
 ¥¦¼o
µ¦Á¦¸
ª·¥µ«µ¦r

Ã¦Á¦¸ ¥
»¤o µ
2.µ·¥r£¦r
¸¯µÂ

Á¦ºÉ° ¦¼¦nµ
¦¼¦¦
Îµªª 1 Â

·«µ¦r

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 1

Ã¦Á¦¸ ¥
»¤o µ
3. µª´Á¡È
°µ¨oª
Ã¦Á¦¸ ¥
»¤o µ

S
Á¦ºÉ° Shapes
Îµªª 1 Â

£µ¬µ°´
§¬
£

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 5

Á¦ºÉ°°°µ®µ¦®¨´
5 ®¤¼n
Îµªª 1 Â

» «¹¬µ
Â¨³
¡¨«¹¬µ

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 2

4. µµª
ª¦¦

{Âoª

¦³´´Ê
´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 3

ºÉ°¦³°µ¦°
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Ã¦Á¦¸ ¥ /
¦¼ o ¼°
Ã¦Á¦¥
»¤o µ
5. µ¥¦»nÁ¦
Á¦º°
µ»ª¦¦

Âµ¦
Á¦¸¸ ¥¦¼o
Á¦ºÉ°
£µ¡³·
Îµªª 1 Â

¨»n¤µ¦³
 ¥¦¼o
µ¦Á¦¸
«·¨«¹¬µ

Ã¦Á¦¥
»¤o µ
6. µ¥´µr
£¼¡ª

Á¦ºÉ°
¦³Á« °Á¦µ
Îµªª 1 Â

´¤«¹¬µ
´Ê
¦³¤«¹¬µ
«
«µµÂ¨³
e¸É 3
ª´¦¦¤

Ã¦Á¦¥
»¤o µ
7. µµª¦¦³£µ
´³¡·r

ª·¥µ«µ¦r
´Ê
Á¦ºÉ°
¦³¤«¹¬µ
µ¦Á··Â¨³
ª·ª´µµ¦

°
eÉ¸ 3
¦³»¦·¥³
Îµªª 1 Â

Ã¦Á¦¥
»¤o µ
8. µµª
ª¦ª¦¦
´Á
Ã¦Á¦¥
»¤o µ
9. µ·¦´µ
·
¤µ

Á¦ºÉ°
¦³Á¡¡¸Å¥
Îµªª 1 Â

´¤«¹¬µ
´Ê
¦³¤«¹¬µ
«
«µµÂ¨³
e¸É 2
ª´¦¦¤

 ¨
Á¦ºÉ° µ¦¨¼
´ªª¦´¦ª
Îµªª 1 Â

µ¦µ
°µ¸¡Â¨³
ÁÃÃ¨¥¸
((ª·µ
Á¬¦)

¦³´´Ê

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 3

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 6

ºÉ°¦³°µ¦°
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Ã¦Á¦¸ ¥ /
¦¼ o ¼°
Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
10. µ°´·µ

´¥³³

Âµ¦
Á¦¸¸ ¥¦¼o
 ¨
Á¦ºÉ° µ¦¨¼
µªÁ¦ºÁ¦º°
Îµªª 1 Â

Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
11. µd¥¤µµ«
¡»Ã


Á¦ºÉ° µ¦
Á¦¸
 ¥Á¸
¦
 ¥
Îµªª
Îµªª 1 Â

¨»n¤µ¦³
¦³´´Ê
 ¥¦¼o
µ¦Á¦¸
µ¦µ
´Ê
°µ¸¡Â¨³ ¦³¤«¹¬µ
ÁÃÃ¨¥¸
e¸É 6
(·¦¦¤
¨
¨Áª¨µ
Á¦¸¥¸  Á¡·¡É¤
Áª¨µ¦¼¦)o
·
´Ê
 «µ¦r
¦³¤«¹¬µ
eÉ¸ 2

Ã¦Á¦¥
 «µ¦r
Á¦ºÉ° Îµª´ ·
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
Îµªª 1 Â
12. µµªª¦´r
ª¦Ã¦´¡¥r
Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
13. µµª
ª§´¥
Ã¡·»¨
Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
14. ªnµ¸É ¦.®®·
·¬µ ª»·
·

°»µ¨

Á¦ºÉ° Á¨ ¥
Îµ¨¨´
Îµªª 1 Â

 «µ¦r
·

Á¦ºÉ°
 4
°··µ
Îµªª 1 Â

´¤«¹¬µ
´Ê
«
«µµÂ¨³
¦³¤«¹¬µ
ª´¦¦¤
e¸É 6

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 6

ºÉ°¦³°µ¦°
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Ã¦Á¦¸ ¥ /
¦¼ o ¼°
Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
15. .. »·µ
Ã¦»¨

Âµ¦
Á¦¸¸ ¥¦¼o
Á¦ºÉ°
°µÁ¸¥«¹¬µ

Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
17. µµª
·µr
ÎµÁ·ª¦µ·
Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
18. µ¥µ´¥
µ¤¥·¥É

Á¦ºÉ° µ¦ª
Á¨ 1 ®¨´¨
Îµª 1 Â

·«µ¦r
´Ê
¦
¦³¤«¹¬µ
e¸É 1

Á¦ºÉ°
´ªr°°¨¼¨
Á}Å nÂ¨³
µ¦Â¥Â¥³Å n
Îµª 1 Â
Ã¦Á¦¥¦µ¥
Á¦ºÉ° My
°¦µ¬¦r¦°»«·
favorite food
19. µÁ¥µªÁ¦«°»° Îµª 1 Â
³¤³·

ª·¥µ«µ¦r
´Ê
¦r
¦³¤«¹¬µ
e¸É 4

Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
20. µ¥Á¬¤
°»³¤³·

Á¦ºÉ° Á«¬nª
Â¨³«·¥¤
Îµª 1 Â

·«µ¦r
´Ê
¦r
¦³¤«¹¬µ
e¸É 5

Ã¦Á¦¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r¦°»«·
21. µ¥»µ·
»n¤¤¨

Á¦ºÉ°
¥´µ¥
¥µ¥¤°
Îµª 1 Â

¨»n¤µ¦³
¦³´´Ê
 ¥¦¼o
µ¦Á¦¸
´¤«¹¬µ
´Ê
«µµÂ¨³ ¦³¤«¹¬µ
e¸É 5
ª´¦¦¤

Îµª 1 Â

£µ¬µnµ
¦³Á«

» «¹¬µ
Â¨³¡¨
«¹¬µ

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 6

´Ê
¦³¤«¹¬µ
e¸É 3

ºÉ°¦³°µ¦°
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Ã¦Á¦¸ ¥ /
¦¼ o ¼°
Ã¦Á¦¸ ¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r °»«·
22. µ°¦»
¦¼oºÉ°
Ã¦Á¦¸ ¥
¦µ¥°
¦µ¬¦r °»«·
23. µ¡¦¦µ
¥¸ÉÁ·Ë

Âµ¦
Á¦¸¸ ¥¦¼o
Á¦ºÉ°
Parts of body
Îµª 1 Â

¨»n¤µ¦³
 ¥¦¼o
µ¦Á¦¸
£µ¬µnµ
¦³Á«

Á¦ºÉ° Áª¨µ
Îµª 1 Â

·«µ¦r

´Ê
¦³¤«¹¬µµ
e¸É 2

Ã¦Á¦¸ ¥»¤
o µÂ¤n µ
24. µµª
·¦·¦µ qµÎµ

Á¦ºÉ° µ¦Îµ
´ ¥µ¢{°
Îµª 1 Â

µ¦µ
°µ¸¡Â¨³
ÁÃÃ¨¥¸

´Ê¦³¤
«¹¬µe¸É 6

Ã¦Á¦¸ ¥»¤
o µÂ¤n µ
25. µµªª´¨¥µ
µ³Ã¨

Á¦ºÉ° Phonics
Îµª 1 Â

£µ¬µnµ
¦³Á«

´Ê¦³¤
«¹¬µe¸É 6

Ã¦Á¦¸ ¥»¤
o µÂ¤n µ
26. µµª°Å¤o
n°Á«¦¬¸

Á¦ºÉ° µ¦
Á¦¸¥Á¸¥
ÎµªÃ¥Äo
Á¦ºÉ°®¤µ¥
Îµª 1 Â

·«µ¦r

´Ê¦³¤
«¹¬µe¸É 2

Ã¦Á¦¸ ¥»¤
o µÂ¤n µ
27. µµª
£´·´r
µ¥µ

·«µ¦r
Á¦ºÉ° µ¦®µ
¡ºÊ¸É/Á¦ µ·
Îµª 1 Â

´Ê¦³¤
«¹¬µe¸É 4

¦³´´Ê

´Ê
¦³¤«¹¬µµ
e¸É 3

ºÉ °¦³°µ¦°
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Ã¦Á¦¸ ¥ /
¦¼ o ¼°
Ã¦Á¦¸ ¥»¤
o µÂ¤n µ
28. µµª
Á°ºÊ°Å¡¦
¥³¤³Ã

Âµ¦
Á¦¸¸ ¥¦¼o
Á¦ºÉ° »¤´·
°µ¦
Îµª 1 Â

Ã¦Á¦¸ ¥»¤
o µÂ¤n µ
29. µµ¥°
d³µ

Á¦ºÉ° · ®·
¦ª ¦µ¥
Îµª 1 Â

¨»n¤µ¦³
 ¥¦¼o
µ¦Á¦¸

¦³´´Ê

ª·¥µ«µ¦r

´Ê
¦³¤
«¹¬µe¸É 5

´¤«¹¬µ
«µµÂ¨³
ª´¦¦¤
(£¼¤·«µ¦r)

´Ê
¦³¤
«¹¬µe¸É 4

ºÉ°¦³°µ¦°

จากตารางที่ 3 แสดงถึงผลการพัฒนากระบวนการจัดกิิจกรรมการเรีียนการสอนของครูผูสอนโดย
โ
ใชทักษะการคิดเปนฐานของครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานดง โรงเรียนทรายทองราษฎรอุทิศ และโรงเรียน
บานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูผูสอนมีความหลากหลายในการนําความรูและ
ประสบการณทไี่ ดรบั จากการอบรมฯ ในครัง้ นี้ ไปปรับประยุกตใชในกลุม สาระการเรียนรูต า ง ๆ ในแตละระดับชัน้
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
จํ า นวน 2 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 6.90 และกลุ  ม สาระภาษาไทยและกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ศิ ล ปศึ ก ษา
จํานวนอยางละ 1 คนคิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาในแตละระดับชั้น พบวา ครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มากที่สุด จํานวนระดับชั้นละ 7 คน คิดเปนรอยละ 24.14 รองลงมา ไดแก
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 13.79 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.35 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน
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
ดานกระบวนการรับรูหลังจากครูเขารับการอบรมการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานแลว พบวาครูมีทักษะการคิดวิเคราะหเพิ่มมากขึ้น มีเทคนิคการสอน
ที่ใชทักษะการคิดเปนฐานในแตละกลุมสาระการเรียนรู ครูเริ่มวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ทักษะการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ ทีเ่ ปนเชนนีเ้ นือ่ งมาจากกระบวนการคิดของบุคคล สามารถพัฒนาได
(Khammani, 2006) ประกอบกับกิจกรรมการฝกอบรมครู ทีม่ กี จิ กรรมสําคัญ 3 กิจกรรม คือ การใหความรูพ นื้ ฐาน
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห การฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหแกครูผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง
และใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
เพราะการที่ ค รู จ ะสอนให ผู  เ รี ย นคิ ด ได นั้ น ครู จ ะต อ งเข า ใจกระบวนการคิ ด และคิ ด เป น เสี ย ก อ น
(Areesophonpichet, 2014) ดังนั้น ครูผูเขารับการฝกอบรมจึงไดรับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
ของตนเอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
การคิดวิเคราะห
ดานการนําไปประยุกตใช ครูทเี่ ขารับการฝกอบรมแลวสวนใหญสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่เนนการคิดวิเคราะหอยูระดับคุณภาพดี แตเนื่องจากครูบางคนอาจไมไดทําตามแผนการจัดการเรียนรู
ทีว่ างไวอยางตอเนือ่ งตลอดแผน เนือ่ งจากเวลาทีก่ ระชัน้ ชิดและมีภารกิจอืน่ ทีต่ อ งรับผิดชอบนอกเหนืองานสอน
และงานกิจกรรมของโรงเรียน จึงอาจสงผลใหไดผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร แตทั้งนี้ครูที่เขารับ
การฝกอบรมในครัง้ นีไ้ ดรบั ความรูค วามเขาใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการคิดวิเคราะหมากขึน้ ไดฝก การคิดวิเคราะห
ดวยตนเอง รวมทัง้ ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั เพือ่ นครูทเี่ ขารับการอบรมดวยกัน ทําใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
รู ป แบบหรื อ ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู  ที่ เ น น การคิ ด วิ เ คราะห ตลอดจนได ฝ  ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผน
การจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การผลิตสื่อการสอนที่ใชทักษะการคิดเปนฐาน มีการบูรณาการผาน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการนําเสนอแผนที่จัดทําขึ้น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน รวมทั้งมีการวิพากษวิจารณใหขอเสนอแนะแผนที่จัดทําขึ้นโดยทีมวิทยากร สงผลใหครู
ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี นอกจากนี้
จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ครูทเี่ ขารับการฝกอบรมสวนใหญไดสะทอนผลการฝกอบรมวาไดรบั ความรู
ความเขาใจ และไดเทคนิคใหม ๆ ในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน
โดยใชทักษะการคิดเปนฐานที่ชัดเจนมากขึ้น ไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะหของตนเอง ไดรับความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบหรือขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท เี่ นนการคิดวิเคราะห รวมทัง้ ไดฝก ปฏิบตั กิ ารเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ที่ เ น น การคิ ด วิ เ คราะห ส ง ผลให ค รู ผู  เ ข า รั บ การอบรมมี ค วามมั่ น ใจว า จะสามารถจั ด การเรี ย นรู  ที่ เ น น
การคิดวิเคราะหไดและจะนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียน
สอดคลองกับ Somsak (1997) และ Rattanathongkom (2002) พบวา การพัฒนารูปแบบการสอนคิด
โดยการฝกการคิดเปนกลุมยอยเปนการเปดโอกาสใหฝกคิดเปนกลุม เพราะความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดจนนําไปสูการพยายามคนหาขอมูลมาปรับความคิดใหม
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ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน
โดยใชทกั ษะการคิดเปนฐาน พบวา นักเรียนมีคะแนนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เปน
ผลมาจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดฝก การคิดเพือ่ หาคําตอบ โดยใชสถานการณ เนือ้ หาสาระ เรือ่ งราวบทความ เหตุการณ ปรากฏการณ
ที่นาสนใจ เพราะหัวใจสําคัญของการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดคือการใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิด
สงผลใหนักเรียนมีความอยากรู อยากเห็นและอยากคนหาคําตอบ นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู ไดฝกการคิดทั้งรายบุคคลและกลุมยอย ทั้งการวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ
และวิเคราะหหลักการ ทําใหนักเรียนไดฝกการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพราะการอภิปรายกลุม
และการเรียนรูร ว มกันจะเปนการชวยเสริมสรางบรรยากาศทีส่ ง เสริมการคิดและมีผลตอการพัฒนากระบวนการคิด
ของผูเรียนอีกดวย (Pollack, 1987) นอกจากนี้กิจกรรมการนําเสนอและอภิปรายผลการคิดยังจะชวย
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน เพราะปฏิสมั พันธระหวางครูกบั ผูเ รียนและผูเ รียนกับผูเ รียนจะทําใหผเู รียน
ขยายขอบเขตความคิดใหกวางและซับซอนยิ่งขึ้น (Gall & Gall cited in Dillon, 1984) ซึ่งจะสงผลให
นักเรียนมีการคิดวิเคราะหที่สูงขึ้น

สรุป
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา จากแบบสอบถามนักเรียนและครูมคี วามพึงพอใจตอการพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชทักษะการคิดเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
จากการสังเกตและการประเมินผลการพัฒนาผูเรียนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้เปน
การเปดโอกาสใหนกั เรียนไดฝก คิดวิเคราะหเปนกลุม ยอยเพือ่ หาคําตอบ นักเรียนไดเรียนรูเ นือ้ หาสาระตามหลักสูตร
และไดฝก การคิดวิเคราะหควบคูไ ปดวย ทีเ่ ปนผลเชนนีเ้ นือ่ งมาจากการเรียนรูโ ดยใชรปู แบบการจัดการเรียนรู
ที่เนนการคิดวิเคราะห เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูและ
สรางองคความรูดว ยตนเอง กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝก การคิดวิเคราะหตามสถานการณ
เรื่องราวหรือเหตุการณที่กําหนด นักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตามหลักสูตรและฝกการคิดวิเคราะห
ควบคูไปดวย ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู สงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนบรรลุเปาหมายทีว่ างไว ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีขอ เสนอวา หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการอบรม
พัฒนาครูควรนําเรื่องทักษะการคิดเปนฐานมาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาครูใหสามารถนําความรูดังกลาว
ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง ประโยชน ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี เ พื่ อ ให นั ก วิ จั ย สามารถนํ า ไปพั ฒ นาหรื อ
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1) บริหารธุรกิจและการจัดการ
2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
3) นิเทศศาสตร
4) ศิลปศาสตร
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
2.1 คําแนะนําทั่วไป
1) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมเคยตีพมิ พเผยแพรในวารสาร หรือสิง่ พิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
2) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมอยูใ นระหวางการพิจารณารอตีพมิ พในวารสารหรือสิง่ ตีพมิ พอนื่ ใด
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3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกี ารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) บทความวิชาการ (Academic Article)
2) บทความวิจัย (Research Article)
3) บทความปริทัศน (Review Article)
4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
1) บทความทีจ่ ะไดรบั พิจารณาตีพมิ พ ตองเปนบทความทีแ่ สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน
ในเชิงปฎิบตั ทิ นี่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชทงั้ ในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) บทความทีจ่ ะไดรบั การตีพมิ พตอ งผานกระบวนการกลัน่ กรองจากผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
2.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
1) กองบรรณาธิการจะแจงใหผเู ขียนทราบเมือ่ กองบรรณาธิการไดรบั บทความเรียบรอยสมบูรณ
2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
3) ในกรณีทกี่ องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพจิ ารณาตีพมิ พ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการสงบทความเพือ่ กลัน่ กรองตอไป โดยจะสงใหผทู รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ จํานวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3. ขอกําหนดตนฉบับ
3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
1) บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพบทความ
โดยใช Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
2) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
3) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
4) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5) ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
6) บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
7) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1
คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
9) หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร
14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
10) หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง หรือ
ชือ่ แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point ใหพมิ พไวใตภาพหรือแผนภูมิ บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงทีม่ า จัดกึง่ กลาง
หนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพมาดวย)
11) เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
12) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
13) กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพือ่ พิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชือ่ และนามสกุลของผูเ ขียน
พรอมประวัติยอของผูเขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน และ
หนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
3.2 สวนประกอบของบทความ
1) บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมี
ลําดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
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(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้ หาทีน่ าํ เสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้ หานัน้ การนําเสนอเนือ้ หาควรมีความตอเนือ่ งเพือ่ ชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
2) บทความวิจยั ควรมีการนําเสนอผลการวิจยั ทีไ่ ดรบั อยางเปนระบบ และมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ
ผลการวิจัย)
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มีขอมูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง
(5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
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(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิ จั ย ที่ ต รงประเด็ น ตามลํ า ดั บ ขั้ น ของการวิ จั ย การใช ต ารางหรื อ แผนภู มิ
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
(11) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
3.3 การอางอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ APA (American
Psychological Association)
1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
ตัวอยาง
(เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
ตัวอยาง
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ
ชือ่ ผูแ ตง. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ วิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต ชือ่ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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(4) เว็บเพจ
ชือ่ ผูแ ตงหรือ่ หนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปทจี่ ดั ทํา). ชือ่ เรือ่ ง. สืบคนเมือ่ วันที่ เดือน ป,
จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สืบคนเมือ่ 25 ธันวาคม
2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion.
American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats
recommended by the American Psychological Association.
Retrieved July 18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html.
4. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
ตีพิมพผานทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/
online_submissions
5. การติดตามอานผลงานทีร่ บั การพิจารณาตีพมิ พในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.
php/FEU) สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อสั่งจอง
วารสารลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับ
จะคิ ด ราคาต อ เล ม ตามที่ โ รงพิ ม พ เ สนอมายั ง กองบรรณาธิ ก าร และค า จั ด ส ง วารสารจะคิ ด ค า จั ด ส ง
ทางไปรษณี ย แ บบลงทะเบียนในราคาเลม ละ 30 บาท
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ผูเขียนรวมที่ปรากฎชื่อในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อในบทความ (ถามี)
รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ
ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ
ตรวจแกตนฉบับ ตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิเ์ กีย่ วกับภาพ แผนภูมิ ขอความสวนใดสวนหนึง่ และ/
หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว

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